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Ordförande har ordet
Nu har större delen av 2006 bakom oss och en liten återblick
för mig personligen är att mina uppsatta visioner med
verksamheten i föreningen inte har uppnåtts. Med facit i
hand kan jag konstatera att detta med att flytta och bo
provisorisk i sommarstugan medför många praktiska
hinder av den arten som i förväg är svår att överblicka.
Idag kan jag glädja mig åt min fru och jag hittat vårt
drömboende och kommer preliminärt att flytta in den 6
december.
En skogsfastighet med ogenerat läge 5 km utanför
Bjurholms centrum med stor potential för djurhållning och
inte minst kattuppfödning ;-)))
Jag ser på framtiden med tillförsikt och känner mig
inspirerad till att fortsätta utveckla verksamheten i
föreningen när förutsättningarna rent praktiskt kommer i
anna dager i och med inflyttningen.
Vad jag bär med mig är den allt ökade oron för
medlemmarnas bristande engagemang till att få
verksamheten att fungera med allt från att ha en levande
medlemstidning till att organisera Kattvisning eller en
Internationell Kattutställning.
En fråga att fundera över är… vilket värde finns det för
alla utställningsintresserade och uppfödare till att vi har
en aktiv utvecklande föreningsverksamhet i BJK???
Vi har genom åren ”bränt ut” flertalet medlemmar som tagit
stort ansvar och nu saknar föreningen dessa eldsjälars
engagemang. Tanken bakom en ideell förening är inte att
styrelsen skall utföra allt praktiskt i föreningen utan den
skall skapa förutsättningarna till ett aktivt föreningsliv.
Tankar runt kommande utställning kan ni läsa på annan
plats i tidningen…
Som avslutning kan jag glädja mig åt att den positiva
spiralen med att medlemsantalet stiger… och vi är snart
300 medlemmar och att Elin avlastat mig med att ta över
webmaster ansvaret ;-)))
Vänligen

Tommy Sjödin, ordförande
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . .

•

tidningen Våra Katter
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).
• klubbtidningen 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!
•

ALLMÄN INFORMATION
BJÖRKSTAKATTEN

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.

Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med
DjurMagazinet, som innebär att
du som medlem stöder klubben
när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2007
Huvudmedlem
(över 22 år)
(Efter 1/7
Juniormedlem?
(t o m 22 år)
(Efter 1/7
Familjemedlem
Stödmedlem

150:200:100110:150:-

SÅ BLIR DU MEDLEM
•

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.

300:-

•
•

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
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BJK:s STYRELSE 2006
ORDFÖRANDE
Tommy Sjödin
Inre Öreström
916 93 Bjurholm
070 - 321 84 01
ordf@tbjorkstakatten.n
VICE ORDF.
Anders Fjällström
Norra Slevgränd 370
906 27 Umeå
073-053 56 40
anders@lillayllets.se
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 14
903 39 Umeå
090-13 67 47
sekr@bjorkstakatten.nu
KASSÖR
Carina Brand
Pengsjö 60
911 94 Vännäs
0935 - 230 41
brand.pengsjo@vannas.net
LEDAMOT.
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42 Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@vargskinnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42 Umeå
090 - 19 37 52
u90113949@telia.com
LEDAMOT
Elin Quist
Axtorpsvägen 38 B
903 37 Umeå
090 - 19 66 06
e_quist@hotmail.com
LEDAMOT
Anders Björk
Stävgränd 83
904 21 Umeå
090 - 12 68 77
quincy@pallen.net
LEDAMOT
Viktoria Sandlund
Skatenvägen 25
903 65 Umeå
090 - 14 89 04
nisserimfrost@hotmail.com
SUPPLEANT
Åsa Burström
Brännland 89
916 91 Bjurholm
0933 - 410 01
mediaproduktion@runaways.ac.se

KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig utgivare

Utställningssekreterare

Klösbrädan

Försäljning

Medlemsregister
Hemsidan

Kattvisningar

Kattungeförmedling
Aktiviteter

Klubbvärd

Klubbvärdinna

Klösbrädan
Kattvisningar

Aktiviteter
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Aktiviteter

under vintern 2006/2007

18 november Kattvisning i Lycksele
Ett antal Björkstakatter visar upp sig denna lördag i Granngårdens butik i Lycksele.
Plats: Granngården kl. 10 - 14

3 december Kattens Dag
Vi kommer traditionsenligt att fira KATTENS DAG genom att visa våra katter hos DJURMAGAZINET,dels
i Citybutiken (f.d. Exotic Zoo) och i deras butik på Mariedal. Du som vill delta genom att visa upp din eller
dina katter se sidan 10 hur man anmäler sig.

7 december Nymedlemsträff
Nya medlemmar hälsas välkomna till en träff i klubblokalen. Stryelsen presenterar sig och berättar om klubbens
verksamhet.
Plats: Klubblokalen kl. 19

9 december Utställningsmöte
Upp till bevis alla medlemmar, nu gäller det att visa att så många vill engagera sig så att vi kan genomföra
nästa års utställning! Kom till klubblokalen, vi bjuder på glögg, lussekatter och pepparkakor.
Plats: Klubblokalen kl.15
Dessutom kommer det i början på nästa år att anordnas bl.a. veterinärföreläsning, respresentationer, en kurs
för assistenter samt en informationskväll för nya utställare. Datum för dessa aktiviteter är inte fastställda ännu.
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 2 - 2006

5

Björkstakattens Utställning 2007 den 24 – 25 mars

7 & 9… 8 av 18…
VIKTIG INFORMATION SOM FÖRUTSÄTTS BLI LÄST AV ALLA…
7 respektive 9 medlemmar kom till de senaste två utställningsmötena.
Idag finns det 8 av 18 områdesansvariga klara… på detta underlag bygger
man inte en utställningsorganisation !!!
Nästa utställningsmöte… Lördag den 9 december kl. 15.00 i klubblokalen med
Glögg, Lussekatter och pepparkakor.
Som ni redan kanske upptäckt på annan plats här i Klösbrädan finns inbjudan
klar och kommer att publiceras i nästa nummer av Våra Katter. Burpoolen är
bokad och likaså SkyCom Arena. Därtill har vi i Björkstakatten av Royal Canin
blivit utvald som en av deras satsningar nästa år där dom kommer att besöka
oss med sin stora monter.
Inställning har funnits sedan föregående utställning att finns det inte en
fungerande organisation den sista december kommer arrangemanget att
avstyras… med andra ord kommer för första gången i Björkstakattens historia
en planerad utställning att ställas in.
Ca 285 medlemmar…
Andra föreningar med en fjärdedel i
medlemsantal klarar av att arrangera
utställningar. Varför har Björkstakatten
så svårt att få medlemmar att engagera
sig??? Är vi lite för stora så det smyger
sig
in
någon
tanke
bland
våra
medlemmar att det finns alltid några
andra än en själv som kommer att hjälpa
till. Idag finns det endast en handfull
personer som känner att de vill engagera
sig så Björkstakatten skall kunna ha en
fungerande aktiv verksamhet. Skulle det
visa sig att vi idag har en majoritet av
passiva medlemmar som endast innehar
medlemskapet för att kunna delta på
utställningar alternativt för att kunna
registrera och föda upp katter med
stamtavla utan att vilja bidra till en aktiv
verksamhet i den förening man är
medlem i måste Björkstakatten allvarligt
ta under övervägande vilken typ av
verksamhet som skall prioriteras.
Tanken kan inte och får inte vara att den
förtroendevalda styrelsen skall förväntas
utföra
alla
praktiska
sysslor.
Att
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styrelsen är delaktig och bidrar med
sysslor
under
utställning
är
en
självklarhet därutöver skall det hela
koordineras av en utställningsansvarig
som inte kommer att förutom det
uppdraget att ta på sig ytterliggare
områdesansvar som varit vid antal
tidigare år.
Nytt för kommande utställning är…
Sittande styrelse kommer att kräva från
övriga medlemmar som ställer ut katt på
vår utställning att man också bidrar med
en arbetsinsats före, under eller efter
utställningen på ett eller annat sätt. Har
man inte anmält eget intresse på syssla
som kan utföras kommer man att
tilldelas som exempel ett tvåtimmars
pass i Entrén, Informationen, Lotteriet,
Sekretariatet eller Serveringen. Sysslor
som
att
tvätta
bord
vid
veterinärincheckning eller vid panel, byta
soppåsar
och
städa
mellan
utställningsdagarna är också betydande
arbetsuppgifter.

