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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 flyttat till en
ny klubblokal på Västra
Idrottsallén 4 C, i källaren i andra
flygeln i Hagaborgs Äldrecenter.
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:
www.bjorkstakatten.nu
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  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 2003
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 100:-
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
Västra Idrottsallén 4 C
903 30  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: info@bjorkstakatten.nu

ORDFÖRANDE
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
ordf@bjorkstakatten.nu
VICE ORDF.
Vakant

KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorksakatten.nu
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
avel.sekr@bjorkstakatten.nu
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20  Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu
LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42  Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42  Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63  Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANT
Kristina Eriksson
Utåkersvägen 48
914 92  Lögdeå
0930 -  303 75
erikcarlsson4@home.se
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FÖR:
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Våra annonsörer: Agria,  Concremo
AB, Exotic Zoo,   Granngården,
ZooCenter

Ordförande har ordet
Sommar, sol, bad, mygg…och en Klösbräda
som sommarlektyr i hängmattan
Nu äntligen står sommaren för dörren rent
vädermässigt fast almanackan visat sommarmånad
ett tag. Efter en hektisk vår i föreningen med både
egen utställning samt flytt till ny lokal så ser vi liksom
många andra fram mot en skön sommar och semester.
Utställningssäsongen är i skarpt läge och många åker
land och rike runt för att söka framgångar. Själv har
jag och min fru förutom vår egen utställning varit i
Skellefteå under pingsthelgen. Nu planerar vi en resa
till Norge i juli samt att besöka Scandinavian Winner
i början av augusti. Står fru Fortuna på vår sida kan
Wilmer förhoppningsvis nå slutmålet i sin
utställningskarriär som fertil hane i sommar, vi tror
nog han tycker det är skönt…
Övrigt i sommar kommer jag att färdigställa den
vedeldade bastu jag nyligen påbörjat i vår
sommarstuga som är vårt smultronställe i Tellvattnet,
Bjurholm. Där lever också Wilmer ett underbart liv
som utekatt…
I detta nummer finner ni att läsa bland annat om vår
egen utställning, en rapport från SÖK’s utställning i
Östersund och en intervju med Lena Dau, Devon Rex
uppfödare från södra länsdelen. Samtidigt vill vi slå
ett slag för kommande kattvisningar på Stora Nolia
samt Nydala kattexpo som har behov av att du som
medlem hjälper till att profilera BJK med närvaro av
våra kära katter. Du kan även hitta flera sidor med
Titelkatter och presentation av några av föreningens
”Bästa Klubbatter” samt mycket mer…
Lev & Må och var försiktig med solen så ni inte
bränner er i onödan…
Tommy Sjödin
ordförande

Omslagsbild: S*Guldklimpens Lord
Duncan, en maine coon-hane i sina bästa
år. Foto: Katarina Wilhelmsson
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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
2003 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.

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:
info@bjorkstakatten.nu

Utställning på gång?
Kerstin behöver din utställnings-blankett
senast en vecka innan anmälningstiden går ut!Anmälningar till alla utställningar ska alltidskickas till den egna klubbensutställningssekreterare. Anledningen till dettaär att hon med sin signatur ska bekräfta attdu är medlem i klubben, och sen skicka vidaretill arrangerande klubb före anmälningstidens
utgång.
Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta alla gamla! Nyablanketter kan antingen laddas ned frånSVERAK:s hemsida eller beställas frånkansliet
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).

Du vet väl om att du kan skicka
in din utställningsanmälan via e-
post till Kerstin K? För att kunna
göra det behövs en fullmakt.
Blanketter och mer information
finns på BJKs hemsida http:/
www.bjorkstakatten.nuViktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse
från Kerstin att hon fått din
anmälan. Om inte, kontakta
Kerstin !!

Medlemslotteri
Ett presentkort på Exotic Zoo harlottats ut på medlemsnumren.Vinnare blev medlem nr 531,Anette Norrman.Grattis, ditt pris kommer medposten!
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Uppfödarkatalog
Det är hög tid till att vår UPPFÖDARKATALOG ges ut i en ny upplaga. Härmed erbjudsalla medlemmar som är intresserad till förekomst i denna att inkomma med intresse tilldeltagande. Medlemmar med registrerade stamnamn likväl övriga medlemmar som idkaruppfödning inom ramen för SVERAK’s regler för ändamålet ges tillfälle att synliggöra sigoch sin verksamhet. Katalogen kommer som tidigare att vara i A5-format och trycks isvart/vitt.
Kostnadsfritt publiceras en förteckning över uppfödare i Björkstakatten innehållandestamnamn, ras/raser, namn, adress, telefon, e-post och webbadress. Dessutom gesmöjligheten till att annonsera enligt följande:

Helt uppslag (liggande A4) 150:-Hel sida (A5) 100:-Halv sida  50:-
Målsättningen är att den skall finnas tryckt i en ny upplaga till Stora Nolia den 2 – 10augusti. Senast den 15 juli skall material vara ordförande Tommy Sjödin, Rosettvägen30, 904 41 Röbäck tillhanda. Det går också bra att använda e-post ordf@bjorkstakatten.nu. Eventuella frågor går ställa på telefon 070-321 84 01.

BJK informerar om…
Undertecknad har övertagit materialet för broschyren BJK informerar om …(kattras)som Ida Bodén tog fram för utdelning till besökare vid Björkstakattens arrangemang.Broschyren trycks i A5-format, svart/vit på 4 sidor med foto på framsidan, informationom rasen på mittuppslaget och presentation av uppfödare för rasen på sista sidan varsuppgifter kommer att hämtas från Uppfödarkatalogen. Finns för följande raser:

