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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och är 
en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna 
till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). 
SVERAK är i sin tur anslutet till det internationella 
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 utställningar och klubbverksamhet vill vi 
vidga intresset för och förståelsen för katten som 
husdjur.

BJÖRKSTAKATTENS KATTFOND
År 2000 grundades Björkstakattens kattfond. Bidrag 
ur fonden lämnas i första hand till stöd för de kat-
ter som är hemlösa, upphittade och/eller behöver 
veterinärvård. Fonden finansieras genom gåvor av 
enskilda personer, särskilda lotterier samt genom 
att fem procent av vinsten vid varje internationell 
kattutställning, som arrangeras av klubben, avsätts 
till kattfonden.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft samarbetsavtal 
med Djurmagazinet City och Mariedal samt SuperCat 
Sweden. Sponsorerna har exponerats bl a på klub-
bens hemsida och i utställningskatalog i utbyte mot 
showpriser och medlemsrabatter.

Ett tillfälligt samarbetsavtal skrevs med Västerbot-
tensKuriren i samband med utställningen.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrotts-
allén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums 
källare, i andra flygelbyggnaden. Lokalen är tillgäng-
lig för rullstolsburna via äldreboendets huvudentré.

Flera torsdagar i månaden välkomnas alla kattvän-
ner till olika arrangemang mellan kl 19 och 21. Vi har 
dock ej öppet helgdagar, under julhelgen eller under 
högsommaren.

Björkstakatten hyr dessutom en förrådslokal för 
bl a klubbens utställningsburar. Senaste åren har 
detta varit ett uthus i Stöcke. Från 1 december 2016 
hyrs istället en uppvärmd källarlokal i anslutning till 
klubblokalen.
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FUNKTIONÄRER
STYRELSE 2016
Styrelsen har under året haft elva möten och  
sammansättning enligt nedan.

Ordförande Maria Laestander

Vice ordförande Anders Fjällström

Sekreterare Kristin Stenmark 

Kassör Arne Lahti

Ledamot Gerd Andersson

Ledamot Ann-Christine Burman

Ledamot Sven-Arne Jansson

Ledamot Alexandra Krainer

Ledamot Eva Lindvall

Suppleant Erika Blomqvist

Suppleant Kristin Sirén Bergström

VALBEREDNING
Pia Kaartinen (sammankallande), Sara Björk samt 
Dan Burman.

REVISOR
Johnny Sandström.

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året 
bestått av Kristin Stenmark, Ann-Christine Burman, 
Sara Björk, Ewa Lahti, Alexandra Krainer och Maria 
Lindberg.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Avelssekreterare Anna Franklin

Medlemsansvarig Eva Lindvall

Utställningssekreterare Birgitta Forsberg

Webmaster Anders Fjällström

KOMMUNIKATION VIA INTERNET
Björkstakattens webbsida har adressen 
www.bjorkstakatten.se . Den har i medeltal 29  
aktiva (unika) besökare per dag. Under utställnings-
helgen låg detta på närmare 400 per dag.

Maria Laestander sammanställer klubbens digitala 
medlemsbrev som skickas ut regelbundet ca sex 
gånger/år. 

Klubben har en öppen grupp på facebook.com/
bjorkstakatten med 500 följare. Dessutom finns 
klubben på Twitter, twitter.com/bjorkstakatten och 
på Google+. 

2015 startade en medlem en sluten inofficiell face-
book-grupp för medlemmar i Björkstakatten. Grup-
pen som heter Björkstakatter, har i dagsläget 112 
medlemmar (93) och är en uppskattad mötesplats.
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MEDLEMMAR
FÖRMÅNER
Medlemmarna i BJK får vara med på föreläsningar 
och kurser som klubben ordnar gratis eller till rabat-
terat pris. De har möjlighet att lägga ut foton på sin 
katt på hemsidan, samt annonsera där om kattung-
ar, avelshanar etc. Om BJK får medlemmarnas 
e-postadress får de klubbens digitala nyhetsbrev.

Medlemmar erhöll under 2016 rabatt i Djurmagazi-
nets butiker i Umeå. Medlemmar hade (och har) även 
rabatt vid köp hos webbutiken SuperCat Sweden: 
supercat.se om de uppger en kod.

Huvud- eller juniormedlem får sex nr/år av SVERAKS 
förbundstidning ”Våra Katter”.

AVGIFTER 2016
Medlemsavgifter har under året varit:

Huvudmedlemskap 350 kr

Familjemedlemskap 110 kr

Juniormedlemskap 250 kr

Stödmedlemskap 150 kr

Huvud-, junior- eller familjemedlem i Björkstakatten 
är därmed SVERAK-ansluten. Det medför möjlighet 
att ställa ut katt på alla FIFe-utställningar, samt re-
gistrera raskattungar i SVERAKs stambok.

