
nr 2 2002

Björkstakattens medlemstidning

BJKs utställning 2002
Årets BJörKstakatt
2001
Sommarens farligheter
Program för hösten



Klösbrädan 2 - 20022

ALLMÄN INFORMATION OM
BJÖRKSTAKATTEN
Björkstakatten (BJK) grundades
1985 i Umeå och är en av drygt 50
klubbar runt om i landet som är
ansluten till Sveriges Kattklubbars
Riksförbund (SVERAK) som i sin
tur är ansluten till det europeiska
förbundet Féderation
Internationale Féline (FIFe).
BJKs målsättning är bland annat
att höja kattens status, informera
allmänheten om god katthållning,
ha god kontakt med kattklubbar
inom och utanför Sverige samt
förhindra och motarbeta
djurplågeri.
Genom bl a utställningar och
klubbverksamhet vill vi vidga
intresset och förståelsen för
katten som husdjur.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en egen
klubblokal på Hagagården, Östra
Kyrkogatan 20. Vi har telefon-
och besökstid där på torsdagar
mellan kl 19.00 och 21.00. Vi
har dock inte öppet helgdagar
eller under sommarveckorna
25-33.
Där finns ett litet bibliotek med
böcker om katter, kattidningar
och videofilmer. Välkommen att
läsa i lokalen eller låna hem det
som intresserar. Kom gärna förbi
eller ring oss på telefon:
 090-13 86 18.

BJK PÅ INTERNET
Titta in på vår hemsida!
Adressen är:
hem.passagen.se/
bjorkstakatten
Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av
att se hemsidan.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . . rösträtt på vårt årsmöte (ej

stödmedlem). ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar (ej
stödmedlem). rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem). fyra nummer per år av vår
klubbtidning Klösbrädan. inbjudan till alla våra
arrangemang. visa upp din katt på våra
kattvisningar. billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter. rabatt på kattförsäkring hos t
ex Agria. 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
Exotic Zoo 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos Arken Zoo-
center. rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.

OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJK-
medlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med Exotic Zoo,
som innebär att du som medlem
stöder klubben när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 150:-
SÅ BLIR DU MEDLEM
 Hämta ett inbetalningskort

för postgiro-inbetalning på
Posten. Fyll i ditt namn, din adress
och Björkstakattens
postgironummer:
488 11 41-8. I rutan där det står “Övriga
meddelanden” skriver du
vilken typ av medlemskap
inbetalningen gäller. Betala in summan. Inom kort får du ditt
välkomstpaket!

Om du vill veta mer om BJK -
kontakta oss:
Björkstakatten
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: bjorkstakatten@katter.nu

ORDFÖRANDE
Ida Brändström
Skolgatan 121J
903 32  Umeå
090 - 19 29 53
idabrandstrom@hotmail.com
VICE ORDF.
Gerd Andersson
Kragvägen 72
904 41  Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.com

KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
eva.136747@telia.com
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Solweig Öjebrandt
Umevägen 122
911 36  Vännäsby
0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
BITR. AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43
kerstin@justcatnaps.com

LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@minpost.nu
LEDAMOT
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
tommy@roback.nu

LEDAMOT
Kurt-Ivan Lindberg
Slåttervägen 1
918 92  Bullmark
090 - 561 10
blis@mail.bip.net

BJK:s STYRELSE 2001
KONTAKTPERSON
FÖR:
PR & Information
Ansvarig utgivare

Nya medlemmsr

Hemsidan
Klösbrädan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor
Kattungeförmedling

Avels-& utställningsfrågor
Utställningsanmälan via
E-post
Kattvisningar

Klösbrädan

Festkomitten
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Innehåll nr 2

Våra annonsörer: Agria,  Concremo AB,
Exotic Zoo, Kattliv,  Granngården, Umeå
Solskyddsfilm

Omslagsbild:

Ordförande har ordet
Den här gången är det jag, Gerd, som skriver
”ordförande har ordet”. Ida har blivit tvungen att ta
det lugnt så här på slutet, för visst vet ni att hon och
Tobias snart ska få en ny BJK-medlem ? Jag tycker
det var nyligen som hon sa att hon var gravid, och nu
är det snart dags ! Tiden går otroligt fort.
Ni alla som känner att ni vill skriva ner vad som händer
Er och katterna i sommar, gör det ! Det är väldigt roligt
att läsa om vad som händer hos olika kattägare. Det
behöver inte vara långt, och har ni tagit en bild, skicka
med den också.
Vill du vara med på klubbens kattexpo på Nydala i mitten
av september ? Se till att skicka in anmälan snarast.
Eftersom det är begränsat med burplatser, måste vi ta
hänsyn till när man anmält sig, och vilken kattras man
vill visa.
Vi kommer att ha en hel del aktiviteter under hösten.
Kolla in sidan ”Aktiviteter under hösten”, längre in i
tidningen. Jag hoppas att alla medlemmar ska hitta någon
aktivitet som lockar. Har du förslag på en aktivitet, är du
välkommen att kontakta någon i styrelsen. Så ska vi se
om det är möjligt att genomföra.
Ha´ en fortsatt varm och skön sommar !

Hälsningar Gerd Andersson, tf Ordförande
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Kanske är det att ta till överord att kalla vårt evenemang
den 13 – 14 april för succé. Men långt borta är det inte
enligt min menig för en mycket lyckad utställning var
det med många positiva reaktioner från både utställare,
besökare och domare.
”Hej Lennart, vill på detta sätt tacka dig och övriga
styrelsen för en mycket, mycket
trevlig utställning! Vänligt
bemötande, god mat, trivsam
miljö och mysiga katter, till och
med en och annan verklig
snygging!”
Elisabeth Raab-Alvarsson,
domare, Stockholm
”Vill bara tacka så jättemycket
för en MYCKET välordnad
kattutställning. Tänk att vara
klar redan kl 16.30 - det måste
vara något av rekord! Mycket trevlig lokal, mycket
välordnat och trevliga människor. Elvis tog sitt cert,
mot alla odds, ja vad kan man mer begära!”
Eva och Per-Arne Bjur, utställare, Skellefteå

Det värmer med
positiva reaktioner –
som jag fått uppleva
ända sedan i början av
mars när jag hastigt
tog över utställnings-
ansvaret i ett projekt
som påbörjats långt
tidigare. Alla
ansvarsområden var
tillsatta och jag sökte
snabbt samla mig ett
grepp om
organisationen och
göra det bästa utifrån
den situation som jag
försatt mig i. Genom

en strävan efter att med god lyhördhet få alla
inblandade fokuserade på ett bra resultat lyckades vi
över förväntan tycker jag.

Vi hade förmånen att åtnjuta en ypperlig lokal för
ändamålet som tillät gott om utrymme både för servering,
domarbedömningar och ytor mellan burraderna. Därtill
lyckades organisationen på ett strålande sätt starta upp
utställningen som i sin tur bidrog till att den kunde sluta
i rimlig tid till glädje för många.

