
Björkstakattens medlemstidning

nr 4 2002

Jultävlingen
World Show 2002
Succé för KattExpo i Lycksele

Bidragen till tävlingenKattens Jul

World Show 2002

Succé för KattExpoi Lycksele!

Julgott för katten



Klösbrädan 4 - 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  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
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: bjorkstakatten@katter.nu

ORDFÖRANDE
Ida Bodén
Skolgatan 121J
903 32  Umeå
090 - 19 29 53
idaboden@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
lennart.degerliden@liberal.se
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 2002
KONTAKTPERSON
FÖR:
PR & Information
Ansvarig utgivare

Nya medlemmsr

Hemsidan
Klösbrädan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor
Kattungeförmedling

Avels-& utställningsfrågor
Utställningsanmälan via
E-post

Klösbrädan

Festkomitten
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Innehåll nr 4

Våra annonsörer: Agria,  Concremo AB,
Exotic Zoo,   Granngården,  ZooCenter

Ordförande har ordet
Är man inte en bullmamma så blir man automatiskt det i
adventstider. Med en sussande son står jag och bakar
lussekatter med lussande katter runt fötterna. Det växande
berget av pepparkakor studeras med ett stort intresse av
mina skogisar Ester och Max. Kan hända att matte äntligen
tar fram stekpannan och snor ihop lite pannkakor, den nya
favoriträtten för två av familjens medlemmar. Pannkakor till
katter? Jo, det finns nu helt underbara recept på hemlagad
kattmat i BJKs bibliotek och vi bjuder nu på några mjauiga
recept här i tidningen. Jag vill tillägga att köttet i receptet
gick alldeles utmärkt att byta ut mot strömming! Se sidan 17
för recension av boken ”Kattägarens kokbok”.
Det lackar mot jul, snart är året slut. Björkstakattens årsmöte
börjar närma sig och advent innebär inte bara ”ankomst” för
mig utan även ”tid för begrundande”. Vad är det då vi har
lyckats att göra i år? Vi har åkt till Helsingfors på World
Show, haft expo på Nydala, kattvisning i Lycksele och på
Granngården i Umeå, vi har firat kattensdag, haft vårfest, en
succéartad kattutställning och mycket, mycket mer! Detta
nummer erbjuder ett härligt potpurri av allt möjligt som har
skett under året. Jag både hoppas och vet att nästa år
kommer att bli ännu mera innehållsrikt och spännande. Med
i numret finns också en liten preliminär aktivitetskalender
över nästkommande vår. Det nya året bjuder inte bara på en
ny kattutställning, kattvisningar, spännande föredrag och
andra aktiviteter utan också på nya kattungar, soliga dagar
och mycket spring i benen för små katter. Max och Ester har
verkligen jättetråkigt i lägenheten och bara längtar till
sommaren och vårt torp där de får springa omkring helt fritt.
Det är tur att det finns så många underbara medlemmar i
klubben som kan ta med dem på visningar och promenader,
tusen tack allihopa (ingen nämnd ingen glömd) för att ni
tagit hand om dem så bra!
Att året närmar sig sitt slut innebär också att ett nytt
årsmöte närmar sig. Jag som ordförande vill passa på att, på
styrelsens vägnar, tacka alla medlemmar för året som gått!
Nästa år väntar en ny styrelse och nya uppdrag. Årsmötet
kommer att äga rum söndagen den 9 februari klockan 14.00.
En separat kallelse kommer att skickas ut till er under
januari. Ni kan fram till den 12 januari skicka in olika frågor
som ni vill skall behandlas på årsmötet. Skicka frågorna till
bjorkstakatten@katter.nu eller direkt till mig
idaboden@hotmail.com. Det går även bra att ringa till mig
på telefon 090-192953.
Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År!
Gör som jag- ät mycket pepparkakor!
Hälsningar
Ida Bodén

Omslagsbild:  Balder Blåfot. Ett av bidragen i
vår jultävling, insänt av Birgitta Forsberg (stora
bilden)
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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.

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! Anmälningar till alla utställningar skaalltid skickas till den egna klubbensutställningssekreterare. Anledningen till dettaär att de med sin signatur ska bekräfta att duär medlem i klubben, och sen skicka vidare till
arrangerande klubb.
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).

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:/hem.passagen.se/
bjorkstakatten.
Viktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse från
Kerstin att hon fått din anmälan.
Om inte, kontakta Kerstin !!

Tack !
Kattens Dag firadees traditionsenligt med
kattvisning på Exotic Zoo. Vi vill från BJK tacka
för att vi får komma dit och visa våra katter, och
hoppas på många års fortsatt bra samarbete. Ett
reportage kommer i nästa nummer av tidningen!
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BJKi farten

Chip-märkning
Du vet väl att från och med den 1 juli 2003 måste alla katter som ställs
ut eller används i avel vara ID-märkta, antingen med tatuering eller
chip.
Vi förbereder ytterligare en “chipmärkardag”, någon gång efter nyår, för alla som vill märka sina
katter och då till ett reducerat pris. Exakt vad priset blir beror på antalet katter, så därför vill vi
att de som är intresserade anmäler sig till BJK snarast möjligt.
E-post: bjorkstakatten@katter.nu     eller  tel. 090 - 13 86 18

 eller  - NFO eller MCO - That’s the question ???
På  tapeten denna torsdagskväll den 10 oktober 2002
stod det raspresentation av semilånghår. Norsk
Skogskatt  som tillhör
en av de mest vanlig
raserna och den
mindre kända Maine
Coon. Klubblokalen
hade invaderats av 21
åhörare och 4 katter, 2
representanter för
respektive ras med
dess ägare.
Raserna förväxlas ofta
speciellt när det gäller den
mindre kända Maine Coon
som dess ägare för de mesta får
höra kommentaren ”är det en Norsk Skogskatt?”.
Likheten är för det ovana ögat påtaglig och finner sin
förståelse, likväl som att den invigde direkt ser de
markanta skillnaderna.

Ursprunget har även sina likheter fast från olika
världsdelar där den Norska Skogskatten som det hörs

på namnet härstammar från
Skandinavien och Maine Coon–

katten från staten Maine i
USA. Dess anatomiska

likheter och skillnader både
stort och i detalj benades

ut, bland annat det som
antyds i rubriken, ”tre-
eller fyr-kantig”.
Detta och mycket
mer när det gäller
skillnader och
likheter förklarades
på ett föredömligt

sätt av Barbro Lindberg (Norsk Skogskatt) och Lena
Sjödin (Maine Coon) för en nöjd åhörarskara.