Björkstakattens Utställning 2007 den 24 – 25 mars
Det går bra att skicka e-post till
utstallning2007@bjorkstakatten.nu
för
att anmäla intresse till att hjälpa till och
ju tidigare anmäla utförs desto större
möjlighet finnas att välja tid och syssla
För första gången kommer också
Björkstakatten att praktisera något som
andra föreningar gjort flertalet gånger
nämligen att låta något ungdoms/junior
lag
sätta
upp
och
ta
ner
utställningsburarna så vi medlemmar
kan lägga vår energi på andra sysslor.
Att efterlysa områdesansvariga till en
utställningsorganisation
kan
verka
märkvärdigare än vad det i sig är. Inga
kvalifikationer fordras för att visa
intresse till att engagera sig och stöd
med mentorskap finns på flera håll i
klubben. Friskt vågat… hälften vunnit.
Vi kan fortfarande trots de bistra raderna
som inlett denna artikel höja blicken och
försöka se möjligheterna och inte söka
hindren
när
Björkstakatten
har
potentialen med en medlemsstock som
är den femte största i Sverige att
arrangera Internationella Utställningar…
och andra mindre arrangemang.
En sista vädjan är att jag nu som
utställningsansvarig
och
ordförande
äntligen kommer att få uppleva att vi har
medlemmar som tar sitt ansvar för att
Björkstakatten skall kunna fortsätta den
positiva spiral med lyckade arrangemang
och i förlängningen att medlemsantalet
skall fortsätta uppåt. En kattutställning
av denna dignitet är det bästa tillfället
under året att profilera oss mot övriga
innevånare i Västerbotten och inte minst
Umeå med dess kranskommuner. För av
ca 110 000 innevånare i Umeå så finns
det säkert många fler potentiella
kattägare eller kattintresserade än vad
vårt medlemsantal speglar.
Vänligen
Tommy Sjödin
Utställningsansvarig & Ordf.

Utställningsorganisation
Huvudansvarig
Tommy Sjödin
070 321 84 01
utstallning2007@bjorkstakatten.nu
Assistentansvarig
Vakant
Domar & Funktionärs mat
Vakant
Domarvärd
Sven-Arne Jansson
Entré
Vakant
Hall & Bur
Vakant
Information
Vakant
Lotteri
Vakant
Panel
Lars Carlsson, ÖKN
PR & Reklam
Vakant
Priser
Linda Lundberg, Sara Sjögren
Sanitet
Vakant
Schemaansvarig
Vakant
Sekreteriat & Katalog
Eva Lindvall
Servering
Anders Björk, K-I Lindberg
Sjukvård
Monica Mikaelsdotter
Skylt & Parkering
Vakant
Veterinäransvarig
Sara Björk
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Anslags
tavlan
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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Huskattägare
Ansök om huskattbevis. Blankett finns på
SVERAKs hemsida och i klubblokalen

Om djur far illa
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

Nytt Uppfödarkontrakt…
Uppfödare verksamma i föreningen har möjlighet att erbjuda sina kattungeköpare, som
tidigare Ej är medlem, reducering av medlemsavgiften till Björkstakatten första kalenderåret.
Kontraktet har omarbetats för att förebygga att missuppfattningar skall uppstå, så långt det är
möjligt.
Den nya versionen finns att ladda ner på föreningens hemsida under menyalternativet
Dowmloads på adressen www.bjorkstakatten.nu
Alla som tidigare undertecknat den gamla versionen uppmanas härmed att underteckna den
nya och skicka den till…
Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4C
903 36 Umeå
Övriga uppfödare i föreningen som Ej haft kännedom om denna möjlighet eller av annan
anledning inte har tecknat detta kontrakt uppmanas nu att göra detsamma.

8

Klösbrädan 2 - 2006

Viktigt

om Du ska ansöka om stamnamn eller
registrera kull!
Avelssekreterare
Kerstin Kristiansson är klubbens avelssekreterare. Det är alltså till
henne som ni ska skicka registreringsanmälan och stamnamnsansökan. Kvittokopia på att avgiften är betald skall bifogas.
Tänk också på att om ni är flera personer som har stamnamnet gemensamt så måste
samtliga vara medlemmar i klubben, exempelvis huvudmedlem + familjemedlem.
Kerstin Kristiansson
Brednoret 333
915097 BYGDEÅ

Utställningssekreteraren informerar
Du vet väl om att du kan skicka in din
utställningsanmälan via e-post till Anders Fjällström
som är BJKs 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 Anders att hanfått din anmälan.
Om inte kontakta Anders 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 Anders Fjällström,
Norra Slevgränd 370, 906 27 UMEÅ. Om du
skickar din utställningsanmälan med vanlig post så
ska den också skickas till Anders på ovanstående
adress.
Anders behöver din utställningsanmälan senast
en vecka innan anmälningstiden går ut.

Klösbrädan 2 - 2006

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 2-certifikatutställning. Det är ej tillåtet att
skriva exempelvis 21-22/5 på en blankett.

Anders Fjällström

Utställningssekreterare Björkstakatten
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
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Viktoria Sandlund - ny styrelsemedlem
Jag köpte min första raskatt, en norsk skogkatt hane, våren 2004. Efter ett år
var det dags att leta reda på en fru åt Nisse och efter ytterligare ett år så fick de
sin första kull under stamnamnet S* Förtrolighetens. Idag består min
skogisfamilj av fyra röd-vita katter. Vi har även en hund av rasen Cavalier King
Charles.
Jag har varit medlem i Björkstakatten sedan 2004 och gick klubbens
uppfödarkurs 2005. Vi har varit på en del utställningar, men känner mig
fortfarande som en nybörjare. Jag blev väldigt förvånad när valberedningen
ringde under våren 2006 och bad mig sitta med i styrelsen eftersom jag inte har
någon längre erfarenhet av vare sig föreningsarbete eller raskatter. Men en ideell
förening bygger ju på medlemmarnas engagemang så jag hoppas att jag kan
bidra med någonting till klubben samtidigt som jag får ett ypperligt tillfälle att lära
mig någonting nytt.

