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OM

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.

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.
• 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
DjurMagazinet
• 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 BJKmedlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med
DjurMagazinet (tidigare Exotic
Zoo), som innebär att du som
medlem stöder klubben när du
handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2005
Huvudmedlem
(över 22 år)
(Efter 1/7
Juniormedlem?
(t o m 22 år)
(Efter 1/7
Familjemedlem
Stödmedlem

280:140:150:75:100:100:-

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 samt
tel.nr och ev. e-postadress.
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

2

BJK:s STYRELSE 2005
ORDFÖRANDE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39 Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorkstakatten.n
VICE ORDF.
Anders Fjällström
Norra Slevgränd 248
906 27 Umeå
090 - 13 67 80
anders@lillayllets.se
KLUBBSEKRETERARE
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42 Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
LEDAMOT.
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42 Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se

KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig utgivare

Kattvisningar

Klösbrädan
Kattvisningar

Försäljning

Medlemsregister
Hemsidan

LEDAMOT
Eva Falck
Kattvisningar
Matrosvägen 3
907 42 Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
LEDAMOT
Elin Quist
Istidsgatan 42, 2tr.
906 55 Umeå
090 - 19 66 06
e_quist@hotmail.com
LEDAMOT
Gerd Andersson
Kragvägen 72
604 41 Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.com
LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63 Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANTER
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com
Johanna Jonsson
Historiegränd 16 A
907 34 Umeå
090 - 19 10 67
joajon00@hotmail.com

Kattungeförmedling
Aktiviteter

Aktiviteter

Klubbvärdinna
Klubblokalen

Klubbvärdinna
Klubblokalen

Kattvisningar
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Styrelsen 2005

Jag som i elfte timmen vågade mig på att åta mig detta
uppdrag heter Eva Lindvall och har varit medlem i BJK
sedan 1999. Då flyttade mina två skogispojkar in, och
familjen har senare utökats med en ragdoll-flicka. Som
så många andra råkade jag halka in på ett bananskal i
det här med utställningar och andra kattaktiviteter. Jag
kom in i styrelsen 2002 och har tills nu fungerat som
sekreterare.
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Rapport från SVERAKs årsmöte

Det börjar att dra ihop sig nu! Vår jubileumsutställning
närmar sig med stormsteg. Tacksamt nog har vi detta
år haft lokalfrågan löst i god tid. Vad som däremot känns
lite nervöst är att vi kommer att ha betydligt fler katter
per dag än någon gång tidigare. Hur ska vi klara det?
Vi SKA klara det, som en av de största kattklubbarna
i landet har vi resurserna. För att vi ska kunna genomföra
en välfungerande och uppskattad måste alla medlemmar
som bara kan ställa upp och hjälpa till.
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Kommande utställningar

Så är vi inne på ett nytt verksamhetsår igen, med 20årsjubilem för Björkstakatten. Som synes är det återigen
en ny hand som håller i pennan för att skriva denna
spalt. Att en förening byter ordförande varje år ser väl
inte så bra ut, men jag vill framhålla att det absolut inte
blivit så på grund av stridigheter eller osämja inom
styrelse eller klubben. Orsaken ligger på det personliga
planet, helt utanför BJK.

Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, det finns
det andra som har och kan lära ut. Som vi sagt många
gånger tidigare; ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något”. På hemsidan, www.bjorkstakatten.nu, finns
information om olika arbetsuppgifter samt
kontaktpersoner för dessa. Du är även välkommen att
ringa mig , tel 090 – 13 67 47, om du har några frågor.

Inbjudan till NOLIA

Vi ses väl på utställningsmötet den 8 maj?

Eva Lindvall

Omslagsbild
S*Katrinelunds Mozart, brun bicolour
ragdoll. Ägare och foto: Kerstin Boström

Våra annonsörer:
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Agria
DjurMagazinet
Granngården
ZooCenter
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Anslags
tavlan
Om djur far illa
Björkstakatten har sin klubblokal på
Västra Idrottsallén 4 C, i källaren i
andra flygeln i Hagaborgs
Äldrecenter. Vi har telefon- och
besökstid där på helgfria torsdagar
mellan kl 19.00 och 21.00.
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VINNARE

i medlemslotteriet denna gång blev
nr 655 Kristina Hörnberg, som får
ett presentkort på DjurMagazin.
Grattis!

kan du anmäla detta till Kommunens Miljöoch hälskoskyddsnämnd. Du får vara
anonym! Det är viktigt att du gör anmälan
så snart du upptäckt missförhållandena,
vänta inte. Att utreda ett fall efter flera år är
mycket svårt.

Djurskyddsföreningen i
Västerbotten har en egen
jourtelefon: 090-14 21 11

Efterlysning!
Djurskyddet söker jourhem till
katter i väntan på omplacering.
Kan du/ni erbjuda ett tillfälligt
boende till katter som önskar
finna varaktiga hem?
Kontakta Gabrielle på tel. 070647 34 20

Huskattägare
Ansök om huskattbevis. Blankett finns på
SVERAKs hemsida och i klubblokalen

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2004 är priset endast 175 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.
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Ringklocka
Dessvärre har det förekommit att dörren in
till vår klubblokal varit låst under
öppettiden på torsdagkvällar. Det är ju flera
andra föreningar som har lokaler i
anslutning till vår, och även om man låst
upp så har det hänt att någon annan låst
dörren utan "torsdagsansvariges" vetskap.
Därför finns det nu en ringklocka; knappen
sitter rakt fram när man kommer nedför
trappan och ganska högt upp. Håll knappen
inne minst 5 sekunder så hörs det att någon
vill komma in!
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Aktiviteter under våren & sommaren 2005
14 april Presentation huskatt
Huskatter i olika färger och former visar upp sig.
Plats: Klubblokalen 19.00

28 april “Blåbärsträff”
Känner du dig osäker inför kattutställningen om 1 månad ? Vad du ska ha med dig ? Hur en kattutställning går
till ? Dessa frågor, samt många fler runt ämnet kattutställning, ska vi försöka ge dig svar på.
Plats: Klubblokalen kl. 19

8 maj Utställningsmöte
Sista (?) utställningsmötet inför utställningen. Nu ska förhoppningsvis alla bitar falla på plats och alla funktioner
vara bemannade. Möt upp och visa att vi är en av Sveriges största kattklubbar!
Plats: Klubblokalen kl. 14

21 - 22 maj BJKs internationella utställning
2 juni Raspresentation Russian blue & Bengal
Visning av sofistikerade kattrasen Russian blue och den vildkattlika rasen Bengal. Ta chansen att få träffa
och få veta mer om Ryssar & Bengaler, som kattraser.
Plats: klubblokalen kl. 19

6 - 14 augusti Stora NOLIA
Även detta år deltar Björkstakatten på stora Noliamässan 6-14 augusti. Anmäl din katt en eller flera
dagar - naturligtvis är du välkommen även utan katt. Förutom kattvisningen och marknadsföring av
föreningen planerar vi för ytterligare aktiviteter under veckan.
Fler aktiviteter kan tillkomma, och vissa förändringar kan ske. Titta in på vår hemsida då
och då för att bli uppdaterad. Vi tar gärna emot Idéer om andra roliga aktiviteter.

DjurMagazinet

Klösbrädan 1 - 2005
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UPP TILL BEVIS!!
Har man som medlem intresse av att Björkstakatten skall fortsätta sin positiva
utveckling har man också ett ansvar med att bidra till att arrangemang av varierande
art förverkligas som den stundande 2-certifikats Internationella Kattutställningen
den 21-22 Maj i SkyCom Arena (Umeå Ishall) detta Jubileumsår när vi firar 20 år.
Utställningen kommer att börja byggas upp Torsdag den 19 Maj (SVERAK’s födelsedag)
klockan 17.00 och hålla på under kvällen. Fredag den 20’e finns utrymme för
efterjusteringar och finslipning. Lördag den 21’a efter utställningen skall lokalen
”dukas” om inför Söndagens utställning som fordrar att medlemmar ställer upp.
Söndagkväll måste alla medlemmar stanna för att hjälpa till med att riva ”Kalaset”.
Måndag finns sedan för att finjustera städningen och transportera material.
En rundringning är nära förestående till i första hand alla medlemmar som skall ställa
ut den 21-22 Maj och till Björkstakattens uppfödare. Vill du förekomma och anmäla
ditt intresse för att bidra med ideellt arbete före, under och/eller efter utställningen
kan du göra det till…
Assistent – att gå som domarassistent.
Ethel Henriksson 070 597 92 57 tellasmar@hotmail.com
Entré – att ta inträde från allmänhet.
Kenneth Eriksson 070 691 19 02 kennetheriksson725@hotmail.com
Hall & Bur – att ställa upp bord och burar samt städa och efter utställningen riva
kalaset m.m.
Tommy Sjödin 070 321 84 01 tommy@roback.nu
Information – att bemanna Björkstakattens informationsbordet .
Eva Lindvall 090 13 67 47 ordf@bjorkstakatten.nu
Lotteri – att sälja lotter.
Eva Lindvall 090 13 67 47 ordf@bjorkstakatten.nu
Servering – att sköta försäljning i serveringen.
Susanne Larvia 090 304 44 susanne@madisonscattery.com

Missa inte utställningsmötet söndag 8 maj kl. 14 !
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BJKi farten
Kattens dag 28 november
Kattens dag firades som brukligt med kattvisning; nytt
för i år var att björkstakatter kunde beskådas både i
Djurmagazinets butik i city och i den nya butiken på
Mariedal. Ett 60-tal katter visades upp vilket kan
räknas som rekord! Publikfavoriter blev bengalen
Dessan med matte Marie Ahlberg och ragdollen Stella
med ägare Eva Lindvall.
Dessan

Stella

Foto; Ethel Henriksson
Klösbrädan 1 - 2005
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BJKi farten
Maria Norberg, S*All-Hairless, uppfödare av
nakenkatter visade upp och berättade om rasen 13
januari. Ett 20-tal intresserade besökare fick se
både hanar & honor, vuxna katter och en kull
kattungar. Här följer Marias presentation av rasen:
Redan de gamla aztekerna hade nakna katter som saknade
päls som tempelkatter. Som de avgudade och såg upp till.
Dagens Sphynx är en naturlig mutation som härstammar
från en kull med nakna huskatter funna på en gata i
Toronto, Canada. Det är en ressensiv gen som har gett dess
hårlöshet. Först kallades de för Mooncats, senare Canadian
Sphynx för att slutligen få sitt nuvarande namn Sphynx.

ras. Tyvärr så förekommer det ofta linje-/inavel samt
matadoravel eftersom det finns de som inte vill lägga ut
pengar eller ta tid det tar att importera nya linjer. Eftersom
det är en mycket liten ras och man har i alla år jobbat att
sakta öka rasen försiktigt för att man ska kunna stoppa ev
dåliga linjer.
De kan vara ute när man själv kan vara ute utan att frysa.
Har aldrig haft några som helst problem med solen att de ska
bränna sig. Dock ska man passa dom för drag och kyla. Man
sköter dom genom att bada dom ca 1 gång i veckan.
Rengöra öron samt klor får man göra regelbundet. Man
badar dom genom att använda tvål/schampoo som man sen
sköljer av. Torkar katten torr. Och sen är den klar. Man ska
inte smörja in den med något efter badet.

En Sphynx ska vara så naken som möjligt. Det är tillåtet med
sk lejonsvans, hår på tassar, öron, testiklar samt på
nosryggen. Många känns som att ta på en varm persika.
Men det finns även de som inte har det fjunet som en
persika har, medans andra har mycket mer. Ansiktet samt på
bringan skall en sphynx vara så rynkad som möjligt. Dock
inte så mycket att det skulle hindra den till ett normalt liv.
(Det har fock aldrig funnit någon som har haft för mycket
rynkor.) Öronen ska vara stora och sitta en bit isär. Ögonen
skall vara citronformade. Liten till måttlig nosstop,. Svansen
skall vara lång och smal. Hela kroppen skall vara muskulös.
Benen skall vara långa och tassarna se ut som om de gick
på kuddar. Magen skall vara lite rund, som om de har just
ätit en stor måltid.
De har ingen rasbunden sjukdom utan är en frisk och sund
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Foto: Angelika Wikström och Ethel Henriksson

Alla färger, mönster och teckningar godkända. Förr så
korsade man ut med Devon Rex men i dag har de allra flesta
förbund förbjudit sådana utkorsningar, utan om man ska
göra det så används huskatt.
Det är en intelligent, snäll, framåt katt. Älskar barn och andra
djur. Som är mycket social och älskar när det kommer gäster.
En sphynx brukar vara den första att komma att hälsa när det
kommer gäster på besök. Det är dock ingen katt som kan
vara ensam utan sällskap. Om det är en tvåbening eller en 4
bening med eller utan hår
spelar mindre roll. Men
bara så de har sällskap
och kunna aktivera sig
med någon. Där man är
där har du din sphynx.
Vare sig du hänger tvätt,
skalar potatis eller ska
sova. Fast de är så
mycket aktiva så är de
inte alls klumpiga eller
har sådan fart att de river
ner saker. Som en del
säger en del katt, en del
hund samt en del
människa om dom. En
sphynx katt älskar livet
och sin familj över allt
annat. Det är en vän för
livet.
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BJKi farten
Kattexpo
För andra året ordnade klubben kattexpo i klubblokalen. Expot lockade med lotterier, tipsrunda och hembakt
fika och presentation av alla vackra katter som fanns på plats. Alla besökare som kom och trängdes framför
burarna vittnar om att intresset för katter i Umeå verkligen är stort. Bengalen Dessan blev publikfavorit även
här.

Genetikkurs med Dagny Dickens
Dagny Dickens, mångårig uppfödare och domare, föreläste en
heldag om genetik. Vi som var där kan berätta om en mycket
informativ och trevlig dag med en fantastiskt kunnig föreläsare och
ställer igen frågan: hur kan du rymma allt på bara en hårddisk?
Vi hoppas kunna bjuda upp Dagny igen, kanske på en
uppföljningskurs.

S*Kvasikattens Gwendolyn

Född: 04-06-20
Färg: Lila Solid
Ögonfärg: Ljusgröna
Vikt: 2,6kg
Pälskvalitet: Mjuk
Lockighet: Exellent
Särdrag: Otroligt vackra ögon

Vår andra tjej ,Gwennie har vi också planer på att använda i avel så småningom.
Just nu är hon fortfarande kattunge i sinnet och har ej löpt.
Gwennie var en av 7 lila kattungar hos Karin Dahl i Södertälje.
Hon är inte särskilt lik sin bus-kompis Marie i utseendet, Gwennie är mattes Ögonsten
och väljer noga ut de som får klappa henne.
Kärt barn har många namn ,tex;Vilda Hilda (För att hon klättrade i mattes gardiner),
Gwennie-Pennie (För att hon är så söt),och Skrothögen (För att hon alltid lyckas hitta
ställen där det finns sågspån eller dylikt att ligga i)!!
Gwennie har varit på kattensdags-visning –04 och visat att hon är en trygg och stabil tjej,
vilket är viktigt för oss.
Kicki Asplund

Klösbrädan 1 - 2005
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PROTOKOLL FÖR BJÖRKSTAKATTENs ÅRSMÖTE
Söndag den 13 :e februari 2005 Kl. 14.00 i klubblokalen, Västra Idrottsallén 4C, Umeå

Närvarande: Janne Larvia, Kenneth Eriksson, Karin Degerliden, Eva Falck, Kerstin Tjäderborn, Nadja Hägglund,
Eva Lindvall, Sara Sjögren, Linda Lundberg, Barbro Bohlin, Kjell-Åke Bohlin, Maria Norberg, Birgitha Andersson,
Catrin Bergkvist, Anders Fjällström, Iva Edlund, Tommy Sjödin, Kurt-Ivan Lindberg, Kerstin Boström, Ethel
Henriksson, Sven-Arna Jansson, Barbro Lindberg, Kristina Engblom Sundbaum, Anders Björk, Ylva Eriksson,
Carina Agenhag, Anna Franklin, Susanne Larvia, Jan-Erik Boström, Monica Mikaelsdotter, Gabriella Öhman,
Swen Tjäderborn, Daniel Bäckström, Johanna Jonsson, Cristine Sundbom, Lennart Kristiansson, Lennart
Degerliden, Kerstin Kristiansson
§ 1. Mötets öppnade samt val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Mötet öppnades av ordförande Janne Larvia som hälsade alla välkomna till årsmötet. Till ordförande för mötet
valdes Lennart Degerliden, till sekreterara Eva Lindvall.
§ 2. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes med tilläggen att valberedningen ville presentera en inlaga under punkten övriga val
samt ett förslag från en medlem att utse ett studieombud.
§ 3. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet, samt tillika vara rösträknare.

Till justeringsmän valdes Eva Falck och Tommy Sjödin.
§ 4. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.

Mötet ansåg att så varit fallet.
§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning presenterades, godkändes och kunde läggas till
handlingarna.
§ 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 8. Frågor väckta av medlemmar.