Många besökare kunde vi efter helgen
summera och serveringen fick sälja som
aldrig förr. Externa utställare som
exempelvis ExoticZoo var jättenöjda
med sin försäljning likväl som kvinnan
från Västerås som kört upp speciellt för
att marknadsföra PeeWee kattlådor.
Personligen fick jag åtnjuta en något
annorlunda situation när Roger & Titti
från RadioRIX MorronZoo gav sig tid
att besöka oss på utställningen under
lördagseftermiddagen. De intervjuade

mig, Kurt-Ivan & Barbro Lindberg samt några andra
utställare och besökare. Utställningen omnämndes i
deras program på måndagsmorgon vid fyra tillfällen där
de tackade för inbjudan och besöket.
Utställningen har följts upp med ett utvärderingsmöte
där vi granskade det vi åstadkommit. ”Sugit lite på
karamellen” har vi gjort…… men därefter har vi titta
på vilka punkter som skulle kunna förbättra ett redan
lyckat evenemang inför kommande utställningar till att
bli ännu bättre. Inget kan aldrig bli så bra att det inte
går att göra bättre…………….. Synpunkter och
erfarenheter från detta utvärderingsmöte sammanställs
i ett dokument som kan komma framtida
utställningsorganisationer till nytta inför kommande
evenemang.
Sist men inte minst vill jag passa på att tacka ALLA
som bidragit efter bästa förmåga med stora som små
insatser före, under och efter utställning till att göra
den så LYCKAD som den faktisk blev.
Trevlig sommar
Tommy Sjödin

Björkstakattens internationella utställning 2002 – SUCCÉ

Söndag kväll - utställningen är över

Foto: Katarina Wilhelmsson
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Bästa Klubbkatt
S*Just Catnap’s Gilson,
svartsilvertabby och vit norsk skogkatt
Ägare: Kerstin Kristiansson

En publiksuccé! Stundtals lång kö i  entren
och trångt trots de stora ytorna

Serveringspersonalen hade bråda dagar, hembakat
kaffebröd försvann som smör i solskenet

Dorte Kaae granskar
S*Just Catnap’s Eddie
Eagle, som senare blev
BIS vuxen hane.
Ägare: Katarina
Wilhelmsson

Tellvero Kass med bästa
klubbkatt - Gilson

Första gången som sphynxar fanns
med på BJKs utställning. Jannicke
Renault bedömer All-Hairless
Duchesse, 4 månader. Ägare:
Maria Norberg

Maud Olsen, Henry Hornell
och Tellvero Kass

Foto: Katarina Wilhelmsson
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Björkstakattens utställning lockade ett rekordhögt antal utställda kategori IV katter, hela 27 stycken. Inbjudna
domare var Henry Hornell och Dorte Kaae. Initiativtagare till specialen var den nystartade Norrlandsgruppen, en
för kategori IV katter. Gruppens syfte är att öka intresset för
Siamspecialen var indelad i nio olika klasser där domaren .

Klassvinnare
Bästa par S*Tell Asmar Isaskar & S*Tell Asmar Iman, båda ori e24,

ägare Ethel Hennriksson, BJK
Bästa gröna ögon Ch Afrodite, ori j24,

ägare Ethel Henriksson, BJK
Bästa blåa ögon S*Yahtzee´s kelly Watch the Star, sia n,

ägare  Alexandra Karlsdotter, BIRKA
Bästa kök hemma Röklands Ek Chua, sia b,

ägare Pia Mandelin, BJK

Bästa svans S*Yahtzee´s Utha Yazz Sophrano, sia b,
ägare Maria Swedén HÄK

Bästa pälskvalité S*Jean Dark Glittriga Gullan, sia d,
ägare Linda Edmark, ÖKN

Bästa vokalist Röklands Havakthe, sia d,
ägare Kurt & Solveig Rosenholm, MEK

Bästa temperament GIC Novaritas Saturnus, sia n,
ägare Kurt & Solveig Rosenholm, MEK

Bästa look GIP Röklands Zhongguie Cider, sia d,
ägare Rithwa Nygren, MEK

Siam Special

Foto: Katarina Wilhelmsson
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Vi bad domaren Dorte Kaae att skriva några rader efter sittdomaruppdrag på siamspecialen:

Mina intryck på siam/oriental specialen på
Björkstakattens utställning i Umeå 14 april 2002
Som mångårig uppfödare av siam/oriental är det alltid väldigt trevligt att få döma
denna praktfulla ras. Jag är lyckligt lottad då de flesta av klubbarna där jag är
inbjuden redan vet att jag själv föder upp siam/oriental och får därför som regel
möjlighet att döma denna kategorin. Det var därför med stor glädje som jag på
Björkstakattens hemsida några veckor före utställningen upptäckte att jag skulle ha
en specialshow för denna kategori. Det är självklart att som uppfödarekänner man
detaljerna med ”sin egen ras” mycket mer än med de andra raserna. En ras, som
man inte själv äger, ser man som domare på ett annorlunda sätt, där helheten ofta
har större betydelse än de enskilda detaljerna.

Specialshowen på Björkstakattens utställning var gjord så att man fick koncentrera
sig på detaljerna i de olika kategorierna. Om man ser på kroppsbyggnaden av de
utställda katterna så  var de alla i en fin utställningskondition, och jag måste säga att
några av dem verkligen har ett väldigt gott kök där hemma!!! Speciellt kastraten
Rökland´s Ek Chua (sia b) var en värdig vinnare av den kategorin. Jag tycker
personligen mer om elegantare katter, och en kattunge som Yahtzee´s Utha Jazz
Sophrano hade ju en fantastisk lång och elegant kropp,
med en underbar lång svans. Jag såg senare att hon
har en amerikansk mamma och det förklarar ju hennes
långa rörformiga kropp på de höga eleganta benen.
Om det är något som de amerikanska uppfödarna har
förstått så är det kroppsbyggnad och temperament.
Att de kanske inte har så bred och rund topp och att
ögonformen är lite öppen i förhållande till det som vi
européer önskar, ja det är en annan sak, men det kan
vi arbeta vidare på…

Den bästa looken såg jag hos den rödmaskade kastraten Rökland´s Zhohgguei Cider.
Han hade de sköna orientaliska ögonen, inte för små och djupliggande och inte för
stora och dominanta, men med ett underbart uttryck (mean look) tillsammans med
en riktigt bra form på kilen, stora öron, öppna vid basen och bra placerade så de
följer kilen. En look är ju också en fråga om kattens personlighet – att den vet att
den har något speciellt. Det hjälper inte att man har en perfekt katt om inte katten
själv vet om det och inte vill visa upp sig.

De flesta katterna hade väldigt bra ögonfärg, både siameser och orientaler, och det
var mycket positivt. Temperamentet var också helt i topp, speciellt när man tänker
på hur många gånger katterna blev visade. Även om vi som uppfödare och utställare
har ett ideal om hur vi vill att katterna ska se ut så är det allra viktigaste kattens
hälsa och temperament.
Till slut vill jag gärna tacka Björkstakatten för en mycket trevlig och välordnad
utställning. Utställningshallen var super, maten helt fantastisk och alla så hjälpsamma
och humöret var hela tiden i topp. Jag tror också att kassören var väldigt nöjd, och
det var välförtjänt. Lycka till i framtiden till Björkstakatten.

