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Björkstakattens medlemstidning

MEDLEMSFÖRMÅNER

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.

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

•
•

•

•
•

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 2004
ORDFÖRANDE
Jan-Erik Larvia
Djäkneböle 726
905 87 Umeå
090 304 44
janne_madisons@hotmail.com

KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig utgivare

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

Klösbrädan
Hemsidan

Försäljning

AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Avels-& utställningsfrågor
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31 Sävar
090 - 981 43
kerstin@justcatnaps.com
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@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
907 42 Umeå
Kattvisningar
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
SUPPLEANTER
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com

Klubbvärdinna

Birgitha Andersson
Frejgatan 4 A
911 30 Vännäs
0935 - 103 87
frejgatan.4@vannastv.net
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Ordförande har ordet
Så var den här sommaren förbi och hösten är här
igen. Tyvärr kunde vi inte genomföra något
kattexpo på Nydala i år och detta dels på att det
var för få anmälda. Kanske berodde detta till stor
del på att detta evenemang hamnade mitt emellan
två stora Norrlandsutställningar. Men alla
medlemmar får istället chansen att anmäla sig till
Kattens dag som firas den 28 november. Övriga
aktiviteter annonseras i vanlig ordning på hemsidan.

Innehåll nr 3
4 Anslagstavlan
5 Aktiviteter
6 Påminnelse!!!
7 Inför utställningen 2005
8 BJK i Farten
10 Kattens Dag 2004

Nu börjar det dra ihop sig för den grundläggande
organiseringen av vår utställning som ska
genomföras i maj nästa år. I detta nummer
presenteras utställningsarbetet i grova drag för att
ge en översiktlig bild av grundstommen. Alla gamla
och nya kattvänner är varmt välkomna att delta i
denna planering och datum för utställningens
planeringsmöten kommer att stå på hemsidan.
Även ni som inte är vana utställare får väldigt gärna
vara med eftersom detta är en möjlighet att lära
känna en del av klubbens verksamhet och vi tror
att det finns massor av kompetens bland er.
Klubben hoppas och ser fram emot ett trevligt och
positivt samarbete mellan medlemmarna när vi nu
gemensamt ska genomföra 2005 års 2-certs
utställning.

11 Så kan det gå ....

Avslutningsvis hoppas jag att ni haft en trevlig
sommar med många lata dagar. Själv har jag och
min familj ägnat vår tilltänkta semester åt att leta
och fånga in en förrymd skogis. Men vad gör man
inte för dessa djur?

29 Avelssidan

12 Gunnars funderingar
15 Lästips
17 SVERAK-info
19 Titelkatter
22 Valberedningen informerar
23 Införsel av yngre hundar &
katter
24 Katter och allergi
27 Uppfödare i BJK
30 Kommande utställningar
31 Redaktionens rader

Janne Larvia
Ordförande

Omslagsbild
Huskatterna Frasse och Tussie. Ägare och
foto Malin Hedman

Våra annonsörer:
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Agria
DjurMagazin
Granngården
ZooCenter
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Anslags
tavlan
RÄTTELSE
Grattis till huskatten
Sixten som blev BIS
huskatt på BJK.s
utställning i mars!
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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

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2004 är priset endast 175 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.
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VINNARE

i medlemslotteriet denna gång blev
nr 643 Bengt Sandgren, som får
ett presentkort på DjurMagazin.
Grattis!

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

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

Ringklocka
Dessvärre har det förekommit att dörren in
till vår klubblokal varit låst under
öppettiden på torsdagkvällar. Det är ju flera
andra föreningar som har lokaler i
anslutning till vår, och även om man låst
upp så har det hänt att någon annan låst
dörren utan "torsdagsansvariges" vetskap.
Därför finns det nu en ringklocka; knappen
sitter rakt fram när man kommer nedför
trappan och ganska högt upp. Håll knappen
inne minst 5 sekunder så hörs det att någon
vill komma in!
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Aktiviteter under hösten 2004
21 oktober Raspresentation Brittisk korthår
Kom och bekanta dig med den söta knubbiga nallebjörnskatten av rasen Brittiskt korthår.
Plats: Klubblokalen 19.00

4 november Raspresentation Sphynx
Vi får bekanta oss med den hårlösa och mycket ovanliga katten som går under namnet Sphynx.
Plats: Klubblokalen 19.00

18 november Nymedlemsträff
Nya medlemmar får denna kväll möjlighet att träffa styrelsen, ställa frågor och få information om klubben
och dess verksamhet. En personlig inbjudan kommer också att skickas ut. OBS datumet är preliminärt!
Plats Klubblokalen 19.00
.

28 november - Kattens Dag
Kattens Dag firar vi genom att visa våra katter i Djurmagazins butiker. Se sidan 10 för mer information.