Brittisk korthår Cornish Rex, Devon Rex,
Maine Coon Perser & Exotic

Norsk Skogkatt Siames & Oriental

Många raser saknas och därför ber jag medlemmar som känner för att förse mig medinformation och bilder för saknade raser att inkomma med detta till mig för kompletteringav utbudet. Tommy Sjödin, Rosettvägen 30, 904 41 Röbäck, e-postordf@bjorkstakatten.nu , telefon 070-321 84 01.
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Aktiviteter under hösten 2003
2-10 augusti - Stora Nolia
Vi deltar även detta år vid Nolia-mässan genom att presentera BJK och visa upp våra katter. Se sidan
24.
21 augusti - Föreläsning om djurförsäkringar
En representant från Agria informerar om sina försäkringar. Klubblokalen kl. 19
4 september - Raspresentation Cornish och Devon Rex
Kom och träffa några uppfödare och deras lockiga och pigga katter.! Även presentation av German Rex.
Klubblokalen kl. 19.
13 - 14 september Katt-Expo på Nydala 4H-gård
Raspresentationer, tipsrunda, katthoppning och naturligtvis servering med våfflor m.m. Vill du vara
med och visa din katt, se sidan 23för mer information.
Under hösten planerar vi även raspresentationer av  några av de lite ovanligare raserna Bengal, Ocicat
och Sibirisk katt samt hemma-hos-träffar.. En föreläsning om näringslära fins också på listan.
De mycket uppskattade uppfödarträffarna under föregående vinter ska också få en fortsättning till
hösten.
Vill Du lära dig att göra egna kokarder? Om intresse finns startar vi en studdiecirkel, och tillverkar
kokarder till kommande utställning
Datum för dessa aktiviteter är inte bestämda när detta skrivs. Titta in på BJKs hemsida,
www.bjorkstakatten.nu, för att få aktuell information. Vi annonserar även under Föreningsnytt
i VK.

Årets BJörKstakatt 2002
Nu är det dax att plocka fram din katts resultat från förra åretskattuställningar för att delta i tävlingen om Årets Björkstakatt 2002! Detre bästa resultaten räknas enligt följande:

Skicka resultaten senast 1 juli tillEthel Henriksson ethel.henriksson@uh20.ac.seSnipgränd 18906 24 Umeå

CACIB/CAPIB 30p
HK 2+3 30p
CAC/CAP HK 4+5 25p
EX, HP 20p

Bäst i kategori 55p
BOX 52p
NOM (DB) 50p
BIV 45p
CACE/CAPE HK1 35p



7Klösbrädan 2 - 2003

Vi tvingas konstatera att Ida Bodén inte har mer än 24
timmar per dygn sju dagar i veckan som oss andra. Med
sin ambition och drivkraft skulle hon behöva betydligt
mer för att vi inom föreningen skulle kunna få åtnjuta
denna kvalité. Med största respekt för Idas beslut om att
ta en paus (?) i föreningens styrelsearbete önskar vi henne
LYCKA TILL med nya boendet och doktorerandet som
hon återgått till efter föräldraledighet. Ida finns kvar bland
oss som medlem och kan kanske förhoppningsvis
övertalas vid ett senare tillfälle att delta i styrelsen för
Björkstakatten…
Tommy Sjödin
ordförande Foto: Katarina Wilhelmsson

Hej, och ”Mjau” alla kisse-katter … och era
hussar och mattar!
Jag, och min matte, är nya medlemmar, så jag tänkte att
jag skulle presentera mej. Elliot heter jag, och är huskatt.
Men, min pappa är en Russian Blue!
Jag var på mitt första evenemang 1:a advent. Det kändes
lite konstigt och tröttsamt med alla människor!! Men, cool
som jag är, så tog jag det easy! Min matte var så stolt! För
i hennes ögon – och mina(!) – är jag den finaste kissen av
alla!
Stort varmt ”mjau” till er alla,
Elliot …. Och matte Maria

Ida – TACK…
för den tid som varit

(Saxat ur Dagens Nyheter)
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BJKi farten

Det har nu gått drygt två månader sedan vi
arrangerade vår Internationella Kattutställning
med godkänt resultat. Många detaljer får med
beröm godkänt och uppväger de delar som kan
göras bättre som det ekonomiska resultatet som
jag återkommer till längre fram. Många intryck
och erfarenheter måste och har fått tid till att
sjunka in. Med distans till hela projektet så kan
konstateras att undertecknad har många
frågetecken som måste rätas ut samt få en annan
lösning om uppdraget skall accepteras till nästa
års utställning.

Sammanfattningsvis hade vi drygt 2000 besökare
400 katter och ett antal mycket nöjda domare som
höjer Björkstakatten till skyarna över hur väl
omhändertagna de blir och med en extra positiv
kommentar om den goda maten. Årets
domarmiddag på Lördagkvällen hölls i egen regi
och blev mycket lyckad utan yttre

störningsmoment där alla gavs det ultimata tillfället
till gemenskap.
Stora arbetsinsatser har gjorts på många händer som
har bidragit till att vi sammantaget får vara mycket
nöjda med vad vi åstadkom efter rådande
förutsättningar. Vi vågade lägga ut en enkät som
visade att merparten av de som lämnade in var
mycket nöjda. Viss konstruktiv kritik som lämnades
in var redan känd och befogad som i förlängningen
skall leda till att våra utställningar förhoppningsvis
skall bli ännu bättre.
Lokalfrågan är och har varit ett återkommande
problem för kvalitén av våra utställningar.
Svårigheten är att hitta tillräckligt stor lokal i
kombination med hög folktäthet vad det gäller både
boende och konsumtion. I år löstes det till en
acceptabel nivå. Mycket kan man tycka i efterhand
om disponering med mera där man kan konstatera
att det blev allt för komprimerat med utställnings
burar och i domarområde med det stora antal katter
vi hade på plats.
Organisatoriskt flöt det på relativt bra med ett
resultat och konstaterande att det är allt för få
personer och medlemmar som måste dra det tunga
lasset. Ett återkommande problem att lyckas fånga
upp och engagera fler medlemmar som känner
ansvar och vill engagera sig i denna typ av projekt

Utställning 2003 – Bra men går göra bättre

Raymond Saetre bedömer en skogisunge
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BJKi farten
som är så viktigt för föreningens överlevnad får vi
än en gång konstatera. Hur löser man denna bit med
att flertalet av våra medlemmar endast vill vara
passiva medlemmar?

Utställningsverksamhetens arbetsbeskrivning för
respektive funktionsområde måste ses över för
tydlighetens skull så eventuella missförstånd kan
elimineras. Undertecknads ledarskap hade kunna
önskats vara av annan karaktär när
utställningsorganisationen saknade vissa resurser i
vissa känsliga situationer.

