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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.
 rabatt på kattförsäkring hos t
ex Agria.
 10% rabatt på kattillbehör (ej
foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
Exotic Zoo
 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos Zoo-center.
 rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.
OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJKmedlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med Exotic Zoo,
som innebär att du som medlem
stöder klubben när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2003
Huvudmedlem
(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.
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 2003

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

KONTAKTPERSON
FÖR:
Hemsidan
Ansvarig utgivare

VICE ORDF.
Vakant
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39 Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorksakatten.nu
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42 Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se

Klösbrädan
Hemsidan

Försäljning

AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31 Sävar
Avels-& utställningsfrågor
090 - 981 43
kerstin@justcatnaps.com
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
avel.sekr@bjorkstakatten.nu
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20 Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu
LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42 Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se

Klösbrädan
Kattvisningar

Kattungeförmedling

Medlemsregister
Hemsidan

LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
Kattvisningar
907 42 Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63 Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANT
Kristina Asplund
Utåkersvägen 48
914 92 Lögdeå
0930 - 303 75
erikcarlsson4@home.se

Klubbvärdinna
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Ordförande har ordet

Innehåll nr 3
4 Anslagstavlan
5 Aktiviteter

6 Utställning 2004

8 BJK i Farten

Hösten har slagit ett järngrepp runt oss med
blåst, regn och kallare klimat. Vi går mot
mörkare tider och kan väl till viss del glädja oss
åt att när snön lägger sig vit på marken så blir
det ljusare.
Det har varit en intensiv upptakt på hösten med
många aktiviteter i föreningen med att vi inledde
med deltagande på Nolia. Därefter har vi haft
besök av Agria, ett par raspresentationer samt
kattvisning på 4H-gården och att
kattuppfödarcirkeln har kommit igång. För det
senare vill jag verkligen ge en eloge till Gerd A.
som
också
startat
upp
en
kattuppfödareutbildning. För alla som
engagerat sig med att förverkliga dessa
aktiviteter vill jag “dela ut” dagens ros” i
mängder.
Ris finns det även för utdelning till alla
medlemmar som lyser med sin frånvaro när vi
från styrelsen efterlyser hjälp till att förverkliga
det som ni medlemmar önskar/kräver att
föreningen skall arrangera.
Det oroar mig mycket hur Björkstakatten skall
kunna leva upp till att arrangera alla aktiviteter i
framtiden när man kan konstatera att föreningen
till större delen består av passiva medlemmar.
UPP TILL BEVIS… ropar jag när det gäller
nästa Internationella Kattutställning som skall
vara den 15’e i BJK’s historia. Blir det inte önskat
resultat med intresseanmälningar till att aktivera
sig så kanske jag tvingas vara med om att ta
ett oönskat beslut om att ställa in detta så viktiga
arrangemang…
Ordförande

TommySjödin
Klösbrädan 3 - 2003

12 Harstad juli 2003
14 Ett lyckligt slut

16 Valberedningen
informerar
18 Titelkatter

20 Sommarminne

Fira Kattens Dag!

21 Wania

22 Lästipset

23 SVERAK-info
24 Katthälsa

25 Uppfödare i BJK
27 Avelssidan

28 Kommande
utställningar
Omslagsbild: S*Milda ma Tildes Abete
Rossa, norsk skogkatt. Foto: Katarina
Wilhelmsson
Våra annonsörer: Agria, Concremo
AB, Exotic Zoo, Granngården,
ZooCenter
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Anslags
tavlan
M ot i one r t i ll Sv e rak

Har du några förslag till

motioner inför SVERAKs
årsmöte; kontakta i så fall BJKs
styrelse

Utställning på gång?

Kerstin behöver din utställnings-blankett

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 SVERAK:s senast utgivna
blanketter som gäller så kasta alla gamla! Nya
blanketter kan antingen laddas ned från
SVERAK:s hemsida eller beställas från
kansliet
att även registreringsanmälan och
stamnamnsansökan skall gå via egna klubbens
avelssekreterare och att kvittokopia skall
bifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till
resp. persons hemadress (se sid 2).

Samåkn ing
Funderar du på att åka till BIRKAs
utställnnig i Stockholm 13-14
december? Kanske kan vi samåka alt.
hyra bil i Stockholm. Hör av dig till
tellasmar@hotmail.com
Ethel Henriksson

VINNARE

i medlemslotteriet denna gång blev
Barbro Bohlin, som får ett
presentkort på Exotic Zoo.
Grattis!
Du vet väl om att du kan skicka

in din utställningsanmälan via epost till Kerstin K? För att kunna
göra det behövs en fullmakt.
Blanketter och mer information
finns på BJKs hemsida http:/
www.bjorkstakatten.nu
Viktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse
från Kerstin att hon fått din
anmälan. Om inte, kontakta
Kerstin !!

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2003 blir priset endast 150 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.
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Aktiviteter under hösten/vintern 2003-2004
8 oktober - Kokard-kurs

Vi startar kokardkurs, intresserade kan anmäla dig till Sara Björk, 090 - 12 68 77, eller Birgitta
Forsberg, 090 - 77 68 41.
Klubblokalen kl. 18.30.

26 oktober - Utställningsmöte

Ett första planeringsmöte inför utställningen 2004. Se vidare på sidan 6.
Klubblokalen kl. 14.00

6 november - Går du på vad som helst?
Vad innehåller egentligen kattmaten du ger din katt? Kvällens kritiska guide bland ingredienserna är
Erik Edlund, med mångårig erfarenhet från kattmatsvärlden.
Klubblokalen kl. 19.00

13 november - Nymedlemsträff

Alla nya medlemmar i Björkstakatten inbjuds till en träff där klubbens styrelse presenterar sig och
klubben.
Klubblokalen kl. 19.00

30 november - Kattens Dag

Kattens dag firas med traditionell visning på Exotic Zoo. Butiken är öppen för besökare mellan kl.13
och 16. Se vidare information på sidan 20.