9 december - Utställningsmöte
Nu börjar det bli dags att komma igång med det förberedande arbetet inför vår utställning i maj nästa år.
På sidan 7 kan du läsa mer om detta.
Plats: Klubblokalen kl. 19.00

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.

Stallkatten på Hippologum vilar efter morgonens musjakt
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ATT EN NATT VAKNA
att en natt vakna
vid tassande steg
över golvet,
av en fuktig nos
och en varmsträv tunga, av
den friska kylan
från en frostig päls,
av nynnande spinnsånger
som berättar den nattliga
skogens mystik,
av allt detta som endast
en katt kan förmedla
när han kommer in
utifrån mörkret att en natt vakna
på ett sådant sätt
för att sedan somna om
med den varma varelsens
lätta andedräkt
susande intill örat det är den högsta formen
av lycka Solkatter
Holger Levin
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Utställnings&Avelssekreteraren påminner
BJKs utställnings- och avelssekreterare Kerstin Kristiansson 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.
Du vet väl om att du kan skicka in din utställningsanmälan via e-post till Kerstin K?
För att kunna göra det behövs en fullmakt för varje katt. 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 !!

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 hämtas i
klubblokalen.
att även registreringsanmälan och stamnamnsansökan skall gå via egna klubbens
avelssekreterare och att kvittokopia skall bifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till Kerstin Kristianssons hemadress:
Skogsvägen 9, 918 31 Sävar.

Pejlutrustning för katt
PetCom är en pejlutrustning för att söka och
återfinna små sällskapsdjur.
Utrustningen består av en liten radiosändare
och en mottagare. Tack vare sändarens
smidiga design kan katten röra sig fritt då den
rastas eller leker. Sändaren är dessutom
regnsäker. PetCom kan användas på flera djur
samtidigt eftersom mottagaren är försedd med
100 kanaler.
http://www.petcom.se/
6

Tala med veterinären på
telefon
Vi har tidigare tipsat om att du kan rådfråga en
veterinär över telefon. Det är telefonvete-rinärerna
hos Agria som har öppet alla dagar. Du får råd om
vad du skall göra med ditt sjuka djur. Behövs det
akut vård eller annan enklare behandling?
Samtalet kostar 25 kronor oavsett längd och numret
är 0900-100 51 61.
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Din klubb behöver

DIG!

Följande gäller:
Nästa år ska Björkstakatten anordna en 2-certs utställning den 21-22 maj och 2005 års utställning blir extra
speciell med tanke på att Sverak firar 50-års jubileum. Det blir Björkstakattens 16:e internationella utställning
och vi firar även 20-års jubileum. Därför behöver klubben alla medlemmars engagemang både före, under och
efter utställningen. Det kommer under hösten och vintern att hållas utställningsmöten där vi ska börja organisera
det grundläggande. Det första mötet blir den 9 december kl. 19.00. Datum och tid för kommande möten kommer
att stå på hemsidan.
Ni som har intresse av att denna utställning ska genomföras:
Detta gäller framför allt alla er utställare, men även ni medlemmar som vill bidra till klubbens fortsatta verksamhet.
Vi har flera olika ansvarsområden som måste fyllas upp med folk så det är bra om ni redan nu börjar fundera över
vad ni kan hjälpa till med.

Ingen kan göra allt... Alla kan göra något... Om alla gör något blir allting gjort...
Utställningsområden som måste bemannas
Varje område behöver 1-2 huvudansvariga som gör upp om uppgifter och schema med det antal personer
som valt just detta område.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utställningsansvarig
Assistentansvarig & assistenter
Domarmat: ansvarar för domarnas lunch & ev. domarmiddag
Domarvärd: samordnar transport & logi för inbjudna domare, tillgodoser dem med fika mm.
Entré
Hall & bur: planering av burplacering, montrar, uppskyltning i lokalen
Information: presentation av klubben & dess verksamhet
Katalog
Lekhörna: tillgodose med diverse aktiviteter för barn
Lotteri
Panel: planera panelen tillsammans med övriga berörda områden samt presentation
Pr & Reklam
Priser: planering & anskaffning av priser
Sanitet: tömma sopor vid domarborden, burraderna samt fylla på desinfektionsmedel
Sekretariat
Servering: bidra med bakverk, servera publik & utställare
Sjukvård
Skylt & Parkering: skylta upp med banderoller, organisera parkeringen
Veterinär: torka veterinärborden, kolla vaccinationsintyg samt chipmärkning
Webbansvarig: organisera & publicera utställningsresultat under utställningshelgen