Webb-tips
Om du vill ha fler än SVERAK:s raspresentation att välja på kan vi
rekommendera ett försök med www.katter.nu/raser/rasbeskr.htm. Där
finns också länkar till uppfödare (kanske något för BJK:s uppfödare att
ansluta sig till?) och annat matnyttigt.
En annan bra sida, som man kan prenumerera fritt på är djurnytt. nu.
Där finns nyheter om djur i största allmänhet och en hel del om katter.
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BJKi farten

AssistentkursUppfödarträff nr 2

Raspresentation Balines, Siames och Oriental
Kvällens huvudpersoner var Kotten -
blåmaskad balines, Imsu -
crememaskad siames, Mingus - svart
oriental, Hammurabi - chokladspotted
oriental och Isse & Manne båda
cremespottade orientaler. Alla dessa
fyrbenta herrar intog
utställningsburarna som lämpligt nog
stod uppställda i klubblokalen.
Besökarna fick information om siam/
orientalkatternas rashistoria,
temperament, exteriör och hade
möjlighet att ställa frågor. Siamesen är
en urgammal ras som härstammar från
Siam, nuvarande Thailand. Balinesen är
en långhårig siames, som inte kommer från ön Bali,
utan den har troligtvis har fått sitt namn för att den
långa svajiga pälsen på svansen och bakbenen
påminner om balinesiska dansares rörelser.
Orientalen är en helfärgad siames med gröna ögon.
Rasen är ett resultat av ett medvetet avelsarbete
som startade i England på 50-talet. Javanesen är

S* Mitsy Malous´ Ozelot, alias “Kotten”

den fjärde representanten i kategori
fyra, en långhårig oriental. Den är
ovanlig och det fanns inget exemplar
som vi kunde visa upp annat än på
bild.
Till temperamentet är katterna mycket
trevliga och sällskapliga, pigga och
nyfikna. Ett gott råd  är: skaffa inte en
katt – skaffa två! De gillar nämligen
inte bara människor utan också andra
katter, gärna av samma ras.
Katterna vandrade famnarna runt och
Kotten, som hade kopplet med sig,

      promenerade runt med två flickor i
                        tioårsåldern. Alla hade en trevlig kväll
och jag tror att vi slog hål på en del fördomar om de
”smala katterna som skriker hela tiden och glider ur
händerna som vatten.”
Katternas officiella namn är EP S* Mitsy Malous´
Ozelot (ägare Barbro och Kurt-Ivan Lindberg),
S*Bergbackens Lurifax, och bröderna från S*Tell
Asmar: Hammurabi, Isaskar, Imsu Min och  Iman
(som följde med Ethel Henriksson).

När BJKs uppfödare, såväl erfarna som eventuellt
blivande, samlades för den andra uppfödarträffen var
temat för kvällen ”Första kullen”. Som inledning talade
vi en stund om de många och ibland ganska krångliga
regler som man som uppfödare måste följa. Att det är
viktigt med parningskontrakt, så att både han- och
honkattägare i förväg vet vad som gäller, betonades
starkt.
Naturligtvis handlade diskussionen sedan mest om
”mjukvaran”; förlossningen och hur man bäst tar hand
om de nyfödda kattungarna. Här kunde de gamla och
garvade uppfödarna förståss bidra med mycket. Hur
man avlivar en kattunge vill man ju helst inte behöva
lära sig, men tyvärr händer det ibland att kattungen
inte är livsduglig och då finns inget annat att göra.

Nymedlems-träff
Ett antal nya medlemmar i Björkstakatten kunde under
kvällen höra styrelsen presentera sig, och ordföranden
Ida Bodén prata om klubbens verksamhet. Förutom
allmänna frågor om Björkstakatten blev det en massa
kattaprat, som det alltid blir när kattintresserade träffas.

Nya och gamla BJK:are
har samlats för att bli
bättre assistenter på
utställning. Till vår hjälp
hade vi Mona Nilsson
från ÖKN. Hon är
toppen som lärare. Vi
kom fram till att ingen vill
egentligen gå assistent en hel dag, men att man gärna
går del av dag. Det ska vi pröva nästa utställning - endera
går man grundbedömningen eller panelen. Man kan även
gå tillsammans med en erfaren assistent första gången,
om man vill.

Vi hade tagit med oss katter av nästan alla sorter; som
vi tränade på för att veta hur man bär varje kategori och
varför. Ingen av katterna klagade. Tack Mona för en
bra kurs!
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BJKi farten
Kattexpo i Lycksele
Lördagen den 16 november hade Björkstakattens kattklubb flyttat ut sin
verksamhet till Lappmarken och Lycksele där man hade ett Kattexpo.
Sara Björk som höll i det hela hade sett till att det var ett 20-tal katter av
olika raser som visades upp. Medlemmar boende i Lappmarken ställde
givetvis upp med sina katter och med en hjälpande hand. Dessutom var
det flera medlemmar från Umeå som hade tagit sina katter till expot.

Publikens favorit!

Kattexpot blev en succé, över 200 besökare,
som fick se olika kattraserna och även höra
deras ägare berätta om sina respektive
raser. Besökarna fick även rösta fram en
katt som publikfavorit och det blev den
Heliga Birman, Wilma. Besökarna hade
även möjlighet att köpa fika, varmkorv och
lotter.
Björkstakattens målsättning med ett
kattexpo är att höja kattens status och
informera om hur man ska sköta sin katt på
rätt sätt. Dessutom fick Björkstakatten
genom expot några nya medlemmar samt

Stina Årebrand med sin katt ‘Smuggler
Born To Be Wild’, brittisk korthår

Några andra vackra missar som gärna visade upp sig

Perser Maine coon och huskatt

Abesinier Norska skogkatter

Siames

framförallt var det nog många besökare som gick därifrån med tankar om att
skaffa sig en raskatt och att sköta om sina katter därhemma bättre.
Text: Mats Johansson, Vilhelmina
Foto: Eva Lindvall
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World Show 2002 - Helsingfors tur&retur
   Många människor och något färre katter åkte en
tidig torsdagsmorgon i tidiga november från Umeå. Vi
skulle ut i den stora världen och visa upp oss, och vi

var alla förväntans-
fulla. Hur skulle vårt
lilla BJK stå sig i
konkurrens från hela
världens katter?
   Stämningen var litet
fnissig, så där som en
tidig luciamorgon när
man var barn. Något

spännande skulle hända, men egentligen var man
alldeles för  trött. Och så bar det av.
    Planeringen för BJK:s resa till Världsutställningen i
Helsingfors hade varit lång. För att få föra ut våra
katter till Finland, men framför allt föra in våra katter
till Sverige igen, krävdes att vi var ute i god tid. Hur
turerna går när man ska komma i besittning av alla

Under panelen för kategori II var 15 katter och 15 domare i
hetluften samtidigt!

dokument, ska jag inte berätta, bara att Opus pärm
känns betydligt tjockare. Men nu satt vi i bussen på
väg söderut – folk och katter litet huller om buller –
och äventyret låg framför oss.
   För att hålla reda på oss hade charterföretaget sänt
med två chaufförer och en guide. Ingen av dem var
allergisk och vi hade en fantastisk service både under
resan och i Helsingfors.