11 december - Raspresentation abessinier och somali
Kom och beskåda de vackra katterna från Afrika.
Klubblokalen kl 19.00

Pågående kurser och studiecirklar
En kurs för nya och blivande kattuppfödare pågår, liksom en studiecirkel där såväl erfarna som
nyböjare träfas för att diskutera olika ämnen. Information om dag och tid annonseras på hemsidan eller
lämnas av ledaren Gerd Andersson.

Assistentkurs

En assistentkurs kommer att hållas i början på nästa år, vilket datum är inte bestämt ännu. Om
du är intresserad av att lära dig hur man gör som domarassistent under en utställning - anmäl
dig till Ethel Henriksson, tel 090-18 91 71 eller ethel.henriksson@uh20.ac.se.
Klösbrädan 3 - 2003
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Utställning 2004
- organisation
- intresseanmälan

6

Klösbrädan 3 - 2003

Utställning 2004
- organisation
- intresseanmälan

Klösbrädan 3 - 2003

7

BJKi farten
Nolia

Nolia är mässan som har allt; gigantiska
jordbruksmaskiner, badtunnor, vykort, pussel och
hårvårdsprodukter
– Björkstakatten
såg för tredje
gången till att där
även i år fanns
katter att
beskåda. Mitt i
ungdomslandet
låg klubbens tält,
mellan Umeå
Bågskytteklubb,
Kaninavelsföreningen och Den Förhistoriska Världen
med sin brölande dinosaurier. Urtidsdjuren var det
dock ingen som stördes av, det var den moderna
musiken som framfördes på stora scenen som fick
utställarna att dra åt sig öronen, katterna tycktes dock
inte bekymra sig nämnvärt. Det var bara när
totalförsvaret hade sin flyguppvisning som många
katter tyckte det var obehagligt och tog skydd.

Åtskilliga mässbesökare kom in klubbens tält och fick
där träffa en mängd olika katter, totalt 14 olika raser
under hela veckan, träffa kattägare som villigt svarade
på allehanda frågor, välja och vraka bland
informationsbordets utbud och några stycken valde
också att bli medlemmar i klubben då vi under mässan
hade ett bra erbjudande. Kanske får vi se dessa
personer på plats i vårt tält om då två år då mässan
anordnas nästa gång.
Årets tapperhetsmedaljer går till Annie Lundström och
Eva Falck som var med under hela mässveckan – även
de dagar de inte hade katter på plats.

Katter av alla de slag fanns att beskåda på årets
stora Nolia-mässa
8

Foto: Katarina Wilhelmsson
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BJKi farten

Höstens första uppfödarträff
Den 2 september var det
dags för BJK:s första
uppfödarträff. Tidigare har
vi haft träffar några gånger
varje år för medlemmar
som föder upp katter, men
nu börjar vi bli så många att
det var dags att fundera
över hur vi ska lägga upp
träffarna. Många av de allra
nyaste uppfödarna ville gå
kurs. Det håller Gerd
Andersson i på ett
förtjänstfullt sätt. Ny
omgång till våren för de
som inte kunde komma med under hösten. Hör gärna
av dig till BJK om du vet att du vill vara med!

Alla andra uppfödare och de som går i Gerds kurs
träffas ett par gånger under höstterminen och
förhoppningen är att det då ska vara ett föredrag av någon
kattkunnig person. Vi har talat med några
specialveterinärer, som
kommer förbi Umeå nu
och då, så vi får se vad det
kan bli.
Du som kan mycket om
katter och uppfödning är
välkommen att vara med.
Du har mycket att dela
med dig till andra. Du som
tycker att du kan litet och
ingenting – kom du också.
BJK:s uppgift är att sprida
kunskap om katten, och
det gäller inte minst bland
våra medlemmar.
Nästa uppfödarträff kan du läsa om på BJKs hemsida,
www. bjorkstakatten.nu.

100% Rex
Torsdagen den 4 september fylldes lokalen med
förväntansfulla människor. Vi som arrangerade
kvällen var också lite pirriga i benen, - skulle det
komma någon?
Mina goda vänner tillika uppfödare (och blivande)
gjorde kvällen till en succé. Helen gjorde en
redogörelse för raserna cornish rex och devon rex,
själv berättade jag om german rex som vi inte har
i Sverige.
Katterna uppförde sig och hussarna och mattarna
också. Många tog tillfället att känna på en rex-päls,
se skillnaden på raserna genom att ta och titta på
deras ansikten.
Jag vill tacka alla som kom till vår rexkväll. Jag vill speciellt också
ge mina finaste komplimanger till
uppfödarna Helen Öjebrandt, S*Tofsörat‘s, Carina Brand,
S*Brandkatten‘s ochLena och Lars Dau, S*Sigillion‘s samt rexägare
Johanna J. Och naturligtvis mig själv (Lite inbördes beundran kan
väl aldrig va fel)!
Text och foto: Kristina Asplund

Klösbrädan 3 - 2003
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BJKi farten

Nydala KattExpo

Årets upplaga av BJKs traditionella kattexpo, 13-14
september, på Nydalas 4H-gård blev en lyckad
tillställning med vackert sensommarväder, trivsamt
serveringstält och många besökare. Som brukligt är
presenterades de deltagande kattraserna och ägarna
gjorde sitt bästa för att svara på publikens frågor.
Besökarna hade också en uppgift; att rösta på den
katt de tyckte bäst om. Publikfavoriter blev två katter
av rasen Norska skogkatter – båda dagarna!
Vinnarna förärades med en flaska ”kattvin” – en
godsak för familjens fyrbente vän.

Lördag

S*Lenlass Caesar – ägare Ylva & Kenneth Eriksson ,
uppödare Lena Höglin

Lördagens publikfavorit Caesar med ägaren Ylva Eriksson
och Anna Sjöström som fick sitt pris genom att rösta på rätt
katt.