Alla insatser är varmt välkomna och ingen ska jobba ensam utan varje område kommer att bestå av
några personer som tillsammans hjälps åt. Ni är välkomna att höra av er om ni har funderingar om
något område som ni är intresserade av att jobba inom.
Upplysningar: Ordförande Janne Larvia mail: ordf@bjorkstakatten.nu eller telefon: 090-30444, 070-5480170
Klösbrädan 3 - 2004
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BJKi farten
Hemma-Hos-Degerlidens
Aktivitetshösten i Björkstakatten inleddes 14 augusti
med en Hemma-Hos-Träff hos Karin & Lennart
Degerliden och deras perser och exotic katter. De
som sökte sig uppåt Carlshöjd behövde inte tveka
om var familjen Degerliden bor då Lennart varit
förutseende nog att skylta hela vägen fram till huset.
Väl där fick vi bekanta oss med fem små underverk,
Alice och Opus ungar, 10 v. gamla. De tre
exotflickorna, två svartsköldpaddor, hade fått
namnen Astra Ursa Minor & Astra Musca, och
bruntabbyn Astra Dorado. Grabbarna var döpta till
Astra Taurus och Astra Draco, båda bruntabby
perser. Som alla kattungar var de så näpna och söta
och luktade så gott men den fanatstiska

kattungepälsen skvallrade om att här kommer det att
blir katter med det där lilla extra extra i pälsväg. De
stolta föräldrarna, Alice och Opus, fanns på plats och
fick förstås också visa upp sig. Kattutställningar i alla
ära men det slår inte att få träffa fina katter på nära
håll i hemmet! Sen så värmde kaffet gott och fikat var
verkligen mumsigt.
Vi tackar för en trevlig stund på altanen och hoppas
att någon annan känner sig manad att ha en träff
hemma. Du behöver inte vara uppfödare eller ha
kattungar, det räcker med att ha katt. Är du
intresserad- ta kontakt med någon i styrelsen.
Vill Du presentera din katt i Klösbrädan?
Den behöver inte ligga på någon 10-i-topp-lista,
(bara din egen). Skicka in en bild och en kort
presentation.

Ö-vik 12 - 13 juni
Rutinerade utställare vet att klä sig väl när det bär av
till ÖKN. Vi hade förvarnat de som var där för
första gången men fick ändå höra "vi visste det skulle
bli kallt men in så k a l l t!" Kylan var det största
samtalsämnaet men en mängd fina Björkstakatter
fanns också på plats, bl.a. kom alla huskatter från
BJK. Här till höger Malin Hedman med Tussie,
nedan Maria Löfnäs med Ivan som blev BIS.

Foto: Elisabeth Jonsson
8

Klösbrädan 3 - 2004

BJKi farten
Exotic Zoo har bytt namn till DjurMagazinet, slagit
på stort och öppnat en ny butik efter en av Umeås
bästa affärsgator på Mariedal. Butiken är dubbelt så
stor som den gamla och i utformning och sortiment
lämnar den inget i övrigt att önska; att den dessutom
har en stor fri parkering gör den ännu mera attraktiv.
Cornish rexarna Electra och Smilla , ägare Ann
Englund

Glasskattens Calippo, russian blue, ägd av
Anna Savenstam
Invigningen varade i dagarna tre och lördagen 19/8
var klubben inbjuden till kattvisning. Ett 30-tal katter
fanns på plats och hela 15 raser + huskatt var
representerade. Publikfavorit blev bengalen Dessan
med ägare Marie & Anita Ahlberg- Grattis!

Dessan, en bengal från Bonneas, blev publikfavorit
på sin första visning

Foto: Ann Englund

Vi vill ha in roliga

katthistorier
Har du hört en rolig historia om
eller med en katt? Eller har du en
egen på lager? Sänd in den till
Klösbrädan, så är du med i en
utlottning av en världsnyhet.
Klösbrädan 3 - 2004
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Nu närmar sig

KATTENS DAG 2004!

Välkommen att fira kattens egen dag med traditionellt kattexpo
på skyltsöndagen 28 november. I år har vi möjlighet vi att synas
på Djurmagazinets båda butiker. Glöm inte kattens
vaccinationsintyg. OBS! Vi träffas vid klubblokalen på lördag
27 november kl. 13.00 för att köra burar.

Anmäl till
Djurmagazinet Mariedal
öppet 12-16

Djurmagazinet City
öppet 11-16

Ethel Henriksson
0705-979 257

Eva Falck
090-19 37 52

tellasmar@hotmail.com

familjen.falck@umea.mail.telia.com

Välkomna till en dag i kattens tecken!