                                     Dorte Kaae Foto: Katarina Wilhelmsson



Klösbrädan 2 - 20028

Kattutställning från första början
   - Vad håller ni på med? frågade en av
grannarna häpet när han tittade in just som vi
försökte föntorka kattgubben.
   Frågan kan kännas berättigad, när man inte
hänger på kattutställning för jämnan. Själv
började jag att fundera över hur det hela
startade.
   Bland de tidigaste noteringarna om utställning av
katter är från 1598. Denna utställning hölls i England
och man vet inte så mycket mer än att den ägde rum.
Teorierna om att katternas skicklighet att fånga råttor
var viktigare än hur de såg ut
verkar inte helt orimlig.
   Redan på 1400-talet skrev
någon i Thailand en poesibok,
där katterna delas in i färger
och typer. Hur heltäckande
denna förteckning över katter
är vet man inte heller.
Raskattutställningens
fader
   Katten har varit människans
sällskapsdjur i många tusen år,
men det är “bara” de senaste
130 åren som det blivit vanligt
att avla på urval. Harrison
William Weir, som föddes
1824 i England, förklarade sin
idé att genomföra en raskattutställning i Crystal
Palace i London 1871 så här:
   - Jag tyckte att det skulle vara en bra idé att ha
kattutställningar så olika raser, färger, teckningar etc.
uppmärksammades på ett bättre sätt. Då skulle en
kattägare se hur vacker och attraktiv den lilla katten,
som ligger framför brasan, egentligen är.
Första utställningen
   Den mångkunnige Weir – han var, förutom
kattexpert, journalist, författare och konstnär –
organiserade hela utställningen med 170 katter, han
inordnade dem i 25 olika klasser, han fastställde
standarden för de olika raserna och han var
(tillsammans med sin bror) domare.

   De allra flesta katterna kom från herrskap. Dessa
katter bedömdes nog efter egna normer, eftersom
det även fanns en särskild tävlingsklass för “katter
vilkas ägare tillhör arbetarklassen”.
   Katterna som ställdes ut måste ha varit från raser
som uppkommit genom naturlig avel, men i och med
att kattutställningar blev populära började uppfödare
efterhand att använda sig av de rön som då fanns
inom ärftlighetsläran.
      Det jag med viss förtjusning noterar från första
utställningen är att en liten perserunge lär ha stulit

hela föreställningen.
Det verkar trovärdigt,
tycker jag.
National Cat Club
   Utställningarna
började komma i
Nordamerika och
Europa, och det
ökade intresset för
renrasiga katter.
Problemet var att man
inte hade några
g e m e n s a m m a
standard för varje ras.
För att ta fram
standard och
dessutom regler för

utställningarna började kattintresserade människor
blida kattklubbar. Den första, National Cat Club,
startade 1887 i England. Ordförande? Jo, han hette
naturligtvis Harrison Weir.
   I Nordamerika upprättades det första registret för
raskatter 1896.
   Allt detta ska jag berätta för nästa granne som
kommer just som vi ska göra i ordning katten för
utställning. Eller så nöjer jag mig med att säga:
   - Kattsport! En mycket gammal och ädel sport!!
Karin Degerliden

Harrison William Weir
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Styrelsen 2002

Genom mitt intresse för både djur och människor försöker jag bidra med mina insatser till att
utveckla klubben med dess verksamhet och framför allt kattens status i samhället.
Bor gör jag i Röbäck med min underbara hustru Lena sedan 1996 i ett bostadsrättsparhus.
Sommarhalvåret styr vi alltid kosan på våra lediga stunder till vårt smultronställe i Tellvattnet,

Bjurholms kommun där vi har vår sommarstuga. Natur och djur är något som tilltalar oss mycket och fyller stor del
av vår tillvaro.
Vi har båda erfarenheter sedan lång tid tillbaka av hundar och utställningar samt varit ägare av huskatter. När vi
vintern 1999 hälsade vår raskatt Wilmer välkommen som familjemedlem hade ingen av oss bevistat en kattutställning.
Idag 18 utställningar senare är situationen något annorlunda genom bland annat aktivt styrelsearbete i klubben och
som kanske några noterat även funktionen vid senaste utställningen som utställningsansvarig.
Wilmer den bidragande orsaken till engagemanget lever som innekatt i stan och som utekatt när vi är i vår
sommarstuga. Det är mycket fascinerande att se hur väl han accepterar dessa två skilda roller och gör inga större
ansatser till att blanda ihop situationerna. Han är idag två och halvt år gammal och bär titeln Grand Internationell
Champion. Han har tack vare sitt tålamod med människans påfund att fara på utställning i förlängningen åtnjutit
livets sötma genom att få träffa vackra ”kvinnor”. I skrivande stund har han 14 små avkommor på sitt samvete och
eventuellt några på väg. Han kämpar tappert för att finansiera sin egen ”fru” - snudd på koppleri  (husses anm.).
Självklart har han en egen hemsida ni kan besöka på adressen www.roback.nu/lgh36 .
Ha nu en riktigt skön och trevlig sommar……………….. Säg Nej till ”sommarkatter”

Tommy Sjödin
  Ledamot

Redan från späd ålder var ett eget djur en stående punkt på alla önskelistor, men föräldrar
utan någon erfarenhet av husdjur gjorde visst motstånd. Jag tog dock med tiden saken i
egna händer och köpte en japansk dansmus för veckopengen. Sedan har jag succesivt bytt
upp mig, via hamster, marsvin, kanin och slutligen katterna!

Jag bor nu inneboende hos tre härliga katter. Först kom den ganska lugna och lite blyga Lufsen, snart 4 årig
skogkatt. Nummer två blev busfröet Tusse, eller Björnbär som han egentligen heter, 3½ år. Senaste tillskottet
heter Stella, en liten ragdollflicka på 1½ år. Utställning var inte något som ingick i planerna när jag blev med
katt igen. Eftersom Lufsen vid köpet redan var anmäld till BJK:s utställning så tyckte jag att det kunde  ju
vara intressant att se hur det går till; Lufsen och Tusse är numera GIP!
Mitt mer aktiva arbete inom BJK började förra året i redaktionen för Klösbrädan och senare också som
ansvarig för hemsidan.

Eva Lindvall
Sekreterare
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Anslagstavlan

Vill du läsa och recenseranågon bok ur BJK:s bibliotek?Känner du till någon bok somdu tycker att Björkstakattenborde köpa in? Hör av dig tillnågon i redaktionen

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2002 blir priset endast 150 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.

Har Din Katt tagit Titel?

Skicka  in uppgifter om kattens namn

och titel, samt gärna en bild så kommer

det i nästa nummer.

E-POST
Eftersom e-post är ett enkelt och smidigt
sätt att nå ut med information så vill vi att
alla medlemmar som har en e-postadress
hem eller till jobbet skickar den till klubblokalen:
bjorkstakatten@katter.nu

Utställning på gång?
Solveig eller Kerstin behöver din utställnings-blankett  senast en vecka innan anmälningstiden
går ut!
Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta alla gamla! Nyablanketter kan antingen laddas ned frånSVERAK:s hemsida eller beställas från kansliet
att även registreringsanmälan ochstamnamnsansökan skall gå via egna klubbensavelssekreterare och att kvittokopia skallbifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till resp.
persons hemadress (se sid 2).