Det ekonomiska utfallet kan efter att så gott som
alla transaktioner både in från sponsorer och ut till
leverantörer sammanfattas med att resultatet ej
nådde upp till fjolårets. Sammantaget med
lagerförda varor gav årets utställning drygt 20 000
kronor i vinst och får ses som godkänt.
Omkostnaderna för årets utställning har tillåtits
vara något högre än tidigare som i sin tur bidragit
till att det rent upplevelsemässiga för
funktionsansvariga, övriga funktionärer samt
utställare och besökare har ökat på många områden.
Visst utställningsmaterial har införskaffats och
kommer föreningen till glädje vid kommande
utställningar. Förhoppningsvis har målsättningen
uppnåtts med att alla som bidragit med en insatts
skulle få någon form av vinst med sitt engagemang.
Sammanfattningsvis får vi gemensamt konstatera

att årets utställning var MYCKET BRA… och jag
är mycket tacksam för insatserna från alla runt mig
före, under och efter utställningen som gjorde vår
14’e Internationella Kattutställning möjlig. Utan er
alla skulle detta ej fungera…
Tommy Sjödin
utställningsansvarig & ordförande

Alva Uddin på gott humör!

Bästa kull kategori II, S*Nordix Sharon, Kiwi och Lime. Ägare:
Eva Flodin, SUK.

Skogisägare från Bullmark tar en tupplur.Foto: Katarina Wilhelmsson
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Vårfest 10 maj
När nu klubben installerats i ny och fin lokal vad passar bättre än en vårfest? Björkstakattens första fest i nya lokalen hölls
vårkvällen 10 maj. På menyn stod grillbuffé och potatissallad ansvariga för den fantastiskt goda maten var Birgitta Forsberg
och Sven-Arne Jansson- tack för det! Ida Boden´, drivande kraft bakom genomförandet av flytten till nya lokalen tackades
för sitt engagemang – tack för det Ida!

BJKi farten

Björkstakatten i ny lokal - öppet hus 10
maj

Caesar

Felix
Billy

Pepper

Zeray Lufsen

För dagen fanns också inbjudna Bästa Klubbkatter från
utställningen i mars att beskåda. Det bjöds på kaffe och tårta, såldes lotter i kattlotteriet och svarades på
frågor i tipsrundan. Vinnare, med alla rätt, blev Gerd Andersson, 2:a pris gick till Monica Johansson och
Kenneth Eriksson knep 3:e platsen. Grattis till er alla!!!

Björkstakatten har under våren
flyttat till en ny lokal på Västra
Idrottsallén 4 c, den 10 maj var
det så  dags att inviga lokalen med
öppet hus.
 Besökarna kunde gå husesyn i
den nya lokalen; soffhörna,
pentry, datorhörna, bibliotek,
toalett, förråd och ett stort
sammanträdesbord för
studiecirklar o.dyl. – ja allt fanns
där!

Granngården 15/3
Kattvisningen på Granngården i mars blev
verkligen en succe med rekordmånga
katter på plats och så många besökare att det
stundtals var riktigt trångt
runt burarna. Informationsbordet dignade och de
nya raspresentationsfoldrarna hade premiär.
Att det finns en katt för varje människa bevisades
också med kattrasernas

mångfald: bl.a. långhåriga skogisar, en lockig rex, slanka siameser,
knubbiga britter och återigen fick vi se en
exotisk bengal på en visning.
Besökarna hade ett tufft jobb att utse en
publikfavorit, men när alla
rösterna var räknade så stod det klart att unge
herr River hade tittat
publiken djupast i ögonen och därmed lagt
beslag på dagens titel, grattis till matte Gerd
Andersson.

Foto: Katarina Wilhelmsson
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Många bekanta namn och
ansikten syntes under helgen.
Fick tillfälle att träffa en 15
åring Perser “EP” Urfus, röd
tror jag att den var. Husse och
matte Picone Björkman (MEK)
var ett spralligt par med många
kokarder (rosetter) på buren.
Rex specialen gav Jamis, min
CRX, en kokard för bästa
rexing. Hon fick också
dommarens vårblomma på
lördagen av Jannick
Renault. Jannick sa vid
första anblicken på Jamis
vid bedömmningen -Ååå my
lailac tortie!
Anders och Sara Björk hade
en fin helg med nominering på
nominering. Ritwa Nygren med man hade
också sedvanlig tur bland kategori IV-
deltagarna.

ÖSTERSUND 3-4 maj 2003
En vacker main coon kille vann

söndagens BIS i kategori II. Många
söta kattungar sprang förbi, ett av

ögonfången var Eva Arnströms eropeer.
Eva hade med sig 15 katter i 6 olika raser

under söndagen, flest av alla.En mycket
speciell Lucia var där med sin norska husse
och matte, en nakenkatt som inte ville bli

fotad, trots att vi stod och lockade länge.
Mitt bästa minne från denna

utställning är naturligtvis att Ragnar,
min DRX, blev champion. Och BIV-
uttagningen var faktiskt hiskeligt
spännande, Ragnar och GIC
Nivandra Teecee stod och vägde mot
varann. Nu blev det inte så, men
man blir ju lite titel nojjig bara av

tanken att kunna bli bättre än en 4 årig
färdigutväxt GIC-kille!

Text och foto: Kicki Eriksson

Full koll på läget!
Nisse spanar från husses axel.