Kattens vardag

När matte ska diska....
När matte kokar fisk....
10

Klösbrädan 3 - 2004

....när inte haspen är på

Berättelsen om den rödhårige killen
Det hela började med att den Norska skogkatten Legolas
kom hem till oss i mitten av juni. Han skulle bo hos oss i
väntan på ett nytt hem eftersom hans gamla ägare inte
kunde ha honom kvar och hans uppfödare var i färd med
att flytta utomlands. När vi fick höra att han skulle avlivas
bestämde vi oss för att försöka ordna ett nytt hem till
honom. Efter att ha varit hos oss i två veckor blev det dags
för Legolas att tillbringa en vecka på prov ute i Brattby för
att se om han skulle komma överens med en annan skogis.

enkel resa. Eftersom vi inte hade vare sig ork eller lust att
göra annat än att leta så kan man nog säga att Statoil i
Vännäsby plötsligt fått nya stammisar som åt frukost, lunch
och middag och ibland nattfika hos dem. En dag när vi
släpat oss iväg till en av stans djuraffärer för att handla
kattsand så tittade tjejen i kassan på oss och undrade hur
det egentligen stod till. Hon tyckte att vi såg helt
utmattade ut och gråtfärdig berättade jag vad som hänt.
Då sa hon -”Ring Gabrielle på Djurskyddet så kan hon
säkert tipsa om hur man bäst får tillbaka in katt”. Sagt och
gjort så följde vi detta råd och blev tipsade att sluta springa
runt och leta och istället satte vi ut en kattfälla för att
invänta hungerns pådrivande kraft.
När det gått ytterligare några dagar utan att Legolas synts
till började vi fundera om han blivit instängd i någon
intilliggande byggnad. För att kunna utesluta detta anlitade
vi en spårhund som genomsökte alla skrymslen och vrår i
närheten, men inte ett spår efter Legolas.
Efter 10 långa dygn med kontroll av kattfällan morgon och
kväll hade kattfällan äntligen slagit igen på en
onsdagsmorgon. Med andan i halsen sprang vi fram för
att titta efter vad vi lyckats fånga under natten. Det var
han! Där satt Legolas och tittade förskräckt på oss och vi
kunde knappt tro att det var sant. Några sekunder senare
befann sig både fällan och Legolas i bilen och där fick han
snällt sitta tills vi hunnit innanför dörren. Det första han
gjorde efter hemkomsten var att gå på toalådan och sedan
bar det iväg till matskålen. Det var en mycket hungrig katt
som i all iver använde sina båda framtassar för att stoppa
in torrfodret i munnen.

Samma kväll han lämnade vårt hus började en 10 dagar
lång och overklig mardröm. Via telefon fick vi veta att
Legolas rymt nästan omgående vid ankomsten. Han hade
hoppat ut genom ett fönster 3 meter ovanför marken och
stuckit iväg direkt. Förskräckta skyndade vi dit och började
leta och ropa på honom. Men efter 4 timmar utan ett spår
av honom var vi tvungna att åka med barnen till deras
morföräldrar för att sedan kunna tillbringa natten i det
område där han befunnit sig. Efter en halv natts letande,
flera kilometers vandrande och en polisanmälan senare var
vi tvungna att ge upp, men bestämde oss för att komma
tillbaka tidigt dagen efter.
Klockan 8.00 morgonen därpå var vi åter på plats och nu
började grannar i området fundera över vårt beteende. Vi
informerade, ställde frågor, visade kort på Legolas och
lämnade visitkort med utlovande om hittelön. När han inte
synts till under 2 dagar bestämde vi oss för att åka runt
och knacka dörr i hela Brattby. Mitt i allt elände kändes det
positivt att möta så många förstående och vänliga
människor.
Det gick några dagar och vi pendlade fram och tillbaka
mellan Djäkneböle och Brattby som är en sträcka på 3 mil
Klösbrädan 3 - 2004