BURSKYNKEN
Tack, Karin och Lars i Hoting, för burskynket
ni skänkt till klubben!
Kanske finns det fler som har et liggande som
aldrig används? Det vore jättebra att ha
några att låna ut vid kattvisningar och
utställning.

SVERAKs och FIFEs stadgar och
regler
Genom BJK kan du beställa de fyra
häftena för endast 25 kr.
Gerd Andersson tar emot beställningar,
senast den 31 juli.
Tel. 090 - 14 98 23 eller e-post
catpearl@telia.com
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BJKi farten

Veterinär’n på Röbäck
Till klubbkvällen den 16 maj inbjöds den nyetablerade veterinären Inger-Johanne
Stockinger för att presentera sig själv och de behandlingar hennes klinik kan
erbjuda. Förutom de traditionella behandlingarna användes även akupunktur.
Ett tiotal intresserade kattägare tog chansen att diskutera olika vacciners för- och
nackdelar, blodprovtagning, möjliga biverkningar vid kastrering av honkatt och en
hel del annat.

VÅRFEST
Lördagen den 4 maj samlades ett antal
festglada BJK-medlemmar i en kvarterslokal
Öst på stan till en vårfest.
Efter en  stämningshöjande fördrink med
tilltugg serverades en trerätters meny med
en läcker kycklingfile som huvudrätt.
En eloge till festkomittén, bestående av
Sven-Arne, Tobias och Kurt-Ivan, för det
fina arrangemanget!

Huskattförmedling
BJK har för avsikt att starta upp en huskattförmedling
under sommaren/hösten. Det är tänkt att bli en typ av
sambandscentral för dom som vill sälja och köpa en huskatt.
Samtidigt kan vi förhoppningsvis nå ut med information om
god katthållning till fler människor och kanske även värva
fler medlemmar...
Har du några idéer eller funderingar angående detta så kan
du kontakta
Birgitta Forsberg, tel 090-77 68 41
birgitta.forsberg@trasnidaren.nu Inte huskatter! Skogkatterna Tilde och

Filippa på sommarlov.
                          Foto: Birgitta Forsberg
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    Just som sommaren började visa sin varma
och sköna sida kom Sara Fridén, veterinär på
Vännäs Veterinärstation på efterlängtat besök.
    Hon berättade för oss om det som är vanligast
förekommande problem under katternas sommar.
Här är några smakprov.
   - Vad är sommar för dig?
   Du får lika många svar som antalet personer du frågar.
Ställer man frågan till en tjänstgörande veterinär är det
några särskilda åkommor som är mer sommar än vinter.
Sara Fridén, en av veterinärerna vid Vännäs
Veterinärstation berättade om vad de ser mest av under
sommaren.
Aj, aj, aj!
   Sår är katten i regel rejält skyddad mot genom sin
päls. Ändå är sår de vanligast förekommande
åkommorna. Katter med mycket kort päls, som till
exempel Cornish Rex, är mer känsliga för sårskador
än katter med tät päls.
   Kattens trampdynor kan verka hårda och
motståndskraftiga, men där finns många blodkärl
samlade. När det blöder från trampdynan, då blöder
det i regel rejält. Ser det djupt ut, är det bra att sätta
bandage om tassen och uppsöka veterinär. Till och med
sådana “ofarliga” saker som vassa frön i slutet av
sommaren, kan tränga in mellan trampdynorna och
orsaka sår.
   Lindriga sår kan man klara själv. Gör rent med en
bomullstuss och sätt på antiseptisk salva. Om du vill
förhindra ärrbildning, kan du, sedan sårskorpan fallit
bort, gnida in såret varje dag med E-vitamin. Vid skärsår
och om du inte vet ifall allt främmande kommit ut ur
såret är det raka vägen till veterinären.
Oj, oj, oj!
   Insektsbett är också en av sommarens plågor. Särskilt
kattungar blir ofta bitna, eftersom de har mindre
erfarenhet och är nyfiknare än vuxna katter. Det är inte
mycket man kan göra för att skydda katten mot insekter,
trots att ett bett på “fel” ställe kan vara dödande.
   Vill du ha en förebyggande behandling av din kan,
kan du be din veterinär skriva ut antihistaminer. De är
bra att ha hemma och ge katten så fort den blivit stungen
eller biten.

   Hur vet man då om katten råkat ut för insektsbett?
Jo, katten visar att den har ont. Om den fått bettet i
munnen kan den jama och dregla. Om den blivit biten
på kroppen slickar den oavbrutet det områden som
angripits.
   Bin och getingar är ett problem! Om katten blir
stungen i munnen kan slemhinnorna svälla så katten
kvävs. Direkttransport till veterinären alltså. Om bettet
sitter på kroppen är det enklare att behandla själv.
- Bistick är sura. Behandla med vatten blandat med

bikarbonat, sedan du dragit ut taggen med pincett.
- Getingstick är basiska. Blanda ner bikarbonat i

vattnet. Akta dig för klorna!!!
Huvva så hemskt!
   Visst är det trevligt med influenser söderifrån, men en
del kan vi vara utan. Nu tänkte jag närmast på fästingar!
Runt Umeå kan det i olämpligt läge vara fästingfara och
söder därom ökar risken för att katten kan bli angripen.
   Fästingen kan inte flyga, utan sitter bara och väntar
på någon varm och gossig individ som den kan få lift
med. Om man kammar sin katt varje dag ser man om
den fått en objuden liftare. För att ta bort fästingen kan
man stryka över rikligt med vaselin. Då blockeras
andningen och den ramlar av. Man kan även pudra den
med loppmedel eller spraya den med liknande medel.
Ta bort den med en pincett är inte lika lätt, för de starka
mundelarna den borrat in i huden kan bli kvar. De kan
sedan orsaka en infektion.
    Oftast far katten inte illa av ett fästingbett. En liten
kattunge kan få blodbrist vid många bett och några
fästingar bär på sjukdomar, som kan ge allvarliga
sjukdomar.
   Tack Vännäs Veterinärstation som bjöd
Björkstakatten på en bra undervisning om kattens
sommarfaror.