Alva Uddin bedömer en av många rexar

Jamis och Ragnar tar utställningen med ro
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Eftersom jag själv har DRX, Devon Rex, kan jag bara
instämma; folk som kommer på besök kan ibland haspla
ur sig “Gud så fula katter!”, men innan de ska gå brukar
det låta “Du är så speciell, dig skulle jag kunna ta med
hem!”
Många frågar också om man klippt katten och morrhåren
eftersom de inte är så påtagliga som hos CRX, Cornish
Rex eller andra katter. DRX har en speciell päls som inte
har samma hållfasthet som vanliga katter; morrhåren bryts
av och växer ut. Pälsen tappas, fälls och växer tillbaka,
precis som åren går.
Många har svårt att se skillnad på DRX och CRX,
men för “Devon-Rex-folk” är skillnaden enorm – precis
som Main Coon och Norska Skogkatter. Det finns också
en mycket delikat skillnad i rasernas temperamet; CRX är,
grovt sagt, mer fin-i- kanten och elegant, den dansar inte
efter någon annans pipa och kan tyckas vara en
enmanskatt, detta sagt med risk att få CRX ägares arga
miner på mig. DRX katten vill däremot vara i centrum i
alla lägen. Nya människor hälsar den glatt på innan den
vräker ut sig på golvet och oblygt tittar upp med frågande
min  -När ska du gulla med mig? –Kommer du inte hit fort
nog så jamar jag tills du gör det!!!”
Jag är fast besluten om att DRX är den mest nyfikna och
sociala du kan hitta bland katter. Min kisse satt i
gardinerna, rev ner blomkrukorna i fönstret och hälsade
på hund och människa lika obekymrat. När jag frågar Len
om hon varit med om liknande berättar hon att när första
DRX anlände till Ava så steg blomkontot t skyn och ”fin-
gardinerna” hade märken av en flugjakt.
Jag ber Lena att spåna om en karikatyrbild av en DRX
ägare:
Dålig blodcirkulation  ”Vill ha en DRX i sängen!”
Lätt egocentrisk, precis som DRX  ”Jag är snygast!”
Allt ska helst vara gjort i går
Älskar att städa   ”Blomkrukor går lätt sönder i
DRX sällskap
Hypersocial
Gillar lättskötta frisyrer och kläder  ”Pälsvård på en
DRX går på en kvart!”
Gott självförtroende, får ofta/alltid  höra från
allmänheten att deras katter är fula mm!

Hos Lena med familj Lars och flickorna Jennie och Anna
vimlar det av hästar, kaniner, katter och en hund. Man kan
konstatera att vi kommit till en sann djurvän.

Om någon undrar varför man fastnat för lockiga
spökisar så kan Lena Dau, Björkstakattens enda
uppfödare av Devon Rex berätta:
Lena får ett finurligt leende och säger skämtsamt
-För att de är så fula! – Nej så är det inte!!! – Det går
inte att ignorera denna speciella ras;
har man haft tillfälle att få en katt i knät, en på axlarna
och en som gnider sig mot dina ben så faller man
pladask.
För att gå tillbaka till hur allt startade så var det
egentligen Gotlandskaniner som jag skulle köpa den där
junidagen i Östersund för snart två år sedan. Jag hade
sett att Eva Binger, som kaninuppfödaren heter, också
födde upp Devons, och jag förfasade mig över hur
fruktansvärt fula katterna var. Rent fruktansvärt fula
alltså! Men när vi väl var där i Östersund så ville jag
ändå se bedrövelsen i verkligheten. Väl inne i huset hos
katterna så var det kört; över golvet i hallen kom en
”ful” 8 veckors röd kattunge, Sherekhan, med stora öron
och långa smala ben. Jag tog upp honom och innan jag
själv ens fattade vad jag gjorde frågade jag när han var
leveransklar så att vi kunde hämta hem honom till Ava.
Han var helt underbar och jag ångrar mig inte en
sekund – sedan dess har det bara rullat på med fler
Devons.

Kristina Eriksson har besökt Lena Dau i Ava som föder upp Devon Rex under stamnamnet Sigillions, här följer hennes
rapport om: Devonmaffian i Ava
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Jag vill tacka Lena för att hon har ställt upp på mina frågor och
upptåg och önska henne lycka till i fortsättningen!

Text och foto: Kristina Eriksson

Mitt i skrattsalvor och fika frågar jag varför Lena började med
uppfödning.
- Jag har alltid haft katt och de har haft kattungar, vilket var enormt
roligt. När jag hämtade Sherican.förstod jag att det skulle bli fler
och när Prillan var utvald började tanken på att ev. ha en kull på
henne att komma. Själva tanken med uppfödningen är att få fram
”urtypen” och främst då i lilasköldpaddskepnad, men allt annat
går också
 bra eftersom rexarna inte behöver följa olika färgföreskrifter.
För den som undrar över mitt stamnammn kan jag berätta att
jag, som många andra, har läst Margit Sandemos böcker om
Isfolket, Häxmästaren och Solens Rike. I serien Häxmästaren
förekommer en figur vid namn Sigillion. Namnet fastnade i
huvudet på mig och då det var dags att välja stamnamn så var
det självklart att det skulle bli just Sigillions.
Alla i  familjen har var sin del i katterna och i Östersund 3 maj

fick Anna och Penny domare Alva Uddins vårblomma för deras gemensamma ”Fina Framförande”!

Till slut kommer här en kort presentation om tjejerna i uppfödningen
Prillan, f. 2/2-02, är husets madam med råge! ”Maten är min, både nu
och i framtiden”. Maten avnjuts naturligtvis i lugn och värdig takt.
Prillan är numera mamma och besöksväktare. Bästa väninnan är
Sherican som gärna får dela skötseln av ungarna.
Puppy, f. 29/11-02, är en individualist med mottot ”ensam är stark”.
Hon ignorerar allt som inte behagar, har en enorm integritet.
Penny, f.27/2-03, är clownen som lägger sig i det mesta. ”Var är

maten!” ”Hallo, här är jag!”.
Hon låter mest av alla,
framför allt när hon plockas
upp av någon!
Karma, 30/3-10. Är den kvinnligaste av dem alla och tjusar alla om det
finns tillfälle. Hon håller en låg profil och busar bara när ingen ser på,
värdighet före clowneri!
Sherekhan sover gärna hos Anna, gillar myspys och är favoriten i
sammanhanget. Alla tillfällen att vara ute tas, därför är alltid Lenas dörr låst,
för man är väl inte blåst! Sherican gillar att dricka ur glas, är supermanlig
men har en mycket mjuk framtoning i barnpassningen och uppfostring av
fruarna.