Så här efteråt kan vi konstatera att det är väldigt obehagligt
när en katt försvinner. I det här fallet fanns det många
perspektiv som vi var tvungna att beakta. För det första
var Legolas en innekatt som egentligen inte kände oss
särskilt väl och för det andra befann han sig i ett alldeles
okänt område fullt med faror. Med denna vetskap upplevde
vi det mycket stressande att inte veta vad som hänt honom
och man föreställer sig förstås det allra värsta av scenarier.
Samma dag som han hem tillbaka ringde jag polisen och
Djurskyddet för att meddela att han kommit tillbaka. Det
var en otrolig lättnad att äntligen kunna sätta sig ner och
andas ut. I efterhand känner jag en otrolig tacksamhet
över att ha fått träffa så många vänliga och hjälpsamma
människor som förstår hur högt man kan värdesätta en
katts liv.
Avslutningsvis kan det tilläggas att Legolas nu fått ett
nytt hem. Det fanns nog en mening med allt detta för att vi
skulle förstå att han skulle stanna hos oss. Sommaren 2004
kommer vi för alltid att förknippa med en efterlängtad men
inställd semester, sömnlösa nätter, otaliga timmar i snårig
skog, förstörda skor men framför allt då den rödhårige
killen fick en speciell plats i våra hjärtan.
Text & foto: Susanne Larvia
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Hej, dä ä n Gunnar!
Nu ä ja i fartn igen. För je sõm int
läst õm mä i före numre, sä fo je
skyll je sjalv. Sä myche kan ja väl
skriv att ja ä n huskatt å bo på ti n
by int sä langt från stan. Numer ä ja
instängd sen käringa vorte vis att ja
ä värt perninga å gå å ställ ut å att
hon kan fo betart för att ja ä lave
nan kattjänt.
Live ha vorte sõm eljest ätter att
ja vorte huskatt. Nu är ä käringa
sõm bestäm vicken jänt ja ska träff.
All romantik ä sõm bortblåst! Je
förstå att jäntern te byn ä sä olyckli
när ja int häls på dem sõm förut. Ja
fundere på hur ja skull kõmma mä
ut å dell slut sä klicka ä dell. När ä
va utställninga, sä feck ja n del
”kontakter” å en å dam lärt mä ä
bra ä knep å de va dä sõm kõmme
fram. Ställ dä baki gardina å ä
alldeles tõst. Bäst sõm hä ä, sä ska
käringa ut i pensionärskuvösen å då
ha du chans´n din. Ja gjort sä å kan
je tänk je, hä lyckes! Käringa va
först ut – sen kõm ja! Hörje, ja ha
allri sprunge sä fort nan gang. Ja va
först in till grannars, men jänta va
int hem, sä dä bar iväg över ån dell
nästgrannars. Dell min stora lycka
va jänta hem. Just sõm vi skull dell,
sä tro du int käringa kõmme där a
gårsplan. Ja försökt å smit iväg, men
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hon va snabbare å spänt tag i mä å
sä bar iväg hem. Begrip je hur
olyckli ja va? Nu är ä kört, tänkt
ja. Å så vart ä å.
Int no me att ja va pest för alle
jänter te byn ätter dä, utan nu hadd
käringa kõmme på na nytt elände.
Du behöver nog få frisk luft, men
under kontrollerade former. sa
elände dell kärring. Hon spänt n rem
runt hals´n å ti dä sä satt hon fast n
anne rem, sõm hon höll i hanna. Nu
ska du lära dig att gå i koppel.
Ta du dä på na lämplit ställ, tänkt
ja. Int fo du mäg dell å gå dit du
vell. Sä fort hon ställt ne mä, sä for
ja õnner bron å där spänt ja tag i n
stålp å tjurhöll mä. Käringa slet å ja
skrek. Dell slut fick na lös mä, men
då kute ja runt bena på na, sä hon
satt sä på ändan, sä dä ba stänkt
õm ä. I mer än n tim höll vi på inna
hon gedd sä. Ni ska veta, att dä va
n sõm bar huvve högt när vi kõmme
in. Dä va bå först och sist ganga hon
försökt vä dä.
När ja nu int få kut runt te byn, så
gett ja ju hitt på na anne. Nanting
sõm ha vise sä va bra ä å kliv opp i
fönstre å petta ne blommern! Gulla
ligen vilken fart man fo på käringa!
Hon skrik å gorma å ja må ba bra.
N anne sak sõm ä roli, ä å klös på

lädersoffa eller på tapetern. Att n
männish kan leva õm sä myche!
Hon gå an sõm õm hon hadd fott
strykjärne på fot´n.
Numer gå mitt liv ut på å hitt på
allt sõm käringa int vill att ja ska
göra. Fantasin min ha gett mä
oanade möjligheter. Bäste ja ha gjort
n harn vecka ä då ja lyckes hitt åt
käringas smyckesskrin. Dä va ba n
massa krafs, men hon låssas sõm
hon ha dyre smycka, Ja si no ja, att
dä ä ba skräpe. Hort hä va, sä bli
na alldeles tokit då ja riv ut låa och
spri ut smycka runt hele huse. Bäste
va då ja lyckes få ä halsband dit i
tvättställe. Hä vort knepit för
käringa å peta opp ä från avloppe.
Tänk je blanninga å hårbõlla och
halsbanne. Utan å ta i kan ja säg att
int ä man den mest omtyckte katt´n
i n harn går´n ätter dä.
Nä, hörje. Nu gett ja tänk på
refrängen. Höst´n ä här å då gett ja
hitt på na nytt å bråk ve käringa õm.
Nanting sõm verka bra ä, att vi ska
på nan ny n utställning å nu ha ja lärt
mä n hel del nytt, sä vänt ba dell je
fo hör hur ja hadd ä där.
Je må ha nä
N Gunnar
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KATTUNGAR TILL SALU

San-T-Ree Midnigt Jewel / IC S*Cat Tricks´Chipi Pepper
ORS n
SIA n21 JW
Annie Lundström Tel. 090 77 44 94 070-660 00 27
Klösbrädan 3 - 2004