MEDLEMSANTAL
BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

 2015 2016

Huvudmedlem 152 174

Familjemedlem 20 21

Stödmedlem 5 5

Hedersmedlem* 3 3

Totalt 180 203

* Hedersmedlemmar är Erik och Iva Edlund samt 
veterinär Lars Göransson.

MEDLEMSVÄRVNING
Björkstakatten har lyckats vända den nedåtgående 
medlemstrenden. Klubben har aktivt arbetat för 
ökad synlighet bland allmänheten genom bl a annon-
sering och nystartade kattcaféer. 

Medlemsvård och medlemsvärvning har fortsatt 
hög prioritet i föreningen. Presentkort har lottats ut 
varje månad till medlemmarna.

Inbjudande fikabord vid höstens kattcafé.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn: 
SE*Mideklints, Sara Mideklint
SE*TillyTrotter ś, Carina Ohlsson
SE*Asiris, Katarina Johansson
SE* Black Beluga ś, Pernilla Helmersson

SVERAK-diplomeringar:
Ewa & Arne Lahti, SE*Arwati ś
Maria Bonnedahl, SE*Tofsvipan ś
Anci Burman, SE*Betulasfele ś
Carina Bergström, S*Fairlines
Susanne Wikström, SE*Alerias
Linn Rosell, SE*Sacred Stars
Maria Wikberg, S*Topmix

44 (39)* av klubbens uppfödare har haft en eller 
flera kullar under 2016. Under året har 87 (69) kullar 
med sammanlagt 332 kattungar registrerats.
ras  kullar ungar
Bengal  9  32 (22)
Brittiskt kh  4  14 (13)
Burma  5  11  (4)
Cornish rex  5 19 (0)
Devon Rex  1  3  (5)
Helig Birma  9  26  (30)
Maine Coon  3  18  (24)
Neva Masquerade  1 3 (3)
Norsk Skogkatt  13  54  (42)
Ocicat  2 7 (0)
Perser/Exotic  4  10  (24)
Ragdoll  18  77  (10)
Sibirisk Katt  13  45  (45)
Sphynx  2 13  (7)

* Förra årets siffror står inom parentes.

BÄST I NORR
Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlandsklub-
barna; Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads 
kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten, Storsjö-
katten, Sundsvalls kattklubb och Örnsköldskatten. 
Tävlingen är öppen för klubbarnas medlemmar. 

Ägaren till katt som erhåller titeln Bäst i Norr (vinna-
re totalt), får ett presentkort på en fri utställnings-
avgift i vardera av deltagande klubbars utställningar 
under året. 2003 inrättades dessutom ett vandrings-
pris. Övriga vinnare i respektive kategorier erhåller 
även de priser.

Rithwa Nygren avsade sig ansvaret för Bäst i Norr 
(BiN) 2015. Det rådde en viss oklarhet om tävlingens 
framtid. Men en ny ledningsgrupp med represen-
tanter från klubbarna har under 2016 satts samman 
och räknat fram 2015 och 2016 års vinnare. Ägarna 
behöver numera inte skicka in resultaten själva, de 
hämtas från befintliga resultatlistor.

Totalvinnare 2015 var FI*Rhinestone’s Nona (BSH), 
äg Anna-Lena Ökvist, NOS. Prisutdelning hölls vid 
Hälsingekattens utställning (15-16 oktober -16).

Totalvinnare 2016 var SC IT*Norr Venn’s Via L’Viaquez 
DSM DVM (NFO), äg Birgitta Forsberg, BJK. Prisutdel-
ning kommer att hållas vid Björkstakattens utställ-
ning i Umeå (22-23 april -17).

Anders Fjällström har uppdaterat webbsidan –  
www.bastinorr.se
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MEDLEMSLOTTERI
Förra årets jubileumslotteri fortsatte även under 
2016. Varje månad delades presentkort á 100 kr ut 
bland medlemmarna. Vinnare blev:
januari Maria Lindberg
februari Åsa Lindley
mars Karin Degerliden
april Anette Lindquist
maj Liza Sandberg
juni Sara Andersson
juli Pia Kaartinen
augusti Simon Strid
september Anna Olsson
oktober Daniel Bäckström
november Sofia Karlsson

Året avslutades med stor final i medlemslotteriet där 
tio medlemmar fick fina vinster:
Britt-Marie Marklund Filt
Alva Eriksson Filt
Christina Bergström Catcatcher
Lars Göransson Kong
Madelene Lindqvist Kong
Kerstin Kristiansson Laserpekare
Sara Sjögren Tunnel
Barbro Zittra Transportbur
Maria Skott Transportbur
Maud Olsson Sund Kattbädd

UPPFÖDARKVÄLL
Den 4 februari samlades några av klubbens uppföda-
re för att dela med sig till varandra av kunskaper om 
och erfarenheter av kattavel.