Devonmaffian i Ava
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S*SIGILLION’S
 DEVON REX

LENA & LARS DAU0930-320 34070-6883977
Devon@sigillion.com
www.sigillion.com
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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Titelkatter

Champion
S*Catpearl´s Beryll Silvery, BRI ns11
Umeå 2003-03-30
Ägare: Monica Johansson

Internationell Champion
S*Goblin’s Diamond Dilution, BRI g
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Sara Björk

Champion
S*LenLass Demitri, NFO w
Umeå 2003-03-29
Ägare: Anne-lie och Pär Eriksson

Grand Internationell Premier
EC S*Björktassen’s Adonis, BRI a
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Sara BjörkEuropachampion

S* Tofsörat´s Tunica (Unni), NFOa09
Umeå 2002-14-17
Ägare: Per Hedenberg och Katarina Wilhelmsson

Europapremier
EC S* Guldklimpen´s Lord Duncan (Zorro), MCO 0922
Umeå 2002-04-17
Ägare: Per Hedenberg och Katarina Wilhelmsson
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Titelkatter

Grand Internationell Premier
CH S*Björktassen’s Caruso, BRI e
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Sara Björk

Champion
S*Björktassens Herkulina
Östersund den 4 maj 2003
Ägare: Gunnel Lindehall

Internationell Champion
S*Milda ma Tildes Filippa K
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Birgitta Forsberg

Grand Internationell Champion
S*Esteticas Ariel
Umeå 2003-03-30
Ägare: Gerd Andersson

Internationell Champion
S*Jarr´s Queen Anne, RAG a03
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Carin Nilsson

Internationell Champion
S*Hummelmoras Hedda, RAG a
Trondheim 2003-04-12
Ägare: Carin Nilsson
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Champion
Tiger, EXO ns2462
Skellefteå 2003-06.08
Ägare:Karin & Lennart Degerliden

Premier
S*Tell Asmar Hammurabi, ori b 24
Umeå 2003-03-30
Ägare: Ethel Henriksson

Europachampion
S*Catwizel’s Urax Unbeliveable, EXO n
Stockholm 2003-01
Ägare: Karin & Lennart Degerliden

Champion
S*Tell Asmar Hera, ORI n
 Skellefteå 2003-06-07
Ägare:. Annie Lundström

Premier
Bröderna S*Tell Asmar Imsu min, SIA e, och
S*Tell Asmar Isaskar, ORI e 24
 Skellefteå 2003- 06-07
Ägare:  Annica Ejderlöv-Forsell

Titelkatter

Champion
S*Lucky Loves Malibou, SIA n
Sundsvall 2003-06-15
Ägare: Annie Lundström

Premier
S*LenLass Caesar, NFO ns
Skellefteå 2003-06-07
Ägare: Ylva & Kenneth Eriksson

Champion
S*LenLass Felix, NFO w
Sundsvall 2003-06-14
Ägare: Ylva & Kenneth Eriksson
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Zeray är en svart och vit huskatt är som är sju år gammal.Hans bakgrund är lite speciell, därför tänkte vi berätta liteom honom för er.
För sju år sedan fick vi ett telefonsamtal från Margot ochRune Danielsson, om en "husse" som hade en katthona medfyra små bebisar på åtta veckor, en flicka och tre pojkar."Hussen" hade just kommit på att han skulle åka iväg påsemester och hotade med att han skulle avliva dem alla ominte Margot och Rune kunde ta hand om dem. Eftersom vihade längtat och sökt efter en katt så tvekade vi aldrig närde bad oss ta oss an kattfamiljen tills ungarna var stora nogatt flytta hemifrån. När den dagen kom kunde vi inte skiljaoss från de tre pojkarna som vi blivit så fästa vid, så Zerayoch hans två bröder bor fortfarande kvar hos oss :)
Zeray är en otroligt social, cool och gosig katt. Han älskarmänniskor, andra katter och hans allra största favorit Runa(en Saluki) som han tillbringar mycket av sin kattdag med.Han gillar också när det kommer människor på besök och håller gärna till så nära gästerna som möjligt,särskilt när det vankas fika :)
Den 30 mars 2003 var Zeray på sin första utställning och det gick strålande! Han blev Best In Show-huskatt samt Bästa Klubbkatt-huskatt, och han visade verkligen upp sina bästa sidor för domarna. Zerayskarriär som utställningskatt har just börjat..
Ägare: Sara Sjögren

S*LenLass Felix är en vit norskskogkatt, född 30 juni 2002.Pappan heter IC DK*Voyou´s WhitePhantom och mamman S*LenLassCheeroki.Uppfödare: Lena Höglin.
Felix är en katt med härligttemperament, klok, snäll och väldigtbusig.Han älskar mat i alla former, äter gärnaupp maten för sin kompis Caesar.Gillar inte att bli fotograferad, nä dåska man blunda....Men vad gör det, vi älskar honom ändå.Vi är glada att Felix bor hos oss , en mycket stor personlighet....

Ägare: Kenneth & Ylva Eriksson

Vi är bäst !
Några Bästa Klubbkatter & publikfavoriter presenterar sig
S*LenLass Felix - Bästa Klubbkatt, kategori II, vid BJKs utställning 2003

Zeray - BIS Huskatt & Bästa Klubbkatt, huskatt, vid BJKs utställning 2003
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Hej !Det är jag som är River och blev Publikens Favorit påGranngården i mitten av mars. Mitt riktiga namn ärS*Catpearl's Golden Calacit. Jag är shadedgolden, och var dåpå Granngården bara 3½ månad gammal. Nu är jag 6 månaderoch bor med mina föräldrar + några fler katter, hos min mattesom heter Gerd Andersson. Vi alla är av rasen Brittiskkorthår. Kortet på mig är taget för en månad sedan, jag harhunnit bli större sedan dess.
Ägare: Gerd Andersson

Vi är bäst !
S*Catpearl’s Golden Calacit - Publikens favorit vid kattvisningen på
Granngården 2003

"Vad är en tabbymaskad siames?"
Med några få ord kan man sammanfatta svaret påovanstående fråga: Det finaste man kan vara som katt!"
Detta menar Maria Westh i en artikel på SvenskaSiamesSällskapets hemsida, och jag är beredd att hålla medhenne då jag nu delar livet med en liten bruntabbymaskadsiameskille som verkligen är det vackraste man kan tänka sig.
S*Cat Trick´s Chipi Pepper såg dagens ljus i Motala 5december 2002 och flyttade norrut till oss i mars 2003.Förutom att Pepper var så otroligt söt visade han sig ha ettfantastiskt temperament; alltid mysig och spinnande, gladoch framåt, vänlig och trygg i sig själv. Kvick och matglad ärhan också, han utforskar snabbt kylskåpet från insidan i jaktpå godbitar så snart tillfälle ges.