13

100

0 T
ACK

till Kenneth Eriksson som byggt en sån fin rastgård åt oss! I sommar har vi kunnat vara ute och spana på
fåglar, insekter, småkryp och grannskapets alla katter förstås.
Ha en bra höst önskar Bonzo, Simba, Kimmy, Chilli, Oracle, Amare
14
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Lästipset
Lyssna när djuren talar
Författare: Mia Mattson
Medförfattare: Bertil Edin
Publicerad av Forum
Mia Mattsson kan tala med djur. Med sin telepatiska förmåga fångar
Mia upp känslor, sinnesstämningar och bilder från djuren och
fungerar som en länk till människan.
Djuren berättar för henne hur de vill bli behandlade, om de har ont
någonstans eller om de är rädda för något, vad de tycker om och
varför det ibland blir problem av olika slag. Mia skriver ned vad de
har sagt. Hon kan inte bota dem utan sedan får ägaren kalla på
veterinär, byta träningsmetod eller tillmötesgå djurets behov på
något annat sätt.
I denna självbiografiska och gripande bok får vi följa Mia
tillsammans med djuren och deras ägare. Hennes klient kan vara
en hund eller en katt, en häst eller en papegoja. Ja till och med en
olycklig sköldpadda. Mia berättar också om händelser som format
och förändrat hennes liv och som hjälpt henne att utveckla förmågan
att lyssna när djuren talar.
Elisabeth Jonsson

Nya medlemmar
Marie Ahlberg
Jens Axengrip
Christina Axengrip
Anders Beckius
Marie Dahlberg
Lina Degerliden
Christina Edlund

Caroline Eliasson
Erika Eriksson
Carina Johansson
Frida Jonsson
Susanna Lind
Maria Lindvall
Theresa Mörk

Anneli Nordqvist
Malin Norlin
Lotta Sindhöj
Cristine Sundbom
Elisabeth Thors
Gunilla Waara
Maria Wretell

Välkomna!

Klösbrädan 3 - 2004
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S*Tell Asmar
orientaliskt korthår & siames
presenterar

Koh-I-Noor

"Olympia"
Orientaliskt korthår till salu efter
Pepper & Riiga!
Ethel Henriksson
090- 189171
0705-979 257
tellasmar@hotmail.com
16
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SVERAKInfo
Nytt telefonnummer
Från den 13/8 nås stambokföraren på tel. nr 033-10
15 65 - det gamla direktnumret har upphört. SVERAKs
kansli har ett nytt växelsystem och ber om överseende
med de problem som detta till en början kan orsaka.
OBS - stambokföringen
Tänk på att ansöka om stamnamn i god tid före
kullregistreringen. Ta kontakt med den egna klubbens
avelssekreterare för besked om status rörande insänd
registreringsanmälan. Registreringsanmälningarna
hanteras i den ordning de kommit in till SVERAK under
förutsättning att alla intyg och kvitto på inbetalning
bifogas. Begäran om kompletteringar, ex. intyg eller
kvitton, sänds alltid till klubbens avelssekreterare som
kontaktar den berörda uppfödaren. Tänk på att alltid
ange det referensnummer stambokföraren angivit när
du skickar in de begärda kompletteringarna. Detta för
att inte fördröja ytterligare handläggande av
registreringen.
Nyhet beträffande rabiesvaccination vid import av
katter till Sverige
Med anledning av nya EU-direktiv som börjar gälla
2004-07-03 har Jordbruksverket kommit ut med nya
föreskrifter om rabiesvaccinering. Vaccinering och
revaccinering ska nu ske i enlighet med
vaccintillverkarens rekommendationer - tidigare fanns
det bestämda tidsgränser oavsett vaccin. Kontrollera
därför med din veterinär vad som gäller för det vaccin
du har eller tänker använda så att vaccinering och
revaccinering sker på rätt sätt.
Djurpass
Nytt är även att det från 2004-07-03 krävs ett djurpass
som din veterinär utfärdar. I detta pass sammanställs
alla vaccineringar, tester och avmaskningar som krävs
för att ta in en katt till Sverige. I samband med detta
försvinner kravet på friskintyg och registrerad importör
så det blir alltså lättare att åka över gränsen med sin
katt. Mer information och de specialregler som finns
när man kommer från vissa länder finns på
Jordbruksverkets hemsida.
Beslut rörande IDP
Redan utfärdade utställarlicenser löper som vanligt, inga
nya licenser kommer att utfärdas
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Det föreligger inga som helst hinder för
enskilda SVERAK-medlemmar att använda avelshanar
registrerade i andra förbund - i enlighet med SVERAKs
respektive FIFes regelverk
Överföringar av katter från andra förbund kommer att
behandlas i enlighet med SVERAKs respektive FIFes
regelverk.
SVERAKs 50-årsjubileum
Tag chansen att redan nu boka annons i den kommande
jubileumsboken. OBS! Fel bankgironummer har angivits
på en del blanketter - rätt bankgironummer är 57356503
Aktuella avgifter
Registrering av kull/ stamtavla
Enkel avgift, ungar inte äldre än 3 mån.
200 kr
Dubbel avgift, ungar äldre än 3 mån. 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
50 kr
Enstaka häften
15 kr
Kompendiet “Att ha katt”
50 kr
Stamnamnslista
150 kr
Startpaket
300 kr
FIFes standard
250 kr
FIFes EMS lista
40 kr
FIFes Coulor Chart
100 kr
FIFes titelkokarder
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
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DjurMagazinet