Söndag

S*Milda ma Tildes Abete Rosso - ägare Åsa
Lövgren, uppfödare Birgitta Forsberg
Som vanligt fanns en klurig
tipsrunda på plats, bland de med 13
rätt drogs helgens vinnare:
Lördag
1:a Birgitta Forssberg
2:a Kurt-Ivan Lindberg
3:a Sara Björk
Söndag
1:a Anna Franklin
2:a Annie Lundström
3.a Susanne Larvia

Tipsrundan lockade
deltagare i alla åldrar

Abete Rosso, publikens favorit på
söndag, med ägaren Åsa Lövgren.

Resultatet av Årets Björkstakatt 2002 avslöjades
av klubbens kassör, Lennart Degerliden. Segrade
gjorde Billy, en cremefärgad burma ägd och uppfödd
av Barbro och Kurt Ivan Lindberg, grattis!
Foto: Katarina Wilhelmsson, Kennet Eriksson
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Barbro Lindberg visar sina burmor Hilda och Billy
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ÅRETS BJÖRKSTAKATT 2002

1. SW’01 GIC S*Barkli´s Billy the Woundercat, Burma, hane kastrat,
Ägare: Barbro & Kurt-Ivan Lindberg

165p

2. EC SW’99’01 S*Bonnea´s Hilda, Burma, hona,
Ägare: Barbro & Kurt-Ivan Lindberg

159p.

3. S*Peavey´s Teeny-Weeny, DRX hona
Ägare: Lena & Lars Dau

155p.

S*Barkli´s Aristo, Norsk skogkatt, hane, kastrat
Ägare: Barbro & Kurt-Ivan Lindberg

155p.

7. GIC S*Co'Coons King of Clubs , Maine Coon, hane
Ägare: Tommy Sjödin

140p.

9. PR & CH S* Just Catnap`s Bonzo, Norsk skogkatt, hane kastrat
Ägare: Anna Franklin

130p.

S*Tell Asmar Isaskar, oriental cremespotted, hane,kastrat
Ägare: Annica Ejderlöv

155p.

6. S*Barkli´s Carmen Miranda, Norsk skogkatt, hona
Ägare: Barbro & Kurt-Ivan Lindberg

150P.

8. S*Tomtens Bernard, Norsk skogkatt, hane kastrat
Ägare: Barbro & Kurt-Ivan Lindberg

137p.

10. S*Tell Asmar Iman, oriental, cremespotted, hane kastrat
Ägare: Johan Boström

100p

Selma, brunmaskad birma med
ägaren Johanna Thornqvist

Klösbrädan 3 - 2003

Nisse, brittisk korthår, presenteras
av ägaren Sara Björk

Vinnare i katthoppningen, långbente
siamesen Pepper. Ägare: Ethel
Henriksson
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Som utställare ställs man till slut inför det faktum att
man måste åka till Norge, om man nu vill fortsätta på
katternas karriärstege och samla nya titlar förstås.
Annie Lundström och jag valde så att åka till
Hålogalandkattens utställning i Harstad 19-20 juli.
Med oss hade vi tre orientaler, fyra siameser och var
sin chaufför och tillika passopp.

I Norge var det varmt, visst - stugan vi hyrt höll
godkänd bastuvärme, men nu över till utställningen.

Anna Franklin med sin Bonzo, för dagen IP

Lokalen var jättebra; rymlig, ljus, bänkad och
vältempererad. Jag tog mod till mig och gick assistent
för första gången. Det visade sig att jag inte var den
enda som var nybörjare – av sex assistenter var det
endast en som hade haft det uppdraget tidigare. Men
eftersom både domarna och arrangörerna var ytterst
förstående och trevliga så gick det hela bara fint, någon
tidig panel blev det dock inte.

S*Sandvretens Remus gick i babyklass och blev BIS-U
båda dagarna

För en bekväm resa, det tar trots allt närmare 12 timmar
att köra till Harstad, hyrde vi en mindre buss, en
Chewrolet Transport. ”Men är det inte en flyttbuss vi
behöver” undrade Lasse när vi började stuva in allt
bagage. Utställningsprylar, katternas stora
transportburar, våra egna väskor och framförallt all mat
vi skulle ha med oss fick slutligen plats i bussen. Resan
upp genom Sverige och nordligaste Norge bjöd på fint
väder och makalöst vackra vyer med snöklädda
bergstoppar och djupblåa fjordar. Riiga gjorde ett
lyckat utbrytningsförsök, de andra katterna tog det
lugnt; de hade både mat, vatten och toaletter i sina
boxar.
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S*Cat Trick´s Chipi Pepper blev DB och BIS-J båda
dagarna, dessutom fick han sin JW titel, här är domaren
Kristiina Rautio

Efter utställningen åt vi middag utanför stugan, utsikten
var vykortsvacker med Hurtigrutten som gled fram
nedanför oss. Annie och jag pratade naturligtvis katt
och herrarna pratade fiske. Riiga gjorde ytterligare ett
lyckat utbrytningsförsök och de andra katterna tog det
lugnt.
Klösbrädan 3 - 2003

Söndagen började med ihållande regn, något fiske var
det inte tal om - istället tog herrarna över stugans
städning. Annie och jag tyckte att det var en mycket
bra lösning; vi hade ju fullt upp med katterna.
Hålogalandkatten är en liten klubb där sekretariatet och
prisrummet sköttes av några få personer som också
ställde ut och hann med att vara speaker. Bra jobbat!
Att de dessutom alltid var glada och trevliga gjorde att
vi hade överseende med att utställningen också dag
två drog ut på tiden. Hemresan tog f.d.
lastbilschauffören över och vi andra sov eller dåsade i
Transportens sköna fåtöljer. Sällan har väl hundra mil
känts så korta.