Inga frågor hade inkommit från medlemmarna.
§ 9. Frågor väckta av styrelsen och revision.

Inga frågor hade inkommit från styrelsen eller revisionen.
§ 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår och arvoden.

Beslöts att anta styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för nästkommande år. Inga arvoden utgår.
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§ 11. Val
a. Ordförande för en tid av 1 år.
Till ordförande valdes Eva Lindvall.
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av växelvis 2 år.
Omval 2 år av Kerstin Boström och Eva Falck, fyllnadsval 1 år av Gerd Andersson samt nyval 2år av Elin
Quist och Anders Fjällström.
c. 2 suppleanter för en tid av 1 år.
Omval av Anna Franklin samt nyval av Johanna Jonsson.
d. 2 revisorer – jämte suppleant eller en auktoriserad revisionsbyrå för en tid av 1 år.
Johnny Sandström (aukt. revisor) samt Sven-Arne Jansson utsågs som ordinarie revisorer, till suppleant
valdes Anders Björk.
e. 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år av vilken en skall vara sammankallande.
Till ledamöter i valberedningen valdes Sven-Arne Jansson, Lennart Kristiansson och Kurt-Ivan Lindberg
med Sven-Arne som sammankallande.
f. Delegater till SVERAK’s årsmöte.
Som ordinarie delegater valdes Eva Lindvall och Kerstin Boström, ersättare Gerd Andersson och Anna
Franklin.
g. Övriga val.

Efter ett förslag från valberedningen att utse en utställargrupp, som ska leda arbetet med att arrangera
utställningar, beslutades att Janne Larvia, Tommy Sjödin, Sven-Arne Jansson, Lennart Kristiansson, Per
Hedenberg samt ordförande bildar denna grupp. Beslöts också att till utställningssekreterare utse Catrin
Bergkvist och som avelssekreterare Kerstin Kristiansson. Beslöts att fullmakter som skrivits till Kerstin
ska gälla även den nya utställningssekreteraren.
§ 12. Övriga frågor.

Som studieombud, med ansvar för kontakterna med Studiefrämjandet, utsågs Gerd Andersson.
§ 13. Mötets avslutande.
Gerd Andersson och Annie Lundström, som varit med i BJK i många år, berättade lite om vad som tilldragit sig
under BJKs 20-åriga historia. Janne Larvia, Iva Edlund, Birgitha Anderssson och Kerstin Kristiansson avtackades
för den tid de varit med i styrelsen. Årets Björkstakatter, denna gång kategorivis, fanns på plats ock presenterades.
Mötet avslutades därefter.
Justeras
Lennart Degerliden
Ordförande
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Eva Falck

Tommy Sjödin
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Björkstakattens verksamhetsplan
2005
Under 2005 ska vi fortskrida vårt arbete med att öka på kunskapen om god
katthållning, genomföra kattrelaterade aktiviteter och ge information till
allmänheten. Vår målsättning är att bibehålla en hög kvalité på vår fortsatta
verksamhet för såväl medlemmar som allmänhet.
PLANER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka vårt medlemsantal genom aktiv medlemsvärvning.
Om förutsättningarna finns bjuda in medlemmar och allmänhet till föreläsningar med
varierande inriktning.
Anordna en internationell kattutställning.
Ha en god framförhållning genom att boka utställningar, domare, föreläsare o.s.v. i god
tid.
Ge ut fyra läsvärda nummer av klubbtidningen Klösbrädan.
Ge ut en informationsfolder, höst och vår, där klubbens aktiviteter presenteras. Den ska
läggas ut och finnas tillgänglig vid egna arrangemang samt hos zoobutiker, bibliotek och
veterinärer- även i inlandet.
Fortsätta att synas med en trevlig hemsida på Internet.
Fortsätta och uppmuntra till vidareutveckling av de uppfödarträffar och kattuppfödarcirklar
som etablerats.
Uppmuntra till medlemsträffar och “hemma hos träffar” för att utveckla och befrämja
möten mellan medlemmar med erfarenhetsutbyte på ett enkelt och opretentiöst sätt.
Delat på de kattvisningar vi blir inbjudna till, ex. de lokala zoobutikerna, och där informera
om Björkstakatten och om god katthållning.
Arrangera minst ett kattexpo, ex. på Nydala.
Vidareutveckla och arbeta fram informationsmaterial som ska finnas med vid våra
arrangemang.
Genomföra en nymedlemsträff under hösten som visar att alla nya medlemmar är varmt
välkomna till föreningen.
Om möjligt vidareutveckla och bibehålla ett gott samarbete med andra klubbar i norrland.
Utbyta erfarenheter och stödja varandra.
Genom aktivitet och delaktighet få medlemmar att bli Björkstakatten trogna.
Fortsätta arbeta med kattskyddsfrågor genom bl.a. klubbens kattfond.

SAMARBETE
•
•
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Vi ska fortsätta samarbetet med Djurskyddet Västerbotten som inleddes 2003.
Vi ska aktivt samarbeta med veterinärer och myndigheter för att sprida kunskap om god
katthållning
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Styrelsen 2005
Ethel Henriksson

Några av medlemmarna i styrelsen för 2005
presenterar sig på denna sida. Fler kommer i
nästa nummer.
Gerd Andersson
Jag heter Gerd Andersson, och har varit med i klubben
sedan -87. Jag har suttit flera år tidigare i BJKs
styrelse, men har just klivit tillbaka in igen, ett några
års uppehåll. Jag föder upp Brittisk korthår under
stamnamnet S*Catpearl's, i liten skala. Just nu har jag
5 vuxna och en kattunge (vilken är till salu). Jag är
sambo och bor i en bostadsrättslägenhet i
Röbäck, strax utanför Umeå. Jag har under några
terminer även hållit i studiecirkeln "Grundläggande
kattuppfödning". Mitt största intresse är naturligtvis
katter, men även blommor.

Jag är inne på mitt femte år i styrelsen, nu som
sekreterare. S*Tell Asmar är mitt stamnamn, jag har
en liten uppfödning av orientliskt korthår och siamesde mest fantastiska katter som allt fler glädjande nog
får upp ögonen för.

Kerstin Boström
Jag har alltid haft ett stort intresse för katter hela mitt
liv och har oftast haft minst en katt. Vi har idag tre
katter som ingår i familjen, två norska skogkatter och
en ragdoll som alla är jättetrevliga personligheter, var
och en på sitt sätt. I mitt dagliga liv jobbar jag som
systemtekniker i IT-branchen och försöker bidra med
mina kunskaper till att utveckla BJK:s
medlemsregister.

Elin Quist
Mina jag och mig..
Oj, idag damp det in ett mail i min inkorg “Som ny i
styrelsen vore det bra med en presentation av dig,
gärna med bild, och ditt kattliv.”
Mitt första uppdrag som ledamot i Björkstakatten, kanske
också det svåraste, presentationer är ju så lätta att skriva.
Elin Quist var iaf namnet, född på slutet av 70-talet och
uppvuxen i Bergsbyn strax utanför Skellefteå. Jag har
bott i Umeå sedan 2002 då ja flyttade hit pga. studier
som så många andra. För mig innebar det inte en flytt
på 13 mil eftersom jag tyckte det var lika bra att ta den
“lilla” omvägen via Visingsö – Brighton – Sunne. Jag är
nu på mitt 3:e år på Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
och får jag jobb här i Umeå så stannar jag gärna kvar
eftersom jag älskar norrland och trivs utmärkt i Umeå.
Vad jag vet finns det väl bara en nackdel med norrland
och det är väl att det inte är någon världsmetropol vad
gäller “kattsporten” ;)
Jag är uppvuxen med katter och skaffade egna så fort
jag flyttade hemifrån. Att min första “egna” katt blev
en raskatt var mest en slump, vi skulle ju bara åka och
titta på en birma. Fast det var också tack vare honom,
Svante, som jag blev aktiv i Solkatten. Tyvärr är inte jag
längre ägare till honom och hans kattkompis längre.
Svante och Tårsten (“Tomtetårsten” om någon känner
till den kissen?) bor numera på Ersboda. Istället för päls
som fastnar i gardiner har jag nu två stycken som hänger
i gardinerna alt gardinstängerna. Devon Rex alltså! I
oktober 2001 fick jag mitt stamnamn “S*My Angel” men
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har hittills bara haft två kullar, men eftersom jag har två
fertila töser hemma vet man inte vad som väntar bakom
hörnet :) Den ena, Talamasca´s Daylight Torn, kom för
en vecka hem från en parning så förhoppningsvis föds
här några små alienbäbisar i slutet av april. Den andra
tösen, Rebeldías Dixie, planeras att paras till hösten om
jag hittar en lämplig hane. Om någon råkar ha en stilig
herre hemma, hör gärna av dig!
Kissarna och jag bor uppe på Nydalahöjd fast vi hade
nog hellre bort i ett stort hus på landet, men detta får
duga till vidare – det är iaf nära till iksu och sommartid
bara ett stenkast från att kunna bada.
Jag ser framemot att lära känna mer folk som delar mitt
stora intresse och jag hoppas också att kunna bidra med
något.
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Utställningssekreteraren informerar
Du vet väl om att du kan skicka in din utställningsanmälan via e-post till Catrin Bergkvist som är BJKs nya
utställningssekreterare. För att kunna göra det krävs en fullmakt. Blankett och mer information finns på BJKs
hemsida http://www.bjorkstakatten.nu Välj - Downloads - Diverse BJK material - Fullmakt för
utställningsanmälan. Om du anmäler på detta sätt är det viktigt att du får en bekräftelse från Catrin att hon
fått din anmälan. Om inte kontakta Catrin på utst.sekr@bjorkstakatten.nu
Nu finns det en ny fullmakt för utställningsanmälan. Den gäller för utställarens samtliga katter. Det innebär
att ni utställare när ni har skickat in den nya blanketten, inte behöver komma ihåg att skicka in nya
fullmakter i framtiden när ni köper nya katter. Den nya fullmakten finns på Björkstakattens hemsida. Fyll i
och skicka till Catrin Bergkvist, Norra Slevgränd 248, 906 27 UMEÅ. Om du skickar din
utställningsanmälan med vanlig post så ska den också skickas till Catrin på ovanstående adress.
Catrin behöver din utställningsanmälan senast en vecka innan anmälningstiden går ut. Anmälningar till alla
utställningar ska alltid skickas till den egna klubbens utställningssekreterare. Anledningen till detta är att
hon med sin signatur ska bekräfta att du är medlem i klubben och sen skicka vidare till arrangerande klubb
före anmälningstidens utgång.
Observera att det är SVERAKs senast utgivna blanketter som gäller. Nya blanketter kan laddas ner från
SVERAKs hemsida eller hämtas i klubblokalen. Om kattens ID-nummer är angivet på blanketten för
utställningsanmälan är det den gamla blanketten du har, på den nya ska ID-nummer ej anges.
Tänk också på att utställaren måste skriva en utställningsanmälan per katt och per dag om det år en 2certifikatutställning. Det är ej tillåtet att skriva exempelvis 21-22/5 på en blankett.
Catrin Bergkvist
Utställningssekreterare Björkstakatten
utst.sekr@bjorkstakatten.nu

Avelssekreterare
Kerstin Kristiansson fortsätter som avelssekreterare även om hon lämnat ifrån sig
utställningsanmälningar. Det är alltså forfarande till henne som ni ska skicka
registreringsanmälan och stamnamnsansökan. Kvittokopia skall bifogas.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31 Sävar.

Påminnelse angående medlemskap
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•

Huvudmedlemskap kan endast erhållas i en klubb och detta beror delvis på att
alla Sverak-anslutna klubbar får röstmandat baserat på antalet medlemmar.

•

Huvud-, junior-, och familjemedlemmar får annonsera sin uppfödning mm. på
hemsidan och i Klösbrädan.

•

Gällande BJK:s aktiviteter har ovanstående medlemmar förtur och
stödmedlemmar kan delta i mån av plats.
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Årets

BJörKstakatter 2004

Kategori Huskatt
1 Sixten, Huskatt korthår, d 22
Ägare: My Hägglund
2 Zeray, Huskatt korthår, n 09

100

55

Sixten

Ägare: Sara Sjögren

Kategori I
1 IP S*Subwoofer Black Silk Bamse, Exo, ns
Ägare: Eva Falck

210

Kategori II

Bamse

1 GIP S*Katrinelund´s Mozart, RAG, n 03 245
Ägare: Kerstin Boström

Ja vad säger man om vår "lilla Bamse" IP S* Subwoofer
Black Silk Bamse, han blir två år 1:a maj är otroligt snäll och
god mkt tillgiven. Familjens skugga följer en vart man än ska ,
vill vara i händelsernas centrum. Ungdomsköket har varit
frikostigt väger idag drygt 6 kg. Välbehövlig motion erhålls
genom att busa med andra kullens kattungar. Mor är IC S*El
Moroccos Iron Maiden,EXO ns "Trockelina", Far är EC
Catwizel's Urax Unbelievable, EXO n "Opus".

IC S*Chop Suey´s Bahraz Heartsease, NFO, n 23 245
Ägare: Barbro och Kjell-Åke Bohlin
3 S*Southamptons Luthien, NFO f 09 23
Ägare: Janne och Susanne Larvia

235

4 GIC S*Barkli´s Don Juan, NFO, n 09 24
Ägare: Kerstin Boström

230

5 S*Chop Suey´s Dorémi Hope, NFO f 09 24
Ägare: Linda Lundberg & Sara Sjögren

225

S*Xenti's Galaxy, SBI, b
Ägare: Ann-Cathrine Sandgren
7 EC S*Barkli´s Tingeling, NFO, f 23
Ägare: Birgitta Forsberg

225
200

8 S*Milda ma Tildes Nisse Rimfrost, NFO, d 09 24 190
Ägare: Viktoria Sandlund
9 S*Xenti's Beyoncé, SBI, n21
Ägare: Ann-Cathrine Sandgren

175

10 IC S*Just Catnap´s Mad Max, NFO, n 23
Ägare: Janne och Susanne Larvia

160

11 IC S*Fjällvinden's Vilda Hilda, SBI, n
Ägare: Catrin Bergkvist

140
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Mozart
Jag är en en brun bicolour ragdoll som föddes i Sundsvall hos
Leni Nilsson, Katrinelund's katteri, för snart tre år sedan. Jag
fick aldrig chansen att bli pappa eftersom matte kastrerade mig
när jag var ca 1 år, men jag är ganska nöjd med tillvaron ändå.
Det bästa med livet är sommaren då jag får gå lös i stugan och
jaga råttor och äta jordgubbar direkt från landet. Det är även
roligt med utställningar då man får sitta på ett bord och bli
ompysslad av domarna. Annars gillar jag när matte är hemma
och pysslar om mig.
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Bahraz alias Enso är en genomsnäll cool kille och han är
också är en duktig musjägare.

Kategori III
1 EC Miki Sanukis Mimmi, SPH, e 09
Ägare: Maria Norberg

260

2 IC S*Magicbrook Whirlwind, CRX, ns
Ägare: Carina Brand

240

3 S*Brandkatten´s Tjorven, CRX, f 09
Ägare: Carina & Assar Brand

235

4 EC S*Esteticas Ariel, BRI, ns 11
Ägare: Gerd Andersson

190

5 CH S*Cat Pearl´s Golden Calacit, BRI, ny 11
Ägare: Gerd Andersson

180

Kategori IV
1 IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, SIA, n 21 275
Ägare: Ethel Henriksson

Mimmi
EC Miki Sanukis Mimmi blev BJKs Bästa Korthår 2004. Det
är en crem vit sphynx dam som föddes slutet av år -00 i
Holland. Och importerades hit av mej, Maria Norberg,
S*All-Hairless 2001. Hon var min första avelshona och har
gett ännu så länge två fantastiska kullar. Hennes barn finns
spridda över hela världen i dag. Enligt många och mycket
erfarna uppfödare är hon den optimala sphynxen, vilket jag
håller med om. En mycket naken dam om man så får uttrycka
sig. Hon deltog även i Mundikats utställning 2001 för att få
rasen godkänd inom FIFe. Där det ställdes höga krav på
stamtavlor och dylikt. Men klarade det galant. En dam som
älskar att visa upp sig på utställningar. Och hon har ett
hjärta av guld! En goare och mysigare katt får man leta efter.
Vilket hon även gett till sina ungar. Hon älskar att vara
mamma och ta hand om sina små. Älskar även att vara med
oss människor och delta i all vad vi gör.
Hon blev även BIV i Årets Katt 2004 i SVERAK.
Maria Norberg S*All-Hairless Sphynx

2 S*Tell Asmar Creamy Pepper, OSH, f 25
Ägare: Ethel Henriksson

265

3 IC S*Lycky-Love´s Malibou, SIA, n
Ägare: Annie Lundström

260

4 Sant-T-Ree Midnight Jewel, OSH, n
Ägare: Annie Lundström

255

5 GIP S*Tell Asmar Isaskar, OSH, e 24
Ägare: Annica Ejderlöv

245

6 IC S*Tell Asmar Hera, OSH, n
Ägare: Annie Lundström

230

7 S*Adoni-Lea Nox Bios, SIA, n21
130
Ägare: Cristine och Niklas Sundbom/Sandberg
8 GIP S*Tell Asmar Imsu Min, OSH, e
Ägare: Annica Ejderlöv, Bjk
16

100

Pepper
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Titel
katter

Grand Internationell Premier
S*Tell Asmar Hera, osh n
Trondheim 2005-03-21
Ägare. Annie Lundström

Premier
S*Cat Trick’s Chipi Pepper, SIA n21
Trondheim 2005-03-20
Ägare. Ethel Henriksson
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Internationell Premier
Sun In Paris of the Esmerald Dragon
Trondheim 2005-02-12
Ägare: Maria Norberg

Grand Internationell Premier
S*Lucky Love´s Malibou, sia n
Trondheim 2005-03-20
Ägare. Annie Lundström
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1985
Den 24 januari såg föreningen Björkstakatten ljuset för första gången. Det var ett gäng sanna entusiaster, Peter Ericsson,
Katarina Forss, Åsa Lundmark och Maria Magnusson för att nämna några, som lade de första byggstenarna till den förening
som vi har idag.
Från första början hade man välbesökta medlemsträffar varje månad fram till sommaruppehållet. Temat var varierande, till bl. a
medlemsträffen i början av juni hade Katarina Burlin, en representant från djurskyddsföreningen inbjudits. Efter
sommaruppehållet blev medlemsträffarna mindre välbesökta.
I slutet av september deltog Björkstakatten i ett arrangemang av Ångbåtsföreningen, där man visade upp ett 10-tal katter, av
vilka publiken fick rösta fram sin favorit.