DjurMagazinet
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Titel
katter

Champion
S*Barkli´s Snowflake,NFO w
Örnsköldsvik 2004-06-13
Ägare: Anna Sjöström

Internationell champion
S*Magicbrook Whirlwind, CRX ns
Piteå 2004-09-05
Ägare: Carina Brand

Internationell Champion
S*Southamptons Luthien
Mo i Rana 2004-06-19
Ägare: Susanne Larvia
Klösbrädan 3 - 2004

Grand Internationell Premier
S* Tell Asmar Imsu Min, SIA e
Piteå 2004-09-04
Ägare: Annica Ejderlöv

Internationell Champion
S*Just Catnap's Mad Max
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Susanne Larvia

Internationell Premier
Smuggler Born To Be Wild, BRI e
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Stina Årebrand
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Titelkatter

Europa Champion
S*Esteticas Ariel,
Piteå 2004-09-04
Ägare: Gerd Andersson
Grand Internationell Premier
S*Just Catnap's Bonzo, NFO n
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Anna Franklin

Champion
S*Catpearl's Golden Calacit
Piteå2004-09-04
Ägare: Gerd Andersson

Champion
S*Sommarlunds MossRoss,RAG a04
Piteå 2004-09-05
Ägare: Synnöve Solbakk Kalsson
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Premier
FIN*Gnome's Chilly Champagne
Piteå 2004-09-05
Ägare: Gerd Andersson

Internationell Champion
S*Laterna Magica's Florida Key West,
MCO f09
Piteå 2004-09-05
Ägare: Tommy & Lena Sjödin
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Internationell Champion
S*Englundens Duchess, CRX d 23
Orkanger 2004-07-31
Ägare: Carina Brand

Premier
S*Milda ma Tildes Balder Blåfot,
NFO a0924
Bodö 2004-07-24
Ägare: Birgitta Forsberg

Grand Internationell Champion
S*Milda ma Tildes Filippa K, NFO
n0924
Bodö 2004-07-24
Ägare: Birgitta Forsberg

Internationell Champion
S*Curliques Karma Karizmatika DRX w
63
Mo I Rana 2004-06-19
Ägare Lena & Lars Dau, Lögdeå

Internationell Premier
S*Mervärdeskattens Sherekhan DRX d
Mo I Rana 2004-06-19
Ägare Lena & Lars Dau, Lögdeå
Klösbrädan 3 - 2004
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2004-10-10

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 5 november 2004. 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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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 denna gång.

Kunskapscentrum
för
husdjur i Sverige
HusdjursSverige är ett unikt projekt som
syftar till att vara en attraktiv samlingsplats
för de som söker kunskap och information
om ämnet husdjur.
Den riktar sig i första hand till de som i
sitt arbete har anknytning till hus-djur. Men
då den är en produkt i sann
inter-net-anda är den öppen och tillgänglig
för alla med dator, modem och ett intresse
för hus-djur.
http://www-husdjurssverige.slu.se/

Jordbruksverket informerar - Införsel av yngre hundar och katter
Under förutsättning att det finns speciella skäl kan
Jordbruksverket bevilja dispens för att föra in djur som
är yngre än tre månader från andra länder inom EU.
Detta gäller endast djur som inte vaccinerats mot
rabies och som kommer från ett land som är klassat
som rabiesfritt: Belgien, Cypern, Danmark, Finland,
Grekland, inkl öar, Holland, Irland, Italien, Luxemburg,
Portugal, inkl öar, (Sverige). Spanien, förutom Ceuta
och Melilla, Storbritannien, listan kommer att
uppdateras i oktober
Vidare måste djuret vara ID-märkt med mikrochip eller
tatuering och avmaskat mot dvärgbandmask.
Ansökan om dispens ska vara Jordbruksverket tillhanda
senaste 30 dagar före införseltillfället och ska göras av
djurets ägare eller den fysiska person som för ägarens
räkning ansvarar för djuret vid införseln. Bifoga ett kvitto
på att ansökningsavgiften på 400 kronor är inbetald på
Jordbruksverkets bankgiro 5693-2486.
I ansökan ska följande anges och om möjligt
styrkas med skriftlig dokumentation.:

* Importörens namn och adress.
* Uppfödarens namn och adress.
* En skriftlig försäkran från djurets uppfödare på att
djuret är fött hos uppfödaren och att det inte haft eller
har kunnat ha någon kontakt med vilda djur.
Om Jordbruksverket beviljar dispens är beslutet förenat
med villkor om att djuret endast har vistats hos uppfödaren
och att djuret transporteras direkt till Sverige. Rör det
sig om djur från Danmark eller Finland kan detta ske
med bil, annars med flyg. Djuret ska också ha ett
sällskapsdjurspass och vara avmaskat mot
dvärgbandmask.
Jordbruksverket rekommenderar starkt att hundvalpar
vaccineras mot valpsjuka, HCC och parvovirus samt att
katter vaccineras mot kattpest. Dessa sjukdomar kan
vara dödliga hos det unga djuret, men en korrekt utförd
grundvaccination ger ett gott skydd.
Observera att inga besked kan ges per telefon.