Karin Degerliden

Veterinärbesök hos Björkstakatten
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Aktiviteter under hösten
29 augusti - Möte inför Nydala kattexpo
Vi träffas för att planera arbetet inför expot på Nydala. Alla intresserade är välkomna!
Plats: Klubblokalen kl 19.00.
5 september - kurs i föreningsteknik
Studiefrämjandet ordnar en utbildningskväll i föreningsteknik för klubbens medlemmar. Syftet är att få kunskap i
bl.a. sammanträdesteknik och stadgar. Kursen är gratis – anmäl ditt intresse till Kurt-Ivan Lindberg, tel. 090 -
56110 eller e-post blis@mail.bip.net, senast den 20 augusti.
Plats: Studiefrämjandet, Ridvägen 5, kl. 16.30 – 22.00.
14 – 15 september - Nydala kattexpo
Då var det dags för höstens kattexpo. Anmäl din katt till Kerstin Kristiansson, antingen via e-post
Kerstin@justcatnaps.com eller till adressen: Skogsvägen 9, 918 31 Sävar. Utställningen är öppen för besökare
från 10.00 och katthoppning samt tipsrunda finns på programmet. Uteservering med våfflor finns för de fikasugna.
Plats: 4H gården Nydala. OBS Glöm inte vaccinationsintyget!
19 september - uppfödarmöte
En möjlighet för klubbens uppfödare och andra intresserade att träffas och lära känna varandra bättre och att
prata om aktuella frågor som rör kattuppfödning.
Plats: Klubblokalen, kl. 19.00.
6 oktober - utställningsmöte nr 1
Dags att börja planeringen inför BJK:s utställning 2003. Alla medlemmar är välkomna att dra sitt strå till stacken!
Plats: Klubblokalen kl 14.00.
10 oktober – raspresentation norsk skogkatt och main coon
Denna kväll presenteras klubbens vanligaste raskatt, norsk skogkatt, och den största, main coon.
Plats: Klubblokalen, kl. 19.00. Välkomna!
20 oktober - assistentkurs
Kattklubbarna behöver alltid assistenter på sina utställningar, här har du möjligheten att lära dig hur det går till.
Mona Nilsson från ÖKN instruerar.
Plats: Klubblokalen, kl. 12.00.
24 oktober- raspresentation siam/oriental
Kom och träffa de smala och sällskapliga katterna i kategori IV: balines, oriental och siames. Välkomna!
Plats: klubblokalen, kl.19.00.
8-11 november – resa till världsutställningen
För de som anmält sig till resan till världsutställningen i Helsingfors bär det nu av. Vi ser fram emot spännande
rapporter!
21 november – nymedlemsträff
Klubbens nya medlemmar hälsas välkomna till en träff med styrelsen. Här får du som är ny i klubben information
och möjlighet att ställa frågor.
Plats: Klubblokalen, kl.19.00.
1 december – kattvisning Exotic Zoo
Kattens dag firas traditionellt med visning på Exotic Zoo. Anmälan kommer i nästa nummer av Klösbrädan.
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SVERAKInfo
SVERAK:s årsmöte avhölls 16-17 mars och där
utdelades priset till Årets kattklubb 2001, vinnare blev
Alfakatten.

Avgifter som träder i kraft 1/1 2003
Stamtavlor oförändrat
Stamnamn 1500 kr
Stamnamn överfört från IDP 1000 kr
Stamnamnsbevis oförändrat
Utställarpeng sänkt från 20 kr till 10 kr

Prenumeration Våra Katter
Klubbprenumerationen på tidningen är oförändrad, 150
kr, enskild prenumeration höjs till 250 kr/ 6 nr.
Från 2004 blir det förändringar för klubbprenumeranter:
om avgiften inte ingår i klubbens medlemsavgift blir
prenumerationen 25 kr dyrare, alltså 175 kr.

SVERAKs styrelse
Ordförande: Anette Sjödin
Kassör: Michael Wirth
AVR-ordförande: Maud Olsen
SR-ordförande: Katarina Wolffram
TUR-ordförande: Lars-Erik Pedersen
Ledamot: Monique Malm
Suppleant: Stefan Bengtsson,

Irene Eek Magnusson

Motioner rörande SVERAKs stmboksregler
som träder i kraft 1/1 2003
M30
Max två kullar får registreras av enskild person utan
stamnamn.
M31
Innehar uppfödaren stamnamn, får kattens namn
(inklusive stamnamn) ej överstiga 35 tecken (mot idag
30 tecken)
M32
Komplettering; om uppfödaren erhållit stamnamn får
detta påföras på stamtavlor i efterhand.
M35
Vid överlåtelse skall katt vara minst tolv veckor gammal.
M36
Vid överlåtelse skall katt vara vaccinerad mot kattpest
och kattsnuva samt åtföljas av veterinär besiktningsintyg
utfärdat av veterinär. Besiktningsintyget får inte vara
äldre än sju dagar.
M39
Samtliga utställningskatter och katter som används i avel
och uppfödning skall vara ID-märkta. Gäller från den 1
juli 2003.

Semesterstängt
Kansliet är stängt vecka 28-29. Stambokföringen är
stängd vecka 28-30.
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Sommaren är här och den kan innebära semester för kattägaren och en pensionatvistelse
för den fyrbente familjemedlemmen. Vi har jämfört tre pensionat, Maltträsk Djurhotell,
Rödå Hund- och Kattpensionat och Troja Hund och Kattpensionat i Täfteå, genom att ställa
följande fem frågor till dem:

1. Hur bor katterna hos er? Hur många har ni plats för?
2. Vad kostar ett dygn på ert pensionat? Har ni rabatter om man har fler än en katt?
3. Vilken mat ger ni? Får man ha med egen mat och blir det billigare då?
4. Använder ni sand eller pellets?
5. Vilka vaccinationer kräver ni

Maltträsk Djurhotell
Maltträsk 2,Lycksele   Tel: 0933-92011
1. Katterna bor under sommarmånaderna i ett katthus, under
vintern har vi inte så många katter så de får bo i en del av
hundpensionatet. I katthuset kan fyra boxar erbjuda utemiljö
där gästerna kan njuta av fågelsång och titta på fiskarna i
vassen. Vi kan ta emot 10-12 katter.
2. Ett dygn kostar 40 kr plus moms. Vi håller med mat och sand
och kattägaren få ta med sig kattlåda och liggplats.
3. Vi ger mycket kokt fisk, vill man ha med sig egen mat går det
givetvis bra.
4. Vi använder sand.
5. Katter som kommer till oss bör vara vaccinerade mot kattpest
och kattsnuva.
Vår anläggning är inte så modern men vi tillbringar mycket tid
tillsammans med våra pensionatgäster och anpassar oss till
djuren och djurägarens önskemål. Troja Hund- och Kattpensionat

 Sågvägen 8, Täfteå   Tel: 090-515 51
1. Hos oss bor katterna i källarplanet i vårt hus, två burar
har mindre rastgårdar utomhus. Vi har också två uteburar
för katter som trivs med det. Det finns plats för 7-10 katter.
2. Det kostar 50 kr för ett dygn och för en katt, två katter
kostar 75 kr och 100 kr för tre.
3. Vi ger Royal, ett bra foder för alla typer av katter och
som alla katter tycks gilla. Vill man ha med egen mat går
det bra, vi drar av lite på priset då.
4. Vi använder en sand som heter Simple and Clean, en grå
sand som klumpar bra och inte luktar.
5. Katterna ska vara vaccinerade mot kattpest och
kattsnuva för att få bo hos oss.
Vi tvingas säga nej till katter under högsäsongen, det finns
inte plats, vid vissa tillfällen har vi haft katter boende i
rum uppe i huset. Det finns ett behov av fler kattpensionat
i en så stor stad som Umeå.