Peppers pappa är den inom siamesvärlden kända storvinnaren GIC S*Sandvretens Mistral och Peppersjälv har redan visat framtassarna inom utställningsområdet. På Umeåutställningen blev han BIS-U ochbästa klubbkatt kat.IV, efter det har han tagit ytterligare 3 BIS-J. Men Peppers mammaS*Sandvretens Latacha, tillsammans med familjen Molander, är förstås de som främst har präglatPepper att bli den trevliga lilla siameskille han verkligen är, för vad är väl skönhet utan hjärna och hjärta- inget alls att ha.
Ägare: Ethel Henriksson

S*Cat Trick’s Chipi Pepper - Bästa Klubbkatt, kategori IV, vid BJKs
utställning 2003
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Lästipset
Intelligenstest för katter
Av Peter Mandel
En bok med diverse frågor med fyra svarsalernativ som
speglar din katt. Jag var självklart tvungen att göra testet.
Jag fick mig många skratt och fick veta att han hamnade på
medel. Det vill säja att han kommer när man ropar. Helt
klart kan jag rekommendera denna bok.

Elisabeth Jonsson

Boken Hälsoråd & Tips av AnnaStina Kitsnik samt
SVERAKs häfte Att ha katt finns till försäljning i
klubblokalen och i samband med Expon och visningar.
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Rå insjöfisk
Ge inte katten rå insjöfisk! Katten kan drabbas av bandmask och vissa ämnen i rå fisk gör att kattens tarmar
minskar förmågan att ta upp B-vitamin och järn. Om man kokar fisken försvinner dock de skadliga ämnena.
Strömming
En katt som äter strömming varje dag kan få E-vitaminbrist och den s.k. gula-fett-sjukan p.g.a. att fisken är så rik
på omättat fett.
Rått kött
Kött som serveras rått måste vara av högsta kvalitet annars finns risk för mag- och tarmstörningar eller
parasitangrepp. Eftersom katter jagar och fångar byten som kan innehålla parasiter är det viktigt att regelbundet
avmaska katten.
Deg
Om katten äter deg som inte jäst färdigt kan den få förgiftningssymtom.
Äggvita
Rå äggvita innhåller ämnen som bl.a. gör att kattens kropp har svårare att ta upp B-vitaminer.
Lök
Röd, gul och vitlök innehåller giftiga ämnen för katten. En katt kan få leverstörningar, blodbrist och i värsta fall
dö av 30 g gul lök / dag i ett par dagar.
Choklad
Choklad innehåller ämnet teobromin som är skadligt för katter och hundar, de senare gillar choklad medan katter
för det mesta är ointresserade av sötsaker.
 Källa: Kattägarens kokbok av Sallander, Corneliusson & von Porat, ICA Bokförlag

Markvardsgatan 4, n.b.
Någon har stängt porten till innergården. Inte för att jag egentligen engagerar mig särskilt mycket i
folks städande och stängande, men nu i rötmånadstid besvärar lukten från soptunnorna om vi inte har
korsdrag.
   Någon har dessutom ätit räkor och inte förpackat skalen ordentligt. Det enda som saknas i dofternas
ödessymfoni är att hela trapphuset ordnar ett surströmmingskalas och glömmer bort att städa efter
sig.
   Eftersom jag bor på nedre botten, får jag in lukt och ljud i våningen från alla andra i min uppgång.
Även om lägenheten är långsträckt med kök och två rum i fil, rör sig lukten obehindrat. Luktar på sitt
speciella sätt gör också mannen jag delar bostad med. Gunnar heter han. Ibland hör han inte när jag
pratar med honom, men han är alltid snäll och mycket givmild. Ljuden från andra är fler än de han
åstadkommer. Han har mjuka filttofflor och överallt ligger det tjocka mattor i mörka färger. I köket
låter han mer, muttrar och stönar så jag blir ängslig. Då brukar jag stryka honom på handen, och han
försäkrar mig varje gång buttert att än hänger han med ett tag.
   Själv är jag inte heller så ung. De första åren gick utan att jag egentligen reflekterade, men på senare
tid har jag kommit på mig att vänta på kvällen. Annat är också annor-lunda. Jag sover mer och är ute
mindre del av dygnet. Aldrig stannar jag ute sent heller, för jag är rädd att inte komma in om Gunnar
 har somnat. Vi går oftast och lägger oss samtidigt, vi på Markvardsgatan 4,  n.b.
   Han säger sitt ”God natt, Tusse” ur bäddsoffans djup och från fårskinnet framför kakelugnen gäspar
jag mitt svar. Någon l har jag somnat först, men jag försöker hålla mig vaken så jag vet att han har
börjat andas lugnare och vilar fridfullt.

Karin Degerliden

Vissa katter är kräsna, andra äter allt
- gemensamt för dem är att följande inte är bra för katten att få i sig:



23Klösbrädan 2 - 2003

NYDALA KATTEXPO 2003
Välkommen att delta vid kattvisningen på Nydalas 4H-

gård 13-14 september.
På helgens program står raspresentationer, tipsrunda,

lotterier, katthoppning och våffelservering.
Anmäl er en eller två dagar till

Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42 Umeå
090-19 37 52

familjen.falck@umea.mail.telia.com

Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71

ethel.henriksson@uh20.ac.se
Obs! Glöm inte vacc.intyget.

Tävling - “Va’ katten sysslar jag med?”

Vad säger siamesen Loa? Det fyndigaste svaret belönas med ett litet pris. Skicka ditt
bidrag till Björkstakatten, V. Idrottsallén 4C, 903 30 UMEÅ, elller till
info@bjorkstakatten.nu
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NOLIA 2003
Även detta år deltar Björkstakatten på stora Noliamässan 2-10
augusti. Anmäl din katt en eller flera dagar - naturligtvis är du
välkommen även utan katt. Förutom kattvisningen planerar vi
för ytterligare aktiviteter under veckan.