Kristiina Rautio bedömer S*Tell Asmar Imsu Min,
resultatet blir ett CAPIB och IP

"Hur är du preparerad då? CHS* Lucky Loves Malibou
kollar Kristiina Rautios frisyr

Nya medlemmar
Kristina Adolfsson Jacobsson
Maja Andersson
Ingela Andersson
Charlotta Asp
Katrin Bergqvist
Kent Brännlund
Göran Gunnarsson
Elisabeth Hedlund
Elisabeth Hedman
Monika Henriksson
My Hägglund
Anders Högdal
Michelle Johansson
Mari Jonsson
Ewa Jälmbrant
Jan-Erik Larvia
Camilla Lindstein

Välkomna!
Klösbrädan 3 - 2003

Hur gick det för oss då? Annies honor, Hera och
Malibou tog sina IC/CH titlar, Malibou blev BIS-V
båda dagarna, Remus blev BIS-U båda dagarna, Riiga
blev IC, Pepper JuniorWinner och DB båda dagarna,
Loa och Isse tog sina IP titlar och vann BIS-K var sin
dag. Vad kan man annat säga än full pott? Vi var förstås
jättenöjda! Till Harstad åker vi gärna igen.
Text: Ethel Henriksson
Foto: Annie Lundström & Lars Boström

Lena Lundberg
Eva Lundberg
Catarina Lundell
Åsa Lövgren
Britt-Inger Niva
Malin Näsman
Birgitta Näsman
Josefin Persson
Elin Simmasgård
Anna Sjöström
Camilla Sommarlund
Jennie Stenberg
Johanna Thornqvist
Swen Tjäderborn
Lilly Widmark
Jenny Öberg
Leif Ögren
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Ett lyckligt slut
En solig dag i maj ringde min svärmor och berättade
att hennes vackra huskatt, Sessan, hade varit borta i
två dygn. Sessan visserligen alltid varit lite vidlyftig
och trots sina 9 år är hon fortfarande lekfull som en
kattunge, men hon brukade aldrig vara borta mer än
över natten och då alltid sitta på bron tidigt nästa
morgon.
Min man jobbade eftermiddagsskift den veckan, så min
mamma och jag åkte tidigt på eftermiddagen den 6
mil långa vägen till Nyåker. Min svärmor är drygt 85
år och inte så bra på att gå på ojämn mark. Tisdag
eftermiddag hade katten försvunnit och inte kommit
hem under hela onsdagen trots att det hällregnade hela
dagen. Nu var det torsdag och vi var jätteoroliga.
Jag hade ju hört av kattpsykolog Helena Pekkala att
man skulle leta nära hemmet, för många katter har
hittats döda bara 50 meter hemifrån. Dessutom skulle
man utgå ifrån att katten var stressad och man skulle
ropa men också stå still och lyssna länge. Denna teori
stämmer väl överens med verkligheten, då jag själv
har återlämnat en vilsen katt på Hermelinvägen. Den
hade varit borta i 5 månader och hittade inte hem trots
att den bara uppehöll sig på fel gård på Hermelinvägen,
ca 150 meter hemifrån. När jag lyckades para ihop katt
och ägare var den mycket skygg och förvildad.
Hursomhelst så började vi leta i alla ödegårdar och
skjul runt svärmors hus. Det finns ett stort antal att
välja mellan. Så småningom sökte jag mig längre bort
till bebodda hus och pratade med ägarna. Ingen hade
sett henne och de trodde inte heller att hon brukade gå
så långt eftersom de själva hade katter med sina revir.
Vi letade i timmar i sopcontainrar och uthus och
började att ge upp. När jag sneddade över tomten till
en ödegård vid isbanan nära svärmors hus, stod mamma
och vinkade att jag skulle komma och titta på några
mystiska spår. I sågspånen bredvid ett sågverk hade
hon hittat stora, runda spår (lodjur?) och mindre runda
spår (katt?) och vi kunde inte tolka dem annat: än att
ett lodjur hade tagit Sessan. Av och till har folk sett
både lodjur och rävar i byn som nu håller på att bli
avfolkad. Vi letade runt efter fler tecken men fick till
slut med sorg i våra hjärtan återvända till Umeå utan
att ha hittat henne.
På lördag förmiddag åkte så min man och jag till vårt
sommarhus som ligger 4 km från Nyåker, och min man
bestämde sig för at åka och leta så snart vi hade packat
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ur bilen. Jag trodde först att det inte var någon idé för
mig att följa med men jag kunde ändå inte koncentrera
mig på något annat heller, så jag låste in våra katter
trots protester och åkte med.
Min man visste var vi hade sökt och han kunde lägga
upp sökandet på ett bättre sätt. Där jag hade sneddat
över tomten för att titta på eventuella lodjursspår, letade
min man lite ordentligare och hittade ett trasigt
källarfönster och en dåligt stängd källarlucka. Huset

är livsfarligt för det faller takpannor från taket heja
tiden men Hasse höll upp källarluckan och skickade
in mig. Där var mörkt till att börja med så jag skrek att
nu skulle jag ha behövt ficklampan. Sedan skymtade
jag ljus och förstod att det var öppet upp till
övervåningarna. Då hörde jag ett avgrundsvrål. Det är
en katt här skrek jag, men det är inte Sessan för
hon låter inte så. Jag fortsatte att kalla “kissemiss” och
vildkatten svarade mig men flyttade sig. Jag blev rädd
att jag skulle bli överfallen av en stressad halvvild katt,
så min man fick upp ytterdörren vilket var ganska
enkelt, för att katt eller människa skulle ha en bättre
flyktväg än tillbaka via en trasig källarlucka.
Ibland tystnade katten men vi hörde att den förflyttade
sig allt längre upp i huset. Denna fastighet har varit en
lärarbostad på två våningar men sedan byggts om till
fyra lägenheter och huset är ganska stort. När vi kom
längst upp och längst in, såg Hasse skuggan av en
kattsvans. Det var Sessan och hon kände igen oss men
var ganska stressad. Jag kunde inte låta bli att utbrista:
men Sessangumman vad gör du här? Sedan bar Hasse
hem henne. Normalt går det inte att ens lyfta henne,
men han sprang hela vägen hem med henne. Nu sjutton
skulle hon hem efter att ha suttit inlåst i 4 dygn!
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Hon var jättehungrig men inte törstig, vilket vi tyckte
var lite oroväckande. Tänk om någon hällt glykol i
någon av de 4 toalettstolar som finns i huset, då skulle
det vara kört om hon hade druckit av det. Vi gick
tillbaka till ödehuset och jag stack ner lillfingret i den
första toaletten -det luktade gammal urin, skönt! längst
upp hittade vi en omkullvräkt plastdunk och vatten på
golvet. Där hade hon säkert druckit. Hennes smala
lycka var troligen att det hade regnat och att taket
läckte.
Sedan spikade Hasse igen källarfönstret och jag la
takpannor på källarluckan för att klämma igen den.
Inte för att Sessan kryper in igen men för andra katters
skull. Vi fasar fortfarande över tanken på vad som
skulle ha hänt om vi inte hade hittat henne den där
helgen, hon skulle aldrig ha tagit sig ut själv och hon
hade ju blivit bara mer stressad och mer slut för varje
dag. Eftersom huset var så stort var det säkert från
början spännande att undersöka alla skrymslen och