Kattens Dag
Traditionsenligt kommer vi att fira Kattens Dag genom
att delta med med kattvisning hos DJURMAGAZINETs båda
butiker; Citybutiken (f.d. ExoticZoo) och i butiken på Mariedal.
Du som vill delta genom att visa upp din eller dina katter på någon
av butikerna kontaktar:
Eva Falck
Telefon: 090 19 37 52
E-Post: u90113949@telia.com
Ange då hur många katter du vill ta med, ras samt i vilken av
butikerna du vill visa upp dina ögonstenar.
Dessutom så måste du som anmäler dig ha i beredskap att
föreningen kräver att du bistår med att resa och
riva den eller de burar du använder samt att du
hjälper till med transport av burar till och
från klubblokalen.
10
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KattExpo på Nydala

Helgen 16 - 17 september anordnade BJK kattexpo
på Nydala 4H-gård. Denna tradition har varit vilande
några år men detta år blev det äntligen av. Vädrets
makter var på vår sida, septemberhelgen bjöd på ett
strålande sensommarväder. Många olika raser visade
upp sig under helgen och närmare 200 tvåbenta, barn
och vuxna, strömmade igenom lokalerna som
stundtals kändes mycket trånga. I serveringen var
åtgången god på såväl varm korv som kaffe, läsk
och (mestadels) hembakat kaffebröd.

Rasreesentationerna lockade många intresserade

Ragdoll

Perser

Somali

Brittisk korthår
Paus i serveringen
Klösbrädan 2 - 2006
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Björkstakatter
på utställning i
Skellefteå den
30 september

EC S*Barkli´s Don Juan, Norsk Skogkatt
Ägare Kerstin Boström

S*Funfarir´s Lucia, Creme Perser
Ägare Kerstin & Sven Tjäderborn

IC SFjällvinden´s Vilda Hilda, Brunmaskad Birma
Ägare Carina Bergkvist

S* Förtrolighetens Milla Mandelblom, Norsk Skogkatt
Ägare Viktoria Sandlund

S*Leopardettes Given Goddess, snö marble bengal
Ägare Jessica Nylund

SW´05 EP S*Katrinelunds Mozart Ragdoll
Ägare Kerstin Boström

GIC S*Fjällvindens Maja Piraja, Birma
Ägare Catrin Bergkvist

S*Knallebo Tiffauges, Somali
Ägare Veronica Franell

S*Leopardettes Heavenly Daze, svartspottad Bengal
Ägare Jessica Nylund

BENGALKATTEN
Historia kring Bengalen

K

atten har varit en del av människans liv sen urminnes
tider. atter är märkliga och väldigt underbara djur. Bengalkatten är en blandning mellan det vilda och det tama, men
till sättet lika tam som en vanlig huskatt. Bengalen har inget
att göra med Bengalisk tiger, den har fått namnet Bengal från
det latinska namnet ofta kallat ”Felis Bengalensis”. Det är
namnet på kattdjursgruppen Asian Leopard Cats (ALC), eller som vi kallar dom; Asiatisk Leopardkatt, eller Dvärgtigerkatt. På 60-talet kunde man både i Europa och USA köpa
ALC-katter i vissa Zoo-affärer. I dag ﬁnns , som väl är, inte
den möjligheten. Det är också mycket hårda restriktioner
på import av sådana djurslag. I aveln till Bengalen har inga
viltfångade katter använts, utan det handlar om ALC-katter
uppfödda av och uppväxta med människor.
Det som långt senare blev grunden till Bengalen kom första
gången till på 60-talet i USA. En dam vid namn Jean Sugden
hade studerat genetik och sysslade med kattuppfödning. Hon
hade också en ALC-katt, en hona. Ingen trodde att ALC-katten och en tamkatt kunde para sig, men plötsligt föddes en
liten ﬂäckig hona, KinKin! Denna ﬁck sedan ungar, en ﬂäckig och en svart. Jean ﬁck då idén att skapa en tamkatt som
var exotisk nog att kunna minska behovet av vilda husdjur,
samt motverka pälsjakten. ”Den som har en liten spinnande
leopard i famnen vill inte gärna bära en päls från en död.”
Tyvärr blev det inget mer med denna avel. Jean ﬂyttade, och
senare avled katterna av sjukdom.
1980 hade Jean gift om sig och bar efternamnet Mill. Hon
tog nu upp avelsarbetet på nytt och denna gång var målsättningen klar; att få fram en heltam kattras med den ﬂäckiga
ALC-katten som en av grunderna. Jean Mill ﬁck överta ett
antal av dessa katter efter att dom lämnat blodproven. Det
visade sig snabbt att inga av hankatterna var fertila i dessa
tidiga generationer. Under stamnamnet Millwood parades
dessa med en amerikansk spotted (prickig) tamkatt och en
spotted ”gatukatt” som hittades på ett zoo i New Delhi, Indien, och som Jean Mill importerade.
Flera olika raser användes, men bara dom bästa ﬁck användas vidare för avel-. Efter ﬂera generationers parning med
tamkatt var avkommorna stabila i temperamentet och hanarna fertila. Detta blev Bengalen som är att betrakta, samt erkänd, som en vanlig tamkattras vilken som helst. Bengalens
historia är unik, och knappast någon tamkatt kan vara så lik
sina vilda släktingar. Men som andra raser som t.ex. Norsk
Skogkatt, Europé, Siames eller Perser är Bengalen en utpräglad sällskapskatt och familjemedlem.

T

ill Sverige kom den första Bengalen runt 1995, och sedan dess har det importerats Bengaler från bl.a. England, Island, Kanada, Australien och USA. Först godkändes

rasen inom Independent (IDP, klubbarna är fristående klubbar), och 1999 godkändes den av SVERAK. Antalet Bengaler uppfödda i Sverige ökar nu stadigt, och rasen är på stark
frammarsch.

B

engalens mönster och färger är mycket fascinerande.
Bengalen skall likna den lilla vilda asiatiska leopardkatten, och de häpnadsväckande mönstren med kontrasterande
färger för deﬁnitivt tankarna till dom vilda släktingarna.
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S

potted denna har spotted (ﬂäckigt/prickigt) mönster där
pottarna har oregelbunden eller horisontell placering

Vertikala stripar (ränder) är mindre önskvärt. Spottarna kan
vara enfärgade eller tvåfärgade rosettliknande. Storleken på

IC Silverspirits Pawnee, svartspottad bengalhane
spottarna varierar mycket, tvåfärgade spottar är önskvärt
men ej nödvändigt. Spottarna ska ha god kontrast mot bakgrundsfärgen. Magen ska vara spotted

M

arble mönstret kommer här i form av oregelbunden
marmorering. Mönstret får gärna ha horisontell riktning. Vertikala stripar (ränder) är mindre önskvärt. Mönstret kommer visserligen från klassisk tabby men är helt olikt
tigrerade tabbykatters. Tvåfärgade mönster är önskvärt men
ej nödvändigt. Mönstret ska ha god kontrast mot bakgrundsfärgen. Magen ska vara spotted även här.