Anmäl din katt snarast till

Ethel Henriksson Eva Falck
Snipgränd 18 Matrosvägen 3
906 24 Umeå 907 42 Umeå
090-18 91 71 090-19 37 52
ethel.henriksson@uh20.ac.se familjen.falck@umea.mail.telia.com

Välkomna till höstens stora
kattvisningsvecka!!!
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SVERAKInfo
Kansliet har semesterstängt vecka 29 och 30,
dvs 12 - 27 juli. Stambokföringen är stängd även
vecka 28.
Uppfödarutbildning
Arbete pågår fortfarande med underlag till
uppfödarutbildningen (tidigare kallat
uppfödarauktorisation).
Ändring av stamnamnsinnehavare
Vid ändring av innehavare av stamnamn
utfärdas ett nytt stamnamnsbevis som fungerar
som “kvitto” på att ändringen blivit inregistrerad
hos FIFe. Kostnad för stamnamnsbevis är fn 50
kr, och vid begäran om ändring av
stamnamnsinnehavare bifogas kvitto på
inbetalningen.

Avgifter fr.o.m. 1/1 2003
Kullregistrering, enkel avg.   200 kr.
Dubbel avg., kull äldre än 3 mån. 400kr
Stamnamn, ny reg.   1 500 kr
Stamnamn, överfört fr. ind.   1000 kr
Utställarlicens   250 kr

SVERAKs officiella adress
SVERAKs kansli, Åsbroatan. 33, 504 56 Borås
Tel. nr. 033-10 15 65
E-post: sverak@averak.se
SVERAKs postgiro 55 00 20-2
SVERAKs bankgiro 630-2962

Nya medlemmar

Välkomna !

Therese BahlenbergElisabeth HedlundLena LundbergÅsa Lövgren
(Förlåt om vi glömt någon....)

Lena MogemarkMickael MogemarkCamilla SommarlundJennie StenbergJohanna Thornqvist

Huskatten Chevy bedöms av Gun Berg
Pettersson vid utställningen i Skellefteå.
Ägare: Elisabeth Jonsson
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Tips mot fästningar, loppor
och löss
Koka upp 1l liter vatten, tillsätt en burk rosmarin, låt dra,
häll sedan upp blandningen i sprayflaska och spraya på
katten varje gång den går ut.

Sommar, sol och värme -
vad göra om katten drabbas

av värmeslag?
En katt sänker sin kroppstemperatur genom att flämta och
svettas via tassarna, men om omgivningens temperatur är
för hög blir dessa metoder otillräckliga och
kroppstemperaturen stiger snabbt. Om inte
kroppstemperaturen omedelbart sänks innebär det kattens
död inom en mycket kort tid.
Katter tycker om att ligga i varma utrymmen och i solen,
men var uppmärksam på hur den mår:
Första observationen:
Flämtar katten och verkar orolig? Dreglar
den? Är tandköttet klarrött? Slår hjärtat
snabbare än vanlig? Är
kroppstemperaturen över 40,6 grader?
Om svaret blir ja så sänk
kroppstemperaturen omedelbart genom att
1. ta katten till en svalare plats
2. Sätt katten i handfatet eller badkaret

och duscha den mad vatten. Rikta
strålen främst mot huvudet och fyll
handfatet eller karet med vatten

3. Du kan också duscha katten med
trädgårdsslangen eller ta ner den i
bad-eller swimmingpool. Obs. Låt
inte huvudet komma under vattnet,
om katten är medvetslös se till att
inget vatten kommer in genom nos,
mun eller öron.

4. Lägg något kallt på kattens huvud, ex. en påse frysta
grönsaker, så att temperaturen i hjärnan sjunker.

5. Låt katten dricka så mycket kallt vatten den vill
6. Ta temperaturen var femte minut, låt katten vara kvar

i vattnet tills temperaturen sjunkit till under 39,4
grader. Låg temperatur är inte lika farlig som hög så
var inte orolig om tempen faller så lågt som till 37.8
grader.

7. Behandla ev. chock, hjärnan kan svullna vilket leder
till svåra skador,  åk till veterinären omedelbart.

8. Massera benen på katten kraftfullt, det stimulerar
cirkulationen och minskar risken för chock.

Andra obsevationen:
Är katten disorienterad? Faller den
ihop, kräks eller har diarre? Är
tandköttet blekt?
Om svaret blir ja – sänk
kroppstemperaturen omedelbart och åk
sen till veterinären.
Tredje observationen:
Är katten i koma eller har slutat andas?
Om svaret blir ja- sänk
kroppstemperaturen omedelbart, ge
hjärt-lungräddning och åk till
veterinären.
Ge aldrig katten aspirin eller annat
febernedsättande medel för att sänka
febern, det är aldrig lämpligt och i
blir i den här situationen ännu
farligare.

Förebyggande åtgärder:
Se till att katten har bra ventilation, skugga och mycket
vatten att dricka.
Lämna aldrig katten i bilen en varm dag.
Lämna aldri katten i bilen på vintern om värmen är på
och solen lyser in.
Se till att katter med kort nos, ex perserkatter, eller tjocka
katter har tillgång till svala rum och mycket vatten när
det är varmt.
Källa: Första hjälpen för din katt av Bruce Fogle

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.
(Inga frågor har kommit in inför detta nummer)

Veterinärensvarar
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Br i t t i sk  korthår
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
Gunnel Lindehall   0950-133 48
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

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

Corn i sh Rex
S* Tofsörats
 Solweig & Helen Öjebrant    0935 - 203 55
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@mail.bip.net
Ann Englund 090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Devon Rex
S* Sigillion’s
Lena Dau    0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: Devon@Sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

Hel ig  b i rma
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 Sommarlund 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
S*Salsakattens
Eva Andersson     090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
Main Coon
S*Arctic Star
Linda Adolfsson 0941 - 100 02
S*Karlsgårdens
Anita Alfredsson 0950 - 190 21
S*Kvarngårdens
Lotten Hanefjord.  0950 - 530 16
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post:  tommys@roback.nu
Hemsida:  http://www.roback.nu/lgh36/

Uppfödare i BJK
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Norsk  skogkat 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.telia.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/
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*Seapearl's
Åsa Molin     090-271 22
S* Tofsörat’s
Solweig Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen
S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren  090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/

Orienta l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

Perser  & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Dragonfly's
Lina Tonegran 090-144700
E-post: zweivierzwei@yahoo.com
S*Subwoofer
Eva Falck   090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Ragdo l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S* Nova Queen’s
Anna-Karin Karlsson      090-13 72 65
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27

Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg 090-404 80
E-post: norberg@home.sol.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/