mycket roligare att sitta och titta ut genom alla fönster
än att vara i källaren. Om hon inte hade tagit sig längre
än till källaren hade hon kanske haft en chans att hoppa
upp till källarfönstret eller möjligtvis klämma sig ut
genom källarluckan, men hon uppehöll sig säkert
längre upp hela tiden och tittade på folk som åkte förbi
på vägen i hopp om att någon skulle se och rädda henne.
Hon såg säkert mig när jag sneddade över går
torsdagseftermiddagen. Så här efteråt har vi fått höra
att folk från en annan by sett en vit katt i fönstret och
frågat sig om någon flyttat in i gamla lärarbostaden
till slut. Att hon suttit mycket i fönstret kunde vi också
se på hennes sönderbrända, röda öron.
Hon mår i alla fall bra idag och är inte rädd för att vara
ute eller stanna utomhus under en natt, men hon aktar
sig nog för att krypa in varom helst. Och så fort hon
hör vår bil kommer hon springande så hon kan inte
vara långt borta från gården.
Slutet gott!
Agneta Nyberg Åhlin

Knaster vet hur man skyddar sig mot heta sommardagar!!!
Ägare: Filip Lind
Klösbrädan 3 - 2003
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2003-10-01

Ti l l D i g s o m ä r m e dl 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 5 november 2003. Sänd in Dina förslag till följande adress:
Björkstakatten
c/o Sven-Arne Jansson
Östermalmsgatan 36 C
903 32 UMEÅ
eller med E-post till: sven-arne.jansson@trasnidaren.nu
Vänliga hälsningar

Sven-Arne Jansson

Per Hedenberg

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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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

GRANNGÅRDEN
Vallmovägen 71, Umeå
Klösbrädan 3 - 2003
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Titel
katter

Internationell Champion
Afrodite, ORI j24
Harstad 2003-07-19
Ägare: Ethel Henriksson

Internationell Premier
S*Tell Asmar Isaskar, ORI e24
Harstad 2003-07-19
Ägare: Annica Ejderlöv

Internationell Premier
S*LenLass Caesar
Orkanger 2003-08-03
Ägare: Kenneth & Ylva Eriksson
18

Junior Winner
S*Cat Trick´s Chipi Pepper, SIA n21
Harstad 2003-07-19
Ägare: Ethel Henriksson

Internationell Premier
S*Tell Asmar Imsu Mim, SIA e
Harstad 2003-07-19
Ägare: Annica Ejderlöv

EuropaChampion
S*Björktassens Dione, BRI a
Orkanger 2003-08-03
Ägare: Gunnel Lindehall
Klösbrädan 3 - 2003

Titel
katter

Internationell Champion
S*Björktassens Herkulina
Orkanger 2003-08-03
Ägare: Gunnel Lindehall

Premier
S*Katrinelunds Mozart, RAG n03
Luleå 2003-09-03
Ägare: Kerstin Boström

Grand Internationell Champion
Miki Sanukis Mimmi, e 09
Krisitanstad 2003-09-27
Ägare: Maria Norberg
Klösbrädan 3 - 2003

Internationell Champion
S*LenLass Felix
Stockholm 2003-08-09
Ägare: Kenneth & Ylva Eriksson

Internationell Champion
IDP*All-Hairless Duchesse, SPH f0933
Luleå 2003-09-03
Ägare: Maria Norberg

Internationell Premier
S*Just Catnap’s Bonzo
Harstad 2003-07-19
Ägare: Anna Franklin
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Havet,

vad är väl havet annat än en massa vatten så långt ögat når,
tänker Riiga och blickar in mot land. Låt mig vila i en
klippskreva och väck mig när det bär hemåt tycks hon tänka.
Hemma finns solstolen som hon betraktar som sin egen och
sommarens favorit; hängmattan. Där har hon utsikt över allt
som händer – hon är ju när allt kommer omkring husets
drottning och bör därmed ha en upphöjd position. De
retsamma skatorna som skrattar år oss ska hållas på avstånd
och näbbmössen som trycker bland blåbärsriset må passa sig,
här vilar en sann jägare.
Under året har hushållet utökats med
ytterligare en liten ungtupp att fostra och
under sommarkvällarna dyker en taggig
gäst upp vid matskålarna. Taggig utanpå
men mjuk inuti - som vi orientaler då
tänker Riiga; med en grym look och ett
hjärta av renaste guld – se vi delar gärna
med oss av maten. Efter en härlig sommar
med god mat sover vi också gott under
den kalla och bistra årstiden.

Var med och fira kattens dag
anmäl dig till

Kattexpo Exotic Zoo
Söndagen 30 november, skyltsöndagen, visar klubben sina katter på Exotic Zoo, 13-16.
OBS! Glöm inte kattens vaccinationsintyg.
Anmäl dig till
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42 Umeå
090- 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
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Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Klösbrädan 3 - 2003

Wania

Mjaauuu…Pip-Lisa, Skrutt, Wania-Panja, SkrotWania, Snuttan, Häxan – Mycket har jag kallats
denna sommar men som mest får jag heta Wania och
är en svartsköldpadd med vitt Maine Coon-tjej.
För att börja från början så föddes jag och mina sex
syskon den 29 mars i södra Sverige. Min matte hämtade
mig den 4 juli och det blev en lång resa till mitt nya
hem. Efter två flygningar landade vi i Umeå där husse
mötte oss. Därpå en kort bilresa så var vi framme i
Röbäck där jag nu bor.