Vad hände mer under 1985?
Ø
Ø
Ø

Klubbtidningen utkom med 2 nummer under året.
Både VK och F hade varsin stor artikel om BJK.
Priset för Cassius 20kg kattsand låg på en verkligt attraktiv nivå, 47 kronor för BJK’s huvudmedlemmar på f.d. Hund och
Kattshopen (nuv. Zoocenter)

1986
Efter att verkligen slösat på idéer när det gällde medlemsmöten under 1985, blev det närmast stiltje under 1986. Man arrangerade
ett medlemsmöte under hela året, i slutet av november, så man visade videofilmer från olika kattutställningar och en
videoinspelning av ett djurprogram ”Djurplugget” som TV visat under sommarens om varit.
Under sommaren, i samband med att Björkstakatten tog hand om en ägarlös kattmamma med ungar, passade VK på att göra ett
reportage om detta och Björkstakatten passade då på att informera om vad som var god katthållning. Till de fyra nya hittekatterna
lyckades man bara hitta seriösa hem till två, de andra två blev man tvungna att avliva.

Vad hände mer under 1986?
Ø
Ø
Ø

Björkstakatten arrangerade två studiecirklar, en i katthållning och en grundkurs i genetik.
Tidningen utkom med tre nummer det året.
Det infördes en ny foderlag här i Sverige, till alla djurägares förtjusning. Den tillkom för att förbättra foderkvalitén och det
blev förbudet att använda kadaver i djurmaten.

1987
Under 1987 anordnades två endagars kattexpon. I februari gick expot i Vännäs av stapeln och i början av mars var det Obbolas
tur. Båda expona blev stora publiksuccéer.
I april var några representanter från BJK på ett möte med temat ”Katten och Lagen”, arrangerat av Umeå Djurskyddsförening.
Anförandet hölls av Millert Tjärnberg, en pensionerad kommissarie och sedan 20 år aktiv inom Linköpings Djurskydd. Han
belyste svagheterna i den gamla lagstiftningen samt fördelar och nackdelar med den nya.
Vidare hade Björkstakatten två medlemsträffar där temat var:
y Trimning av katten inför en utställning och utställningsregler.
y ”Hemligt”... Det visade sig dock vara ett informationsmöte inför BJK’s Internationella Kattutställning i Umeå under våren
1988.

Vad hände mer under 1987?
Ø
Ø
Ø

18

Björkstakatten gav tillsammans med ÖKN och MeK, ut ett annonshäfte som såldes på alla expon, norrlandsutställningar
och till privatpersoner.
Klubbens första korthårskull registreras. Rasen är abessinier och uppfödare är Carina Holmgren, Näs, Bygdeå.
Ett klubbmästerskap mellan BJK och ÖKN anordnades med den dåvarande SVERAK-ordföranden Alva Uddin som
domare.
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Ø
Ø
Ø

Under hösten hade BJK en kastreringskampanj tillsammans med Hälso- och miljöskyddskontoret. 18 katter kastrerades,
varav en honkatt, av vet. Lars Göransson.
VK och VF hade inte mindre än 6 olika artiklar om BJK under året.
En helgkurs i genetik anordnades av ÖKN och BJK. Kursledare Alva Uddin.

1988
Den största händelsen det h är året var Björkstakattens 1’a internationella kattutställning i Umeå ishall i juni. Många medlemmar
var med och hjälpte till. Trots att alla var ”nybörjare” så löpte det hela tämligen friktionsfritt. Utställningen lockade många
utställare och mycket publik. Till och med VK och VF var där och bevakade utställningen.
Under året anordnades fem medlemsträffar, tre i Umeå och tre i Skellefteå.
Innehållet i de tre träffarna här i Umeå var bla:
y Raspresentation av Rex och Siames; Mariana Larsson
Kattuppfödning: Åsa Burström
y Informationsträff för alla förstagångsutställare inför kattutställningen i juni.
y Rasen Russian Blue; Christina Linder
Rasen Burma; Åsa Lundmark och Elsebeth Wälivaara-Norén
Syftet med medlemsträffarna i Skellefteå var framförallt att få igång kattverksamheten där uppe.
Under hösten, närmare bestämt i november, gick Norrlandsmästerskapet av stapeln. Huvudarrangör var ÖKN som tillsammans
med sina medarrangörer BJK, NOS, MeK och Suk lade ner en massa arbete. Vinsten gick oavkortat till Norrlandsfonden.

Vad hände mer under 1988?
Ø
Ø
Ø
Ø

Tidningen bytte form från A4 ner till A5. Dessutom slogs nr 1 och 2 ihop till ett dubbelnummer pga. brist på material. Nr
3 kom dock ut som vanligt.
Under hösten arrangerade festkommittén en fest för alla BJK’s medlemmar.
En studiecirkel i grundläggande katthållning.
Kastreringskampanj under hösten med Hälso- och miljökontoret. 14 hankatter och 6 honkatter kastrerades av vet. Lars
Göransson.

1989
Våren 1989 fick Björkstakatten äntligen sin efterlängtade klubblokal på Hagagården. Nu kunde vi samla ihop alla prylar som
hade spridits ut till de i styrelsen som hade plats över. Dessutom beslöts det att klubblokalen skulle vara bemannad varje
torsdag kväll mellan 19.00 och 21.00. Medlemmarna skulle då få möjlighet att träffas och prata bort en stund, läsa böcker och
klubbtidningar från andra klubbar ur klubb-biblioteket. Vid årsskiftet 89-90 fick vi dessutom flytta till en större klubblokal,
också den på Hagagården.
I mitten av april hade Björkstakatten sin andra internationella kattutställning, och trots diverse strul med avhopp och ändrade
arbetsgruppssammansättningar, löpte det hela tämligen bra. Den här gången lade man ner betydligt mer tid på reklam än vid
första utställningen, och resultatet blev betydligt många fler besökare.
Under året anordnades dessutom fem medlemsträffar, där man hade följande teman:
y Utställningsinformation
y Föredrag av veterinär Therese Lindqvist
y Genetik av Carina Holmgren
y Domare Lena Nordström berättade om semilånghår.
y Raspresentation av europé; Marie Wiberg
Dessutom hölls flera medlemsmöten i Skellefteå, samt en fest som var mycket lyckad.

Vad hände mer 1989?
Ø
Ø

Tidningen kom ut med 4 nr plus ett extra nummer med utställningsnytt.
Man anordnade en studiecirkel om grundläggande katthållning.

Årets Björkstakatt 1989

S*Strömbackens Frosty Afrodite, Siames, ägare: Elisabeth Wälivaara-Norén
Årets Huskatt 1989
Mimmi, huskatthona, ägare Mona & Bengt Lindqvist

Klösbrädan 1 - 2005

19

1990
Istället för en Internationell Kattutställning igen så anordnades två kattexpon istället under våren, ett i Obbola och ett i
Lycksele. Under kattexpot i Obbola passade vi på att fira BJK’s 5-års jubileum. Det var en lyckad tillställning med mycket publik
och många utställda katter. I Lycksele en månad senare höll det verkligen på att sluta med katastrof. I sista minuten dök det upp
en Hälsovårdsinspektör och nekade oss tillträde till den lokal vi blivit anvisade, men efter en hel del parlamenterande så löste
sig det hela.
Under året som gått deltog BJK i olika evenemang, Öppet Hus på Lantmännen och på 4H-gården, samt på en kaninutställning
på K4. Förutom att visa upp olika kattraser, spred man information om BJK och katter i allmänhet.

Vad hände mer under 1990?
y

En studiecirkel i katthållning, kursledare Carina Holmgren.

y

Tidningen utkommer med 4 fullspäckade nummer

y

BJK hade bara ett medlemsmöte under året, där veterinär Gertrud Forsberg medverkade.

Årets Björkstakatt 1990
Tigerflinets Cremy Delight, Cornish Rex, ägare: Karin Jakobsson
Årets Huskatt 1990
Land of Lincoln, ägare Veronica Lindström & Mikael Roos

1991
Även i år har BJK deltagit på 4H, Lantmännen och Exotic Zoo och visat upp katter, spridit information om katter
och om Björkstakatten.
Även i Lycksele, på Tannbergsskolan, på djurskötarlinjen, ville man veta lite mer om katter, så tre representanter från BJK for
iväg och hade en mycket givande dag bland vetgiriga elever. Under tre timmar matades eleverna med allmän genetik, skötsel
och sjukdomar ring katter, samt information om BJK och SVERAK som organisation.

Vad hände mer under 1991?
Ø
Ø
Ø

Från och med nr 1 1991 fick klubbtidningen ett eget namn; Klösbrädan. Den utkom som vanligt med fyra nummer
En studiecirkel i genetik, kursledare Carina Holmgren.
Förberedelserna inför BJK’s tredje internationella kattutställning pågår för fullt.

Årets Björkstakatt 1991
Lövstaviks Echnaton, Abessinier, ägare Gunilla Kallin

1992
Så var det dags för årets verkliga höjdpunkt, BJK’s tredje internationella kattutställning. Efter all planering och
alla förberedelser så var det äntligen dags att omsätta det hela i praktiken och eftersom det nu är vårt tredje
eldprov så har vi nu börjat få kläm på det hela. En och annan incident får man alltid räkna med, men vi har faktiskt
varit förskonade från personskador tills nu. En norsk skogkatt råkade av misstag komma ut i den stora
utställningshallen och drabbades av panik. En av BJK’s funktionärer lyckades få tag på rymlingen som i rena
förvirringen tuggade hej vilt på hennes hand. Efter omplåstring och spruta på akuten återvände hon till utställningen.
Rymlingen fick vila ut och återhämta sig med husse och matte.
Smolket i lyckobägaren det här året var att vi stod utan klubblokal, men efter idogt tjatande på kommunen så fick vi slutligen
en ny lokal, också den på Hagagården.

Vad hände mer under 1992?
Ø
Ø
Ø

Under hösten startade en genetikkurs, kursledare Åsa Lundmark.
Klösbrädan utkom med fyra nummer.
BJK har dessutom deltagit på Öppet hus-liknande evenemang på både Exotic Zoo och Lantmanna, där man förevisade
katter, samt informerade om BJK och katter i allmänhet.

Årets Björkstakatt 1992
Kazimirez Heliopsis, Cornish Rex, ägare Helen och Solweig Öjebrandt
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1993
Några ur tidningsredaktionen fick nys om en näringslärokväll, arrangörer var Exotic Zoo och Iams. Intressant tänkte vi och for
dit. Tyngdpunkterna i själva anförandet lades på vad katten har för behov, vad den behöver för att må bra och man fick reda
på ett och annat som man inte visste förut.

I oktober hade vi ett kattexpo på Naturbruksgymnasiet, vilket gav oss en försmak på den internationella
kattutställning som vi ska ha 1994.
Under hösten hade BJK två medlemsmöten, teman för dessa var:
y Kattsurrarkväll
y Diabildsafton. ”Australien – kontrasternas land”, av Lena Källgren.

Vad hände mer under 1993?
Ø
Ø
Ø

Under våren bildades en arbets-/informationsgrupp mot sommarkatt.
Genetikkursen som påbörjades hösten –93 avslutades under våren.
Rödå hundhotell öppnade sommaren –93 dörrarna för katter också.

Årets Björkstakatt 1993
CH och PR Kamzimirez Heliopsis, Cornish Rex och CH S*Tynäsuddens Lilith, Norsk Skogkatt, ägare Solweig och Helen
Öjebrandt

1994
Under våren jobbades det friskt med förberedelserna inför BJK’s fjärde internationella kattutställning som hölls i början av
juni. Trots att evenemanget kolliderade med Brännbollsyran och att solen gassade kom det ändå en hel del publik. Det hela var
en relativt lugn tillställning – inga rymlingar den här gången, och ingen omplåstring på akuten var nödvändig heller. I år fanns
det även kaniner och kaninhoppning att titta på.
För att försöka locka fler medlemmar till medlemsträffarna arrangerade BJK ”Hemma hos”-träffar, vilket visade sig vara mycket
lyckat.

Vad hände mer under 1994?
Ø

En diabildsafton med bilder från Tjeckien och Slovakien, av Lena Kjällgren.

1995
Björkstakatten fyllde 10 år 1995, detta firades på olika sätt bl a kunde klubben tack vare avtalet med Exotic Zoo köpa och ge
presenter till alla utställda katter på kattutställningen den 10 juni.
En efterlysning om äldsta Björkstakatt resulterade i att Snuttan Westerlund 17 år vann tätt efter Gustav Björk 16 år. Medlemsantalet
ökade med 7st medlemmar från föregående år till 110 st.
Det registrerades totalt 53 st kattungar i klubben det året:

Vad hände mer under 1995 ?
Ø
Ø
Ø
Ø

Kattexpon på Lantmännen, Exotic Zoo och Naturbruksgymnasiet
SVERAK-kurs
Medlemstidningen Klösbrädan utkom med fyra nr
Propaganda utställning på 4H-gården på Nydala

Årets Björkstakatt 1994 & 1995
EC S*Guldklimpen’s Lord Duncan, maine coon, ägare Per Hedenberg.

1996
1996 var ett mycket aktivt år inom BJK. Både den internationella utställningen och kattexpot på Nydala gick med god vinst.
BJK var även med på en husdjursmässa som hölls i Umeå ishall. BJK tillfrågades av 4H om inte klubben skulle kunna hjälpa till
med bedömningarna vid deras husdjursutställning, Gerdy Westerlund fick uppdraget.
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Under 1996 köptes 25 utställningsburar in av kattklubben Stubben. Ett förråd införskaffades också för att få plats med burarna
och annat utställningsmaterial.
Under året så ökade medlemsantalet från 110 st 1995 till 131 st 1996.
Det registrerades totalt 69 st kattungar i klubben det året:

Vad hände mer under 1996 ?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Klubbtidningen utkom med 4 nummer.
Klubben arrangerade en kurs i att tillverka kokarder.
BJK knöt vänskapsband med den finska kattklubben Österbottens kattförening.
En genetik kurs anordnades med Erna Dahlhjelm
Medlemsresa till kattutställning i Vasa

Årets Björkstakatt 1996
S*Tynäsudden’s Victory, norsk skogkatt, ägare Solweig Öjebrandt.

1997
Detta år arrangerade klubben sin 8:e internationella kattutställning. Den hölls på Grand i Sävar. Ca 250 katter
ställdes ut och bästa klubbkatt blev EC S*Sagolands Curry. Curry förärades Björkstakattens nyinstiftade
vandringspris – en pokal. Utställningen blev mycket lyckad, trots att lokalen tyvärr var alldeles för liten.
Ett tiotal representanter från BJK tog färjan till Vasa i Finland för att träffa POHKIS/Österbottens Kattförening r.f. Gåvor och
erfarenheter utbyttes.
Många medlemsträffar ägde rum under året, bl. a:
y Veterinärföreläsning med Marie Nilsson. Handlade främst om virussjukdomar, vacciner samt dräktighet och förlossning.
y Fem hemma-hos-träffar anordnades.
y Studiecirkel i kokardtillverkning. Katarina Wilhelmsson var cirkelledare.
y Det hölls både en vårfest och en höstfest.
y Annika Rönnkvist höll ett föredrag om sin förmåga att tala med djur via känslor och bilder.