   Efter Norrlandskusten steg det på människor med
vidhängande katter från andra kattklubbar med det var
bara bra. Under devisen ju fler desto bättre anlände vi
till tullen i Stockholm, för att få våra utresepapper

stämplade. Det var inte enkelt. Det var stängt. Jag
försökte tala om för damen i luckan, när hon äntligen
öppnade den, att vi var en hel hög människor med
några katter och att vi gärna ville att hon tittade på
katterna och stämplade våra utresepapper. Det var
hon inte intresserad av. Men det var klart, om jag
tjatade skulle hon stämpla våra papper. Men några
katter ville hon inte se. Ville jag att hon skulle klappa
dem, eller?
Tanten i tullen
Till slut vandrade de med kattpapper i god ordning in
till tanten och vi kunde sedan stiga ombord på färjan.
Hytterna var bra. Maten var bra. Vädret var bra.
Frukosten var bra. Allt detta medförde att när vi kom
fram till Åbo för vidare bussfärd till Helsingfors, var vi
också bra. Väl i storstan släppte vi av en migrän och
drog sedan iväg på stadsrundtur. Helsingfors är nästan
lika vackert på vintern som på sommaren.
   Som ordentliga och köanpassade svenskar var vi i
god tid i utställningslokalen på morgonen första
utställningsdagen. Då mötte oss dagens surpris: det

 Kaffepaus vid Högakusten-hotellet

De drygt 1000 katterna representerade 23 nationer och skulle beskådas och bedömas av  sammanlagt 21 domare
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var ingen kö! Vi var
nästan först. Lokalen
låg i tre plan med
kategori 1 och 2 på
arenagolvet
tillsammans med
stora scenen. På
andra våningen låg
kategori 3 med deras
domarbord och på
tredje våningen
kategori 4 med sina
domarbord. De på
övre våningarna hade
bättre kolla på vad

som hände deras katter, för vi med kategori 1 och 2
kunde lika gärna ha våra katter till bedömning på stora
scenen – och dit fick vi inte gå. Litet trist!! Runt
omkring låg alla små tillfälliga butiker med allt för den
kära katten. Till hutlösa priser.
Fin fana
  Den stora och festliga invigningen visade att det var
katter från 23 länder som deltog i utställningen. Det
går inte att neka till att det känns bra när man ser sin
svenska fana bland alla de andra nationsflaggorna..
Presidenten kunde inte komma själv, så hon hade sänt

             Spänningen stiger..... vem blir BIV,

en tant som talade allt annat än bra engelska. Bland
annat kallade hon Finlands kvinnliga president för hiii,
och det var ju litet kul.
   Sedan var det dags för domarpresentation, och det
är ju också litet kul. Någon har klippt sig (Albert
Kurkowski), någon har färgat håret (Raymond Saetre)
och någon ser yngre ut än på länge (fru Uddin). Fast
litet underligt känns det att så många är gamla

bekanta?! Vi fick i alla fall en ny domare till Opus och
han fick sitt cert. Visserligen gick han inte vidare till
panel, men vi slipper i alla fall att åka tillbaka till någon
finsk utställning innan vår egen i mars.

   De allra flesta av BJK-katterna tog sina cert och det
var med god stämning vi åt middag på kvällen. Någon
galamiddag blev det inte. Vi kanske är nog galna som
vi är?
   Andra dagen var det panel och det var ett rätt
välsmort arrangemang. Visserligen tyckte vi inte alltid
som domarna, men vid vilken utställning gör man det...
Tyvärr hittade vi någon plump i protokollet, till exempel
att en kategori 1-kastrat-BIS inte kunde andas med
sluten mun. Men det kanske är så när man är
italienare och har en domarhusse? Elak? Nää, bara
uppriktig!

                Hilda eller Billy?

Kokardernas paradis
   Alla utställare hade en PIN som man satte fast ett
kokardband med. Det såg trevligt ut och man kunde
lätt se vem man kunde prata katt med. Kokarderna
man fick var vackra och de som delades ut till
panelkatterna var grymma, både i format och färger.
Den finaste av alla hittade jag på gåvobordet vid
scenen, där allt var uppdukat. Där låg en utsökt
kokard i annorlunda form och de ljuvligaste färgerna.

World Show 2002
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Hej
Tack BJK och Lindtour för att ni ordnadedenna underbart trevliga resa till WorldShow i Helsingfors. Speciellt roligt var detför jag och Kjell eftersom Louise Costenominerade vår katt Röklands ZhongguieCider till Best in Show panelen. Den vannsav en underbar oriental med de grönastegrönaste ögon jag någonsin sett. Dettagör vi väl om nästa år..................
Mvh Rithwa & Kjell

Det var en gåva från Tofsörat´s och handen bakom
mästerverket var naturligtvis Helen Öjebrandts. Så
fick man vara litet stolt BJK-are igen.

     American curl - en ny ras som nu är godkänd av FIFE

   En del av utställarna hade varit skickliga i sin
planering och passat på att ha Helsingfors som chans
till Europa-titel. Lyckades med det gjorde från BJK
Solveig Öjebrandt med sin vita skogis Link och Helen
Öjebrandt med rexen Neo.
Vi firar oss hemåt
  Det blåste fortfarande inte. Maten var ännu godare.
Taxfreen öppen. Hytten hade inga skrymslen där
katter kunde gömma sig. Chaufförerna verkade pigga

när vi kom i land i Stockholm. Och tullen var inte ett
dugg intresserad av oss.
   Vägen norrut är verkligen en transportsträcka. Tur
att vi fick stanna på ett jättetrevligt ställe och äta god
mat. En efter en började reskamraterna lämna oss. Till
alla ropade vi “Vi ses i Umeå!” och det lät nog mer
som en order än något annat. Åtminstone lovade alla
att de skulle vi göra.

      Kattagility - ett kul inslag som vi borde prova någon gång

    Varför åkte du inte med? Det spelade ingen roll om
man hade katt med sig eller inte. Hela resan var en
positiv upplevelse från början till slut. Häng med nästa
gång vi gör en gemensam resa, för det ligger stort
värde i att resa tillsammans.

Text:Karin Degerliden
Foto: Eva Lindvall

World Show 2002
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Nu har arbetet med och i arbetsgrupperna
inom BJK startat! Kom med du också i en
grupp, kolla in vilken som passar dig och
anmäl ditt intresse redan idag! Känner du
för att starta en helt ny grupp som inte är
listad här nedan så hör bara av dig till Ida
Bodén. Du kan läsa mer om
arbetsgrupperna på vår hemsida och har
du frågor tveka inte att höra av dig!
Arbetsgrupperna ger dig ett tillfälle att
arbeta aktivt i föreningen utan att behöva
vara med i en styrelse. Genom att gå med
i en grupp kan du engagera dig exakt så
mycket eller lite du vill och du får
dessutom göra det som just du tycker är
roligast och som passar just dig. Tveka
inte! Lyft luren och ring eller skicka ett e-
mail redan idag!
Klösbrädan.
Känner du för att hjälpa till med att skriva
i tidningen eller på annat sätt jobba med
klösbrädan kontakta redaktör Ethel
Henriksson
Huskattsförmedlingen
Förmedlar huskatter och samarbetar
bland annat med djurskyddsföreningen.
Vill du hjälpa till så kontakta Birgitta
Forsberg.
Uppfödarna
Vi träffas och diskuterar olika frågor som
rör kattuppfödning. Vid intresse kontakta
Kerstin Kristiansson.
Burgrupp
Vi har ansvar om Björkstakattens burar.
Kontakta Kurt-Ivan Lindgren eller
Anders Björk.
Medlemsansvarsgrupp
Medlemsansvarsgruppen ska: Ansvara för uppdatering av

medlemsmatrikeln Hälsa nya medlemmar välkomna
till föreningen Värna om enskilda medlemmars
trivsel i föreningen

Vill du vara med så kontakta Gerd
Andersson
PR-grupp
PR-gruppen håller i föreningens kontakt
med Media. Är detta något för dig så
kontakta Lennart Degerliden.