Min första kontakt med min ”bodygard” Wilmer (GIC
S*Co’Coons King of Clubs) var lite otäck för han var
inte lik någon av mina syskon eller de andra katter jag
träffat tidigare. Han luktade konstigt och såg kanske
lite elak ut, tror jag. Efter att jag fått tala om med både
fräs och morr att jag faktiskt är en tuff brud så har vi
blivit jättepolare. Han kan vara lite trög att få igång
och busa med ibland, men skam den som ger sig…
Efter att jag sovit en natt i Röbäck bar det iväg på en
ny bilresa ut till skogen i Tellvattnet och en liten stuga
som vi tillbringade större delen av sommaren där. Där
fanns det jättemycket att upptäcka, och woooww vi
fick vara ute hur mycket vi ville.

kallar utställning. Tre sådan resor har det blivit i
sommar. Först en riktigt lång resa till Harstad där jag
fick träffa farbror Raimond som gav mig en pokal som
det stod ”Domarens hjärtekatt” på. Jag träffade också
tant Kristina som såg lite konstig ut med ett spindelnät
vid ögat. Men vi fann varandra och hon sa att jag var
en riktig ”witch-cat” och ritade en häxa på
bedömningssedeln berättade matte.
Sedan har vi varit på en resa, inte lika lång, till
Stockholm och Scandinavien Winner där det var varmt,
trångt och mycket folk. Det var inte lika kul som i
Norge. Och vet ni vad? I Gävle på hemresan kom det
in i vår bil en liten svartsilver kompis/konkurrent som
kallades Suddagumma och luktade annorlunda. Var det
Wilmer som dragit dit henne? Jag blev ganska sur på
honom, men det visade sig att hon bara skulle lifta med
oss till Umeå för att åka vidare till Överkalix dagen
efter. Till sist var vi på en kort resa, bara till Luleå,
sista helgen i augusti där jag tror matte och husse fick
glädjefnatt när farbror Karl nominerade mig till
panelen????
Jag har dessutom hunnit hälsa på Donna och Elvis i
Skellefteå, morsat på Reifel, Thyra och alla katter
hemma hos Mariana i Överkalix. Den där svarta med
mycket päls som saknade nos tyckte jag såg för konstig
ut!! Den omtalade Nolia-mässan fick jag också vara
på men inburad större delen av dagen. Matte tog mig
ut på en promis i sele där vi var och kollade in några
konstiga kompisar i montern bredvid med korta
framben, långa bakben och jättelånga smala öron som
skuttade fram. Kaniner kallas dom visst – dom skulle
jag gärna ha lekt lite med.
Nu är det höst och snart blir det vinter(?) säger matte
och då ska vi vara hemma i Röbäck hela tiden. Jag
längtar redan till nästa gång vi kan fara till Tellvattnet
så jag kan se om alla mina små kompisar (insekterna)
är kvar…
…Kkrrrrrrrrrr

Flugor, humlor getingar knott, sviare, fjärilar,
trollsländor och myror är jättehäftiga att pillra på med.
En och annan groda har jag också kollat in. Jag har
haft det ganska jobbigt för det är mycket att upptäcka
och vara med på. Gå skogspromenader, plocka bär och
inte minst klättra i träd har matte och jag sysslat med
när husse har snickrat på bastun och Wilmer filosoferat
i någon rabatt. Ja det vill säga att det där med att klättra
i träd, det var väl mest jag som sysslade med det.
Förutom det underbara livet i stugan har husse och
matte dragit iväg med mig och Wilmer på något de
Klösbrädan 3 - 2003
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Lästipset
Ny bok om katter från Bilda förlag

Nu finns nya boken Djurdoktorn Katt att köpa på svenska. Den har precis givits
ut i inbundet format av Bilda förlag. I den här handboken finns allt du behöver
veta för att kunna hjälpa din katt. Boken ger dig kunskap om vad som kan
behandlas på egen hand och när du måste kontakta veterinär. Hur du bäst tar
hand om din katt när den har råkat ut för någon form av olycksfall beskrivs
ingående och du får lära dig första hjälpen. (FL-Net)

En god katt förlänger livet!

Här kommer ett litet boktips till alla kattägare. De kända
namnen Anna-Lena Brundin och Staffan Heimerson har
författat en liten pocket om hur det är att ha en katt. “En katt
är lika viktigt som lakan i sängen” skriver man bland annat i
denna lilla mysiga pocket. Boken heter En god katt förlänger
livet och är ett boktips att ta vara på. (FL-Net)

Boken Hälsoråd & Tips av AnnaStina Kitsnik samt
SVERAKs häfte Att ha katt finns till försäljning i
klubblokalen och i samband med Expon och visningar.
22
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SVERAKInfo
Sällskapskatter
Från och med 1 september 2003 gäller för
sällskapskatter på utställning samma krav på IDmärkning som för övriga katter.

Ägarändring av katt
Från den 1 januari gäller att uppfödare/
förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse
fylla i ägarändringintyget som medföljt
stamtavlan eller skriva ett egenhändigt intyg om
änring av ägare. Detta intyg ska skickas till
SVERAKs kansli. Det är alltså uppfödare eller
tidigare ägare som fyller i ändringen och som
undertecknar.