PÄLSVÅRD
Ett tjugotal intresserade samlades den 18 februari 
för att dela med sig av pälsvårdstips. Åsa Burström 
(bengal) och Birgitta Forsberg (norsk skogkatt) 
inledde med korta föredrag. Efteråt blev det fika och 
fortsatta diskussioner. Vi fick bl a goda råd om hur 
svåra tovor kan tas bort samt hur olika kattrasers 
pälstyper bäst framhävs på utställning.

ÅRSMÖTE
Söndag 28 februari kl 14.00 hölls årsmöte i klubb-
lokalen. 17 medlemmar var på plats. Årsmötet 
konstaterade att året har varit innehållsrikt med 
ökande antal registrerade kattungar, stigande antal 
anmälningar till utställningen samt ökat medlems-
antal. Bokslutet godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Fyra nya personer valdes in i styrelsen. 
Mötet avslutades med kaffe, te och smörgåstårta.

Utställningstävlingen Bäst i Norr startades 2000 och 
stod sedan 2015 utan adminstratör. Alla norrlands-
klubbarna tog i år upp tävlingens framtid på sina 
årsmöten. BJKs årsmöte beslutade att klubben vill 
medverka till att Bäst i Norr fortlever. Se även sid 6.

Årsmötet framförde ett varmt tack för deras insat-
ser till de som lämnar sina uppdrag. Pia Kaartinen, 
Lennart Degerliden, Swen och Kerstin Tjäderborn, 
Mikael Lindgren samt Rithwa Nygren fick tackgåvor 
från Tehörnan.

KATTREHABILITERING
Det var 17 åhörare på plats för att den 3 mars lyssna 
till Sophia Fagerholdt, som är utbildad sjukgymnast 
för både människor och djur.

Hon började sitt föredrag med att poängtera att 
katter är bra på att dölja när de har ont. Artros (leds-
vikt) är det vanligaste problemet hos de katter som 
är hennes kunder. Hon ger olika typer av behandling-
ar med syfte att öka rörlighet, stärka muskulatur och 
lindra smärta. Till exempel massage, akupunktur, 

ÖVRIGA AKTIVITETER
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balansövningar och vattenträning. Laserbehandling 
brukar fungera bra på katt. Den är effektiv mot bl a 
artros och stela muskler.

MOTIONSMÖTE
Den 10 mars träffades fyra medlemmar för genom-
gång av årets handlingar och motioner inför  
SVERAKs årsmöte.

NYA UTSTÄLLARE
Den 17 mars var lokalen fullsatt, varav minst sju helt 
nya utställare på plats. Det kom dessutom så många 
katter att alla inte rymdes i burarna. Bland annat 
diskuterades vad man ska ha med sig, vilka regler 
som gäller och hur man vet att katten ska fram för 
bedömning.

SVERAKS ÅRSMÖTE
Björkstakatten representerades av Maria Laestander 
och Anna Franklin på SVERAKs årsmöte den 19-20 
mars i Göteborg.

Vid mötet antogs Grundregler för medlemmar*  
för andra gången och träder i kraft omgående. 

(*Med undantag för punkt 4.1.) Veterinärbesiktning 
genom stickprov kommer att kunna ske på kattut-
ställningar från 2017. En kommande annonssida för 
SVERAK-registrerade raskatter presenterades. Maria 
Laestander blev invald i SVERAKs valberedning. 

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade ut sin lokal åt veterinär Lennart Nils-
fors i samband med hans besök i Umeå. Han ultra-
ljudsundersöker hjärtan och njurar på katter som ska 
användas i avel eller som har misstänkta hälsopro-
blem. Detta år besökte han klubben den 3 februari, 
27 april, 22 juni och 22 november. BJK:s medlemmar 
erhöll 100 kr rabatt på scanningspriset. 

UTSTÄLLNINGSHELG 9-10 APRIL
Årets internationella kattutställningar, som var num-
mer 38 och 39 i ordningen, ägde rum på T3-Center. 
Utställningskommissarie var Maria Laestander. Dan 
Burman, Arne Lahti, Eva Lindvall och Sven-Arne Jans-
son utgjorde tillsammans med henne ledningsgrupp 
för arrangemanget.