Rödå Hundhotell HB
Överrödå 182, Vindeln   Tel: 090-63200
1. Katterna bor i ett ombyggt garage i anslutning till vårt
bostadshus. Vi har plats för sju gäster.
2. Ett dygn kostar 60 kr för en katt, 80 kr för två katter.
3. Maten vi ger katterna är Royal Canin Fit 32. Det ger vi
våra egna katter också och det har alltid fungerat bra.
Kattägarna kan ha med sig egen mat men det blir inte
billigare.
4. Vi blev tipsade om bränslepellets av Annie Lundström
och använder bara det numera.
5. Katterna ska vara vaccinerade mot kattpest och
kattsnuva.
Pensionatet är fullbokat under sommaren.

Finns det pool på pensionatet?
Foto: Eva Lindvall

i SEMESTERTIDER
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Titelkatter

Europachampion
S*Barkli's Tingeling
NFO n23
Örnsköldsvik 2002-05-19
Ägare: Birgitta Forsberg

Europachampion
S*Tysnäsuddens Victory
NFO ds22
Umeå 2002-04-13
Ägare: Solweig Öjebrandt

Grand Int. Premier
S*Lingontuvans Björnbär
NFO a
Trondheim 2002-03-23
Ägare: Eva Lindvall

Grand Int. Premier
S*Katt'Aila's Lufsen
NFO n09
Örnsköldsvik 2002-05-19
Ägare: Eva Lindvall

Internationell Champion
DK*Voyou's White Phantom
NFO w
Trondheim 2002-03-23
Ägare: Lena Höglin

Internationell Champion
DK* Voyou's White Lady
 NFO w
Trondheim 2002-03-23
Ägare: Lena Höglin

Internationell Champion
S*Gottneriver's Belinda
NFO fs0921
Trondheim 2002-03-23
Ägare: Lena Höglin
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Champion
S*Hummelmoras Hedda
RAG a
Umeå 2002-04-13
Ägare: Carin Nilsson

Champion
S*Jarr´s Queen Anne
RAG a03
Umeå 2002-04-13
Ägare: Carin Nilsson

Champion
S*LenLass Bumbi
NFO a
Umeå 2002-04-13
Ägare: Lena Höglin

Champion
S* Kissekatten's Uzi
EXO n
Örnsköldsvik 2002-05-19
Ägare: Lina Tonegran

Champion
S* Goblin’s Diamond Dilution
BRI g
Örnsköldsvik 2002-05-18
Agare: Sara Björk

Champion
S*Barkli's Cat Stevens
NFO n0924
Örnsköldsvik 2002-05-19
Ägare: Jessica Jansén

Premier
S*Smuggler Born To Be Wild
BRI e
Örnsköldsvik 2002-05-18
Ägare: Stina Årebrand
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ÅRETS

5 Krickelin´s Giggli rag a 03 Marina Lindgren6 GIC FIN*Piupaws Neo of Tofsörat crx Helen Öjebrandt7 IP EC S*Tofsörat´s Apep crx d Helen Öjebrandt8 IC Gnome´s Chilly Champagne bri ns 11 Gerd Andersson9 GIC Qdream´s Acapella White bri ns 11 Gerd Andersson10 GIP S*Lingontuvan´s Björnbär nfo a Eva Lindvall10 GIP S*Katt`Ailas Lufsen nfo n09 Eva Lindvall12 IC S*Co´Coon´s King of Clubs Wilmer mco Lena & Tommy Sjödin

2 S*Sheltieblue Raggastella rag a Eva Lindvall

3 S*Tell Asmar Hammurabi ori b 24 Ethel Henriksson

3 DKS*Voyou´s White Lady nfo w Lena Höglin
Detta namn passar henne utmärkt eftersom hon verkligen är en “Lady”. Hon är en mycket go katt som
även hon har ett ljuvligt temperament. Pratar gärna och tycker mycket om att stå i centrum. Ger sig inte
i första taget och nöjer sig inte med mindre än att man åtminstone kliar henne

Ras Ägare
1 DK*Voyou´s White Phantom nfo w Lena Höglin

“Trulle” som vi kallar honom är en av våra Danska importer. Han är en stor och stadig kille med
världens underbaraste temperament. Han är en ståtlig katt (vi är förstås något partiska) som till en
början tyckte att detta med utställningar var rätt skrämmande. I dag är han mer självsäker, lite väl
mycket tycker matte, han har blivit könsmogen och förstått att det är han som är nr. 1 i alla lägen.
Så på BJK’s utställning bestämde att Tellervo Kass var hans och gjorde matte mycket generad.
Han har en kull kattungar efter sig än så länge men det blir nog fler i framtiden.

Björkstakatt 2001

Stella är en förnäm liten dam med bestämda åsikter. Om någon av hennes båda
skogiskompisar blir för närgångna protesterar hon högljutt, men för det mesta är
samvaron lugn och fridfull. Alla tvåbenta faller direkt för hennes vackra blå ögon och den
silkesmjuka pälsen!
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För Katten!

 alternativet är att Utrusta din gamla bil
med  solskyddsfilm
 det blir garanterat billigare !

Medlemsannons
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Nya medlemmar

Välkomna !

BÄST I NORR 2001
På resultatlistan från 2001 återfinner vi fem Björkstakatter bland de tretton bästa, grattis till alla.

1. S*Na Chared´s Posh Spice Vicky, per f22, ägare M Karlsson, ÖKN
2. S*Sherwoodskogens Ozzy, nfo n09, ägare M Boström, SOL
3. S*Na Chared´s Scary Spice Mel B, per n22, ägare M Karlsson, ÖKN
4. IC IDP*Kattkompaniets Dahlia, ben n22, ägare S Holmgren & M Klang, NOS
5. EP S*Goldshadows Akallabeth, oci n24, ägare S Holmgren & M Klang, NOS
6. CH DK*Voyou´s White Phantom, nfo w, ägare Lena Höglin, BJK
7. S*Tell Asmar Hammurabi. Ori b24, ägare Ethel Henriksson, BJK
8. CH DK*Voyou´s White Lady, nfo w, ägare Lena Höglin, BJK
9. OC S*Rawalpini´s Emilia Blue, sbi a, ägare A-C Ullberg, SÖK
10. S*Sheltieblue Raggastella, rag a, ägare Eva Lindvall, BJK
11. S*Moa´s RH Night Sky, nfo n22, ägare O Hedman. NOS
12. IC FIN*Piupaws Neo of Tofsörat, crx ns 09, ägare Helen Öjebrandt, BJK
13. S*My Beauty´s Aslan, oci n24, ägare U Olsson, ARC

Linda AdolfssonCarina AgenhagJasmin BernrothKerstin BoströmNina ForsbergElsie GranströmGabriella GustavssonIda Isaksson

Ann-Kathrine JonssonJonas NýlenEva Olofsson ÅbergMarina SjödinAnna ThyrsénIda ThyrsénMaria ÅkerbergStina Årebrand
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I denna spalt svarar veterinär Lars Göransson på frågor från
BJKs medlemmar angående kattens hälsa. Skicka in din fråga
till Klösbrädan, så vidarebefordrar vi den till Lars. Du får vara
anonym i tidningen, men redaktionen måste få ditt namn.
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner frågorna.
OBS! Om din katt är akut sjuk ska du kontakta en veterinär
direkt! Lars Göransson har telefontid vardagar kl 08.00 -
09.00; tfn: 090-77 01 12.