Huskattbevis

SVERAK erbjuder huskattbevis till katter som
inte har stamtavla!
Huskatten får ett unikt "bevisnummer" och
dokument utfärdas med omslag och inlaga, likt
en stamtavla, med plats för vaccinationer, IDnummer och andra veterinärintyg.
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Under 2003 utfärdas huskattbevis utan kostnad.
Blanketten "Ansökan om huskattbevis" skickar
du via din klubbs avelssekreterare för
vidarebefordran till SVERAKs stambokföring.
OBS! Huskatter som ställs ut på NRRs
utställningar i Norge måste ha giltigt
huskattbevis.

SVERAKs årsmöte 2004 hålls den 20 - 21 mars
Motioner från klubbarna ska vera SVERAK
tillhanda senast den 1 december.
SVERAKs officiella adress
SVERAKs kansli, Åsbroatan. 33, 504 56 Borås
Tel. nr. 033-10 15 65
E-post: sverak@averak.se
SVERAKs postgiro 55 00 20-2
SVERAKs bankgiro 630-2962
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Munhälsa hos katt – del 1

Hur ser din katt ut i munnen? Är du kattägare som
regelbundet skrapar tandsten eller luktar din katt så illa
ur munnen att du helst hoppas att den håller den stängd?
Katten har 30 permanenta tänder och 26 mjölktänder,
dessa tänder byts ut från 2,5 till 6 månaders ålder. De
flesta tandfällnngarna sker utan problem men kontrollera
för säkerhets skull att mjölktänderna verkligen fälls och
inte förhindrar att den permanenta tanden växer rätt; ett
felbett kan bli resultatet om två tänder måste trängas
om platsen. Kontakta din veterinär som enkelt kan enkelt
dra ut mjölktanden som vägrar släppa. Under fällningen
kan kattungen lukta illa ur munnen, det beror på att den
har en liten munhåleinflammation. Ge den lättuggad och
mjuk kost under den perioden.
Vissa katter får tandsten redan i unga år, andra inte alls.
Vissa raser tycks också ha större benägenhet att få
tandsten än andra. Tandsten är bakterier som fäster på
tänderna och bildar plaque. I plaquen, som bara blir
tjockare och tjockare, fastnar kalcium från saliven och
bildar tandsten.
Ett sätt att förebygga tandsten är att regelbundet borsta
kattens tänder några gånger i veckan. Använd en mjuk
barntandborste. Veterinären kan med lyckat resultat
avlägsna tandsten med ultarljud. För att förhindra
ytterligare uppkomst av tandsten kan man därefter badda
tänder och tandkött med hibitan-dental, en
klorhexedinlösning som finns på apoteket. Värt att testa
är också ett algpreparat som nu finns på marknaden även
för djur: DenProAnimal. Naturmedlet innehåller inga
tillsatser. Algen strös över blötmat eller uppblött
torrfoder. Mer information finns på hemsidan
www.denproanimal.info
Källa: Kattens Sjukdomar av Anne-Marie Nilsson

Besök Södra Djursjukhuset på nätet
varför inte besöka ett djursjukhus på nätet och
se hur de arbetar och hur man kontaktar dem.
Södra djursjukhuset i Stockholm har en egen
sida som är väl värd ett besök. På Södra
Djursjukhuset finns ett trettiotal kompetenta och
erfarna veterinärer, specialister och sköterskor
som tar sig tid, lyssnar och ger goda råd. Kika
in. (FL-Net)
http://www.sodradjursjukhuset.se
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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 kommit in inför detta nummer)

Katter kan bära salmonella till människor
Uppsala Nya Tidning berättar i veckan om ett fall
av salmonella hos barn där man misstänker att en
katt är smittobärare. Utekatter riskerar att smittas
av salmonellabakterier som i sin tur kommer från
småfåglar. Tio fall av salmonella bland katter har
konstaterats i Mellansverige bara i år.
Smittskyddsinstitutet misstänker alltså att minst ett
barn
smittats
av
katt.

Första hjälpen för hund och katt

Webbsidan Katter.nu har lagt ut en intressant och
lärorik avdelning kallad första hjälpen för hundar
och katter. Där kan man läsa om
pulsåderblödningar, sårförband och konstgjord
andning. Dessutom har man två tänkvärda
huvudregler, se till att inte bli biten och undvik att
förvärra djurets tillstånd. (FL-Net)
http://www.katter.nu/katter/forsta_hjalpen.htm

Kattrådet ger råd till kattägare

Hos kattrådet hittar du över 1000 vanliga frågor & svar om
katter! Om det är så att du skulle vilja ställa en egen fråga så
går också det bra. Vad sägs om ämnesområden som pälsvård,
kattgenetik och foderråd? (FL-Net)
http://www.katt.nu/spalten.htm
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Uppfödare i BJK
Bengal

S* Skogsleopardens
Maja Andersson 090-243 24
E-post: maja@holmsund.nu
Hemsida: http://www.holmsund.nu/maja/skogsleopardens

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, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/

Cornish Rex

S* Tofsörats
Solweig & Helen Öjebrant

0935 - 203 55

S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand
0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@mail.bip.net
Ann Englund
090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se

Devon R e x

S* Sigillion’s
Lena Dau 0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: Devon@Sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com
Klösbrädan 3 - 2003

Helig birma

S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/Index.htm
S* Sommarlund’s
Marina Sommarlund

090-14 66 27

S* Odenkatten’s
Krista Rousu
0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson
070-305 92 51

090-19 22 53,

S*Salsakattens
Eva Andersson 090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se

Main Coon

S*Arctic Star
Linda Adolfsson

0941 - 100 02

S*Kvarngårdens
Lotten Hanefjord. 0950 - 530 16
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post: tommys@roback.nu
Hemsida: http://www.roback.nu/lgh36/
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Uppfödare i BJK

N o r s k s k o g ka t t

S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/
S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall
090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson
090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida: http://www.justcatnaps.com
S* Katt Aila’s
Maria & Madeleine Stenberg 0935-260 76
E-post: katt.ailas@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/kattailas/index.html
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/Index.htm
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@telia.com
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S* Pireu’s
Linda Sundström 090-12 65 76, 070-347 69 30
S* Tofsörat’s
Solweig Öjebrant 0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen
S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren 090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/
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O r i e n t a l & Siames