S

vart spotted grundfärgen kan variera från sämsskinnsgul,
honungsgul, beige, brunbränd, olika grader av choklad

-den lilla minileoparden
eller kanel till en rödbrun varm färg (ruﬁsm). På insidan av
benen, magen, bröstet, hakan och morrhårskuddarna är en
ljusare grundfärg, gärna cream till vit, önskvärd. Mönsterfärgen är svart och/eller mörkbrun, tvåfärgade rosettspottar är
svarta ytterst/framåt och brunare mot mitten/bakåt. Markerade kindränder. Ögon, läppar och nos bör vara inramade med
svart ”mascara”. Svanstipp och trampdynor ska vara svarta.
Nosspegeln är mörkt tegelröd. Ögonfärgen är guldgul, grön
eller brun

S

vart marble, grundfärgen är samma som för svartspottad.
Mönsterfärgen är svart och/eller mörkbrun. Ögon, läppar
och nos bör vara inramade med svart ”mascara”. Svanstipp
och trampdynor ska vara svarta. Nosspegeln är mörkt tegelröd. Ögonfärgen är guldgul, grön eller brun.

S

növarianterna det ﬁnns tre lite olika ljusare varianter av
Bengalen, olika beroende på vad som orsakar färgförändringen. Seal Lynxpoint (Snow) , (Siames/maskad), Seal
Mink (Tonkanes) och Seal Sepia (Burma).

S

eal Sepia spotted eller marble. Grundfärgen är elfenbensvit till cream. Mönsterfärgen är mörkbrun eller
mörkchoklad. Svanstipp ska vara mörkbrun till svartbrun.
Trampdynor ska vara mörkbruna, en lätt rosa anstrykning är
tillåten. Nosspegeln är mörkt tegelröd. Ögonfärgen är blågrön (aquafärgad), grön eller guldgul.

Vad är ”Glitter”?

Bengal katten är känd för sin ofta mycket glittrande, och/eller skimrande, päls som är mycket speciell

E

ffekten glittret ger är ett guldskimmer som ser ut att ligga på pälsens yta. Effekten är något större mot en päls
som har mycket ruﬁsm (varm färgton). Effekten hos en S
bengal blir mer åt silverhållet, det kan se ut som om katten är beströdd med kristaller, som ett solbelyst frostigt träd
om vintern. Glittret reﬂekterar ljuset och tycks förhöja färgerna. Bengalen är en av få tamkatter som har denna effekt.
Glittret syns mer eller mindre beroende på ljuset, eller hur

S

eal Lynxpoint (Snow) spotted eller marble
Detta är den vanligaste ljusa varianten. Den föds ofta helt
vit i pälsen och mönstret framträder svagt efter någon vecka

(N) Chetila´s Chiquita, svart spottad bengalhon

Silverspirits Snowﬂake, seal lynxpoint hona
och blir starkare och starkare. Kontrasterna i mönstret är ofta
inte färdigutvecklade förrän katten är uppåt ett år gammal,
ibland ännu senare än så. Grundfärgen är elfenbensvit till
cream. Mönsterfärgen är brun till ljusbrun, brunbränd eller
sämsskinnsgul. Svanstipp och trampdynor ska vara svartbruna. Nosspegeln är mörkt tegelröd. Ögonfärgen är blå.

S

eal Mink spotted eller marble Grundfärgen är elfenbensvit, cream till ljust beigebrun. Mönsterfärgen är
mörkbrun eller mörkchoklad. Svanstipp ska vara mörkbrun
till svartbrun. Trampdynor ska vara mörkbruna, en lätt rosa
anstrykning är tillåten. Nosspegeln är mörkt tegelröd. Ögonfärgen är blågrön (aquafärgad).

solens strålar faller på pälsen. Alla Bengaler har inte glitter,
mendet är vanligt. Det är ärftligt och kommer från båda föräldrarna. Den första noterade katten med glitter är den spottade (prickiga) ”gatukatten” som hittades på ett zoo i New
Delhi, Indien, och importerades till USA i början av 80-talet
av Jean Mill. Han kallades ”Tory of Delhi” och användes i
stor omfattning i parning med de första linjerna av Bengalen
hos Millwood.

O

lika pälskvalitéer verkar ha olika effekt på glittret. Katter som utvecklar mycket glitter tycks ha kortare mer
sammetsliknande päls. Svarta hårstrån tycks inte ha glitter,
då själva spottarna eller marble mönstret inte har något glitter. Det verkar vara en annan kvalité på dessa hårstrån. Glittret kan se olika ut på olika hårstrån, en del har bara glitter
på yttersta tippen medan andra har glitter på hela hårstråt.
Under mikroskop är glitterhårstråna ihåliga, omgärdad av en
svag färg
Om du vill veta mera om Bengalen kan du söka mer information på http://www.bengalkatten.nu/
.

Rasstandarden
Allmänt

Bengalen är en tamkatt med yttre fysiska egenskaper som
påminner om den lilla Asiatiska Leopardkatten. Trots sitt vilda
utseende har den ett jämnt och vänligt temperament som en helt
vanlig tamkatt. Den är pigg och alert. Bengalen är en medelstor
till stor katt, en vuxen hane väger mellan ca 5-8 kg, honorna
brukar bli något mindre, ca 3-5 kg. Naturligtvis ﬁnns det både
större och mindre individer. Den är slank och muskulös
.

Huvud

Huvudet har formen av en bred kil med rundade konturer,
längre än det är brett. Det är relativt litet i förhållande till kroppen. Nosen är relativt stor och bred. Kindbenen är ganska höga
och morrhårskuddarna är stora.

Öron

Öronen är små till medelstora, breda vid basen och rundade.
Dom sitter brett isär och följer ansiktets kontur. I proﬁl pekar
dom lätt framåt.

Ögon

Ögonen är stora och lätt ovala, ibland svagt mandelformade.
Dom är brett placerade. Ögonfärgerna varierar efter typ, läs
mer under Mönster & Färger.

Hals

Kraftig och muskulös, lång i förhållande till kroppen.

Kropp

Kroppen är lång och kraftig, relativt stor i förhållande till
huvudet. Kraftig benstomme och muskulös, hanar är särskilt
muskulösa.

Här är lite bilder på bengalkattungar, svartspottade, marble och en snövariant.

Ben & tassar

Benen är medellånga och muskulösa, bakbenen är något längre
än frambenen. Tassarna är stora och rundade. Alla trampdynor
ska ha samma färg som varierar något efter typ, läs mer under
Mönster & Färger

Svans

Svansen är kraftig, avsmalnande bakåt med rundad svanstipp
och av medellängd. Svanstippen ska alltid vara mörk, men
färgen varierar något efter typ, läs mer under Mönster & Färger.