Veterinärensvarar KATTtips

Inga frågor har kommit in inför detta
nummer

DJURÄGARKORTET
- Bra att ha om olyckan är framme
Vad händer med dina katter om du råkar ut för en
olycka och inte kan kommunicera med omvärlden?
Om ingen vet om att det finns djur hemma kan de få
vara ensamma utan tillsyn under en mycket lång tid.
I tidningen Hundport, nr 6 2002, kan man läsa att
Marina Reuterswärd på Stockholms Kennelklubb
utvecklat iden med ett djurägarkort. Kortet ska
fungera som en information till räddningspersonal på
olycksplatser och upplysa om vilket djur man har, vart
det finns och vem som ska kontaktas för att ta hand
om djuret.
Paketet kostar 80 kronor och innehåller ett kort som
man fyller i och plastar in, två stycken dekaler och
ett pins. Eventuellt överskott går direkt till Stockholms
Kennelklubbs Hundskyddsfond.
Beställning till STOKK på pg 66 96 22 - 3, märk
talongen med djurägarkortet.

NYDALA KATTEXPO
14-15/9 2002

Välkommen att visa din katt på höstens expo
på 4H- gården på Nydala

Katthoppning, lotterier, tipsrunda och servering  på  programmet

Anmäl dig senast den 20 augusti till:
Kerstin Kristiansson

Skogsvägen 9
918 31 Sävar
090 - 981 43

kerstin@justcatnaps.com
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Lantmännen – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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Avelssidan
Avelshanar
HELIG BIRMA
S*Di Felicia’s don Juan, SBI  n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99
CORNISH REX
S* Tofsörat’s
IC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats, CRX ns09
Helen Öjebrandt: 0935-514 19 och
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55
IC S*Tofsörats Ratatosk CRX n (svart)
Katrin Jonsson 090-13 88 34
NORSK SKOGKATT
EC S*Tofsörat’s Oisin, NFO n09
IC S*Tynäsudden’s Victory, “Vic”, NFO ds22
IC S*Tofsörat‘s Link, NFO w 63  (vit oddeyed)
Alla tre till mycket begränsad avel
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55 och
Helen Öjebrandt: 0935 – 514 19
ORIENTAL
S*Tell Asmar Isaskar, ORI e24
Ethel Henriksson 090-18 91 71,
 070 - 597 92 57
ethel.henriksson@minpost.nu
PERSER/EXOTIC
IC S*Catwizel’s Urax Unbelievable, EXO
n03
Karin och Lennart Degerliden, 090 - 19 12 58  

Planerade kullar
BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl’s planerar en kull mellan:
IC FIN*Gnome’s Chilly Champagne, BRI
ns11
IC S*Esteticas Ariel, BRI ns11
Gerd Andersson, 090-149823, 070-392 88 91
catpearl@telia.com

Kattungar till salu
CORNISH REX

NORSK SKOGKATT
S*Katt'Aila's har kattungar födda den 12
januari
Far: EC S*Tofsörat´s Oisin, NFO n09
Mor: EC S*Slippery F-8 Crusader, NFO w
3 vita hanar
Maria & Madeleine Stenberg,  0935/ 260 76
0935/ 260 76
katt.ailas@swipnet.se

ORIENTAL
S*Tell Asmar har kattungar födda
den 9 december
Far: IC Timille Creedence Clearwater,
ORI a24
Mor: CH Afrodite ORI j24
1 hane, siames, e
1 hona, oriental, a24
3 hanar, oriental, e24
Ethel Henriksson 090-18 91 71,
 070 - 597 92 57
ethel.henriksson@minpost.nu
S*Bergsbacken har kattungar födda 16 mars
Far: EC S*Jamborre’s Kazimir, SIA a
Mor: S*Tell Asmar Hera, ORI n
1 hane, oriental, n
1 hona, oriental, n
Annie Lundström, 090-77 44 94
s.bergsbackens.siam@spray.se

NORSK SKOGKATT
S*Tofsörat’s planerar en kull mellan:
GIC S*Tynäsudden‘Victory (Vic ) NFO d 22
EC S*Tynäsudden‘s Lilith DM NFO ns 09
Solweig Öjebrandt 0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
RAGDOLL
S*Fjälltoppen's planerar kullar mellan:
S*Migörs Tiger Tomahawk "Tiger" RAG
xd 21
S*Hummelmoras Hedda "Donna" RAG
a 
S*Migörs Tiger Tomahawk "Tiger" RAG
xd 21
S*Jarr´s Queen Anne "Anni" RAG a 03
Carin Nilsson,  0951 - 205 12
carin2@user.bip.net
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B a l i n e s
S* Scotixus
Ann-Christin Rönnlund 090-680 78
E-post: scotixus@scotixus.cjb.net
Hemsida: http://scotixus.cjb.net

B r i t t i s k  k o r t h å r
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
E-post: quincy@staren.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/quincy
S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se
S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

B u r m a
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/

S* Octofinger’s
Ivar Alm  090-19 29 39,   070-576 25 58
E-post: octo@acc.umu.se
Hemsida: http://www.octofingers.com

C o r n i s h  R e x
S* Tofsörats
Helene & Solweig Öjebrant    0935 - 514 19
E-post: oppi@telia.com
Hemsida: http://fly.to/tofsorats
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@mail.bip.net

H e l i g  b i r m a
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/Index.htm
S* Sommarlund’s
Marina Lindgren 090-14 66 27
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten

S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51

M a i n  C o o n
S* Caretta Coon’s
Åsa Noren-Klingberg & Lars-Ove Hansson
031-45 40 36
E-post: larsa.ume@mail.bip.net
S*Karlsgårdens
Anita Alfredsson 0950 - 190 21

S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/

N o r s k  s k o g ka t t
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/

S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com
S* Katt Aila’s
Maria & Madeleine Stenberg 0935-260 76
E-post: katt.ailas@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/kattailas/
index.html
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http: //w1.901. tel ia.com/~u90119310/
Index.htm
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:  http://w1.901.telia.com/
~u90100215/

Uppfödare i BJK
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S* Pireu’s
Linda Sundström  090-12 65 76, 070-347 69 30

S* Tofsörat’s
Solweig & Helen Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen

O r i e n t a l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se

S*Maiesta's
Lisa Andersson 090-13 65 74, 070 - 644 95 92
E-post: maiestas@passagen.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/maiestas

S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: ethel.henriksson@minpost.nu

Pe r s e r  & Exotic
S*Dragonfly's
Lina Tonegran 090-144700
E-post: zweivierzwei@yahoo.com

S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

S* New Dawn’s
Camilla Lövgren & Sten Sandström   090-330 87
E-post: new.dawns@telia.com
Degerliden’s perser och exotic
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se