Inbjudna domare var Alexey Shchukin NL, Charles 
Spijker NL, Glenn Sjöbom SE, Kristiina Rautio FI,  

Kö i kattutställningens entré.
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Malin Sundqvist SE, Zvezdan Memedov SE, Sirpa Lin-
delöf SE, Luigi Comorio IT och Marie Westerlund SE.

På lördagen visades 289 katter (314 anmälda), på 
söndagen var antalet 258 (293 anmälda).

Vid utställningen anordnades en Norsk Skogkatt-
special där alla deltagande skogkatter tävlade i tre 
sidoklasser. Dessutom utsåg den enväldiga domaren 
Kristiina Rautio den bästa skogkatten totalt. Vinnare 
blev  SC IT*Norr Venn’s Via L’Viaquez DSM DVM, äg 
Birgitta Forsberg, BJK.

VästerbottensKuriren och Folkbladet publicerade 
bildreportage från utställningen. SVT Nyheter filma-
de även ett inslag.

NYA MEDLEMMAR
Den 21 april arrangerades en kväll för att särskilt 
hälsa klubbens nya medlemmar välkomna. 50 nya 
klubbmedlemmar fick personliga inbjudningar till 
mötet, varav tre stycken kom och hade en trevlig 
kväll. Några ur styrelsen presenterade sig själva, 
klubben samt verksamheten och svarade på frågor.

UTVÄRDERINGSMÖTE
15 medlemmar träffades den 28 april för att utvärde-
ra årets internationella kattutställning. Krisen med 
lera och tjällossning på den tilltänkta utställarparke-
ringen kunde lösas. Bra med kortbetalning. 

Det mesta fungerade utmärkt på utställningen, men 
allt kan göras bättre. Bemanningen i insläpp, infor-
mation och servering krånglade lite. Önskemål om 

varm, lagad lunchmat framfördes av utställarna, lik-
som önskemål om engagerade domare som berättar 
om vad de gör under bedömningen. 

KATTCAFÉER
Umeås första Kattcafé ägde rum utanför klubbloka-
len i ett nyinköpt partytält den 28 maj 2016!  
Ett femtiotal personer i blandade åldrar besökte oss 
i det strålande vädret. En del stannade för ett kort 
besök, de flesta köpte av det hemmabakade fikabrö-
det, några slog sig ner länge i gröngräset. Katterna 
(och deras ägare) tränade och tävlade i en hinderba-
na med både hopp och balansgång. Med lite lock och 
pock var alla katterna oväntat duktiga.

Erika Blomkvist, Kerstin Tjäderborn, Pernilla Hel-
mersson, Sara Björk, Kerstin Vedin och Alexandra 
Krainer hade med katter på detta premiärcafé. Tack 
även till alla andra som planerade, släpade och bar, 
fixade och donade.

Den 3 september ordnades ännu ett kattcafé. Även 
denna gång hade vi tur med vädret och hade många 
nyfikna besökare.
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VÅRFEST
Den 11 juni samlades 28 av Björkstakattens medlem-
mar och inbjudna gäster för en vårfest i en kvarters- 
lokal på Västra Ersboda.

PARASITPRAT
Närmare 20 personer trotsade ovädret den 29 sep-
tember för att lära sig mer om de obehagliga tarm-
parasiter som blivit vanliga de senaste åren.  
Alexandra Krainer höll i presentationen, och flera  
bidrog med egna erfarenheter och kunskap  
inhämtad från andra uppfödare och internet.

GENETIKHELG
Den 8-9 oktober bättrade 29 vetgiriga kattuppfö-
dare på genetikkunskaperna. Deltagare även från 
andra klubbar kom till Umeå för genetikhelgen på 
Hotell Björken.

Helgen började från grunden med dominanta och  
recessiva färganlag, mönster, pälstyper, sjukdomar 
och gick dag två vidare till populationsgenetik, 
linjeavel och hälsoprogram. Dagny Dickens är sedan 
många år engagerad i PawAcademys nätkurser. Hon 
delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter på 
ett pedagogiskt och personligt sätt.

HÖSTMÖTE
Björkstakatten har ett årligen återkommande höst- 
möte som (förutom årsmötet) ger medlemmarna 
möjlighet att formulera och föreslå ändringar i stad-
gar och regler. SVERAK ska ha in motioner redan 1 
december året innan de kan behandlas på ett årsmö-
te. Den 27 oktober ägde årets höstmöte rum, men 
inga motioner skrevs.