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

Pe r s e r & Exotic

S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
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
0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S* Nova Queen’s
Anna-Karin Karlsson

090-13 72 65

S* Sommarlunds
Marina Sommarlund

090-14 66 27

S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn 090-18 20 05, 070-395 76 60
pudeltax@hotmail.com

Sphynx

All-Hairless
Maria Norberg
090-404 80
E-post: norberg@home.sol.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/
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Avelssidan
Planerade/väntade kullar
MAINE COON
S*Lingontuvan’s planerar en kull mellan
Starpaws Reiffel Bullet, MCO ds22
och
GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La, MCO
a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

RAGDOLL

S*Vilda Western`s väntar sin första Ragdollkull
vecka 48
Far: Ch S*Sheltieblue Raggasmoke, RAG a
Mor: S*Sheltieblue Raggalollipop, RAG a
Kontakta Kerstin Tjäderborn
tel. 090-18 20 05, 070-395 76 60
pudeltax@hotmail.com

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

Avelshanar

DEVON REX

HELIG BIRMA

S*Di Felicia’s don Juan, SBI n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99

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

CORNISH REX

S* Tofsörat’s
IC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats, CRX ns09
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55
S*Jazz-Annas Cannonball, CRX e24,
Blodgrupp A Född:2002-11-06
Står till begränsad avelstjänst till lämpliga,friska
krull-missar.
Blivande avelshane: Benito Bequerell, CRX e23
Född:2003-04-26
Bitte och Jenny, tel:0930-20744
cornishrex@sverige.nu
www.geocities.com/hamnskarskatten/
S*Brandkatten's Nalle Puh , CRX d23
född: 2002-12-02
Blev BIS junior på sin första utställning. Till
begränsad avel.
Far: EC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats (CRX ns09)
Mor: IC S*Älgskogens Eldiga Elsa (CRX f23)
Elisabeth Hedlund 090-142777
ehlena@acc.umu.se

CH S*Älgskogens Ragnar Eriksson DRX d,
f. 020203
Blodgrupp A
Kristina och Erik Asplund 0930-303 75

NORSK SKOGKATT

EC S*Tofsörat’s Oisin, NFO n09
IC S*Tynäsudden’s Victory, “Vic”, NFO ds22
IC S*Tofsörat‘s Link, NFO w 63 (vit oddeyed)
Alla tre till mycket begränsad avel
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55
CH S*Barkli´s Cat Stevens, NFO n0924
Jessica Jansén 090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se

PERSER/EXOTIC

EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,

EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090- 19 12 58

SIAMES
S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, sia n21
Ethel Henriksson, 090 - 18 91 71
tellasmar@hotmail.com

UPPFÖDARE

I nästa nummer av Klösbrädan ges
ni möjlighet att utan kostnad ha
med en egendesignad julannons,
storlek ungefär som ett visitkort.
Skicka din annons senast 1 december till
Eva Lindvall, eva.136747@telia.com

Klösbrädan 3 - 2003
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Kommande
utställningar
hösten och vintern 2003-2004
NOVEMBER

031101-031102
031115 - 031116
031122 - 031123
031129 - 031130

Köpenhamn
Stockholm
Linköping
Stockholm

World Winner
Stockholms Kattklubb (SK)
Linköpings Kattklubb (LK)
Järva Kattklubb (JKK)

031213 - 031214

Stockholm

Skogkattklubben Birka (BIRKA)

040103 - 040106
040117

Stockholm
Örebro

Speed Cat (SC)
Nerikes Kattklubb (NERK)

040228-040229

Gävle

X-Katten

DECEMBER
JANUARI

FEBRUARI

10%

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

rabatt på kattsand!*

Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabattengällerpåordinariepriser.EjEverclean)

- 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
Åter igen har redaktionen nöjet att lämna över ett
nummer av Klösbrädan. Hösten har varit tillräckligt full
av aktiviteter så att vi kunde välja och vraka i materialet.
Det är bra. Ett par av våra medlemmar har bidragit med
texter, och nästan ingenting kan göra oss gladare. Att få
läsa om hur andra har det med sina katter är alltid
givande.
Har även du en text, som du tror andra har nöje av att
läsa? Sänd då genast in den, så vi får extra mycket
julläsning! Har du något “julkort”, som vi kan pryda
nästa nummer med? Bra!!! Vi sitter här och väntar på
det!
Det är kul att göra Klösbrädan, och vi välkomnar gärna
fler i redaktionen.
Ha en fortstt skön höst!

Ethel,Ethel,Eva&Karin

Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2003/04

Nr 4
Nr 1
Nr 2

Utgivning

Manusstopp

v 51
v 14
v 30

1 december
1 mars
1 juni

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

Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare: Tommy Sjödin
Redaktionen:
Ethel Henriksson
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Eva Lindvall
090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
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 a) planerade och födda kullar, avelshanar
samt b) omplacering av katter, kan göras utan kostnad
för huvudmedlem. För stödmedlem och övriga kostar a)
20,- och b) 10,- per nummer.
Annonspriser (per utgivning)
Annonsstorlek
färdiga original

BJKmedlem

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

75:50:25:-

Övrigs SVERAKanslutna annonsörer
150:100:50:-

Kommersiella annonser

Klösbrädan 3 - 2003

Annonsstorlek
färdiga original

Per
nummer

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

200:150:100:-

Helårsabonnemang
750:450:300:-
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Välkommen att besöka oss
även på Internet.
www.exoticzoo.com

Exotic Zoo erbjuder BJKs uppfödare att vid
köp av Everclean kattsand:

Ta tre förpackningar - betala för två!

Har du någon fin kattbild som vi kan få använda på webben?
Ta med den in till oss eller e-posta den till erik@norrsken.nu.
Sänd även in en liten bildtext.
BJÖRKSTAKATTEN
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20

903 36 UMEÅ
Tel/Fax 090-13 86 16
bjorkstakatten@katter.nu

Linn, Maria och Viktoria