Päls

Pälsen är kort och synnerligen mjuk och tät. Pälsen har ofta
glitter. Bengalens päls är speciell och olik dom ﬂesta andra
rasers. Bengalen har två olika pälsmönster: Spotted (prickig/
ﬂäckig) och Marble (marmorerad). Dessa mönster varierar
mycket och båda mönstren förekommer i olika färgsättningar.
Magen ska vara spotted på alla varianter. Läs mer under
Mönster & Färger. Pälsen kräver minimal vård. Bengalungar
går igenom en period när pälsen är ganska rufsig, detta kalllas ”Fuzzy”. Det är helt normalt, börjar vid några veckors ålder
och försvinner successivt för att vara helt borta när katten blir
några månader gammal.
Om du vill veta mera om Bengalen kan du söka mer information på http://www.bengalkatten.nu/
Matrialet är hämtat från
http://www.bengalkatten.nu/
Foto: Åsa Burström
Redigerat av Åsa Burström

Silverspirits

bengaluppfödning

Bengalkattungar till salu

Ch Silverspirits Snowﬂake

GIC Silverspirits Pawnee

(N) Trolløya´s Bare Bea

a
Ti n g

Silverspirits Toulouse säljes till sällskap

a
Ti n g

d

Silverspirits Berlioz säljes till sällskap och utställning

d

Två honor och två hanar efter GIG Silverspirits Pawnee och (N) Trolløya´s Bare Bea.
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Ti l l D i g s o m ä r m e d l e m i B j ö r k s t a ka t t e n
Årsmötet i februari utsåg undertecknade till valberedning. Vår uppgift är att förbereda de val som kommande
årsmöte ska företa. I det arbetet behöver vi Din medverkan. Vår önskan är att du utnyttjar den förslagsrätt som
alla medlemmar i föreningen har och redovisar vilka Du anser bör väljas till vår förenings olika förtroendeposter i
styrelsen, vilken består av nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Du kan antingen föreslå någon i klubben som Du tycker är kompetent och som Du anser skulle göra ett bra jobb
på en förtroendepost, eller så kanske Du själv skulle vilja arbeta mer aktivt i klubben och inneha en förtroendepost.

Sänd in nedanstående talong både om Du vill föreslå någon annan i klubben eller om Du är villig att själv ta på dig
ett förtroendeuppdrag.
Dina förslag vill vi ha senast den 15 december 2006. Sänd in Dina förslag till följande adress:
Björkstakatten
c/o Sven-Arne Jansson
Skyttevägen 10
913 34 Holmsund
eller med E-post till: svenarne.jansson@holmsund.nu
Vänliga hälsningar

Sven-Arne Jansson

Kurt-Ivan Lindberg

Lennart Kristiansson

Jag föreslår ...............................................................…….............till en förtroendepost i Björkstakatten.

Personen är vidtalad …………………

Jag vill att valberedningen tar kontakt ……………...

Jag heter …………………………………………….………….. Mitt medlemsnummer är ………………..
(Står på ditt medlemskort)
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Hårlösa perserflickan Lucy
Vi har en längre tid varit på jakt efter ytterligare en persertjej
och i somras hittade jag en uppfödning i Småland som hade
verkligt snygga kattungar. Vi mailade ett tag och eftersom vi
skulle fara söderut under semestern så bestämdes det att vi
skulle hälsa på. Då hade vi i och för sig redan fallit för en
liten cremetjej som vi hade fått foton på. Pappan var
amerikansk import från Artemis katteri så det skulle bli lite
nya linjer.
Naturligtvis fick lilla S*Funfairs Lucia följa med oss hem,
hon var precis så underbar som vi hade hoppats. Det blev
en lång bilresa för henne men då vi hade husvagnen så
rastade vi ganska ofta och hon gjorde inte mycket väsen av
sig. Var väldig trygg och lugn. Eftersom Swen jobbade i
Hede så for vi dit när semestern var slut. De andra katterna
kom hem och ingen brydde sig särskilt mycket om Lucy.
Efter ca fjorton dagar åkte jag hem till Umeå och var borta 5
dagar. Katterna fick stanna kvar i Hede. Swen hade stränga
order om att kamma och borsta varje dag och det var inga
problem. Men när jag kommer tillbaka ligger det tussar av
ljust hår överallt. Min första tanke var att det var väldigt
vad hunden (goldengubbe) hade fällt. Men den gången var
hunden oskyldig, det var Lucy som hade tappat nästan allt
hår. Bara man tog i henne fick man handen full med hår.
Eftersom Lucy inte var ID-märkt när vi fick henne hade jag
varit hos veterinären och chipsmärkt henne ganska
omgående efter hemkomsten. Jag ringde direkt nästa
morgon och fick komma på dagen. Min tanke var att det

kanske var någon allergisk reaktion som orsakade
håravfallet. Veterinären hade aldrig sett något liknande men
tyckte att jag skulle ge henne omega-3olja. Vi pytsade i
henne Salmopet flera gånger om dagen men håret fortsatte
att rasa. Nu hade hon kala fläckar på nacken och ryggen
och verkade dessutom allmänt håglös och nedstämd. Jag
kontaktade uppfödaren och de hade heller aldrig hört om
något liknande. De kollade upp hennes syskon och de hade
normal päls.
Lucy var anmäld till Skellefteåutställningen och jag tänkte
att vi far, trots att hon såg bedrövlig ut. Jag hoppades att
jag skulle träffa på någon uppfödare som hade varit med om
detta. Och det gjorde jag faktiskt också. Bl a en som det
hade hänt samma sak för och den ungen hade som vuxen
blivit ett riktigt pälsmonsterJ. Dessutom fick Lucy väldigt
bra bedömning (förutom pälsen då) och var t o m uppe för
nominering på lördagen.
Efter utställningen var jag till veterinär Göransson då jag
ville ta blodprov på katten för att försöka få veta vad det är.
Han hade dock sett sånt här förr och tyckte att vi skulle ge
henne några månader innan han började sticka i henne. Det
var klokt för nu kommer pälsen mer och mer. Mest är det
underullen som kommer men täckhåren verkar också vara på
väg.
Så jag hoppas att vår lilla Lucia ska bli precis så vacker som
vi trodde när vi köpte henne. Förutsättningarna finns.
Kerstin Tjäderborn
S*Vilda Western´s
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Efterlängtade kattungar
I slutet av oktober föddes det äntligen kattungar
hemma hos oss. Redan förra hösten trodde vi att
det var ungar på gång, men vi blev grundlurade då
ragdollhonan Grace var skendräktig. Sen har det
varit si och så med löpningarna men i augusti blev
hon äntligen parad med en stilig kille vid namn
S*Sheltieblue Ragga Don Juan.
När det började närma sig dagen D var babykorgen
bäddad, vågen på plats liksom handdukar och annat
smått och gott som man kan behöva. Grace var
tjock som en tunna och sista dygnen kunde hon
nästan inte gå. Att tvätta sig i baken var inte att
tänka på så det fick matte sköta om. Hon fick vara
instängd i ”kattrummet” de sista
dygnen så att hon inte skulle få
för sig att föda ungarna under
soffan eller på någon annan
plats som var svåråtkomlig. Jag
var uppe flera gånger varje natt
och kollade henne men hon var
helt lugn och sov mesta tiden.
Natten mot söndagen den 29
oktober gick jag som vanligt
upp vid 2-tiden och då kom
hon emot mig och vrålade rätt
ut. Det lät om HJÄLP, vad ska
jag göra med det här???? I
botten på ett klösträd är det en
liten låda och där hade hon fött
3 ungar + en som var död. Alla
var avnavlade och efterbörden
borta. Eftersom jag är
höftopererad kan jag inte sitta
på golvet så jag väckte Swen och han tog fram
ungarna och vi la dem på sängen. Strax därefter fick
hon ytterligare 1 unge. Den brydde hon sig inte om
att slicka torr eller bita av navelsträngen för då hade
hon ju hjälp av matte som fick fixa det. Hon var helt
lugn och kattungarna diade så efter några timmar la
jag dem i babykorgen.
På eftermiddagen följande dag fick Grace diarréer
och sprang på lådan stup i ett. På måndag morgon
verkade hon ganska slö och hade varken ätit eller
druckit. Jag gav henne vätskeersättning men efter en
20