Utställningsgrupp
Utställningsgruppen ordnar inte med
själva utställningen varje år utan
arbetar med den långsiktiga och
fortlöpande planeringen av kommande
utställningar. Talar du många språk
eller känner för att hjälpa till på annat
sätt? Kontakta Sven-Arne Jansson
eller Anders Björk.
Klubblokalgrupp
Klubblokalgruppen har en stor
betydelse för klubben. De ska bland
annat: Sköta städningen av lokalen

och hålla allmänt ordning och
reda. Sköta om klubbens
inventarier som kopiator,
mikrovågsugn, kaffebryggare
osv. Aktivt söka efter en ny lokal i
stället för den gamla på
Hagagården. Sköta inredningen av lokalen,
möbler, tapetsering, målning
osv. Ordna med dispositionen av
lokalen så andra
Arbetsgrupper får tillgång till
lokalen samt en egen ”vrå”
att ha sina saker i. Fungera som ”klubbvärdar/
värdinnor och samordna med
Fika till olika medlemsträffar.

Är detta något för dig så kontakta Ida
Bodén
Visningsgrupp
Visningsgruppen ordnar med
kattvisningar, Expon och olika
Raspresentationer.
Är du en fixare? Hör av dig till Ida
Bodén

IT- och Hemsidegrupp
IT-och hemsidegruppen har hand om
klubbens hemsida och ser till att föreningen
har funktionella datorer.  Kan du något om
datorer? Kontakta Eva Lindvall.
Informationsgrupp
Informationsgruppen leds av en medlem i
styrelsen och handhar: Broschyrserien ”BJK informerar

om…” samt andra broschyrer som
kommer från klubben Uppfödarkatalogen Tryckningen och distributionen av
Vår- och Höst-programbroschyrer Inköp av material till
informationsborden vid visningar
och utställningar Björkstakattens bibliotek

Är du en vän av ordning och information så
kontakta Gerd Andersson
Förrådsgrupp
Förrådsgruppens främsta uppgift är att
hålla ordning i vårt förråd. Kontakta Tobias
Lundberg.
Lokala grupper utanför Umeå
De lokala grupperna kan vara till hjälp för
dig att träffa andra kattintresserade på den
ort som du bor på och tillsammans ordna
träffar, kattvisningar och dylikt.
Björkstakatten har medlemmar bland annat i
Lycksele, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors,
och Åsele. Vill du starta en lokal grupp eller
önskar få veta mer hör av dig till Ida Bodén.

SVERAK och Svenska kennelklubben, SKK, kräver importförbud
av katt- och hundskinn samt produkter som kan innehålla sådant
skinn. Det kan förekomma i bl.a. inneskor i skinn, pälskanter på
jackor, arbetshandskar och leksaker. Var observant nästa gång
du handlar kläder, kattskin kan ha namn som:
Housecat, Wild cat, Katzentella, Goyangi, Mountain cat, Lipi
eller   Genotte
Kom ihåg att allt handlar om pengar och kundernas makt är stor
när vi nu ska få stopp på denna handel. Tänk även på de stora
katt- och hunddjuren som blir päls. En kattpäls är jättesnygg -
när den bärs av en katt !

Arbetsgrupperna börjar ta form
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Kattmatens fader lystrade till det något oseriösa namnet
Spratt. James Spratt tillverkade den första kommersiella
kattmaten, ett kex, vilket också var ämnat för hundar.
Året var 1860 och Spratt var en amerikan bosatt i London.
Kexen blev snabbt en storsäljare i England och Spratt
började exportera dem till USA. Vid sekelskiftet hade den
kommersiella hund- och kattmaten blivit en stor produkt.
1930 började företaget The Chappel Brothers i USA
tillverka storsäljaren: konserven. Företaget lanserade även
det första torrfodret. Nästa år, 1931, kunde djurägare i
USA köpa hund- och kattmat i vanliga livsmedelsaffärer.
Handlarna var förstås mycket positiva till detta men det
skedde inte utan protester från gemene man som tyckte
att det var högst olämpligt att sälja annat än människoföda
i mataffären.
Under andra världskriget blev konserverna en bristvara,
fabrikanterna hade svårt att få tag i plåtburkar. Djurägarna
uppmuntrades att köpa torrfoder istället, vilket de också
gjorde, men efter kriget steg försäljningen av konserverad
kattmat igen.
Nästa steg i utvecklingen kom 1950 då den nya tekniken –
extruderingen utvecklades. Det innebar att man tillagade
råvarorna under tryck i stark värme och sedan sprayade
dem med fett. Torrfodret blir mer näringsrikt och bitarna
blir lika och lagom stora.

I Sverige köper vi ca 52 000 kattmat om året och de tre
stora konkurrerande företagen är svenska Doggy, som har
25% av marknaden, engelska Masterfood med 40% och
Nestlé med ca. 30%. Siffrorna är baserade på 2000 års
marknadsvärden. Den största delen av den kattmat som
säljs är konserverad, 40 500 ton, men tillverkarna tror att
försäljningen av torrfoder kommer att öka. Katter tycker
om att äta lite och ofta och då är torrfoder praktiskt
eftersom det kan stå framme hela dagen.
Vad innehåller då dagens kattmat? Till stor del är det
restprodukter från livsmedelsindustrin, animaliska råvaror
som inte används till människomat som fisk- och
slakterirester. Råvarorna kompletteras med vegetabilier
som spannmål och mjöl. Vitaminer och mineraler tillsätts
och ibland ägg- och mejeriprodukter. Färgämnen och
konserveringsmedel hör dock till undantagen.  All kattmat
i handeln ska ha en innehållsförteckning, men den behöver
inte vara särskilt detaljerad. Det räcker med ett
samlingsbegrepp: kött och köttbiprodukter.
Kattmatstillverkarna måste följa Jorbruksverkets regler
och regelbundna oanmälda stickprovskontroller görs.
Sedan 1987 är det i Sverige förbjudet att använda köttmjöl
från självdöda djur och ett förslag är lagt till EU om att
samma regler ska gälla i alla medlemsländer.
Källa: Kattägarens kokbok av Sallander, Corneliusson &
von Porat

Kattmatens historia

Björkstakattens Årsmöte
BJKs årsmöte för 2003 kommer att äga rum söndagen den 9 februari klockan 14.00.Kallelse och övriga handlingar skickas ut i mitten av januari.
Fram till den 12 januari är alla medlemmar välkomna att skicka in frågor som ni villskall behandlas på årsmötet. Skicka frågorna till bjorkstakatten@katter.nu eller  tillordförande, Ida Bodén, via e-post  idaboden@hotmail.com. Det går även att ringa tillIda på telefon 090-192953.