Vad hände mer under 1997?
Ø
Ø
Ø
Ø

Klösbrädan utkom med fyra nummer.
Veterinärföreläsning med Marie Nilsson. Handlade främst om virussjukdomar, vacciner samt dräktighet och förlossning.
Fem hemma-hos-träffar anordnades under året.
Studiecirkel i kokardtillverkning. Katarina Wilhelmsson var cirkelledare.

Årets Björkstakatt 1997
S*Guldklimpen’s Lady Desdemona, svartsköldpadd/vit Maine coon, ägare Åsa Norén Klingberg.

1998
1998 hade norrlandsklubbarna sitt första möte och BJK representerades av fyra personer.
Ca 4 månader under våren 1998 arbetade Susanne Olofsson heltid för klubben.
Våffeljärn, mikrovågsugn och jeansskjortor med klubbtryck köptes in. En informations- och programfolder togs fram. Den 15
februari lade klubben ut en hemsida på Internet. En informationsskärm färdigställdes.
I April arrangerade klubben sin 9:e internationella utställning i Holmsunds gamla sporthall.
Under året har klubben visat katter vid Västerbottens Lantmän Naturbruksgyrnnasiet och Zoo-center
Kattpsykolog Helena Pekkala anlitades i oktober för ett heldagsseminarium om katters inlärningspsykologi och stresskänslighet.
Arrangemanget var mycket uppskattat och besöktes av ca 50 personer från hela Norrland.
Under året så registrerades 3 stamnamn inom SVERAK.
Det arrangerades flera medlemsträffar:
y 1 vårfest och höstfest arrangerades.
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y
y
y
y

I mars och oktober arrangerade klubben för första gångerna särskilda träffar för nya medlemmar.
Ylva Stockelberg höll ett uppskattat föredrag om kattens beteende med utgångspunkt i sin nya bok Katten i Fokus.
En studiecirkel i Allmän kattkunskap hölls under våren. Kurslitteratur var Katten i Fokus. 16 deltagare.
I november höll Alva Uddin ett föredrag om kattavel och uppfödning.

Vad hände mer under 1998?
Ø
Ø
Ø

Klubbtidningen Klösbrädan har utkom med fem nummer.
4 st. hemma-hos-träffar anordnades.
4 st. raspresentationer hölls under 1998; abessinier/somali, helig birma/ragdoll cornish/devon rex och brittiskt korthår.

Årets Björkstakatter 1998
New Dawn’s Star Gate, Perser, ägare Sten Sandström & Camilla Lövgren.
S*Bonneas Hilda, Burma, ägare Barbro Lindberg

1999
1999 var året då BJK deltog på Nolia-mässan för första gången. Under 8 dagar den 7-14 augusti visade klubben upp 102 katter
sammanlagt och 12 raser totalt. Ett stort tält hyrdes så att katterna skulle få skydd mot ev. dåligt väder. Det blev en lyckad
tillställning med mycket folk och BJK passade på att värva många nya medlemmar under mässdagarna.
Klubben arrangerade sin tionde internationella utställning. 264 katter ställdes ut under dessa två dagar. Platsen var Holmsunds
sporthall som BJK använt sig av flera gånger tidigare som utställningslokal.
Under 99 så registrerades 6 nya stamnamn hos SVERAK.
Det blev 5 st. hemma-hos-träffar under året.
Vi hade vårt årliga kattexpo på Nydala och kattens dag firades naturligtvis.
Året innehöll flera intressanta medlemsträffar:
y Kattpsykolog Helena Pekkala föreläste om kattens beteende.
y I Oktober var djurhomeopat Irmeli Artursson, och pratade om hur homeopatiska medel på katt fungerar, och veterinär
Gertrud Burman och pratade om kattsjukdomar.
y Lena Johansson från Hill’s hade ett foderföredrag på hösten.
y Den 9 september startade en studiecirkel om att vara kattuppfödare. Gerd Andersson ansvarade för den som lockade 9 st.
deltagare.

Vad hände mer under 1999?
Ø
Ø
Ø
Ø

Dator, skrivare, skanner, fax, modem samt en telefonsvarare köptes in till klubben.
Böckerna Colors & patterns, Kattens sjukdomar, Bonniers stora kattlexikon och Genetics for Cat breeders & veteranarians
köptes in till klubbens bibliotek.
BJK’s medlemmar visade upp sina katter på Q-rose och Västerbottens Lantmän
Klubben hade 2 raspresentationer detta år siames/ balines och norsk skogkatt/maine coon

2000
Klubben fyllde 15 år och Klösbrädan firade med ett jubileumsnummer. Medlemsantalet uppgick till 156 och 78 st. kattungar
registrerades under året. För första gången korades Bäst-I-Norr, prisutdelningen skedde på BJKs utställning och vann titeln
gjorde (N) Salusans Anziera, PER g. Ägare Karin Södersten.
Klubbens kattfond tilldelades 5% av vinsten vid årets utställning vilket blev 1139 kr.
Två representanter från SVERAKs styrelse kom på besök för att svara på frågor från BJK och SOL-kattens medlemmar.
Björkstakatten och Västerbottens Kennelklubb hade en första träff med veterinärer från Umeåregionen. Syftet var att starta ett
samarbete för att förbättra veterinärsituationen i Umeå.
Dessutom
• Björkstakatter visade upp sig på lantmännen, Exotic Zoo och Arken Zoo Center
• På Nydala kattexpo visades ett 25-tal katter av olika raser, för första gången också en sphynx
• Kattens dag firades på Zoo Center
• Under året anordnandes fyra hemma-hos-träffar
• Klubben ordnade fem raspresentationer: burma, helig birma/ragdoll, brittiskt korthår, cornish rex/devon rex, abessinier/
somali
• Ylva Stockelberg föreläste en helg om genetik, drygt 20 personer deltog
• Mona Nilsson, ÖKN, anlitades för en assistentkurs
• Norrlandsklicket föreläste om att dressera katter med klicker
• Djurprataren Åsa Fredriksson berättade om sin förmåga att kommunicera med djur.
• Rödå kattpensionat tog emot ett studiebesök med klubbens medlemmar
Klösbrädan 1 - 2005
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Bästa Björkstakatter 2000
S*Björktassens Caruso, blå Brittisk korthår, ägare Sara Björk
Bamsen, brunspotted långhårig huskatt, ägare Gunilla Sik

2001
I artiklar i VK framkom det att Vännäs kommun hade ett avtal med en kattjägare som placerade ut fällor för att sedan avliva de
katter som infångats. Björkstakatten agerade genom ett brev från ordförande Maria Stenberg till Vännäs Kommun/ Miljö- och
hälsoskydd och till Polismyndigheten i Vännäs. Glädjande nog gav brevet resultat- polisen drog in tillståndet för den person
som fångat in och avlivat katter i Vännäs.
Dessutom
• Björkstakatten ordnade visningar på Exotic Zoo och Lantmännen
• En helg för de yngre medlemmarna ordnades; Helena Pekkala talade bl.a. om kattens beteende och Norrlandsklicket
berättade om hur man kan träna sin katt med klickermetoden
• För andra året deltog Björkstakatten på Noliamässan
• Vid en hemm-hos-träff fick man möta nio kattungar av rasen cornish rex, ägare var Helén Öjebrandt
• Klubben ordnade raspresentationer av perser/exotic och ragdoll
• Den 12.e internationella kattutställningen arrangerades på Umåkers travbana, 289 katter ställdes ut.
• Klubben investerade in 10 nya utställningsburar
• Fem nya stamnamn registrerades
• Björkstakattens hemsida får ett nytt utseende genom nya webmastern Eva Lindvall
Bästa Björkstakatt 2000
S*Katt Ailas Baloo, norsk skogkatt, ägare Maria & Madelene Stenberg.

2002
För att stimulera klubbens medlemmar till ytterligare engagemang och som ett led i utvecklingen av föreningens utveckling
infördes olika arbetsgrupper. Grupperna skulle fungera som utskott till styrelsen, exempel på dessa arbetsgrupper var
huskattförmedlingen, burgruppen, klubblokalgruppen och visningsgruppen.
Dessutom
• Klubben ordnade sin 13:e internationella utställning i f.d. ICA butiken på Ersboda. 310 katter ställdes ut och
publiktillströmningen satte nya rekord
• Kattvisningarna under året var på Exotic Zoo, Lantmännen, Nydala och i Lycksele
• En bussresa gick till World Show i Helsingfors, ett tiotal katter från klubben deltog
•
klubben ordnade raspresentationer av norsk skogkatt/maine coon och siames/oriental/balines
• Mona Nilsson, ÖKN, anlitades för en assistentkurs
• Veterinär Sara Friden från Vännäs Veterinärstation föreläste under temat “Första hjälpen för din katt”
• En träff för nya utställare ordnades, höll i trådarna gjorde Kurt-Ivan Lindberg och Kerstin Kristiansson
• 10 nya stamnamn och 110 kattungar registrerades under året
• Den nya veterinären på Röbäck, Inger Johanne Stockinger, presenterade sig och berättade om sin yrkesbrakgrund
• En kokardcirkel under ledning av Sara Björk och Helen Öjebrand tillverkade kokarder som senare delades ut på utställningen
• Representanter från Björkstakatten deltog på SVERAKs årsmöte tillika på Norrlandsmötet som denna femte gång
anordnades i Örnsköldsvik
• Veterinär Göransson anlitades för en chipmärkardag där medlemmar kunde märka sina katter till en förmånligt pris
• Gamla och nya uppfödare träffades under året vid tre tillfällen för att utbyta kunskap och erfarenheter
Bästa Björkstakatt 2001
IC D*Vouyou´s White Phantom, norsk skogkatt, ägare Lena Höglin

2003
Klubben flyttade detta år in i nya lokaler på Västra Idrottsallén 4C. Invigningsdagen firades med öppet hus och vårfest på
kvällen. Ett samarbete med Västerbottens Djurskyddsförening inleddes för att på sikt arbeta för ett katthem i Umeå. Björkstakatten
hade under året 224 medlemmar och 14 nya stamnamn registrerades
Dessutom
• Den internationella kattutställningen för året arrangerades i BULAs f.d. lokaler på Ersboda, 361 katter var anmälda och
utställningen var den 14 i ordningen.
• Björkstakatten deltog vid Nolia Mässan, ordnade Nydala kattexpo samt visade katter på Lantmännen och Royal Canins
foderpresentation Scandic Syd
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Klösbrädan 1 - 2005

•
•
•
•
•
•

Raspresentationer detta år var av huskatt, cornish/devon rex, bengal/occicat och abessinier/somali
Kattens dag firades på Exotic Zoo, 40 katter av 13 olika raser fanns på plats- publikfavorit blev huskatten Nellie
För nya utställare ordnades en informationsträff och assistentkurs
Medlemmar fick lära sig att tillverka kokarder i under ledning av Sara Björk och Birgitta Forsberg
Gerd Andersson ledde återigen en nybörjarkurs i kattuppfödning
En föreläsning om kattmatens innehåll ordnades, föreläsare var Erik Edlund, f.d. innehavare av Exotic Zoo

Bästa Björkstakatt 2002
SW*01 S*Barkli´s Billy The Woundercat, ägare Barbro och Kurt-Ivan Lindberg.

2004
Björkstakatten hade under året 278 medlemmar, 12 nya stamnamn godkändes och 55 kullar med sammanlagt 199 kattungar
registrerades. Klubben ordnade sin 15.e internationella utställning där ca. 450 katter deltog. För första gången delade BJK ut
pengar från kattfonden; 2500 kr. gick vardera till Margot och Rune Danielsson och Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet Västerbotten.
Bäst i Norr blev en Björkstakatt, siamesen S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW.
Dessutom
• Under året presenterades ragdoll, helig birma, siames/balines/orientaliskt korthår, brittiskt korthår och huskatt.
• Björkstakatter visades på Granngården, DjurMagazinet och i klubblokalen.
• Kattens dag firades 28/11 i DjurMagazinets båda butiker, hela 64 katter deltog.
• Gerd Andersson höll för andra året en nybörjarkurs i kattuppfödning.
• En föreläsning om genetik och katternas nedärvning av färger och mönster hölls av Katarina Österberg.
• Björkstakatten fick en ny hemsida under webmaster Tommy Sjödin.
• En träff för nya utställare ordnades, informerade gjorde Kerstin och Lennart Kristiansson
• En assistenkurs med Ethel Henriksson som ledare ordnades.
• Veterinär Göransson anlitades för en chipmärkardag där medlemskatter blev chipmärkta till ett förmånligt pris.
• Kerstin Kristiansson, representant för Sveland, hade en informationsträff.
Bästa Björkstakatter 2003
5 katter hamnade på toppoäng och fick dela på förstaplatsen:
GIP EC S*Björkstassens Adonis, blå Brittiskt korthår, ägare Sara Björk
S*Cat Tricks´s Chipi Pepper JW bruntabbymaskad siames, ägare Ethel Henriksson
S*Lycky-Love´s Malibou, brunmaskad siames, ägare Annie Lundström
S*Sandvreten´s Remus, brunmaskad siames, ägare Annie Lundström
IP S*Tell Asmar Isaskar, cremspotted orientaliskt korthår, ägare Annica Ejderlöv
Text: Ivar Almoch Ethel Henriksson

Bättre tänder och andedräkt för din katt
Luktar din hund eller katt illa i munnen? I FL-Net kan vi läsa att nu finns det hjälp att få, och det handlar inte om något
medel som kamouflerar den dåliga lukten med hjälp av en annan lukt, utan om ett ämne som minskar de svavelaktiga gaser
som bildas i munhålan. Oxyfresh heter munhygienserien och kan köpas hos veterinärer, fackhandel och hunddagis.
Många djurägare har väldigt liten kunskap om hur sällskapsdjurens tänder ska skötas. Det är viktigt att vi känner till det
så att inte djuren har ont och lider för att vi är okunniga.
Det är en utbredd missuppfattning att naturen har ordnat det så vist att hundar och katter inte råkar ut för tand- och
munproblem som vi människor. Dessvärre är tandlossning och avslagna skadade tänder mycket vanligt förekommande
hos våra sällskapsdjur
Det är också mindre känt att djuren kan få hål i tänderna och att tandsten är lika vanligt på katter som på hundar. Även
utekatter drabbas av tandsten, trots att de lever ett mer "naturligt" liv. Vanligt är att den gamla kattens dåliga andedräkt
avslöjar att den har tandsten och kanske så långt framskriden tandlossning att flera tänder inte kan räddas. Detta är
alldeles onödigt eftersom tandlossning går att förebygga genom munvård.
Agrias veterinär säger så här om kattens tänder:
”Rent generellt tas tandsten bort med hjälp av tandstensskrapa alt ultraljud. För att förebygga tandsten bör tänderna
borstas dagligen. Lär katten genom att först borsta med en kompress på fingret. Accepterar katten det, prova ev med
särskild kattandborste + kattandkräm Det är ok att fortsätta med kompress också. Använd inte tandkräm avsedd för
människor! Tyvärr finns inga genvägar för detta! Många tabletter/pastor sägs förebygga tandsten men det enda som
fungerat hittills är mekanisk regelbunden rengöring.”
Kolla gärna in www.agria.se om du har frågor om kattens hälsa. Där finns det i alla fall något om det mesta.
Klösbrädan 1 - 2005
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Rapport från SVERAKs årsmöte 2005
Vid SVERAKs årsmöte den 19 – 20 mars deltog två
representanter från BJK; Kerstin Boström och
undertecknad. Mötet hölls i ett Västerås som visade
sig från sin soliga sida. Av SVERAKs 53
medlemsklubbar var 44 representerade.
Att SVERAK firar 50års-jubileun detta år
uppmärksammades naturligtvis på olika sätt.
Förbundets grundare, Stockholms Kattklubb och
Västsvenska Kattklubben, var hedersgäster liksom Alva
och Jan Uddin. En jubileumsbok över den 50-åriga
historien kommer ut nästa månad. Vi har beställt ett
exemplar som kommer att finnas i klubblokalen.
Utmärkelsen som ”Årets Kattklubb 2004” till delades
Västerås Kattklubb. Stockholms Kattklubb och
Västsvenska Kattklubben erhöll hedersomnämnanden
som Årets Kattklubb 1950 – 2005.

rådde stor enighet, diskussionerna var korta och
besluten togs i de allra flesta fall med överväldigande
majoritet.
Ett beslut som togs, och som alla medlemmar kommer
att bli varse nästa år, är att förbundstidningen Våra
Katter ska ingå i medlemsavgifter från och med 2006.
Hur detta kommer att påverka klubbens
medlemsavgifter får framtiden utvisa.
En annan motion som bifölls gällde ändrade
åldersgränser för klasserna 11 och 12. Den innebär att
som ungdjur ska räknas katter 4 –8 månader och som
juniorer 8 –12 månader. Att motionen bifölls betyder
dock inte att detta börjar gälla nu. Klassindelningen är
en FIFE-regel och går nu vidare till FIFE.
Allmänt kan sägas att det var ett mycket trevligt
årsmöte, inga upprörda känslor och sist men inte minst
mycket god mat.