stund ringde jag veterinären. Vi fick komma direkt
och när veterinären undersökte henne så säger hon
att det verkar vara en unge kvar. Då höll jag på att
bryta ihop, men som tur var visade röntgen att det
var en bit av en moderkaka som var kvar. Så Grace
fick en penicillinspruta och blev uppvätskad och
sedan fick vi fara hem med ett recept på
penicillintabletter. Redan på eftermiddagen hade hon
repat sig och nu mår både hon och ungarna fint. De
ökar i vikt och det är ingen som piper.
En morgon när jag kom in så fanns det inte en unge i
korgen. Mamma katt hade burit dem under ett
hörnskåp och de låg på korkmattan vilket ju inte var

så lyckat. Återigen kom jag ju inte åt dem så Swen
fick ta fram dem och lägga dem i korgen. Nästa gång
jag kommer in ligger alla under skåpet igen. Jaha,
tydligen duger inte korgen utan hon vill ha dem under
skåpet så det var bara att lägga dit en filt så att de
inte blir kalla. Än så länge fungerar detta, men Grace
kommer att få problem när de har öppnat ögonen
och börjar kravla runt. Men det får vi lösa då. När
det här skrivs är kattungarna 6 dygn och jag tror att
det är 3 hanar och en hona. Det visar sig ju så
småningom.
Kerstin Tjäderborn
S*Vilda Western´s
Klösbrädan 2 - 2006
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DM
EC S*Barkli’s Tingeling ”Tilde”
Norsk skogkatt
Ägare: Birgitta Forsberg

Europachampion
S*El Moroccos Iron Maiden
Svartsmoke exotic, hona
2006-08-13 i Boden
Ägare: Eva Falck

Grand Internationell Champion
Silverspirits Pawnee
Svartspotted bengal, hane
2006-09-31 i Skellefteå
Ägare: Åsa Burström

Internationell Champion
S*Catpearl´s Beryll Silvery
BRI ns11
2006-06-11 i Mo i Rana
Ägare: Monica Mikaelsdotter
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Grand Internationell Champion
S*Brandkatten's Tjorven
Svartsköldpadd-vit cornish rex, hona
2006-06 11 i Mo i Rana
Ägare: Carina & Assar Brand
Klösbrädan 2 - 2006

Titel

katter

Internationell Champion
IDP*Twintorps Soldier Blue of Subwoofer
Blå perser, hane
2006-08-12 i Boden
Ägare:Eva Falck
Premier
EC S*Barkli's Don Juan
2006-09-30 i Skellefteå
Ägare: Kerstin Boström

Premier
GIC S*Milda ma Tildes Nisse Rimfrost
2006-09-09 i Luleå
Ägare: Viktoria Sandlund

Årets BJörKstakatter 2006
Vi vill nu uppmana alla som varit med sina ”ögonstenar” på utställning
under 2006 att snarast skicka in resultat från dessa så Årets
Björkstakatter kan koras. Kattens fem bästa resultat räknas.
Utställningsresultaten skall skickas in och vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2007, Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C,
903 36 Umeå alternativt info@bjorkstakatten.nu

2006

Detta för att vinnaren av Årets Björkstakatt 2006 skall kunna koras
vid årsmötet i februari där katt med ägare skall premieras.
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SVERAKInfo
Förlängd generell dispens
Sedan den 1 juli 2003 skall samtliga utställningskatter
över tio månader och katter som används i avel och
uppfödning vara ID-märkta.
Styrelsen beslutade att förlänga generell dispens från IDmärkningskrav för utställningskatter som är födda före
den 1 juli 1996.
Dispensen gäller ej katter som används i avel

Originalhandling till utställning
I enlighet med förslag från årsmötet 2001 räcker
uppvisande av kopia av stamtavla vid utställning. Ett
konsekvensbeslut blir då att eftersom vaccinationsintyg
och liknande ofta finns i original på stamtavlans omslag
räcker kopia av dessa intyg.
Bedömningssedel skall kunna uppvisas i original vid
utställningen. I det fall bedömningssedel är en kopia skall
denna vara vidimerad och attesterad av SVERAKs kansli.

SVERAKs jubileumsbok
Ännu finns chansen att beställa
SVERAKs jubileumsbok, cirka 250
sidors spännande och rolig läsning
såsom ”vandring” genom förbundets
fem decennier, presentation av
klubbar och domare, raspresentation
och rasstandard, blandad kuriosa och
mycket, mycket mera!
Beställ genom insättning till SVERAKs bankgiro 630-2962
(eller postgiro 55 00 20-2). Priset är endast 295 kronor
(inklusive porto). Tänk på att tydligt ange avsändare samt
vad betalningen avser.

EC S*Milda ma Tildes Filippa K
Ägare: Birgitta Forsberg
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Aktuella avgifter
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
400 kr
350 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

S*Milda ma Tildes Kung Videung, 7 månader
Ägare: Agneta Nilsson
Klösbrädan 2 - 2006

Uppfödare i BJK
Bengal

S*Sjöstugans
Ewa Lundberg, 090-14 49 23
E-post: ewa_lundberg@hotmail.com
S*Softcurls
Margareta Stryke, 090-13 57 88, 070-660 16 02
E-post: margaretastyrke@telia.com

Silverspirit´s
Åsa Burström, 0932-410 01
E-post: mediaproduktion@runaways.ac.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/runaways/

S*Swedcoon´s
Andersson Agneta, 090-660 65
E-post: agneta-and@spray.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/henkyno1

Brittisk korthår

Devon Rex

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*AlfaBeta’s
Hans Jonsson, 070-336 50 25
E-post: alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934-332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/
S*Globetrotter´s
Eva Lundström, 090-18 21 91
E-post: eva_1_52@hotmail.com

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*Mirrox
Gunilla Åström, 090-469 65
E-post:gunilla.astrom@home.se
Hemsida:http://hem.bredband.net/mirrox/
S*My Angel
Elin Quist , 090-19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/devon_rex
S*Sigillion’s
Lars Dau, 0930-320 34, 070-688 39 77
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

Helig birma
S* Bia’s
Birgitta & Bengt Sandgren, 090-423 77
Birgitta 070-475 46 66, Bengt 070-565 51 10
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s
S*Chazomo’s
Frida Brändström, 0935-411 00, 070- 688 44 05
E-post: frida@chazomos.se
Hemsida: http://www.chazomos.se/

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*Fjällsippans
Monika Henriksson, 090-19 22 81, 070-229 53 56
E-post: info@fjallsippans.se
Hemsida: http://www.fjallsippans.se

S*Englundens
Ann Englund, 090-325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/

S*Lilla yllets
Catrin Bergkvist, 090-13 67 80
E-post: catrin@lillayllets.se
Hemsida: http://www.lillayllets.se

S*KaCee Cat
Frida Jonsson, 0930-303 70, 070-306 41 42
E-post: info@kennelcreative.com
Hemsida: http://kennelcreative.com/
S*Möllekatten’s
Monica Steimert, 090-77 61 05
E-post: monica.steimert@telia.com
Hemsida: http://web.telia.com/~u90707990
S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund, 0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se
S*Sjöbokattens
Lena Lundberg, 090-504 77, 076-812 020 19
rulerrobzerg@hotmail.com