KATT I NORR - 2002
I tävlingen tävlar alla katter mot varandra oavsett kön, klass och ålder. Deltagande klubbar är ARC, NOS,
SOL, BJK, SÖK, SUK, MEK, HÄK, och ÖKN. Endast resultat från dessa klubbars utställningar räknas.
De för katten fyra bästa resultaten summeras.
POÄNGBERÄKNING
BIS 50 poäng    BOX 45 poäng
NOM 45 poäng    BIV 40 poäng
CERT 25 poäng    EX 1 i klass 11 och 12 ger 25 poäng
För katt som blir BIS tillkommer en poäng av 0,01 per deltagande katt på utställningen.
Skicka kopia på bedömningssedeln , senast den 31 december , till
Anette Lindén, Alvägen 5, 854 63 Sundsvall eller e-post anette.linden@swipnet.se
Ägaren till den katten som kan titulera sig ”Bäst i Norr” 2002 får möjlighet att anmäla en katt gratis på
någon av de deltagande klubbarnas kommande utställningar 2003.
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Aktiviteter under våren 2003
6 februari - Presentation av huskatt
Kom och träffa den allra vanligaste katten - huskatten! Har du  en huskatt och vill visa upp den - hör av dig till
Ethel Henriksson, tel 090 - 18 97 71 eller e-post ethel.henrikson@minpost.nu
Plats: Klubblokalen, kl. 19.00.
9 februari - Björkstakattens Årsmöte
Se motstående sida
13 mars - Utställning för nybörjare
Har du aldrig ställt ut din katt förut? Nu kan du som känner dig osäker på hur en kattutställning går till få
information och möjlighet att ställa frågor till de erfarna utställarna Kerstin Kristiansson och Kurt-Ivan Lindberg.
Plats: klubblokalen, kl.19.00.
15 mars - Kattvisning på Granngården
Liksom tidigare år visar vi våra katter på Granngården (f.d. Lantmännen). Vill du vara med och visa din/dina
katter?  Anmäl dig till Ethel Henriksson, tel 090 - 18 97 71 eller e-post ethel.henrikson@minpost.nu  senast
den 1 mars.
29-30 mars - Björkstakattens utställning
Klubben anordnar sin 14:e internationella utställning denna helg. Mer information om utställningen finns på
sidan 24.
10 april - Raspresentation Helig birma
Den charmiga birman med de blåa ögonen visar upp sig och du kan ställa frågor till deras ägare.
Plats: Klubblokalen, kl  19.00.
10 maj - Vårfest
När  arbetet med utställningen är avslutat så är det trevligt att samlas till fest. Datum är preliminärt än så länge.
2-10 augusti - Stora Nolia
Vi räknar med deltagande från BJK under Noliamässan även denna gång.
Vårprogrammet är preliminärt än så länge. Vi planerar även bland annat  några intresanta
föreläsningar, exempelvis katthomeopati, Norrlandsklicker ellerveterinär. Förhoppningsvis kan
vi också bjuda in till en eller flera Hemma-hos-träffar hos någon av medlemmarna. Titta gärna
in på vår hemsida för att få uppdaterad information.

Klubbtröjor och skjortor
T-tröjor i flera färger (blå, grön, svart) och denimskjortor (blå), med BJK-
tryck på ryggen, finns till försäljning i klubblokalen.
T-tröjorna kostar 125 kr, skjortorna 275 kr.
Båda plaggen är av mycket bra kvalitet, och finns i storlekar som passar alla;
från S  -  XXL.
Kom till BJK:s klubblokal en torsdagkväll mellan kl. 19 och 21 så kan du välja
och prova!
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Några rader om vad som händer på den fronten.
Undertecknad har utsetts som utställningsansvarig för
kommande utställning den 2003-03-29—30. Dessutom
för att lägga grunden till en smidig beslutsprocess har
det i utställningsorganisationen utsetts en styrgrupp.
Denna grupp består av klubbens ordförande, kassör
och Eva Lindvall (ledamot som redan är vald över
kommande årsmöte). Till dem är jag rapporterings-
skyldig och till dem har jag möjligheten att bolla frågor
som Ej redan är förankrad i den projektbeskrivning med
ekonomisk kalkyl som jag håller på att färdigställa.
Denna beskrivning fungerar i förlängningen som ett
kontrakt mellan mig och styrelsen över det uppdrag
som jag underkastat mig.
Mina visioner är att Vi tillsammans skall åstadkomma
ett 50 % bättre ekonomiskt resultat än tidigare samt
öka den positiva upplevelsen för besökare och
utställare. För att nå dit måste man kanske ”sikta på
stjärnorna för att nå talltopparna”.
För mig och förhoppningsvis även andra rymmer
projektbeskrivningen ett visst nytänkande utifrån den
erfarenhet jag besitter som utställningsansvarig och
styrelseledamot inom Björkstakatten. Den är i sig inte
så lång och jag får kompensera med livserfarenhet
kombinerat med positivt tänkande.

Inledningsvis kommer jag
tillsammans med styrgruppen utse
funktionsansvariga utifrån de
intresseanmälningar som inkommit.
Efter detta fokuserar jag i första hand
på möten med dem enskilt eller i grupp för att förankra
min filosofi och mina visioner. Därefter kommer
inbjudan till alla medlemmar att delta vid
utställningsmöten av karaktären som tidigare. Dessa
planeras i dag till ett möte i slutet januari samt ett i
början av mars.
I mina visioner ryms bland annat att vi själva inom
klubben skall tillgodose behovet av domarassistenter, 2
per dag och domare så insatsen och arbetet i sig Ej
behöver bli så omfattande. Utbildning för detta kommer
att erbjudas för intresserade vid två eller tre tillfällen
likväl som utbildning för att bistå med arbete i
sekretariatet där visionen också är på nivån att flera
delar på uppgiften för att den Ej skall bli avskräckande.
Löpande information om arbetets gång och status
kommer att synliggöras till alla medlemmar genom olika
utskick och publicering på klubbens hemsida.
Med förhoppningar om en riktig God jul & Gott
Nytt År till er alla…
Tommy Sjödin
Ansvarig för Björkstakattens 14’e Internationella Utställning

 

Utställning 2003 – en blivande succé …???
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SVERAKInfo
SVERAKs årsmöte äger rum den 15 – 16 mars i Västerås.
Kansliet kommer att hålla stängt vecka 52 och vecka 1.
Uppfödarauktorisation
Materialet är nu nästan helt färdigställt, distribution till
klubbarna kommer att ske i samband med årsmötet.
Bifallna motioner rörande SVERAKs stamboksregler
som träder i kraft 1 januari 2003
Max 2 kullar får registreras av enskild person utan
stamnamn. Om uppfödaren sedan erhåller stamnamn får
detta påföras stamtavlorna i efterhand.
Innehar uppfödaren stamnamn, får kattens namn
(inklusive stamnamn) ej överstiga 35 tecken (mot idag 30
tecken).
Vid överlåtelse ska katten vara minst 12 veckor
gammal, vaccinerad mot kattpest och kattsnuva samt
åtföljas av veterinärbesiktningsintyg. Intyget får inte vara
äldre än 7 dagar.
Samtliga katter som deltar i utställning eller änvänds i
avel och uppfödning ska vara ID-märkta från och med 1
juli 2003.
Bifallna motioner rörande SVERAKs utställningsregler
som träder i kraft 1 januari 2003
För att anmälningsavgift ska återbetalas efter sista
anmälningsdag skall intyg vara arrangerande klubb
tillhanda senast 14 dagar efter aktuell utställning. Intyget
skall vara utfärdat av behandlande veterinär senast 3
dagar efter första utställningsdagen.
Original på bedömningssedlar ska distribueras till
utställare eller hämtas på anvisad plats under
utställningen.