R a g d o l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S* Sommarlunds
Marina Lindgren 090-14 66 27
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JULI
020706-020707 Vadstena Kattklubben Amica (AK)
020727-020728 Finnsnes (N) Gisund Katteklubb
020727-020728 Stockholm Mälarkatten (MLK)
AUGUSTI
020803-020804 Trondheim (N) KK Midtnorge
020803-020804 Trollhättan Kattklubben Fyrstad (KKF)
020810-020811 Bollnäs Hälsingekatten (HÄK)
020810 Tromsö (N) Ishavskatten
020817-020818 Helsingborg Skånes Kattklubb (SkKK)
020824-020825 Göteborg Västsvenska Kattklubben (VK)
020824 Stockholm City Cat Club (CCC)
020831-020901 Bodö (N) Saltenkatten
020831-020901 Karlstad Värmlands Kattklubb (VÄK)
SEPTEMBER
020907-020908 Piteå Norrskenskatten (NOS)
020907-020908 Eskilstuna Mellansvenska Kattklubben (MSK)
020914-020915 Gävle X-katten (XK)
020921-020922 Sundsvall Sundsvalls Kattklubb (SUK)
020928-020929 Borlänge Dalälvskatten DÄK)
OKTOBER
021006 Stockholm Skogkattklubben Birka (BIRKA)
021012-021013 Norrköping Östkatten (ÖSTK)

NOVEMBER
021116-021117 Stockholm Stockholms Kattklubb (SK)
021123-021124 Norge Scandinaviav Winner Show

Kommandeutställningar
sommaren och hösten  2002



Klösbrädan 2 - 200226

NORRSKENSKATTEN
Inbjuder till sin 13:e och 14:e internationella kattutställning den 7och 8september 2002,

i Piteå, Noliahallen.
Alla raser båda dagarna
2 cert:ifikatutställning

Dagny Dickens Sverige Allround
Eva Landgren-Svensson Sverige  
Berta Nemcová Cze. Rep. Allround

Ruth Kühnel Österrike Allround
Francoise Milcent Frankrike Allround
Ej klar   

DOMARE

(Med reservation för eventuella ändringar)
ANMÄLAN 15/5 – 9/8
Om man vill ställa en dag, ser vi helst att man ställer på
lördag.
Anmälan är bindande (betald anmälan gäller) och sänds
fortlöpande via din egen klubbsekreterare till:
Ragnhild Hedman,Borgmästarev. 1,973 42 Luleå,Tfn. 0920-
10543,
email: hedman.ragnhild@telia.com
POSTGIRO 7 79 39 - 7
AVGIFTER
Per katt 250:-/1 dag, 450:-/2 dagar
Veteran-,Avel (ej anmäld i annan klass) 250:-/1 dag, 450:-/2
dagar
Veteran,Avel,(anmäld i annan klass)Uppfödning 0:-
Färgbestämning 100:-
Sällskapskatt (i mån av plats) 150:-
Resultatlista (notera på inbetalning) 50:-
Det tillkommer en avgift på 50:-per för de som betalar avgiften
efter den 9 augusti. Utländska utställare kan betala på plats.
På inbetalningskortet noteras:
Katternas namn, ras, klass, grupp, kön, färg och utställarens
namn, adress, telefon och klubb.
För återbetalning av anmälningsavg. krävs veterinär-intyg.
Detta ska vara Norrskenskatten tillhanda senast veckor två
efter utställningen.
OBS! 50:- avgår i administrativ avgift.
ANNONSER och Monterplats
Katalog görs i A-4 format pris efter överenskommelse.
Skickas senast den 9 augusti. till: Lennart Dahlgren, 
Mörtgränd 15, 974 52 Luleå, tfn: 0920-622 22 
Priser kan endast ställas till BIS,BOX, NOM, BIV samt till
styr.disp. För införande i katalog, senast den 9 augusti. till
Ragnhild Hedman (se adress ovan)

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ASSISTENTER
anmäler sitt intresse till:Ragnhild Hedman, Borgmästarev.1,
973 42 Luleå, Tfn 0920-10543. Assistenter ersätts med 200:-/
dag + lunch.
VETERINÄRBESIKTNING och incheckning mellan 06.30-
08.00. Stamtavla, bekräftelse och vaccinations intyg ska
visas upp.
Huskatt äldre än 10 månader ska visa intyg på att katten är
kastrerad. Alla VITA katter ska visa intyg på att katten är
hörande.
Klipp kattens klor både på fram och bakbenen.
ALLMÄNT:
SVERAKs och FIFEs utställningsregler gäller .
Utställningen är begränsad till 250 katter/dag.
Öppettider för allmänheten 10-16 båda dagarna. Ingår i
“BÄST I NORR”.
Vi tilllämpar fri burplacering.
Ägaren bär själv fram sin katt till bedömning. Vill du ha
assistent, anmäl vid incheckningen.
En katt per enkelbur, tre katter per dubbelbur. Hona med kull
undantaget. Katt som kan erövra titel på utställningen skall
medtaga bedömnings-sedlar som styrker detta.
BOENDE meddela att katt medföljer
Pite Havsbad                          0911-32700
Alternativ 1 : Bungalows för 300 kr/person om man bor minst
4 st/bungalows, då ingår sänglinnen, frukost, o entré’ till
badet.
Alternativ 2 : Bungalows för 400 kr/person om man bor minst
2 st/1/2
då ingår sänglinnen, frukost, o entré’ till badet.
Mohems Camping                 0911-32001
Paltzerian, Restaurang Motell Öjebyhus   0911-60780
Evt. flera boende updateras senare.
Övriga Upplysningar
Ragnhild Hedman, anmäln. tfn: 0920-105 43
Lennart Dahlgren kassör  tfn: 0920-622 22
Mer info på klubbens hemsida: http://hem.passagen.se/
noskatt/
Se på sidan om utställning för mer info.



27Klösbrädan 2 - 2002

Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Ida Brändström
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@minpost.nu
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

Adress: Björkstakatten
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   bjorkstakatten@katter.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av a) planerade och födda kullar, avelshanar
samt b) omplacering av katter, kan göras utan kostnad
för huvudmedlem. För stödmedlem och övriga kostar a)
20,- och b) 10,- per nummer.

Annonspriser (perutgivning)
Annonsstorlek BJK- Övrigs SVERAK-
färdiga original medlem anslutna annonsörer

Hel sida (A4) 75:- 150:-
Halv sida 50:- 100:-
Kvartssida (1/4) 25:- 50:-

Kommersiella annonser
Annonsstorlek Per     Helårs-
färdiga original nummer     abonnemang
Hel sida A4) 200:- 750:-
Halvsida 150:- 450:-
Kvarts sida (1/4) 100:- 300:-

Planerade utgivningsveckor och manusstopp för 2002 är:
Utgivning Manusstopp

Nr 1 v 13 1 mars
Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 oktober
Nr 4 v49 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!



BJÖRKSTAKATTEN
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20903 36 UMEÅTel/Fax   090-13  86 16bjorkstakatten@katter.nu

Välkommen att besöka oss
även på Internet.

www.exoticzoo.com

Har du någon fin kattbild som vi kan få använda på webben?
Ta med den in till oss eller e-posta den till erik@norrsken.nu.

Sänd även in en liten bildtext.
Linn, Maria och Viktoria