Under förhandlingarna behandlades de motioner som
inkommit. De allra flesta röstningar utföll på samma
sätt som vi inom klubben bestämt att rösta. I allmänhet

Eva Lindvall

Ta me’ katten
till NOLIA i Umeå
Ta med kattvisning på NOLIA i din
semesterplanering. 6 - 14 augusti ska BJK visa
katter från olika kategorier varje dag. Det
innebär att många kattägare och katter blir
engagerade. Information kommer att finnas
hemsidan. Du kan också höra av dig på telefon till
någon kattvisningsansvarig (se sid. 2).
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SVERAKInfo

Aktuella avgifter

Vaccinationsregler
Första gången en katt vaccineras sker grundvac-cinering
(= två vaccinationer efter varandra med den tidsangivelse
som vaccintillverkaren rekom-menderar).
Efter grundvaccineringen bör katten revaccineras
vartannat år (ingen ytterligare grundvaccinering krävs
oavsett tid som avlöpt efter förra vaccina-tionen).
Ny FIFe-regel från den 1 januari 2005.
Katt skall, för att få ställas ut, vara vaccinerad mot
kattpest och kattsnuva senast två år (365 dagar x 2) före
utställningen samt ha erhållit erforderliga revaccinationer
minst 15 dagar före utställningen.
Ny SVERAK-regel från den 1 januari 2005:
Vid veterinärmedicinska ingrepp gäller karens för
utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar längre
karenstid.
Nya vaccinationsregler i Norge
OBS! Vid utställningar i Norge gäller följande:
Katt skall grundvaccineras efter norska
veterinärinstitutets gällande regler vilket innebär att
kattungar skall vaccineras första gången vid 11-12
veckors ålder och andra gången cirka 4 veckor efter
första tillfället. Därefter skall katten vaccineras inom ett år
efter sista kattungevaccinationen. För utställning krävs
därefter vaccination minst vartannat år. Efter samtliga
vaccinationer föreligger 15 dagar karenstid.

Registrering av kull/ stamtavla
Enkel avgift, ungar inte äldre än 3 mån.
Dubbel avgift, ungar äldre än 3 mån.

200 kr
400 kr

Stamtavlor
Halv avgift, t.ex. ändringar/ tillägg/transfer

100 kr

Stamnamn
Nyregistrering
Överföring från IDP
Endast stamnamnsbevis

1500 kr
1000 kr
50 kr

SVERAKs och FIFes stadgar och regler
Hela paketet
Enstaka häften
Kompendiet “Att ha katt”
Stamnamnslista
Startpaket
FIFes standard
FIFes EMS lista
FIFes Coulor Chart
FIFes titelkokarder

50 kr
15 kr
50 kr
150 kr
300 kr
250 kr
40 kr
100 kr
250 kr

SVERAKs kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
tel: 033- 10 15 65
BANKGIRO 630-2962
E-POST sverak@sverak.se
Hemsida www.sverak.se

Nya medlemmar
Marie
Althén
Chatarina Carlén
Cecilia
Dahlberg
Monica Elmqvist
Veronica Flumé
Elinor Gundberg
Sophia Hansson
Daniel Holmgren
Maria Johansson
Jessica Kempe
Gunnel Kernell
Erika Kristoffersson

Anita Kårebrand
Nilsson
Ida-Maria Larsson
Lena Lindqvist
Anders Milton
Markus Nordberg
Teres Olsson
Lina Olsson
Kerstin Olsson
Mari Paajanen Olsson
Helena Persson

Patricia Riselius
Katrine Riklund Åhlström
Marie Salomonsson
Katrine Schei
Malena Sedin Lingvall
Christer Spångberg
Margareta Syring
Nina Söderlund
Veronika Trogen
Angelika Wikström

Välkomna!
Klösbrädan 1 - 2005
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Gör inga nya sommarkatter!
Att märka katten med ett halsband är kanske inte det
bästa, eftersom halsbandet går att ta bort. Om
Hur många hemlösa, ovårdade, hungriga och halvt
halsband ändå föredras, så tänk på att förse det med
förvildade katter kommer vi att ha ute i markerna
namn, adress och telefonnummer.
och kring stugorna efter den kommande sommaren?
En tatuering i örat är det bästa. De uppgifter som
Lagom till sommarlovet brukar lusten att ha en
tatueras in finns registrerade och på så
kattunge vakna hos många sommarlediga
sätt går det att få tag i ägaren.
unga. Många av dem får också en
Gullig,
liten
Den sortens märkning ska förstås utföras
kattunge. Som växer upp och blir en stor
av en veterinär. Den ska också göras i
sommarkatt
hon- eller hankatt. Tyvärr är den inte lika
vänster öra, eftersom katter som märkts i
rolig då...
blir en
högerörat är försöksdjur. Numera finns
Man kan inte lasta barnen för att det
också en tredje metod att märka sina
blir fler och fler sommarkatter i samhället.
djur. Med en speciell “injektionsnål” förs
Ansvaret ligger förstås hos de vuxna,
ett mikrochip in under djurets hud och
som ger barnen en kattunge utan att ha
med speciell avläsningsutrustning kan
tänkt på att det kan bli närmast
vinterkatt
sedan djurets identitet avläsas. Det är en
djurplågeri av det.
Björkstakatten
bombsäker metod, men
Det är naturligtvis helt i sin ordning att
www.bjorkstakatten.nu
avläsningsutrustningen är ganska dyr och
skaffa katt - för den som vet vad det
finns ännu inte på så många ställen.
innebär och som är beredd att satsa den
tid och möda djuret kräver.
Förvildade
Det finns massor av frågor man bör ställa sig inför
Men när det gäller ‘’sommarkatterna’’ så förblir de
anskaffandet av ett djur, inte minst gäller det katter.
trots
lagskyddet fredlösa. De är omärkta och blir
Har jag tid med katten? Finns pälsdjursallergi i
snabbt förvildade. Ofta kan det, hur grymt det än må
familjen? Är det en katt jag vill ha? Kan jag ge den
all den omvårdnad den behöver? Blir svaren de rätta, låta, vara en befrielse för dem att avlivas enligt den
gamla lagens bokstav.
skaffa en katt!
Den verklige kattälskaren lyder kattföreningarnas
Men kan man inte ställa upp på kattens och
ständiga
uppmaning och skaffar sig inte sommarkatt,
samhället krav på kattägandet, så avstå! Och
utan en året-runt-katt som får all den kärlek och
bespara en kattunge det hemska ödet att bli en
omvårdnad den ska ha.
sommarkatt, alltså en katt som när hösten kommer
Kattforum, som stöds av Nordiska Samfundet
blir utslängd, eller kvarlämnad vid sommarstugan och
Mot Plågsamma Djurförsök, gav för några år sedan
får klara sig bäst den kan.
Trots att vi har djurskyddslag som givit den tidigare ett antal mycket goda råd till blivande kattägare. Den
minnesgode kommer ihåg att de stått att läsa på HP:s
‘’fredlösa’’ katten ett visst lagligt skydd, så går det
djursida tidigare. Men då de är mycket viktiga och
fortfarande att få tillstånd till avlivning av hemlösa
kattvärnande, förtjänar de att upprepas.
djur. Men kravet är att katten bevisligen måste sakna
o Skaffa inte sommarkatt. Den klarar sig inte
ägare.
lämnad ensam kvar på landet eller i staden, utan
En katt som inte har något halsband, eller inte är
svälter och fryser ihjäl.
öronmärkt (tatuering) bedöms som hemlös. Finns
o Låt kastrera/sterilisera din katt (om du inte vill
inte någon av dessa märkningar, så antyder det alltså
ha den i avel) när den blir könsmogen, omkring 1klart att katten inte hör hemma någonstans.
årsåldern. (Det finns dessutom p-piller för katter.)
Bortsprungen
o I samband med ovan nämnda åtgärd kan
Men finns märkningarna kan man med ledning av
öronmärkning eller märkning med mikrochip
uppgifterna på halsbandet, eller i örontatueringen få
utföras.
kontakt med djurets ägare och uppmana denne att ta
o Ge katten ett elastiskt halsband med adress
hand om sin katt. Och det är förstås viktigt att hjälpa
och telefonnummer innan den släpps ut.
en bortsprungen katt hem igen.

död
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o Den som bor nära en trafikerad väg bör inte skaffa
som den förtjänar! Betydligt mer får man räkna med
sig en utekatt. En raskatt som hålls inne är att
att betala för en rasren katt med stamtavla.
föredra.
Oavsett om det handlar om en rasren katt, eller en
o Får katten ungar, skilj dem inte från modern
huskatt finns en hel del att tänka på. För det första,
före tolv veckors ålder, kontrollera det
så ska ungen vara tolv veckor när den byter
nya hemmet, bar och djur går inte alltid
hem. Den ska vara livlig och pigg.
Sommar- Komplett
ihop.
o Låt vaccinera katten mot kattpest
Se noga efter så den inte är förkyld. Det
varje år.
är inte bra om nosen rinner och om den
Betala
dreglar. Vidare ska köparen undersöka
Den som följer dessa råd tar sin del av
kattens tänder och tandkött - vita tänder
ansvaret gentemot samhället och katten.
och rosa tandkött ska det vara.
Säkert kommer katten då också att
Försök också se efter att kattungens
uppfylla sin del av det uråldriga ‘’avtal’’ den Björkstakatten
uppsättning tänder är komplett.
har med människan, alltså att hålla efter
www.bjorkstakatten.nu
Känn efter hur nosen är. Den får inte vara
möss och råttor, samt att vara sällskaplig
för varm och inte för torr.
och kelig.
Titta också extra noga på pälsen. En kattunge som
En regel som alltså gäller allt djurhållande, men i
ser skabbig ut, har tovig ovårdad päls är inget bra
synnerhet katthållande är att beslutet om anskaffning
djur - köp inte en sådan katt!
måste vara noga genomtänkt.
En väl skött katt brukar leva i minst tio år, ibland
Tänker man sig en vanlig huskatt, brukar en unge
rentav den dubbla tiden. Det bör man ta med i
ganska lätt gå att få gratis, eller för en blygsam slant.
beräkningen när man ska skaffa en katt.
Det är dock inte att rekommendera det här med
Kosta också på katten en hälsokontroll/vaccinering
gratiskatter. Man bör ta betalt för kattungar och man
hos en veterinär och gå med i en kattförening, där
bör betala för dem. Det ger katten ett ökat värde
ges råd och hjälp om allt som gäller katthållande.

katt?

Nej,

tack

S*Bergbackens Manga Sia n & Mango Sia n21.
Foto: Therese Olsson
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Granngården
annons
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Veterinären
svarar

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 inkommit denna gång.

Kattens sjukdomar
Klösbrädans redaktion har målsättningen att
presentera en ordentlig genomlysning av en
“kattsjukdom” i varje nummer. Vi börjar med
den mytomsounna och skräckförklarade FIP.
De fyra artiklarna av Connie Garfalk är
läsvärda.
Om du har erfarenhet av någon åkomma eller
vill veta mer om något speciellt som berör
kattens hälsa, så hör gärna av dig till
redaktionen. Vi vill skriva om det som
engagerar, det som avlivar fördomar och
sprider kunskap.

Till minne av en liten Ulltuss
Vi hittade dig långt uppe i norr, i ett annat land. Vi hittade
dig fast vi egentligen inte sökte. Du satt högst upp i en
trappa i ett hus vi besökte. Dina stora ögon tittade på
oss och det såg ut som du tänkte: ”jaha, äntligen kommer
ni”. Det första vi såg var alltså dina ögon. Sedan såg vi
dina små öron, din korta nos och väldigt korta svans.
Dessutom hade du en päls som nästan är obeskrivlig
med djupa, varma färger. Både husse och jag föll pladask
för den utstrålning du hade. När jag lyfte upp dig började
du spinna och därmed var saken klar. Naturligtvis skulle
du följa med oss hem. Du var den kisse jag hade drömt
om i många år. Dessutom stämde det så bra för du var
på dagen 12 veckor när vi hittade dig.
Vi åkte bil i flera dagar innan vi kom hem men det
verkade inte göra dig så mycket. Ett och annat mjau
hördes från din bur, men annars var du lugn och sov
mycket. När vi äntligen var hemma tog du huset i
besittning. De andra katterna tittade lite snett på dig och
undrade vad du var för en konstig figur eftersom du såg
helt annorlunda ut än de. Men det bekymrade dig inte
ett dugg. Ville de inte leka med dig så fick de väl skylla
sig själva. Du roade dig på egen hand. Du älskade att
ligga i mitt knä och gosa. Varje kväll skulle du först ligga
i husses säng och kela lite, sedan somnade du på min
kudde. Nära, nära ville du vara.
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När du var 5 månader var vi på en 2-dagars utställning
och där charmade du domarna. ”Oh, vilken liten baby”
ropade de med stor förtjusning. Du var också i panelen
båda dagarna.
Eftersom du var så speciell hade vi många planer för
dig. Under det här året skulle vi fara på många
utställningar så du blev riktigt meriterad. Sedan skulle
du få några kullar vackra kattungar, naturligtvis med den
snyggaste kattpojken som gick att hitta.
Nu blev det ingenting av allt detta. Tyvärr visade det sig
att du bar på en smittsam och dödlig sjukdom. Eftersom
inte alla katter här hemma var smittade kunde vi inte ha
dig kvar. Dessutom var vi rädda för att du skulle bli sjuk,
med allt lidande det innebär. Jag grubblade länge på hur
vi skulle göra, men efter många sömnlösa nätter och
många tårar bestämde vi att du skulle få somna in. Så
vid drygt 9 månaders ålder fick du en spruta och somnade
lugnt och stilla i min famn.
Du underbara lilla varelse. Husse och jag saknar dig så
fruktansvärt. Vi glömmer dig aldrig.
Sov gott min Älskling.
Matte
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Oline fick våt FIP
Under påskhelgen 2004 blev kattungen jag behållit från min
första kull sjuk. Magen svullnade upp och hon blev väldigt
slapp. Torsdag kväll 22 april kom svaren på testerna: Våt
FIP. Fredag 23 april fick hon dö ifrån sina plågor.
Det var relativt sent i mitt liv som jag kom på att det kunde
vara en ordentligt utmaning att försöka mig på avel –
försöka avla fram en orientaliskt katt som motsvarade min
drömbild av hur en orientalisk katt ska se ut. Då beslutet
togs hade jag redan tre kastrater, tre familjemedlemmar som
väl inte direkt meddetsamma tyckte det var storartat att få
in två fertila honkatter i sitt hem. Men de tre kastraterna är
vädligt snälla och toleranta till sin natur, så de godtog mitt
beslut utan allvarligare protester.
De andra katterna förstod att Oline var sjuk och var väldigt
lugna och stillsamma av sig under hela sjukdomsperioden.
De pysslade också om henne. Här ligger Oline och vilar
efter att hon blivit tappad på vätska från buken.
Obeskrivlig lycka
Första kullen, vilken lycka!.....
När min silveroriental, till vardags kallad SingSang, födde
sin första kull 25 oktober 2003, erfor jag en lycka nästan
jämförbar med när jag själv fick barn. Samarbetet mellan mig
och SingSang var vidunderligt, hon litade på mig och jag
litade på henne. Hon födde fem välskapta kattungar.
Lyckan stod i topp.
Hon visade sig dessutom vara en exemplarisk mor. Därtill
också väldigt stolt över sina små och hon älskade att visa
upp dem för våra gäster.
Den första sorgen
Himlen mörknar
Första bakslaget kom efter 10 dagar. Då dog en av pojkarna
i kullen. Obduktionen visade att han dog av en kombinatin
av vätska i lungorna (delar av lungorna föll ihop) och en
kraftig infektion orsakad av E-colibakterien. Nåväl, han var
bara 10 dagar gammal. Kanske borde jag ha slungat honom
meddetsamma efter födseln för att få bort eventuellt
fostervatten i lungorna. Vem vet?
Jag koncentrerade mig på de fyra övriga och de var en
sann glädje. Speciellt den enda flickan i kullen, lilla Oline,
som jag brukade kalla för “Oline fine”. Hon föddes med en
bulldozerpersonlighet. Tog sig fram överallt och övervann
alla hinder för att få det hon ville ha. Jag skulle inte kunna
sälja henne, hon var min förstfödda flicka. Och hon hade
ett helt fantastiskt huvud. Hon skulle hjälpa mig i mitt
arbete att få fram en oriental som såg ut som den oriental
jag önskade mig. Men så blev det inte.
Då kattungarna var 10 veckor gamla fick de akut diarré och
förlorade aptiten. Den veterinär jag hade då, nekade att
skriva ut penicillin med motiveringen att detta med största
sannolikhet var en virusinfektion. Två av pojkarna
tillfrisknade på ett par dagar. Den tredje pojken var hängig
lite längre, men Oline blev mycket, mycket sjuk. Efter sex
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dagar med dygnet-runt-vård då jag gav vätska och näring
varje kvart, åkte jag till veterinären och krävde penicillin.
Då fick jag det. Morgonen därpå åt Oline själv och hon
blev frisk under loppet av den dagen. Men hon hade
förstås kommit efter de andra när de gällde vikt och annan
utveckling.
Huruvida detta kan ha medfört en försvagning av hennes
immunförsvar är något jag bara kan spekulera över. Kanske
vore det mer naturligt att tro att hennes immunförsvar
redan från början varit något svagare än de andras?
Orolig påsk
Oline blev sjuk igen
Under påsken märkte vi att Oline inte var sitt vanliga jag.
Hon blev slö och åt om möjligt (hon hade alltid varit ett
matvrak) ännu mer än vanligt. Magen blev påtagligt större.
Vi trodde först att det berodde på att hon åt så mycket, men
efterhand blev magen onaturligt stor.
Lilla Oline hade det inte bra och vi ringde runt till erfarna
uppfödare för att få råd. Det kan vara mask, sa de, avmaska
henne. Så det gjorde vi. Men inte ens tre dagars
behandling med Panacurpasta gav någon förändring.
Första vardagen efter påsk tog vi Oline till veterinären.
Chock
Fruktansvärd smärta och skräck
Hos veterinären togs först blodprover, därefter gjordes
ultraljudsundersökning. På skärmen kunde vi se hur
enorma mängder vätska omgärdade hennes inre organ i
buken.
Veterinären såg på mig, jag såg på henne – och så sa vid
det faktiskt samtidigt: Detta ser ut som våt FIP.
Jag hade inte fackkunskap att veta, och hon som
fackperson kunde självklart inte heller vara säker, även om
hon nog inte tvivlade särskilt mycket om den riktiga
diagnosen.
För att mildra Olines besvär bestämde vi oss för att tappa
hennes buk på vätska. Det kom ut närmare en halv liter
halmgul vätska. typisk för våt FIP. En del av denna vätska
sändes till analys tillsammans med blodproven.
Veterinären skrev ut recept på cortison och antibiotika. För
säkerhets skull. Det kunde ju vara en lymfatisk
leverinflammation. Det kunde ju det. Oavsett vilket, är
dessa mediciner relevanta både för lymfatisk
leverinflammation och FIP.
Men ändå. Tisdag 13 april blev Oline undersökt. Tisdag 13
april visste jag att hon hade fått FIP. Jag hoppades, jag bad
om ett mirakel. Men jag visste. Tiden som följde var
präglad av blodröd smärta, idiotiskt hopp och skräck.
Symptombehandling
Vi klängde oss fast vid ett hopplöst hopp
Efter att Oline blivit tappad på vätska blev hon märkbart
piggare. Faktiskt var hon ganska bra resten av veckan.
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Naturligtvis var hon inte sitt vanliga jag, hon orkade inte
leka, men hon åt, hon drack, hon ville vara med och hon
följde efter mig vart jag än gick. Precis som vanligt,
egentligen.
Trots att buken gradvis fylldes med vätska igen, visade
Oline lite tecken på uttorkning. Jag gav henne därför extra
vätska genom att ge vätskeersättningspulver utrört i kokt
vatten. I tillägg gav jag henne vitamintillskott och aloe
vera-saft morgon och kväll, något som jag för övrigt
började ge mina andra katter också (aloe vera antas stärka
immunförsvaret).
Helgen efter påsk jäste hennes buk ut igen. Måndag tog
jag henne till veterinären och bad henne tappa ut vätska
ännu en gång.
- Det är OK, sa veterinär Marianne Jensen Mandelin (Jeløy
Dyreklinikk). Så länge det ger lindring och jag inte anser
att hon lider onödigt, kan jag vara med på
symptomlindrande behandling.
Hon gjorde det väldrigt klart för mig att hon inte skulle gå
med på att förlänga livet på en katt om det medförde
oförsvarligt lidande.
I utgångspunkt något som var och en kan hålla med om,
men det är likväl svårt att se när en katts lidande är större
än dess vilja att leva. Oline ville leva.
Döden
Vårt långa farväl kom till sitt slut fredag den 23 april 2004
Den andra tappningen av vätska från buken medförde
emellertid inte samma förbättring som den gjort första
gången. Oline blev något bättre, men buken blev snabbare
fylld av vätska igen. Hon förblev väldigt slö, så onsdag 21
april avtalade vi attt hon skulle få slippa lida mer. Avlivning
blev bestämd till torsdag eftermiddag. Torsdag morgon var
hon emellertid märkbart piggare. Hon hade fått tillbaka
spänst i kroppen och kunde nästan jama som vanligt igen.
Avlivningen avbeställdes. Jag orkade inte dräpa henne
medan det fortfarande fanns så mycket liv i henne.
Torsdag kväll ringde veterinär Marianne Jensen Mandelin
och berättade att provsvaren hade kommit. De var så säkra
som det någonsin gick att bli: Våt FIP.
Fredag morgon var Oline sjukare än hon någonsin varit.
Med provsvaren i minnet och Oline framför ögonen var
valet enkelt, även om det var svårt. Jag ringde och
beställde tid för avlivning samma eftermiddag. För mig
kändes det som att beställa ett mord, låt vara att det var ett
barmhärtighesmord, men beslutet var inte lätt.
Olines död blev inte så hemsk som jag hade föreställt mig.
Hon fick en lugnande spruta, somnade i min famn och så
fick jag sitta ensam med henne medan hon sov tryggt mot
mit bröst. Vi satt så i nästan en timme, och det var en
känslomässigt god stund. Då Marianne Jensen Mandelin
kom in igen, lade vi Oline på bordet och där fick hon
dödsinjektionen rätt i bröstet. Hon dog omedelbart.