Axplock av bifallna motioner på FIFEs GF
som träder i kraft den 1 januari 2003
Ny regel gällande BIS-uttagningar när
ofullständiga kategorier deltar.
Gruppindelning på rexar är ändrad.

Sphynxen är nu indelad i samma grupper som rexarna.

Två nya titlat, DSM samt JW.

American curl är godkänd som ny ras. Den tävlar i
kategori II. Curlen finns både som långhår och korthår.
World Winner och Scandinavian Winner
Alla SVERAK-katter som erhållit titeln WW eller SW får
kostnadsfritt sin stamtavla utbytt mot ny med titeln införd.
Originalstamtavla samt kopia av bedömningssedel där titel
är tagen insändes till SVERAKs stambokförare.
Förändrad rutin i samband med enskilda medlemmars
anmälningar av andra enskilda medlemmar till SVERAKs
besvärsnämnd
Anmälningar av enskilda medlemmar mot andra enskilda
medlemmar för brott mot stadgar och regler har ökat
drastiskt. Många av dessa ärenden har sedan av SVERAKs
besvärsnämnd bedömts vara av sådan art att de ska
hanteras av medlemmarnas klubbar eller av andra instanser.
SVERAKs stadgar ger inte enskilda medlemmar något
utrymme att lämna in anmälningar direkt till SVERAK, utan
anmälningar ska ska skickas in via medlemmens klubb.
Undantaget är om anmälan berör personer som sitter i
klubbens styrelse, dessa anmälningar kan skickas direkt till
SVERAKs kansli.

Officiell adress
SVERAKs  kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
033-10 15 65,  fax 033-10 08 99
e-post sverak@sverak.se
Förbundets hemsida:  www.sverak.se

Nya medlemmar

Välkomna !

Barbro BohlinJohan BoströmMaud BrodinAnders CarlssonElisabeth Dahlin
(Förlåt om vi glömt någon....)

Annika EjderlövHenny ErikssonMikael ErikssonKristina HedlundLeila Jansson

Susanna KorvaSabina LundgrenSusanne PerneholmSara Sjögren
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Titelkatter

Champion
S*Deerhunter’s Hedda
BUR g
Piteå 2002-09-07
Ägare:Eva Risberg

Premier
S*Just Catnap’s Bonzo
NFO n
Piteå 2002-09-07
Ägare:Anna Franklin

Europachampion
S*Tofsörats Link
 NFO w
Helsingfors 2002-11-09
Ägare: Solweig Öjebrandt

Europachampion
FIN*Piupaws Neo of Tofsörats
 CRX ns 09
Helsingfors 2002-11-09
Ägare: Helen Öjebrandt

Ta med katten till Granngården! Lördagen den 15 mars visar vi våra katter hos Granngården (tidigare
Lantmännen) Vill du vara med? Anmäl dig i så fall senast den 1 mars till:

Ethel Henriksson,   tel: 090-18 91 71
e-post: ethel.henriksson@minpost.nu

Alla hälsas välkomna!
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Gåva till BJK från Wilmer ( GIC S*Co‘Coons King of Clubs)
-När jag endast äter torrfoder kan denna bok säkert komma till bättre
användning av någon av mina ”själsfränder”/ Krrrrrrrr
Så står det på försättsbladet till Kattägarens kokbok av Sallander, Corneliusson
& von Porat, ICA bokförlag, det senaste tillskottet i Björkstakattens bibliotek.
Men vad är det då som Wilmer med husse Tommy Sjödin går miste om?  Ja en
hel faktiskt – låt inte bokens lilla format lura dig! Det är en konst att skriva kort,
det vet alla som skrivit uppsats, och det vet och behärskar Sallander, Corneliusson
& von Porat. Boken är pedagogiskt upplagd och inleds med kapitel som ”Jakten
på mat” och ”olika katters energibehov”. Sedan följer avsnitt med beskrivning
av vilka råvaror som passar katten, plus det som inte alls är bra för din katt att
äta, vad den ska dricka och hur måltiden ska planeras. Därefter kommer tips och
recept på mat för en mängd olika typer av katter: kräsna, knubbiga, kattungar,
hungriga, småätare och förstås festmat och godis! Men katter äter ibland andra
saker, gräs, kattmynta och ve och fasa ibland tyg. I avsnittet ”Ullätning” tipsar
författarna om att preparera en textilbit med en otrevlig smak, ex eucalyptusolja, för att få slut på gnagandet. Om
detta verkligen fungerar vet jag inte, alla ens ullstrumpor kan ju inte impregneras med någon kattotrevlig doft.  Har
du erfarenhet av problemet kan du höra av dig till Klösbrädan.
De avslutande kapitlen i boken behandlar näringsläran och hur man själv kan kombinera egna recept.
Förutom det tilltalande språket i boken, lättlagade recept och konkreta råd till ex. matvägrande katter, finns enkla
teckningar som på pricken fångat katters olika natur. Vi tackar Tommy för att skänkt boken till BJKs bibliotek. Mitt
råd blir: läs den, köp den eller ännu bättre ge bort den i julklapp till någon kattägare du känner för.

Lästipset

Ethel Henriksson

Eftersom jul och nyår närmar sig följer här några läckra recept hämtade från kapitel 11 om festmat.

Fannys mix till jul
50 g ris (torrvikt)
20 g majskorn
1 tsk benmjöl
3 tabletter Procat
1 tsk majsolja
200 g julskinka
Koka riset i ca 20 minuter. Blanda i
majskornen, tillsätt benmjölet och
Procat och rör ner majsoljan. Avsluta
med den överblivna julskinkan. Sedan
sover katten gott på juldagsmorgonen!

Elisabeths kattpannkaka
1 ägg
1 dl mjöl
¼ dl filmjölk
1 krm mineralsalt
1 tsk benmjök
100 g rökt skinka
100 g rökt hjärta
1 tsk matolja
3 tabletter procat
Vispa ihop ägg, mjöl, filmjölk, salt och
benmjöl till en smet. Tärna skinkan och
hjärta och lägg det i smeten. Grädda
pannkakorna på vanligt sätt i oljan.
Lägg dem ovanpå varandra,. Ge Procat
direkt i kattens mat och servera
pannkakorna.

Fredriks kakor
1 ½ l vetenjöl
4 dl socker
500 g margarin
200 g lever
Blanda alla ingredienser i matberedaren
så att levern finfördelas. Tryck ut degen
i lagom bitar. Grädda i ugn 200 grader i
8 minuter.
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Kattens Jul

Björktassen´s Herkulina ochBjörktassens Helene, 5 veckor gamla

Björtassen´s Dione ochBjörtassen´s Herkulina

Julflickorna  Björktassen´s Helene ochBjörktassen´s Herkulina Iinsänt av: Gunnel Lindehall

I förra numret av Klösbrädan inbjds alla våra läsare till en tävling i text och/eller bild. Temat
för tävlingen var KATTJULEN. Tre bidrag har letat sig fram till redaktionens e-postlådor;
Gunnels bilder på sina julfina  små “nallebjörnar” (brittisk korthår), Birgittas dokumentation
av skogisen Balder Blåfots första kontakt med julen samt Barbros utmattade tomte. Synd
bara att vi inte kan trycka tidningen i färg!
Första pris, en handtryckt väska, har juryn beslutat att ge till Birgitta Forsberg. Andra pris,
en väggklocka, går till Gunnel Lindehall och tredje pris, ett presentkort på Exotic Zoo, till
Barbro Lindberg. Gratis till er alla tre och tack för fina bidrag !!
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GOD JUL! – VAD är det egentligen som är GOTT???S*Milda ma Tildes Balder Blåfot provsmakar julen

En ståtlig JULBOCK– smakar gräslikt... TOMTE med grönsak – kärv och sträv...