S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson, 090-14 65 66, 070-300 02 05
E-post: jeanetteviktorsson@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/nattkattens/
S* Odenkatten’s
Krista Rousu, 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S*Pimpinellas
Berit Edberg, 090-231 69
E-post: berith.edberg@holmsund.nu
S*Rymdkatten
Agneta Thorfve & Kjell Sandgren, 090-521 21
E-post: info@rymdkatten.com
Hemsida: http://www.rymdkatten.com

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*AlfaBeta’s
Hans Jonsson, 070-336 50 25
E-post: alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/
S*Arctic Star
Linda Adolfsson, 0941-100 02
E-post: linda.adolfsson@ktv.asele.se
S*Guckuscoons
Monica Elmqvist, 0940-129 19
E-post: monica_elmqvist@fc.malgomaj.vilhelmina.se
S*Kvarngårdens
Lotten Hanefjord, 0950-530 16
E-post: kjellhaakan.hanefjord@swipnet.se
S*Kvarnmoras
Marie och Cecilia Dahlberg, 0934-311 73
E-post: marie@kvarnmoras.se
Hemsida: http://www.kvarnmoras.se
S*Lingontuvan’s
Katarina Wilhelmsson, 090-14 97 71
E-post: lingontuvans@holmsund.nu
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Mahigan’s
Carina Agenhag, 090-605 66, 070-316 93 06
E-post: carinaagumea@tele2.se
S*Månegarm’s
Marika Olofsson, 073-80 99 810
E-post: manegarms_mco@hotmail.com
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson, 090-462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S*Silverklingan’s
Johanna Tobiasson, 090-13 66 47, 070-651 79 36
E-post: joxa@hotmail.com
S*Swedcoon´s
Agneta Andersson, 090-66065
E-post: agneta-and@spray.se
Hemsida: 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*AlfaBeta’s
Hans Jonsson, 070-336 50 25
E-post: alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/

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

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*Förtrolighetens
Viktora Sandlund, 090-14 89 04, 070-226 73 23
E-post: nisserimfrost@hotmail.com
Hemsida: http://www.dalennet.se/lgh231/
S*Golden Oracle
Anna Franklin, 090-14 62 44
E-post: anakonda99@hotmail.com
Hemsida: http://www.goldenoracles.com
S*HolyHunter’s
Kristina Hörnberg, 090-12 38 78, 070-392 87 62
E-post: kristina.hornberg@home.se
S*Just Catnap’s
Kerstin Kristiansson, 090-981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida: http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvans
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@mildamatildes.se
Hemsida: http://www.mildamatildes.se
S*Månhedens
Erika Kristofersson, 0951-779 06, 070-331 43 39
E-post: erika.kristoffersson@home.se
Hemsida: http://www.it4unet.se/~manhedens/
S*Pattys
Malena Lingvall, 090-19 64 24
E-post: malenaling@hohtmail.com
S*Red Creek’s
Sjögren Ann-Louise, 090-222 51
S*Seerath’s
Skotare Pia, 070-391 91 05
E-post: jann@acc.umu.se
Hemsida: http://www.seerath.se/
S*Vindelälvans
Viktoria Renman, 070-256 48 49
E-post: viaren02@student.umu.se
Hemsida: http://www.vindelalvans.se

Orientaliskt korthår & Siames
S*AlfaBeta’s
Hans Jonsson, 070-336 50 25
E-post:alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/

S*Blue Aveny´s
Maria Jansson, 0935-209 66, 070-255 88 99
E-post: tassan57@hotmail.com
Hemsida: http://www.Blueaveny.info.se

P e r s e r & Exotic

S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
Hemsida: http://www.degerlidens.se
S*Degerlidens
Lina Degerliden, 090-13 62 96
E-post: linadegerliden@yahoo.se
S*Equity’s
Hannele Kujala Tölli, 090-14 10 17
E-post: hannele.kujala.tolli@bredband.ne
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*Twice-As-Nice
Kristina Sandström, 090 13 59 09
E-post: twice-as-nice@spray.se
Hemsida: http://www.twice-as-nice.se/

Ragdoll
S*Abayomis
Maud Olsson, 090-186775
E-post: maud.abayomis@telia.com

S*Nattkattens
Viktorsson Jeanette, 090-14 65 66, 070-300 02 05
E-post: jeanetteviktorsson@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/nattkattens/
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*Sommarlunds
Camilla Sommarlund , 090-14 25 12
E-post: pyret_5@hotmail.co
S*Vilda Western`s
Kerstin & Swen Tjäderborn 090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk

Sphynx

S*All-Hairless
Maria Norberg, 090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/
S*Hewiras
Helena Persson, 090-77 38 02
E-post: ﬂodis@mac.com
Hemsida: http://www.sphynxar.se/

S*Evenstar’s
Christina Olsén, 090-77 37 04
E-post: cristina.olsen@evenstars.se
Hemsida: http://www.evenstars.se

Somali

S* Fjälltoppens
Carin Nilsson. 090-971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2

S*Celexa’s
Maj-Britt Fransson, 0950-125 57
E-post:maj-britt.fransson@telia.com

S*Helinka’s
Helena Inkinen, 0934-108 66
Hemsida: http://helinkas.se/
S*Itchy Koo
Hanna Sandström, 090-192108
E-post: hanna@itchykoo.se
Hemsida: http://www.itchykoo.se
S*Kvarnmoras
Marie och Cecilia Dahlberg 0934-311 73
E-post: marie@kvarnmoras.se
Hemsida: http://www.kvarnmoras.se

Stippe, ägare Kim Burström

S*Backilandets
Eva Wålinder, 0950-530 40
E-post:xhosa96@hotmail.com

S*Framells
Veronica Framell, 0930-260 00, 070-337 15 57
E-post:framellskennel@hotmail.com
S*Zomayalis
Britt-Marie Marklund, 090-432 05
E-post:b-m.marklund@telia.com
Hemsida:http://web.telia.com/~u90405815/index.htm

Sibirisk katt

S*Sibericat
Sara Vikström, 0910-830 38
E-post: sara@vikstrom.nu
Hemsida: http://www.sibirikatt.com

Kiara, sköldpaddsfärgad huskatt

Avelssidan

Kattungar till salu
CORNISH REX

Avelshane
CORNISH REX

S*Safirrosens Sixten, CRX e 02 (creme vit-harlekin) finns
tillgänglig för trevliga CRX-damer. Sixten är född 060320,
och har blodgrupp A. Det är en mycket trevlig katt, som
kurrar ständigt, har fina rexvågor och elegant kropp.
Carina & Assar Brand
Pengsjö
0935-230 41, 070-575 30 41
brand.pengsjo@vannas.net

S*Brandkatten's har fått 4 st cornish rex kattungar den 22
okt -06. En hona svart o lite vit, tre hanar en blå, en röd och
en svart o vit (bicolour).
Far: S*Brandkatten's Tarzan
Mor: GIC S*Brandkatten's Tjorven
Mer bilder o information finns på hemsidan
http://medlem.spray.se/brandkatten
Vid intresse ring eller maila!
Carina & Assar Brand
Pengsjö
0935-230 41, 070-575 30 41
brand.pengsjo@vannas.net

BENGAL
S*Silverspirits har två kullar till salu (se annons i denna
tidning)
Kull 1: två svartspottade hanar
Far: GIC Silversprits Pawnee, BEN n24
Mor: Ch Silverspirits Snowflake, BEN
Kull 2: 4 svartspottade kattungar, två hanar och två honor
Far: GIC Silverspirits Pawnee, BEN n24
Mor: (N) Trollya´s Bara Bea, BEN n24
Åsa Burström
0932 - 410 01
mediaproduktion@runaways.ac.se
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Inbjudan till Umeå och…