Då såg vi också att det kom vätska inte bara ur
slidöppningen, utan också från näsan. Något som tydde på
att Oline redan hade börjat få vätskeansamling i
bröstregionen. Hon fick med andra ord dö innan det blev
alltför plågsamt att leva.
Uppföljning
Svårt att veta vad som är bäst att göra
Oline är död. Men dessvärre parades hennes mor tre
veckor innan Oline visade tecken på sjukdom. SingSang,
som vi kallar henne, är lycklig och nästan provocerande
dräktig. Som uppfödare ställs du i en sådan situation inför
en oerhört vansklig framtid.
Troligen kommer SingSang föda normalt och kattungarna
vara normalt friska. Men fruktan finns där. Alla katterna
kommer därför att framöver testas med tanke på om det är
möjligt att få reda på om någon är kronisk smittbärare av
coronavirus. Vad som ska göras med SingSang och hennes
kull kommer att bero på testresultaten.
Internationell forskning rekommenderar isolering av
moderkatten och kattungarna vid sådana tillfällen.
Kattungarna är skyddade mot coronavirus så länge som de
huvudsakligen lever på modersmjölk (coronavirus smittar
inte från mor till foster), men så fort de börjar äta annan mat
försvagas detta skydd. Enligt ny FIP-forskning
rekommenderas därför att man skiljer kattmamman från
kattungarna när de är 5-6 veckor, och att man håller
kattungarna isolerade från de andra katterna i katteriet. Om
de visar negativt resultat vid titertest, kan man vaccinera
dem mot FIP när de är 16 veckor gamla. Detta vaccin är
emellertid i högsta grad omdebatterat. Studier tyder på att
det kan ha upp mot 70 % effekt om förhållandena är de
rätta. Andra studier kan inte visa på någon mätbar effekt.
Alla studier visar emellertid att vaccinet inte kan skada.
Därmed kan det vara försvarbart att vaccinera mot FIP, i
vetskap om att det inte är något 100 % skydd man ger
kattungarna. Å andra sidan kan ingen garantera något som
helst när det gäller FIP.
Ett annat dilemma är den psykologiska aspekten. Skiljer
man kattungarna från mamman för tidigt, något som det
definitivt är om man tar dem från mamman när de är 5-6
veckor gamla, riskerar man att dessa kattungar utvecklar
beteendeproblem senare. Man måste med andra ord avgöra
vad som väger tyngst – det kroppsliga (fysiskt medicinska)
eller det psykiska. Från humanmedicinen vet vi att psykisk
balans har stort inflytande på hur immunförsvaret fungerar.
Det finns ingen grund till att tro att detsamma inte skulle
gälla katter.
För närvarande kommer mina katter att testas i förhållande
till det som veterinär Marianne Jensen Mandelin anser
kommer att ge nyttiga svar. På Olines vägnar hoppas jag
det vi upplever kan vara till nytta för andra.
Av Connie Garfalk
Översättning: Dagny Dickens
Eftertryck utan tillstånd förbjudet
Artikeln publicerad i Klösbrädan med vederbörligt tillstånd.
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Sluta med kafferepsskvallret!
FIP är en gåtfull sjukdom, dessutom en sällan
förekommande sjukdom. Som uppfödare av en FIP-katt
önskar man gärna genomgång av katteriet för att försöka
undgå FIP i framtiden. Hur nyttig en sådan genomgång är
råder det emellertid stor oenighet om.
Det finns inga sammanhållna riktlinjer att förhålla sig till när
det gäller genomgång av ett katteri som har “producerat”
en FIP-katt. Vissa amerikanska och engelska fackmän
rekommenderar regelbunden testning, isolering samt

antingen om katten blivit sjuk i katteriet, eller om den
insjuknat efter att den flyttat till sitt nya hem, säger han.
Ordin Møller är skeptisk till de många testningarna av de
andra katterna i katteriet, något som rekommenderas från
vissa fackmän.
Det är högst diskutabelt vilket värde de påbud som
rekommenderas av nyare FIP-forskning, har. Testerna kan
bara säga något om huruvida katterna är eller har varit
smittade med coronavirus. De kan inte skilja mellan
aggressiva coronavirus och harmlösa coronavirus,
dessutom blir de flesta katter inte själv sjuka även om
virusmängden är stor, påpekar han.
Han får stöd av veterinär Dagny Spanne Kjær vid Tu
Dyreklinikk i Stavanger.
Testning för titerhalt har ett mycket begränsat värde
eftersom testerna inte ser skillnad på de lömska och
de harmlösa coronavirusen. Oavsett detta, blir de
flesta katter inte sjuka även om de skulle vara
smittade av en lömsk typ av coronavirus, säger hon.
Veterinär Ulf Erlandsen vid Tertnes Dyreklinikk i
Bergen är av samma uppfattning.
- Om en katt har förhöjd titerhalt utan att visa några
kliniska tecken på sjukdom, så säger det bara att
denna katt har ett kompetent immunförsvar. Om man
vid upprepade mätningar sker en höjning, kan man
kanske anta att katten är i farozonen att utveckla FIP.
Men att rutinmässigt testa en besättning är i regel ett
sätt att lura sig själv på. Ingen kan garantera att en
katt inte utvecklar FIP om den smittas av coronavirus,
och det blir de flesta katter i flerkatthushåll en eller
annan gång, troligen flera gånger, säger Ulf
Erlandsen.

Oline
diverse andra påbud. NRR har regeln om tre månaders
karantän, då trafiken ut och in i katteriet ska stoppas helt.
Det vill säga inga utställningar, inga parningar, inga nya
katter in och inga katter ur. Oavsett vilken linje som
verkställs kan ingen garanera att en katt aldrig kommer att
utveckla FIP. Detta gäller alla uppfödare, även om de aldrig
har upplevt att någon av deras katter har utvecklat FIP.
Ingen standard
Rutinmässig testning ger inte så mycket
Dr Med Vet Ordin Møller vid Asker Dyreklinikk påpekar
just detta dilemma när han får frågan om vad han
rekommenderar som uppföljning efter att en katt har fått
diagnosen FIP, eller med största sannolikhet FIP
(diagnosen är nästa omöjlig att ställa med 100 procents
säkerhet).
- Det finns ingen standardrekommendation. Jag
rekommenderar att man väntar helst ett år med att ta ny
kull. Särskilt om man har fått två FIP-besked. Detta gäller
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Karantän
All trafik ut och in i katteriet stoppas under en tid
Alla veterinärer vi talat med, rekommenderar karantän.
Detta dels för att stress är en av de yttre faktorer som man
tror man vet kan leda till att coronavirus muterar till FIPvirus, dels för att man då har möjlighet att se om någon av
de andra katterna också skulle bli sjuk. Problemet är att man
inte vet varför vissa katters immunförsvar inte klarar
coronavirus.
- Vi praktiserande veterinärer erfar FIP som en mycket
sporadisk sjukdom, men den uppstår ofta i förbindelse med
byte av miljö. Yttre faktorer ser alltså ut att spela en roll när
coronaviruset muterar till FIP-virus, säger Ordin Møller.
Veterinär Eivind Arntzen vid Byåsen Dyreklinikk i
Trondheim rekommenderar också karantän, men han är mer
positivt inställd till ytterligare testning av de andra
katterna.
- Jag rekommenderar tre månaders karantän, men det kan
också ge nyttig information om man testar de andra katter
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för titerhalt under en tid. Om man har kattungar som fötts
kort tid efter att en katt i besättningen dött i FIP, bör de
testas och om de är negativa kan man överväga att
vaccinera dem mot FIP. I synnerhet om de ska flytta till hem
där det är sannolikt att det finns coronavirus hos de andra
katterna i hemmet eller katteriet, säger han.
Dagny Spane Kjær rekommenderar också karantän i tre
månader, men har ingen tilltro till rutinmässig testning av
de andra katterna i katteriet.

Ordin Møller understryker också vikten av att informera sin
omgivning och sina kattköpare, om en katt dött i FIP. Men
när det - att ge sådan information - innebär att man kanske
måste ge upp sitt uppfödarskap för att okunniga människor
och konkurrenter sänder ut fördomsfulla varningar till
höger och vänster, är det lätt att förstå att uppfödare döljer
förekomsten av FIP. Dessutom är föga sannolikt att några
fler katter i katteriet eller från detta katteri, kommer att
utveckla FIP.

Ulf Erlandsen anser också att tre månaders karantän är nog.
Är det inga andra katter som blir sjuka finns det ingen
anledning att vidta ytterligare åtgärder.

Sällsynt sjukdom
Det känns väldigt orättvist
De flesta katter som dör, dör av andra sjukdomar än FIP.
Ordin Møller påminner om att det är långt fler katter som
dör av luftvägssjukdomar än av FIP, till exempel.

- Det är osäkert om det på det hela taget är möjligt att få
katterier helt fria från coronavirus. Det är ett alltför vanligt
virus. Det skulle bli väldigt dyrt att få ett katteri garanterat
fritt från coronavirus, om det nu skulle vara möjligt, säger
han.

- När det gäller FIP, måste folk sluta med kafferepsskvallret.
FIP är en oerhört sällsynt sjukdom, men den kan drabba
alla, säger han.
- Hur ofta får ni in katter där det är stark misstanke om FIP?

Skamlig hemlighet
Viktigt med större öppenhet om förekomst av FIP
Veterinärerna bryr sig mycket om att uppfödare ska
informera sina kattköpare och andra, om det är så att det
blivit konstaterat att en katt från dem har dött i FIP.

- Mycket sällan. Vi har 3000 till 4000 konsultationer per år
och av dem är det bara en handfull som vi ställer diagnosen
FIP på, säger Ordin Møller- Ser ni någon skillnad mellan raskatter och huskatter?

- Ofta döljs det helt. Men här är det viktigt att man är öppen
och informerar sina kattköpare om vad som skett.
Coronavirus är väldigt smittsamt. Samtidigt kan ju ingen rå
för att deras katter blivit smittade av coronavirus, säger
Dagny Spanne Kjær.
På frågan om Ulf Erlandsen har intryck av att uppfödare
informerar om förekomst av FIP, svarar han med en viss
harm i rösten:
- Det är helt omöjligt att tala om FIP i kattkretsar! Det sätts
omedelbart starkt fokus på enskilda människor som på sätt
och vis anklagas för att vara orsak till FIP. De behandlas
som om de vore spetälska. Skvallret rör sig kring att man
måste hålla sig undan vederbörande uppfödare. Detta kan
bli en så stor belastning att de måste sluta föda upp, säger
han.
Ulf Erlandsen har många gånger önskat få tillträde till
kattkretsar för att kunna få informera om vad man i dag vet
om FIP.
- Man ska hålla sig till det som medicin beskriver idag och
inte vad man trodde för 10 år sedan, säger han engagerat.