Ett rött JULSNÖRE – menlöst och kartonglikt... NEJ... jag får nog vänta på JULSKINKAN!!!
Insänt av Birgitta Forsberg

Kattens Jul
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Insänt av Barbro Lindberg

Kattens Jul

Katter och julgranar…
Ja vad säjer man?
Jag hade en katt när jag liten som hette Nisse. Man kan tro att på hans 12 levnads år att han
lärde sig att inte välta granen. Men så var inte fallet.
Det började när han var 8 månader. Han tänkte: hm! Ett träd, och hoppade in i det och det
välte. Han vågade inte gå in i vardags rummet på flera timmar efteråt. Så då trodde vi att
han lärt sig nått. Men inte då. Samma visa år från år, med ett undantag. När han fyllde 10 så
välte han den inte. Men vi tror att han bara försökte lägga upp en ny strategi för året efter.
För då tippade han den igen.
Ett tips till alla kattägare:
Sätt plastbollar i granen. Katter brukar peta ner dom och då går dom inte sönder.
Tänk på skaderisken!
God Jul & Gott nytt år!
Elisabeth Jonsson
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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Inget mer Norrlandsmöte
Det största beslutet som togs under denna träff var
att inte ordna något mer Norrlandsmöte, i varje fall i
den form som det hittills hållits. Klubbarna anser sig
inte få ut tillräckligt mycket av mötet, dessutom finns
e-mail som underlättar snabb kontakt mellan
klubbarna. Om det skulle inträffa något som skulle
påkalla en träff norrlandsklubbar emellan kan
klubbarna kalla till ett möte för just den frågan.
Norrlandsklubbarns utställningsår 2003
Kommande år har både NOS, Norrskenskatten,
och ÖKN, Örnsköldskatten, ställt in sina
utställningar. Däremot har SÖK, Storsjökatten,
ansökt om att få utöka sitt redan bokade
utställningsdatum med en dag till, för att få en
två-cert utställning 3 & 4 maj. Svar från
SVERAK/FIFe väntas
.
Andra bokade utställningar nästa år är:
- BJK, Umeå 29 & 30 mars (kategoriutställning)
- SUK, Sundsvall Kattklubb, Njurunda 14 & 15 juni
(kategoriutställning)
- ARC, Arctica, Boden/Piteå under hösten 2003
(2-cert utställning)
Burpool för framtiden
Målet är att ha en egen burpool, tillräckligt stor
för en 2-cert utställning, det var alla deltagande
klubbar överens om. För att ett sådant projekt
ska kunna genomföras krävs planering och
framförhållning och därför beslöt mötet att vänta
med det projektet.

Bäst-I-Norr
För 2002 räknar SUK ut resultatet, sista
anmälningsdag för att få delta är 31/12 2002, se
sidan 12. Vinsten är en fri anmälan till valfri
utställning bland deltagande klubbars utställning
under påföljande år. Vid en 2-cert utställning
gäller endast en dag och klasserna 1-12. Det är
ägaren som vinner vinsten, alltså behöver det inte
vara vinnande katt som utnyttjar den fria
anmälan.
ID-märkning, vaccinering
Från och med 1 juli 2003 ska alla utställda katter
vara id-märkta, mötet diskuterade svårigheter
som kan uppkomma i och med detta beslut.
Fungerar avläsningsapparaterna på alla chip-
märkta katter? Vad händer om veterinären inte vill
vaccinera kattungarna så att de är
fullvaccinerade vid 12 veckors ålder? Vad gör vi
som uppfödare då? Kan uppfödaren ändå
leverera katten?
Sena utställningsanmälningar
Ett problem som återkommer år efter år är att
anmälningar till utställningar kommer in för sent, de
ska vara den egna klubbens utställningssekreteraren
tillhanda senast en vecka före anmälningstidens
utgång. Beslut togs att gå på den hårda linjen och
returnera de anmälningar som inkommit för sent.
Motioner till SVERAK
Flera klubbar redogjorde för sina motioner som man
funderat på att skickat till SVERAK.

Rapport från Norrlandsmötet
Björkstakattens representanter på årets Norrlandsmöte, som hölls i Örnsköldsvik, var Ida Bodén
och Gerd Andersson.

Gusten från kusten
Gusten från kusten
Var stor han var lat.
Spisade strömming
på silverfat.
Gusten från kusten
gudarnas gull.
Fångde råttor
för spänningens
skull.

Lengula Laban från Bastuträsk
Lengula Laban från Bastuträsk
Föredrog pölsa
och hemslaktat fläsk.
Vilade gärna
på fönsterbänk.
Lapade värme
och soldtråleblänk.
Ing-Marie Löf Katten i svensk poesi
red. Björn Meidal
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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

Antal reg. 2001 Förändr.%
1  Helig Birma 1682    10,9
2  Perser 1618    –3,4
3  Norsk skogkatt 1404    14,4
4  Brittisk korthår   440      8,9
5  Ragdoll   386    19,5
6  Siames   348    27,2
7  Exotic   343     6,9
8  Cornish Rex   291   –0,7
9  Maine Coon   274   –2,5
10  Burma   247    34,2
11  Devon Rex   165  –17,1
12  Ocicat   163    21,6
13  Abessinier   146   –9,9
14  Oriental   117   21,9
15  Bengal   110    104
16  Europé    96  –11,1
17  Russian Blue    79   12,9
18  Balines    50   66,7
19  Somali    46   12,2
20  Sibirisk katt    39    225
21  Burmila    19     111
21  Turkisk angora    19     5,6
23  Manx    16    220
24  Turkisk van    15    –21
25  Korat     7    250
Källa: www.agria.se

Populäraste raser

Julens krukväxter kan skada husdjuren
Flera av de växter vi köper hem till jul kan
bli riktigt farliga för våra hundar och
katter. Därför bör man kolla upp
ordentligt vilka julväxter som är
farliga för djuren att äta på. Säväl
julstjärnan som amaryllisen är giftig
och orsakar både kräkningar och diarré. (FL-Net)

I dagarna är det en hel del prat om PKD bland våra
katter, dvs en obotlig njursjukdom. Åsikterna om hur
PKD ska påverka avel eller inte är delade, och vi har
inom BJK uppfödare som företräder båda åsikterna.
För att kunna ta ställning till om man ska avla på PKD
positiva katter får var och en läsa sig till kunskap.
Förhoppningarna är att vi ska kunna ta upp frågan på
en uppfödarträff under våren.
Läs och begrunda.