IDÉ-KLÄCKAR-TRÄFF
Några medlemsförslag som kom upp under kvällen 
den 3 november var bokkväll, katthistoria, vad nya 
kattägare ska tänka på, avel/genetik, förstagångsut-
ställarmöte, pälsvård, nymedlemsträff och fotokurs.

OM KATTEN
Ersboda bibliotek och Folkets Hus bjöd in Björksta- 
katten att prata om katter. Arrangemanget ägde 
rum i form av ett lunchföredrag kl 13.00 den 4 
november. Kristin Stenmark och Eva Lindvall förbe-

KATTSNACK
En del torsdagar är klubblokalen öppen för fika och  
fritt kattprat. Vi berättar om våra älskade katter, de-
ras upptåg, eventuella avelsplaner, tipsar om foder 
och kattsand, delar sorger och glädjeämnen.

Inte sällan dyker det upp en och annan klubbkatt 
dessa kvällar. Det är ett utmärkt tillfälle att träna 
katten i bilåkning, miljöombyte och vänja den vid att 
bli hanterad av främmande människor.

Årets kattsnackkvällar ägde rum den 21 januari, 12 
maj och 8 september.

NYA UPPFÖDARE
Den 22 september kom 15 personer, varav nio var 
nybörjare inom dagens ämne. Klubben redogjorde 
för bl a  skillnaden mellan avel och kattproduktion. 
Fokus låg i övrigt på SVERAKs regler, hälsokrav och 
blanketter.

Genetikhelgens föreläsare Dagny Dickens.
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redde en bildpresentation, pratade och svarade på 
frågor för en publik på 10-15 personer som hittat till 
Ersboda bibliotek trots snöovädret.

KATTLEKSAKER
En trevlig kväll ordnades den 24 november med  
kreativt pyssel och samtal om högt och lågt!  
Material hade köpts in för framställande av stickade 
myntamöss, bollar, fjädervippor och annat.  
Håll utkik efter fler kvällar med aktiveringstips.

KATTENS DAG
Kattens Dag firades av BJK i år för första gången på 
Strömpilen den 26 november. Ca 500 besökare kom 
för att se de 27 katter som var där, se på raspresenta-
tioner och när dagens vinnare utsågs, gå tipsrunda, 
prata katt osv. 177 röstade på sin favorit.  

RC gav bort kattleksaker och ryggsäckar till besökar-
na. Två nya medlemmar värvades. Djurambulansen 
hade ett infobord. Det var ett gott samarbete med 
Strömpilen, Arken Zoo, Royal Canin och Supercat.

Eva Blomberg, representant för Djurambulansen, 
agerade domare och utsåg dagens vinnare: 

Mr Strömpilen blev burman Viggo,  
ägare Monica Forsberg Lind. 

Ms Strömpilen blev den sibiriska katten Dimra,  
ägare Pia Kaartinen. 

Vackraste ögon vann bengalen Lillen,  
ägare Åsa Burström och Camilla Segerljung. 

Snyggaste färgen hade Siri, en ragdoll  
ägd av Carina Ohlsson. 

Häftigaste svansen viftade norska skogkatten Titus 
med, ägare Birgitta Forsberg.

Publikens favoriter blev 1:a Mini (brittiskt korthår) 
äg Gerd Andersson, 2:a Morris (bengal) äg Elisabeth 
Jonsson Viklund och 3:a Lillen (bengal) äg Åsa Bur-
ström och Camilla Segerljung.
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Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Vi ser fram emot ett spännande 2017 med  
nya och gamla medlemmar!

DOMARBESÖK
Det blev fullt hus med 30 åhörare när FIFe-domaren 
Elin Hoffner den 1 december besökte Björkstakatten!

Vi fick en god inblick i hur en domare tänker och 
bedömer. Kvällen ägnades till största delen åt att 
studera exempel på hur olika och inkonsekvent 
katternas rasstandarder ofta är skrivna. Så man kan 
inte enbart läsa sig till hur en ras ska se ut. Det finns 
mycket i raskatternas standarder som kan förbättras 
och förtydligas.

Därefter demonstrerade Elin hur hon systematiskt 
går igenom kattens alla delar vid en bedömning. 
Fyra katter var på plats och fick agera modeller. Elin 
poängterade att det viktigaste är att katten känner 
sig lugn och trygg på väg fram till bedömningen och 
på domarbordet. 

Elin Hoffner är en mycket inspirerande föreläsare 
som inbjöd till en öppen och tankeväckande dialog!

JULFEST
29 personer i alla åldrar möttes lördag den 10 de-
cember i en kvarterslokal på Östra Ersboda för att 
umgås, äta gott julbord och trivas tillsammans.
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PRESSKLIPP 2016 Västerbottens-Kuriren 11 april 2016