- Nej. Vi borde egentligen fått tydligare indikationer på att
raskatter är mer drabbade eftersom ärftlighetsfaktorn är så
stor, säger Ordin Møller.
På Byåsen Dyreklinikk i Trondheim är också sällan man får
vara med om FIP. Eivind Arntzen anger antal katter med
diagnosen FIP till tre till fem per år. Som jämförelse
behandlar de ca 3000 katter per år. På Tu Dyreklinikk i
Stavanger har de precis samma erfarenhet. Av ca 3000
kattkonsultationer per pr är det under 10 katter som man får
en bekräftad FIP-diagnos på. Veterinär Bernt Lande i
Haugesund bekreftar de övrigas erfarenhet. Han har varit
med om två-tre fall av FIP det senaste året. Alla kom för
övrigt från husholl där det inte fanns fler katter. I Bergen,
på Tertnes Dyreklinikk, gäller precis detsamma.
- Vi har nog färre än fem fall av FIP per år. Som jämförelse
har vi ca 4000 kattkonsultationer per år, säger Ulf
Erlandsen.
Av Connie Garfalk
Översättning: Dagny Dickens
Eftertryck utan tillstånd förbjudet
Artikeln publicerad i Klösbrädan med vederbörligt tillstånd.
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Det onämnbara
Ytterst få säger att de själva varit med om det, men alla har
hört om någon som har gjort det. Upplevt det onämnbara:
Att ha en katt som dör i FIP. Eller har sålt en kattunge som
dör i FIP. Det är som att säga att dina katter är spetälska.
Mycket få uppfödare tycker om att berätta om eventuella
sjukdomar de har haft i sitt katteri, i varje fall om der rör sig
om allvarliga sjukdomar. Men det är en sjukdom, som
nästan ingen erkänner att de haft kontakt med: FIP. Tre
enkla bokstäver. Laddade med fruktan. Och fördomar. Och
okunskap.
FIP är förkortningen av felin infektiös peritonit, eller
smittsam bukhinneinflammation som vi säger (peritonum är
latin för bukhinna). Det är en sjukdom som i första hand
drabbar unga katter. Man brukar säga att riskåldern är från
sex månader och upp till ettårs- eller tvåårsåldern. Därefter
är katten relativt trygg tills den blir gammal. Då kommer den
återigen i riskzonen. När det gäller FIP, liksom för andra
sjukdomar, är det alltså de unga och de gamla, de med det
svagaste immunförsvaret, som är mest utsatta. Men riktigt
så enkelt är det likväl ändå inte.
Vanligt virus
Det finns överallt
FIP orsakas av coronavirus. Coronavirus är en
samlingsbeteckning för en rad besläktade virus som alla
tillhör samma familj. Coronavirus i en eller annan form är
vanligt förekommande i miljöer där flera katter bor
tillsammans. Enligt engelska uppskattningar har 80-100
procent av katterna som bor i en flerkattsmiljö, blivit
smittade en eller annan gång. Amerikanarna är lite mer
modesta, de anger förekomsten av coronavirus i
flerkatthushåll till något mellan 80 och 90 procent.
Vanligtvis innebär detta inte något mer allvarligt än att
någon av katterna kan få en mild diarré som går över av sig
själv efter ett par dagar.
Viruset smittar först och främst genom avföring, alltså via
kattlådorna. Smittan sprids vanligen genom att katten
slickar i sig viruset vid den sedvanliga tvätten efter ett
toalettbesök. Katter som är nysmittade kan också sprida
smitta via saliven, något som gör att coronavirus också kan
spridas när katter äter ur samma matskål eller slickar
varandra.
Att bli smittad av coronavirus är något som de flesta katter i
ett katteri upplever en eller annan gång, troligen flera
gånger, under sitt liv. Likväl är det bara några ytterst få
katter som utvecklar den dödliga sjukdomen FIP, en
sjukdom som det i dagsläget inte finns någon bot mot.
Några fackmän anser att bara fem procent av
coronasmittade katter utvecklar FIP, andra anger 10 procent.
Varför några få smittade katter utvecklar FIP, medan de
flesta inte gör det, vet man inte helt säkert. Men man vet att
det har med immunförsvaret att göra. Eller rättare sagt,
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sjukdomen utvecklas i samspelet mellan coronvirus och den
enskilda kattens immunförsvar.

Personligt FIP-virus
FIP-viruset utvecklas i samarbete med den enskilda kattens
eget immunförsvar
Enligt det man vet idag, smittar inte FIP-virus i sig. För att
ett coronavirus ska kunna ge FIP, måste det mutera
(förändra sig). Alla coronavirus har det gemensamt att de
muterar ganska lätt. De flesta muterar dock inte till några
“farliga” former. Men coronafamiljen är stor, och inom
denna familj finns det grenar som är mer lömska än andra.
Dessa muterar ännu lättare än andra, och de muterar gärna
till att bli det dödsbringande FIP-viruset. De klarar det likväl
inte helt på egen hand. De måste få hjälp av kattens eget
immunförsvar. FIP-virus är med andra ord ett personligt
virus, utvecklar inne i den enskilda kattens egen kropp och
kan inte smitta andra katter. Andra katter kan däremot bli
smittade av den aggressiva grenen av coronavirus. Men
själva FIP-viruset, som ger sjukdomen FIP, måste katten
alltså utveckla själv.
- Hur förklarar man att några få smittade katter utvecklar FIP,
medan det stora flertalet inte gör det?
- Det är en komplex historia. Kattens immunförsvar måste
kunna dräpa nog med virus för att hålla mängden
coronavirus nere på en låg nivå. Detta håller kontroll på
virusets förmåga att reproducera sig själv. Om kattens
immunförsvar är mindre effektivt av en eller annan orsak,
hämmas inte viruset, utan kommer att föröka sig och bygga
upp stora mängder med virus, säger dr Susan Little, en
kanadensisk veterinär som är välkänd också här i Europa.
- Vad kan göra att kattens immunförsvar reagerar på ett
annorlunda sätt?
Det kan vara många faktorer som leder till att kattens
immunförsvar är svagare än normalt. Till exempel att katten
blir smittad vid ung ålder, att den får i sig en stor mängd
coronavirus, att den smittas av en särskilt aggressiv typ av
coronavirus, eller att katten är stressad på ett eller annat
sätt, säger Susan Little.
- Varför muterar viruset till att bli ett FIP-virus?
- I samma stund som coronaviruset börjar föröka sig utan
att bli effektivt hindrat, ökar risken för att det kommer att
mutera till ett sjukdomsframkallande virus i den individuella
katten. Om en sådan mutation sker, kommer detta muterade
virus ha större chans att kunna invadera immunsystemet
och sprida sig i hela kroppen. Kattens immunförsvar
försöker bemöta detta, men de vanliga
försvarsmekanismerna bidrar bara till att öka de
sjukdomsframkallande processerna. Det uppstår
inflammationer och det bildas granulomer (ansamling av
kärlrik, nybildad bindväv). FIP är i grund och botten en
inflammationspräglad förändring i blodkärlsväggarna,
företrädesvis i de minsta artärerna. Det vill säga en
inflammation runt blodkärlen. Antikropparna som katten
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bildar, kan i tillägg binda sig till viruset och fästa sig i
vävnaderna som ett antigen-antikropsskomplex, säger
Susan Little.

ett genetiskt inflytande på mottagligheten för FIP. Det ser ut
som om några avelshanar kan överföra denna känslighet till
sin avkomma.”

Antigen är beteckningen på ett ämne som kroppen
uppfattar som främmande, och som därmed leder till att
immunförsvaret producerar antikroppar för att göra sig av
med detta främmande ämne (antigenet). När en sådan
antigen-antikroppsreaktion uppstår, kallar man det ett
immunkomplex.

Dr Susan Little skriver emellertid i sin artikel om FIP, något
som också stöds av andra, att det ser ut att vara fråga om
ett polygenetiskt arv. Det vill säga att det inte är en enskild
gen som för detta vidare, utan många små gener som
“samarbetar”.

- Det jag beskrivit är en förenkling av processen. Vi lär oss
hela tiden mer om den komplexa interaktionen mellan viruset
och immunsystemet när det gäller denna sjukdomen, säger
Susan Little.
För att göra en lång och komplicerad historia kort: FIP-virus
är ett personligt virus. En katt som har utvecklat FIP kan
inte smitta någon annan katt med detta virus. Det enda den
kan smitta en annan katt med är utgångspunkten för
sjukdomen, nämligen coronaviruset. Som i sig själv är
ofarligt.
Olines sjukdom utvecklades oerhört fort. Hon insjuknade
under påsken, 14 dagar senare var hon döende.

- Om detta är polygenetiskt betingat, är det då inte troligt att
bägge föräldrarna bidrar till att deras avkomma föds med
denna speciella mottaglighet för FIP?
- I fråga om ärftlighet blir det ofta missförstånd. Det är
troligt att känslighet för FIP kan nedärvas antingen från en
eller båda föräldrarna. Det blir lätt förvirrat eftersom
situationen i de flesta katterierna är sådan att där finns få
avelshanar som då är far till all avkomma. Uppfödarna
tenderar att behålla fler honkatter än hankatter. Så en viss
hankatt ger sina anlag till flera kattungar än en viss honkatt.
Därför har han ett större genetiskt inflytande. Avelshanar
som är fäder till kattungar som dött i FIP, har möjligheten att
sprida denna känslighet för FIP till många kattungar, så jag
tror vi behöver värdera dessa hankatter på ett strängare
sätt, säger Susan Little.
Hon fortsätter:
- Vi kan välja att behålla en hon i avel även om hon har fått
en kattunge som dött i FIP, eftersom hon inte får så många
kattungar i sitt liv. Dessutom kan vi para henne med en
annan hane nästa gång. Men en avelshane som producerar
FIP-kattungar har potential att producera många FIPkattungar. Man misstänker att omkring 50 procent av
mottagligheten för FIP kan skyllas på ärftlig disposition,
säger Susan Little, och tilläger att denna disposition
antagligen har med immunsystemet att göra.
Har en viss kombination givit två eller fler kattungar som
fått FIP, finns det alltså anledning att undvika denna
kombination i fortsättningen, och kanske helst ta
föräldrarna ur avel.

Oline låg ofta så här efter att hon insjuknat. Här ligger
hon vid sidan av en oljekamin i köket.
Ärftlig faktor
Indikationer på en ärftlig faktor
Enligt forskning gjord på 90-talet finns det också en
arvsfaktor som påverkar hur den enskilda kattens
immunsystem reagerar på coronavirus. Två forskare, dr
Janet Fole och dr Niels Pedersen i Kalifornien, identifierade
tre riskfaktorer: Genetisk disposition, förekomst av en
kronisk bärare av coronvirus och en tät kattpopulatin, det
vill säga många katter samlade på ett begränsat utrymme.
Det var 1996 som dessa två forskare upptäckte den ärftliga
dispositionen hos enskilda katter att kunna utveckla FIP. De
studerade 10 generationer raskatter från olika katterier och
fann att ärftligheten kunde vara mycket hög, nära 50
procent.
I en handbok för veterinärer, The Feline Patient, utkommen
1998, sägs det: “Nyligen har det rapporterats att det finns
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Oline följde mig vart jag än gick. Det verkade som om hon
inte vågade vara ensam.
Våt FIP vanligast
Bättre testmetoder gör det enklare att ställa diagnosen
medan katten fortfarande lever
FIP visar sig i två former: våt och torr. Den vanligaste
formen är våt FIP. Det är också den form som är lättast att
diagnosticera, men även vid våt FIP finns det flera andra
sjukdomar som är till förväxling lika. Med torr FIP är det
ännu värre.
Våt FIP karaktäriseras av att buken och senare, eller
eventuellt samtidigt, bröstregionen, fylls med vätska.
Vätskan läcker från blodkärlen in i vävnadshinnor som
omger omger kroppens organ. Denna vätska har ett
karaktäristiskt proteininnehåll, något som gör det lättare att
ställa diagnosen FIP.
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Torr FIP ger dessvärre många symptom som liknar andra
sjukdomars, något som gör det vanskligt att ställa den
diagnosen. Diagnosen för bägge formerna ställs genom
blodprov, prov från bukvätskan och eventuellt
vävnadsprov (biopsi). Vävnadsprovet analyseras
(immunohistologi – histologi är läran om kroppens
vävnader, i synnerhet dessas mikroskopiska struktur), och
då kan man identifiera närvarande coronavirus. I många fall
kan diagnosen ändå inte ställas förrän vid obduktion
(undersökning efter kattens död).
Typiskt för bägge formerna är en feber utan påvisbar orsak
och som inte låter sig stoppas av antibiotika. Viktförlust är
likaledes ett gemensamt drag. Det finns en rad andra
symptom som apati, aptitlöshet, andningssvårigheter och
diarré som kan tyda på FIP, precis som de kan tyda på andra
sjukdomar. Det säkraste sättet att fastslå att det rör sig om
FIP, är att ta vävnadsprov (biopsi) eller genom obduktion,
det vill säga undersökning av kattens organ efter att den är
död.
Att skydda mot smitta
Ju färre katter, desto mindre risk
Enligt några fackmän är hushåll eller katterier med färre än
sex katter, relativt trygga. Katterna gör sig av med
coronaviruset förhållandevis snabbt. I de fall det är fråga
om massiv smitta, eller om några katter har ärftlig
disposition för att utveckla FIP, bör man iaktta särskilda
förhållningsregler.
Hygien är första prioritet. Vanliga rengöringsmedel tar lätt
kål på coronavirus. En gyllene regel är att ha tillräckligt
många kattlådor som rengörs ofta (två katter per låda).
Avföring ska avlägsnas minst en gång om dagen och helst
ska all kattsand tömmas ur och kattlådan rengöras och
desinficeras (helst dagligen, men det är knappast realistiskt
för de flesta).

När detta väl är sagt, är det ingen som kan garantera att en
kattunge eller katt inte kommer att dö i FIP. Coronavirus
finns överallt. Det är ändå ytterst få som kommer att
utveckla den dödliga sjukdomen FIP.

Källor
Rekommenderad läsning:
Feline Advisory Bureau (FAB): Feline infectious peritonitis
The Winn Feline Foundation:
Feline Infectious Peritonitis – UPDATES, Janet Wolf
-”- – Virus Shedding and Infection – The British Experience,
Diane D. Addie, Oswald Jarrett
Feline Infectionous Peritonitis – The American Experience,
Janet E. Foley
Feline Infectious Peritonitis, Alice Wolf
The catgroup: Policy statement – Feline inectious
peritonitis (FIP)
Center for Companion Animal Health: Frequently Asked
Questions Regarding Felne Infectious Peritonitis/ Feline
Enteric Coronavirus (FIP/FECV), Niels C. Pedersen, Janet E.
Foley, Amy M. Poland
The Orion Foundation: The Purring Disease
The web site of Dr Diane D. Addie on FIP and FCoV
The Feline Patient – Essentials of Diagnosis and Treatment,
Gary D. Norsworthy, Mitchell A. Crystal, Sharon K.
Fooshee, Larry P. Tilley (1998)
Av Connie Garfalk
Översättning: Dagny Dickens
Eftertryck utan tillstånd förbjudet
Artikeln publicerad i Klösbrädan med vederbörligt tillstånd.

Andra förhållningsregler är att reducera antalet katter som
måste leva tillsammans på begränsade utrymmen, se till att
de inte utsätts för stress, se till att de får fullvärdig kost och
på hela taget se till att de trivs.