Uppfödare i BJK
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Avelssidan
Planerade/väntade kullar

Kattungar till salu
BRITTISK KORTHÅR
S*Brännudden har 1kattunge född  030128
Far: S*Bripoint Hövding Hake, BRI n
Mor: IC S*Triestinas Olympia Olimpica, BRI
j 33
1 brunmaskad hane
S*Brännuddens  har en blåsköldpadds hona 
2 år gammal född 2001-05-23 BRI g
Far: S*bripoint Hövding Hake BRI n
Mor: IC S*Triestinas Olympia Olimpica BRI
j33
Gabriella Öhman, 0934-30483,  070 6820483
gabriella.bobacken@swipnet.se

DEVON REX
S*Sigillions har kattungar födda 030415
Far: S*Curlicues Nimbus, DRX n 2133
Mor: S*Peaveys Teeny-Weeny, DRX f
1 Hona chokladsköldpadd
2 Hanar chokladmaskade
1 Hane blåtigré
Lena Dau  0930 - 320 34, 070-688 39 77
Dau@Sigillion.com

NORSK SKOGKATT
S*Barkli's har 1 kattunge född  030404
Far: IC DK*Voyou`s White Phantom,  NFO w
Mor: IC S*Barkli`s Carmen Miranda, NFO
f0923 
1 vit hane
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg,  090 - 56 110
blis@mail.bip.net

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
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55

DEVON REX
S*Peavey's Razamataz, DRX d
Carina Brand  0935 - 230 41, 070 - 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net
CH S*Älgskogens Ragnar Eriksson DRX d, f.
020203
Blodgrupp A
Kristina och Erik Asplunf 0930-303 75

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
CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se

PERSER/EXOTIC
GIC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090- 19 12 58  

MAINE COON
S*Lingontuvan’s planerar en kull mellan
Starpaws Reiffel Bullet, MCO ds22
och
GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La, MCO
a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

S*Just Catnap's har kattungar födda 2003-06-12
Far :  CH Rene av Sandrabben (N) (svart)
Mor : (D) Eresseas Erendis  bruntigre/vit
3 hanar  (blåtigre/vit)
2 hanar  (bruntigré/vit
Kerstin Kristiansson  tel   090-98143
kerstin@justcatnaps.com
S*LenLass har två kullar
Födda 030331
Far: IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
Mor: S*LenLass Bambina, NFO a09
1 hane, a09
1 hona,g09
Född 030321
Far: IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
Mor: S*LenLass Enja, NFO ns
1 hona, g09
Lena och Lars Höglin, 0934-162 62
lena.hoglin@telia.com

HELIG BIRMA

SIAMES/ORIENTAL
S*Tell Asmar planerar en kull mellan
S*Cat Trick´s Chipi Pepper sia n21, och
CH Afrodite ori j24,
Ethel Henriksson, 090-18 91 71, 070-597 92 57
ethel.henriksson@uh20.ac.se

S*Raynesgold har tre blåmaskade birmahanar
till salu till kärleksfulla hem 
Far: Barney
Mor: S*Backkaras Cleo
Siv Ludvigson,  070-3059251
S* Odenkatten's har tre bruntabbymaskade
birmahanar
Far: S*Moneris Armagnac
Mor: S*Odenkatten's Columba
Krista Rousu,   kristarousu@hotmail.com 
eller 070-3059251 (nummer till fodervärden)

S*Xenti's har kattungar födda 2003-04-15
Far:IC S*Cosmonova's Viggo - SBI n 21
Mor: S*Odenkatten's Elle - SBI c
Brunmaskad hane
Chokladtabbymaskad hane
Blåtabbymaskad hona
Ann-Cathrine Sandgren, 090-13 63 21
s_xentis@hotmail.com

PERSER/EXOTIC

S*Subwoofer har kattungar födda 030501
Far: GIC S*Catwizel´s Urax Unbelievable,
EXO n
Mor: S* El Moroccos Iron Maiden, EXO ns
1 svartsmoke hona
1 svartsmoke hane
Eva Falck, 090 - 19 37 52
u90113949@telia.com

RAGDOLL
S*Fjälltoppen´s Ragdoll har en kull född den
12 Juni
Far: S*Migör´s Tiger Tomahawk Rag xd
Mor: IC S*Jarr´s Queen Anne Rag a03
1 colorpoint hane
1 bi-color hane
1 bi-color sköldpadds hona
Carin Nilsson, 0951-20512, 070-6375157
e-post: carin2@user.bip.net
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JULI
030705-030706 Tromsö Ishavskatten
030719-030720 Harstad HARAK
030726-030727 Stockholm Top Cat Club (TCC)AUGUSTI
030802-030803 Orkanger Katteklubben Midt-Norge
030809-030810 Scandinavian Winner Stockholms Kattklubb (SK)
030816-030817 Västerås Kattklubben Klöset (KLÖS)
030830-030831 Luleå Kattklubben Arctica (ARC)
030830-030831 Söderfors X-Katten (X-K)SEPTEMBER
030913-030914 Söderhamn Hälsingekatten (HÄK)OKTOBER
031011-031012 Borlänge Dalälvskatten (DÄK)
031018-031019 Sundsvall Medelpads Kattklubb (MeK)NOVEMBER
031101-031102 Köpenhamn World Winner

Kommandeutställningar
sommaren och hösten 2003

Medlemmar i Björkstakatten har alltid10% rabatt på kattsand!*
Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
  Det ger dig generösa rabatter på bl a:
  Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
  Klösträd, kattlådor, koppel, leksaker och mat.
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Tommy Sjödin
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

Adress:Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   info@bjorkstakatten.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 2002/03
Utgivning Manusstopp

Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 september
Nr 4 v 51 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Äntligen är sommaren här och katterna får
komma ut och känna på gröngräset!
Denna sommar/höst har vi både kattvisning på
Nolia och det traditionella Expot på Nydala 4H-
gård att se fram emot. Vi hoppas att får se många
av er där med era små älsklingar.
Glöm inte att regelbundet kontrollera om era
katter har fått fästingar på sig när den varit ute.
Trevlig sommar
önskar
Redaktionen



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

Exotic Zoo erbjuder BJKs uppfödare att vid
köp av Everclean kattsand:
Ta tre förpackningar - betala för två!