BJÖRKSTAKATTENS

20’e & 21’e Internationella 2-certifikatsutställning
24 – 25 Mars 2007 i SkyCom Arena med BRITT SPECIAL
DOMARE…
Yan Roca Folch
Hannah Jensen
Dorte Kaae
Lone Lund
Maud Olsen
Kristiina Rautio
Aliosha Romero
Raymond A. Saetre
Alexey Shchukin
Hanne Sofie Sneum

F
S
DK
DK
S
SF
S
N
NL
DK

Kat.I,II& III
Kat. I & II
Kat.I,II& IV
Kat.II & III
Kat.II
Kat.I,II& IV
Kat. II
Kat.I & II
Allround
Allround

Max 400 katter per dag…
Anmälningstid…

◊ Återbetalning sker endast mot
uppvisande av veterinärintyg. Om ej
postgiro eller bankkonto meddelas
uttages en aviseringsavgift på 50:◊ Vid för många anmälda katter är det
betalningsdag som gäller som
anmälningsdatum, hänsyn tages
också till rasfördelning.

Övrigt…

Assistenter… De som vill
assistent anmäler det direkt
anmälningsblanketten
eller
utställningsansvarige.

◊

gå
på
till

◊
◊
◊

◊

Priser…

2007 01 01 - 2007 02 28
Är bindande och skickas till den egna
klubbens
utställningssekreteraren
som vidarebefordrar dessa till: Eva
Lindvall, Kärnvägen 245, 906 27 Umeå

Mottages tacksamt senast 2007 03 10
för att komma med i katalogen och
skickas till: Björkstakatten, Västra
Idrottsallén 4C, 903 36 Umeå.

Betalningsperiod…

Annonser…

2007 01 01 - 2007 02 28
Kom i håg kattens namn & ras samt
ägarens
telefon
&
klubb
på
inbetalningskortet.
Viktigt!!
Ange
utställningsdag om ni ställer ut
endast 1 dag. Björkstakattens PG: 488
11 41 – 8 (O.B.S. ägare till katt måste
framgå
av
inbetalningskort
eller
Internetbetalning)

Färdiga annonser till katalogen skall
vara oss tillhanda senast 2007 03 10 i
digitalt format till utställningsansvarig,
se nedan.
Helsida ( A4 )
400:Halvsida ( A5)
300:Kvartssida:
200:(BJK’s medlemmar halva priset…)

Anmälningsavgifter…
Inkl. 1 st katalog per utställare.

Monterplats…
per kvadratmeter

Per katt
Avel/Veteran/Senior
(ej utst. i annan klass)
Huskatt
Uppfödning
Kullklass (minst 3 st, 3-6 mån)
Enskild bedömning av
kattunge i utställd kull

◊

Ägaren bär själv fram sin katt. Om
du vill ha assistent, säg till vid
incheckningen.
Katterna skall vara kloklippta.
Anmäl
Ej
nervösa
eller
svårhanterliga katter.
SVERAK’s
&
FIFe’s
utställningsregler gäller.
Titel- , BIV- , NOM- och EX1
kokarder delas ut GRATIS, övriga
kokarder går köpa till en kostnad
av 30.Incheckning mellan kl. 06,00-08,00

Förslag till övernattning…
◊ Scandic Hotell Plaza
+46 (0)90 205 63 00
◊ Scandic Umeå Syd
+46 (0)90 205 60 00
◊ Ramada Hotell Botnia
+46 (0)90 13 54 90
◊ Hotell Uman
+46 (0)90 12 72 20

LÖRDAG 24 mars

100:-

Kontakta Utställningsansvarig

280:200:200:0:280:75:-

En anmälningsblankett för varje klass
och för varje dag som katten ska delta.
Skicka gärna med kopior på tidigare
certifikat om katten kan ta titel.
OBS! ! !
◊ Vid anmälan av huskatt ange långeller korthår.
◊ Huskatter över 10 mån ska vara
kastrerade!!
◊ Vaccinering
& ID-märkning i

enlighet med FIFes & SVERAKs
utställningsregler
◊ Utländska utställare betalar på plats.
◊ Klassändringar och certifikat skall
meddelas senast en vecka före
utställningen till Eva Lindvall.

Utställningen beräknas pågå mellan
kl. 09,00-18,00. Enligt SVERAK’s
utställningsreglerna får ingen lämna
utställningen i förtid!
Upplysningar lämnas av…
◊

Hemsida: www.bjorkstakatten.nu

◊

Utställningsansvarig & Ordf.
Tommy Sjödin
Inre Öreström 214
916 93 Bjurholm
+46 (0)70 321 84 01
utstallning2007@bjorkstakatten.nu

◊

Sekreteriats ansv. & Sekreterare
Eva Lindvall
+46 (0)90 13 67 47
sekr@bjorkstakatten.nu

INGÅR I
”BÄST I NORR”

BRITT SPECIAL
med sidoklasser
&
BIR (Bäst i rasen)

Alla anmälda britter deltar
automatiskt
Priser till specialen mottages
tacksamt… meddela Gerd el. Sara
senast den 28 februari 2007
Vid frågor gällande specialen
kontakta…
◊ Gerd Andersson
090-149823
catpearl@telia.com
◊ Sara Björk
090-126877
quincy@pallen.net

Kommande
utställningar

vintern & våren 2007

070303-04

Gävle

2-cert

X-Katten

070324-25

Umeå

2-cert

Björkstakatten BJK

070331-0401 Trondheim

2 cert

Trønderkatten NRR

070407-08

Stockholm

2-cert

Skogkattklubben Birka

070414

Bollnäs

070428-29

Östersund

2-cert

Storsjökatten SÖK

070505-06

Stockholm

2-cert

Top Cat Club TCC

070505-06

Mo i Rana

2 cert

Polarkatten NRR

070512-13

Örnsköldsvik 2-cert

Örnsköldskatten ÖKN

070519-20

Stockholm

Perserkatten PK

070602-03

Örebro

SW

Nerikes Kattklubb NERK

070602-03

Harstad

2 cert

HÅLKA NRR

070616-17

Skellefteå

2-cert

Solkatten SOL

070623-24

Trondheim

2 cert

KKMN NRR

Se hur du anmäler
din katt på sidan 9.

Var ute i god
tid!

Hälsingekatten HÄK

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

10%

rabatt på

kattsand!*

Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
Det ger dig generösa rabatter på bl a:
Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
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Redaktionens r a d e r
Hej, jag heter Åsa Burström och är ny i
styrelsen för Björkstakatten är också ny som
redaktör för tidningen klösbrädan.
Jag kommer att göra vad jag kan för att
tillföra klubben och Klösbrädan så mycket
jag kan och ser fram emot ett nytt spännande
år
Då det gäller tidningen så är alla välkomna
med bidrag; inget är för lite, inget för stor,
alla bidrag är välkomna.
Tillsammans kan vi göra en bra tidning!

Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare: Tommy Sjödin
Redaktionen:
Eva Lindvall
090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Åsa Burström
0932 - 410 01
mediaproduktion@runaways.ac.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 2 - 2006

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 090-13 86 16
info@bjorkstakatten.nu