Mot slutet blev Oline mycket dålig. Bilden är tagen på
morgonen samma dag hon dog.
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Coronafria katterier – är det
önskvärt?
I Skottland sitter dr Diane D. Addie och forskar på FIP.
Hon har precis upprättat ett register där uppfödare ska
kunna registrera kattungar som är så kallat negativa för
coronavirus. För henne är det huvudmål att till nästan
varje pris undvka coronasmitta. I USA säger dr Niels
Pedersen att FIP är i färd med att dö ut, eftersom katterna
börja bli resistenta.
En katt som inte är smittad av coronavirus, kan inte
utveckla FIP. På så sätt verkar det enda raka vara för varje
uppfödare att sträva mot att ha så kallade 0-titrade katterier.
Men är det möjligt att genomföra något sådant i praktiken?
Och en kanske ännu mer intressant frågeställning:
Är det önskvärt?
FIP avtar i USA
Enligt dr Niels Pedersen vid University of Davis,
Kalifornien, är FIP på väg att dö ut i katterier eftersom
kattpopulationerna är i färd med att bli resistenta. Det
förekommer nu fler fall av torr FIP än våt FIP i USA.
Förklaringen antas vara att katten nästan klarar av att
kämpa ned det muterade viruset, men inte helt. Detta menar
man vara en indikation på att katterna har förbättrat sitt
immunförsvar mot de sjukdomsframkallande
coronamutationerna.
Nyligen har det varit en osedvanligt hätsk debatt på
två mailinglistor (Fancier’s health och en speciell FIP-lista)
om huruvida det är förnuftigt att sträva efter att ha 0 i
titerhalt på alla sina katter, eller avla på friska katter oavsett
om de testar positivt på antikroppar mot coronavirus eller
ej. Det kan se ut som om det är två “skolor” som står i var
sin ände av diskussionen; där den “brittiska skolan”
förfäktar det viktiga i att hålla sina katterier totalt fria från
coronavirus, medan den “amerikanska skolan” hävdar att
det faktiskt kan vara en fördel att ha katter som effektivt
kämpat ned coronavirusinfektioner.
Ett liv i isolering
Det är ett omdebatterat spörsmål om det överhuvudtaget är
möjligt att säkerställa att ens katter aldrig blir smittade av
coronavirus. Om man ändå bestämmer sig för detta, och det
är det många som gör efter att de fått uppleva att se en eller
flera av sina katter dö i FIP, kräver det helt extraordinära
åtgärder.
För det första måste antalet katter som lever
tillsammans hållas nere. Exempel som varit publicerade är
uppfödare som grupperar sina katter efter titernivå. De med
lägst titer, bor tillsammans i sin enhet – och träffar aldrig de
andra. De negativa har sitt ställe att bo på osv. Katterna bor
gärna tillsammans tre och tre, eller i motsvarande små
grupper.
Innan uppfödaren går mellan respektive “bostäder”
för katterna, måste uppfödaren så att säga desinficera sig
själv, byta kläder och skor, tvätta sig grundligt. Hygienen i
de rum där katterna bor måste vara i det närmaste total och
desinficerad, kattlådorna grundligt rengjorda varenda dag.
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Inga katter kan ställas ut, inga katter kan paras med
katter utifrån (såvida dessa katter inte kommer från, eller bor
i ett katteri med samma rutiner och är dokumenterat testade
negativa för coronavirus – något som i sig själv faktiskt är i
det närmaste omöjligt). Katter som bor på detta sätt kan
kanske undgå att smittas av coronvirus, men i gengäld
måste de leva på ett sätt som ganska många uppfödare och
kattägare anser ger ett tråkigt, händelsefattigt liv, där de
enda ljuspunkterna och variationerna är när uppfödaren
kommer in för att göra rent och dela ut mat – och kela lite.
Kostsam testning
Ett annat problem för dem som väljer att jobba för ett
coronafritt katteri, är att katter utsöndrar olika mycket virus
vid olika tillfällen. Testerna i sig själv är inte 100 procentigt
säkra. Man säger att för att möjligen kunna vara 100
procentigt säker på att en katt inte har coronavirus, ska den
testas ett oräkneligt antal gånger med flera parallella tester.
Det vill säga både avföringsprov, blodprov och diverse
andra tester som numera finns. Detta måste ske över lång
tid. Med andra ord, det kommer att vara oerhört kostsamt.
En annan aspekt vid sådana ofta gjorda tester för till
exempel titrar, är att det måste tas blodprov från katten. Det
snabbaste sättet att få tillräckligt med blod från en katt, är
att sticka den i halsen. Detta är obehagligt för katten. Och
frågan blir: Är det värt det?
Enligt dr Pedersen finns coronavirus i alla katterier
med sex eller fler katter. Han bör veta vad han talar om, han
har studerat FIP sedan 1964 och anses vara USAs i särklass
främste expert på FIP. Godtar man hans påstående,
samtidigt som man accepterar hans utsago om att FIP är på
väg att försvinna i USA, kan det se ut som om den strävan
och allt det man utsätter sina katter för om man går in för ett
coronafritt katteri, är meningslös.
Selektiv avel
Det är känt att dispositionen för FIP kan vara ärftlig (50
procent). Utifrån detta rekommenderas att en hankatt som
givit flera ungar som har utvecklat FIP, tas ur avel. Att det
just är hankatten som ska tas ur avel, beror på att en
hankatt i regel får många fler ungar än en honkatt. Dock, om
en honkatt får ungar som utvecklar FIP trots att ungarna
kommer från olika kullar med olika fäder, bör självklart också
denna honkatt tas ur avel.
När det gäller ärftliga sjukdomar och defekter brukar
man lägga upp sitt avelsprogram så att man avlar sig bort
från dessa. Genom selektiv avel kan man få kontroll över
egenskaper man inte vill ha – och också självklart de man
vill ha. De katter som inte “tål” coronavirus, får FIP och dör.
De katter som tål viruset, blir aldrig sjuka.
Man har länge diskuterat om det är så att några
grenar av familjen coronavirus lättare muterar till FIP-virus
än andra, och att dessa skulle vara mer “giftiga” än andra,
men för närvarande har man inte kunnat dokumentera detta.
Generellt kan det alltså se ut som om FIP oavsett är på
tillbakagång i USA, kanske också hos oss, men här har vi
ingen som har forskat på FIP eller givit denna sjukdom
samma uppmärksamhet som man gjort internationellt. En
annan intressant aspekt när det gäller FIP, är att
förekomsten av FIP inte ändrar sig i förhållande till antalet
katter. I katterier med fler än åtta katter, är förekomsten av
FIP lika den som gäller för katterier med sex katter.
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FIP-vaccinet verkningslöst
Ny forskning har visat att FIP-vaccinet, som man tidigare
trodde kunde vara upp till 70 procent effektivt, inte har
någon effekt på det hela taget.
Coronavirus kan bara leva i kattens tarmceller.
Vaccinet blev framtaget för att ge dessa celler immunitet, ett
slags cellstyrt immunförsvar. Det är ett sådant försvar som
kan kämpa ned virus som har muterat till FIP-virus. Nu vet
vi att FIP-virus inte uppstår förrän efter att coronaviruset
har muterat inuti kattens egen kropp. FIP-vaccinet har
därför ingen effekt på coronavirus (FeCV), eftersom
coronavirus bara kan kämpas ned av antikroppar (titer).
Men varför har den inte effekt på det muterade viruset som
befinner sig i kattens tarmceller?
Vaccinet togs fram för att försöka ge ett cellstyrt
immunförsvar i slemhinnorna i kattens luftvägar, vaccinet
ges också nasalt (genom näsan). Temperaturen i cellerna i
näsan och luftvägarna är lägre än temperaturen i
tarmcellerna, och vaccinet justerades efter detta. Likväl,
temperaturskillnad eller inte, för att kunna ge immunitet mot
FIP, måste det tas fram ett vaccin för varje katt som fått
virus som muterat till FIP-virus, eftersom varje katt
utvecklar sina egna, högst individuella FIP-virus.

1)
2)
3)
4)

De bästa råden för att undvika FIP är nog i alla fall
dessa:
Ha inte så många katter att det blir stress och bråk
Ha många kattlådor som rengörs ofta, eftersom det
först och främst är via kattlådorna som viruset
smittar
Undvik att utsätta katten för flera stressfaktorer
samtidigt (vaccination, utställning, flyttning,
parning etc)
Sörj för att alla katterna är nöjda och glada katter!
Det stärker i sig själva immunförsvaret.

Källor:
Cat Fanciers’ Health; Lorraine Sheltons summering från
uppfödarsymposiet vid University of Davis, Kalifornien
FIP4Breeders; mailinglista, diverse inlägg i perioden aprilseptember
Av Connie Garfalk
Översättning: Dagny Dickens
Eftertryck utan tillstånd förbjudet
Artikeln publicerad i Klösbrädan med vederbörligt tillstånd.

Detta är en lista över de vanligaste krukväxterna som är
giftiga för katter
Allamanda (Allamanda cathartica)
Alocasia
Amaryllis
Asparagus med bär
Azalea (Rhododendron simsii)
Benved (Euonymus europaeus)
Browallia
Brunfelsia
Clivia
Dipladenia
Flaskfot (Jatropha podagrica)
Guldginst (Cytisus x)Haemanthus
High Caparall (Euphorbia)
Julstjärna (Euphorbia)
Karakinbuske (Corynocarpus laevigatus)
Kattsvans (Acalypha hispida)
Klänglilja (Gloriosa rothschildiana)
Korallbär (Solanum pseudocapsicum)
Kristitörnekrona (Euphorbia milii)
Kroton (Codiaeum)
Mistel
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Murgröna (Hedera)
Pingstliljor
Prickblad (Diffenbachia)
Påsklijor
Rosensköna (Catharanthus roseus)
Silverkalla (Aglaonema)
Spansk peppar (Capsicum annuum)
Ökenros (Adenium)Ökenstjärna (Pachypodium)

Växter från följande familjer är oftast
giftiga: Apocynaceae
Araliaceae
Araceae
Euphorbiaceaea
Solanum
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Uppfödare i BJK
Bengal
S* Silverspirit´s
Åsa Burström 0932 - 410 01
E-post: mediaproduktion@runaways.ac.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/runaways/

Brittisk 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

Burma
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/

Cornish Rex
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand
0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten
S*Englundens
Ann Englund
090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/
S*Möllekatten’s
Monica Steimert 090 77 61 05
E-post:monica.steimert@telia.com
Hemsida:http://web.telia.com/~u90707990
S*Sjöbokattens
Lena Lundberg, 090 - 504 77 076-81202019
rulerrobzerg@hotmail.com
S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund 0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00

Devon R e x
S*My Angel
Elin Quist 090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
S* Sigillion’s
Lena Dau 0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com
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Helig birma
S* Bia’s
Birgitta & Bengt Sandgren 090-423 77
070-475 46 66 Birgitta 070-565 51 10 Bengt
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s
S*Eithel's
Therese Bahlenberg 090 - 13 95 37, 070 - 271 66 45
E-post: bahlenberg.therese@telia.com
S*Lilla yllets
Catrin Bergkvist 090-13 67 80
E-post: catrin@lillayllets.se
Hemsida: http://www.lillayllets.se
S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S*Rymdkatten
Agneta Thorfve & Kjell Sandgren 090 - 521 21
E-post: info@rymdkatten.com
Hemsida: http://www.rymdkatten.com
S*Salsakattens
Eva Andersson 090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
S*Vinaminni’s
Elin Hedström 090 - 401 21
E-post: elin@nuovoinizio.se
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Maine Coon
S*Arctic Star
Linda Adolfsson
0941 - 100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@holmsund.nu
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson, 090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S*Swedcoon´s
Agneta Andersson
090-66065
mailto:agneta-and@spray.se
hem.passagen.se/henkyno1
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post: tommys@roback.nu
Hemsida: http://www.roback.nu/lgh36/

Norsk skogkatt
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
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
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Uppfödare i BJK
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/
S*Golden Oracle
Anna Franklin 090 - 14 62 44
E-post: anakonda99@hotmail.com
Hemsida: http://www.goldenoracles.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson
090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida: http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@telia.com
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Madison's
Susanne & Janne Larvia 090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg
090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090 - 19 10 67
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
S*Vindelälvans
Viktoria Renman
070 - 256 48 49
E-post: viaren02@student.umu.se
Hemsida: http://medlem.spray.se/kattfnatt/Index.htm
S*White Pearl
Susanna Lind 090 - 77 87 22 073-587 47 33
E-post: susannalind2@hotmail.com
Hemsida: http://www.skogskatt.se
S*Önskan's
Ida Gustavsson 0663 - 106 09 070-566 98 69
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: http://www.geocities.com/chowie222004

Orientaliskt korthår & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström
090-77 44 94
Epost: s.bergbackens.siam@spray.se
S*Blue Aneny´s
Maria Jansson
0935 - 209 66 070 - 255 88 99
E-post: tassan57@hotmail.com
Hemsida: http://www.Blueaveny.info.se
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson 090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post:zweivierzwei@yahoo.com
S*Habituss
Nadja Hägglund 090-774052
E-post: Habituss_elon@hotmail.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/

Ragdoll
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson
090-971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Itchy Koo
Hanna Sandström
090-192108
E-post: hanna@itchykoo.se
Hemsida: http://www.itchykoo.se
S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson, 090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27
S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn 090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk

Russian blue
S*Grrr
Anna Saverstam 073 073 45 61
E-post: grrr@roback.nu
Hemsida: http://www.roback.nu/lgh12/

Somali
S*Backilandets
Eva Wålinder 0950 530 40
E-post: xhosa96@hotmail.com
S*Zomayali’s
Britt-Mari Marklund
090 - 432 05
E-post: b-m.marklund@telia.com
Hemsida: http://web.telia.com/~u90402977/index.htm

Sibirisk katt
S*Sibericat
Sara Vikström, 0910 - 830 38
E-post: sara@vikstrom.nu

P e r s e r & Exotic

Hemsida: http://www.sibirikatt.com

S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
Lina Degerliden 090 - 13 62 96
E-post: karindegerliden@yahoo.se
Hemsida: http://www.degerlidens.se

Sphynx
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All-Hairless
Maria Norberg
090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/
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Avelssidan
Avelshanar

OBS! Fr.o.m. detta nummer måste
uppfödare själva meddela vad man vill
annonsera på denna sida. Kontakta
redaktionen i god tid före planerad
utgivning. Glöm inte heller att tala om när
avelshanen inte längre är tillgänglig.

CORNISH REX
S*Zaxofragas Bruno. CRX b, blodgrupp A.
Monica Steimert 090 - 77 61 05,
070 - 577 61 35.
E-post: monica.steimert@telia.com
S*Tasstrampets Albert Einstein, CRX a
Blodgrupp A
Carina Brand 0935-230 41, 070 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemisida: http://medlem.spray.se/brandkatten

NORSK SKOGKATT
S*Gottneriver`s Guffy, NFO es 0922
S*Krusmon´s Gran Mauro, Nfo n
S*Abuela´s Bastian, Nfo ns 09 22
Ida Gustavsson 0663-106 09 alt. 0663 104 15
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: www.geocities.com/chowie222004
IC S*Just Catnap's Mad Max, NFO n 23
Susanne Larvia
E-post: susanne@madisonscattery.com
hemsida: http://madisonscattery.com

PERSER/EXOTIC

Pepper och Jama, ägare och foto
Ethel Henriksson

EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
Hemsida: www.degerlidens.se

SIBIRISK KATT
Cinnyj, SIB as0923
Misha, SIB ns23
S*Sibericat
Sara Vikström 0910-83038
sara@vikstrom.nu
www.sibirikatt.com

RAGDOLL
S*Fjälltoppen´s Eucalyptus rag n03
Carin Nilsson 090 971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2

RUSSIAN BLUE
S*Glasskattens Calippo Merry X-mas,
RUS
Anna Saverstam
E-post: anna@roback.nu
Hemsida: www.roback.nu/lgh12/calippo
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Sphynx-kull, uppfödare Maria Norberg. Foto
Angelika Wikström
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Kommande
utställningar

Se hur du anmäler
din katt på sidan 14.

våren 2005

Var ute i god
tid!

MAJ
050507
050514-15
050521-22

Bollnäs
Stockholm
Umeå 2-cert

Hälsingekatten HÄK
Perserkatten PK
Björkstakatten BJK

Örebro
Harstad 2-certs
Sundsvall 2-cert
Uppsala
Tromsö

Nerikes Kattklubb NERK
Hålgolandkatten
Sundsvalls Kattklubb SUK
Uppsala Kattklubb UK
Ishavskatten

Gävle
Stockholm 2-cert

X-Katten X-K
Järva Kattklubb JKK

JUNI
050604-05
050604-05
050604-05
050618-19
050625-26

JULI
050709-10
050723-24

AUGUSTI
050827-28

Borås

Boråskatten Scandinavian Winner, SW

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

10%

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 a d e r
Hejsan!

Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare: Eva Lindvall

Detta nummer av Klösbrädan blev ett dubbelnummer,
tack för inkomna bidrag- fortsätt med det!Till nästa
nummer vill vi gärna ha in kattbilder på temat
"solkatter"- så ha kameran i beredskap.

Redaktionen:

Vi påminner om klubbens samarbetsavtal med
DjurMagazinet; när du handlar så visa medlemskortet
och be sen att kvittot hamnar i föreningens låda- vi får
procent på summan medlemmarna handlat för under
året som vi kan hämta ut i form av varor som blir
priser till utställningen.

Eva Lindvall
090-13 67 47
eva.136747@telia.com

Nu ser vi fram emot våren och vår dubbelcertare- alla
BJKare behövs!

Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2005
Utgivning

Manusstopp

Nr 2

v 35

1 augusti

Nr 3

v 51

1 december

Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Ethel Henriksson
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se

Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
Elisabeth Jonsson, 090 - 77 84 04
elisabethjonsson@spray.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 planerade och födda kullar, avelshanar samt
omplacering av katter, kan göras utan kostnad för
huvudmedlem.

Annonspriser (per utgivning)
Annonsstorlek
färdiga original

BJKmedlem

Hel sida (A4)
Halv sida
Kvartssida (1/4)

100:75:50:-

Övrigs SVERAKanslutna annonsörer
150:100:50:-

Kommersiella annonser

Klösbrädan 1 - 2005

Annonsstorlek
färdiga original

Per
nummer

Hel sida A4)
Halvsida
Kvarts sida (1/4)

200:150:100:-

Helårsabonnemang
750:450:300:-
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Nu finns vi även i nya fräscha
lokaler på Mariedal
Välkommen in till Umeås
största kompletta djuraffärer!
Björkstakattens rabatt gäller
givetvis även på Mariedal
Djurmagazinet City
Västra Esplanaden 7
090 / 12 65 30
(fd. Exotic Zoo)

Djurmagazinet Mariedal
Björnvägen 9
090 / 12 65 35
(Nära Jysk och Barnens Hus)

Öppettider
Vardagar: 10 – 18
Lördag: 10 – 15
Stöd Björkstakatten, lämna ditt kvitto i BJK:s låda när
du handlar.
BJÖRKSTAKATTEN
Västra Idrottsallën 4C

903 30 UMEÅ
Tel/Fax 090-13 86 16
info@bjorkstakatten.nu