www.felinepkd.com
www.katter.nu/pkd/pkd.htm
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Utställningsinbjudan BJK
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Avelssidan
Planerade/väntade kullar
BRITTISK KORTHÅR
S*Brännudden väntar kattungar vecka 5
mellan
S*Bripoint Hövding Hake, BRI n
IC S*Triestinas Olympia Olympica, BRI
j 33
Möjliga färger: anlag för: choklad och lila
Gabriella Öhman
Tel. 0934-30483,  070 6820483
S*Björktassen’s väntar en kull vecka 1-2
mellan
Björnligans Vilde Zorro, BRi n
 GIC S* Gardener’s  Alice Little; BRI j
Möjliga färger, hanar: svart, blå, creme
     honor: svart, blå, svart+ blå paddor
Sara Björk/.Gunnel Lindehall

Kattungar till salu
BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl’s har kattungar födda 021125
Far: IC FIN*Gnome’s Chilly Champagne,
BRI ns11
Mor: IC S*Esteticas Ariel, BRI ns11
2 hanar Shadedsilver/Chinchilla
1 hane Golden shaded/shell
Gerd Andersson, 090-149823, 070-392 88 91
catpearl@telia.com

CORNISH REX
S*Tofsörat’s har kattungar födda 021111
Far: CH S*Tofsörat´s Urd,   svart/vit
 Mor: IC Evitas,  cremmaskad
1 röd/vit hane
2 svartsköldpadd/vita honor
Helen Öjebrandt,  tel.0935 - 514 19
oppi@telia.com

NORSK SKOGKATT
S*LenLass har kattungar födda 021117
IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
IC S*Gottneriver's Belinda, NFO fs0921
2 vita honor
1 vit hane
1 röd/vit hona
1 rödvit hane
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
 lena.hoglin@telia.com

NORSK SKOGKATT
S*Tofsörat’s planerar en kull mellan:
IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
EC S*Tynäsudden‘s Lilith DM NFO ns 09
Solweig Öjebrandt 0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
S*Milda ma Tildes väntar kattungar vecka 1
Far: S*Sannafjället's Emser, NFO as24
(blåsilverspotted)
Mor: EC S*Barkli's Tingeling, NFO f23
(svartsköldpaddtigré)
Birgitta Forsberg,  tel: 090-77 68 41
birgitta.forsberg@trasnidaren.nu

CORNISH REX
S*Brandkatten's väntar kattungar nov/dec
mellan
 IC FIN Piupaws Neo of Tofsörats
 IC S*Älgskogens Eldiga Elsa
Carina & Assar Brand, tel: 0935 - 230 41
070 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net

S*Lingontuvan’s väntar en kull mellan
IC S* Just Catnap´s Eddie Eagle,
NFO ds0923
S* Lingontuvan´s Cattleya, NFO ns0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

PERSER/EXOTIC
S*Subwoofer planerar en kull mellan
GIC S*Catwizel’s Urax Unbelievable, EXO n
S*El Moroccos Iron Maiden, EXO ns
Eva Falck, tel 090 - 19 37 52
u90113949@telia.com

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

DEVON REX
S*Peavey's Razamataz, DRX d
Carina Brand  0935 - 230 41, 070 - 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net

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
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 Bullwt, MCO ds22
GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La,
MCO a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com S*Just Catnap’s har tre kullar

Födda 24 oktober
Far:  S*Runaways Ymer, NFO ns 09
Mor: CH S*Rockringen´s Ozone, NFO fs 09
1 hane NFO n 09, svart/vit
1 hane NFO a 09, blå/vit
1 hane NFO ns 09, smoke/vit    BOKAD
1 hona NFO ns 09, smoke/vit    BOKAD
Födda 2 november
Far: S*Just Catnap´s Hagbard, NFO d 09
Mor: S*Just Catnap´s  Bast,  NFO n 09 24
1 hona NFO f 09, svartsköldpadda/vit
1 hona NFO f 09 24, svartsköldpaddsspotted/vit
BOKAD
1 hane NFO n 09, svart/vit   SÅLD
Födda  5 december
Far: Rene av Sandrabben (N), NFO n svart
Mor: S*Nordsjöheden´s Alicia, NFO n 09 23
bruntigré /vit
3 honor NFO n23  Bruntigre´
1 hona   NFO n 09 23 Bruntigre´/ vit
1 hane  NFO n23  Bruntigre´
Kerstin Kristiansson  tel 090-98143
kerstin@justcatnaps.com
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Uppfödare i BJK

S*Milda ma Tildes Norska Skogkatter
önskar alla katter och dess vänner en riktigt mysig och GOD JUL!!!
Vi väntar ett nytt gäng trollungar på Trettondagen!
Birgitta Forsberg, tel 090-77 68 41http://come.to/mildamatildes

GOD Jul
önskar

  S*Björktassen’s  brittiska korthår
          Sara Björk  &  Gunnel Lindehall

God Jul  och Gott Nytt år
önskarS*Brandkatten's Cornish & Devon Rexuppfödning

Tel: 0935-23041
http://home.bip.net/brand.pengsjo

TREVLIG JULHELG!tillönskas av
S*TELL ASMAR

orientaler & siameser
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Uppfödare i BJK

S*Lingontuvans
 önskar en riktigt

God Jul
och ettGott Nytt Kattår

Per, Katarina, Willeoch allaskogisar och maine cooner
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Br i t t i s k  ko r thår
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

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
Corn i sh  Rex
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
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 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
Main Coon
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*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/

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-Wandall090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com

Uppfödare i BJK



29Klösbrädan 4 - 2002

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 & Helen 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*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: tellasmar@hotmail.com

Perser  & Exotic
Degerlidens perser och exotic
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* New Dawn’s
Camilla Lövgren & Sten Sandström   090-330 87
E-post: new.dawns@telia.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/

Rag do 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 Lindgren 090-14 66 27

Uppfödare i BJK
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JANUARI
030103-030106 Stockholm Speed Cat (SC)
030118  Örebro  Nerikes Kattklubb (NerK)FEBRUARI
030215-030216 Stockholm Stockholms Kattklubb (SK)MARS
030308-030309 Stockholm City Cat Club (CCC)
030329-030330 Umeå Björkstakatten (BJK)
030329-030330 Stockholm Top Cat Club (TCC)APRIL
030412-030413 Trondheim TrönderkattenMAJ
030503-030504 Östersund Storsjökatten (SÖK)
030503-030504 Stockholm Speed Cat (SC)JUNI
030607-030608 Skellefteå Solkatten (SOL)
030614-030615 Sundsvall  Sundsvalls Kattklubb (SuK)

Kommandeutställningar
vintern och våren 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:  Ida Bodén
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 2002/03
Utgivning Manusstopp

Nr 1 v 13 1 mars
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!

Vi har fått tillökning i redkationen! Elisabeth Jonsson
presenterar sig så här:
Jag är från Sävar i grunden. Gick på
naturbruksgymnasiet i 3 år. Blev hästskötare med trav som
inriktning. Sen läste jag till undersköterska i 1 ½ år. Jag
har en huskatt, som jag nu har beslutat mig för att ställa
ut. En halvskogis kille på drygt ett år.
Välkommen  Elisabeth!
Äntligen är november förbi och julen, nyåret och klubbens
årsmöte närmar sig. Alla medlemmar kommer att få ett brev
med bl.a verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen,
budgeten för 2003 och valberedningens förslag till nästa
års styrelse. Vi hoppas att alla läser detta lika väl som
Klösbrädan och sen kommer på årsmötet, men dessför innan
att alla får enGOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
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