* Vilka skäl som finns för att detta djur måste tas in till
Sverige innan den uppfyller våra ordinarie införselkrav.
* Djurets art, ras, födelsedatum och ID-nummer (du kan
sända in ansökan utan ID-numret och komplettera med
det senare för att vinna tid).

Har du frågor kan du kontakta Art-och
smittskyddsenheten på telefonnummer 036-15 55 33
mellan 9.30-11.30 och 13.00-15.
Information från Jordbruksverket, www sjv.se

* Beräknad plats och tidpunkt för införsel till Sverige.
Klösbrädan 3 - 2004
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KATTER OCH ALLERGIER
Att behöva göra sig av med sin
älskade livskamrat pga egen eller
familjemedlemmars allergi är en
gemensam fasa för alla kattälskare.
Läkare säger att det inte finns någon
allergifri kattras. Hur man tål katter är
mycket individuellt och det avlivas för
många katter pga allergier. Har du
anlag eller vet du att du är allergisk,
ska du ta en lång funderare INNAN du
skaffar en katt. Besvären kommer
oftast inte på en gång utan brukar
kunna smyga sig på och då sitter du
med en 6 månaders kattunge som
måste placeras om..
Vad gör man om man vill prova i alla
fall ?
Köp INTE katt - ta kontakt med en
uppfödare och var ärlig och säg precis
hur det ligger till. Uppfödaren kanske
har en katt som du kan ha hemma på
prov och som kan gå tillbaka till
uppfödaren om du får besvär.
Fodervärdsavtal kan vara bra att
tillämpa.
Allergener
Det ämne som kan framkalla allergi
kallas allergen. Allergen är ett
äggviteämne.
Vissa katter är mer
allergiframkallande än andra
I åratal skrattade allergispecialisterna
när patienterna svor på att de klarade
av att umgås med vissa katter, medan
andra orsakade dem nysattacker eller
pipande luftrör. Vissa kattägare
upplevde också att de inte var
allergiska mot sina egna djur men att
andras katter kunde ge dem symptom.
Forskade som studerat sätt att
reducera kattens allergener har faktiskt
funnit att vissa katter genomgående
fäller lägre halter av allergen.
Patienter och kattägare hade alltså rätt.
Olyckligtvis, finns det inga bra sätt att
identifiera de "hyperallergeniska"
katterna i förväg.
Det man kan konstatera är att
hormonerna är kopplade till mängden
allergener hos katten. Det visar sig att
hankatter fäller väsentligt större halter
av allergener än honkatter. En
kastrerad hane där emot fäller betydligt
färre än en okastrerad hane.
Hår, urin, mjäll och saliv gör inte
katten allergiframkallande
Forskare misstänkte länge att hår, urin,
saliv och mjäll var en källa till allergi.
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Amerikanska forskare hävdar nu att
den viktigaste orsaken till allergi mot
katt beror på kattens talg, ett fett
sekret från djurets talgkörtlar som
finns i huden speciellt omkring
svansroten. Dess funktion är okänd,
men talg kan vara viktig för hudens
och pälsens kondition, som individuell
doft och kattens sexuella beteende.
Talg är den huvudsakliga källan till den
kraftigaste av kattens allergener, Fel d
1 (förkortning för Felis domesticus,
dvs tamkatten).
Talget torkar och flagnar till små
partiklar som lätt bärs av luften. Tvärt
emot andra allergener, som pollen eller
dammpartiklar som är 10 gånger större,
så landar knappt talgpartiklarna på
marken. Faktum är att de luftburna
partiklarna av Fel d 1 är lika stora som
de små dropparna i de sprayer som
används för medicinskt bruk gjorda för
att tränga in i bronkerna
Inte konstigt att allergi mot katt ofta
leder till astma! Partiklarna tränger inte
bara in i mattor och stoppade möbler,
de fastnar på väggar, tak, hår och
kläder. Detta gör att de kan färdas
nästan överallt. Luftburna
kattallergener kan lätt detekteras i hem
utan katter, i skolor och till och med på
sjukhusen.
Fel d 1 är långlivad och överlever i
månader eller år efter att katten
försvunnit från platsen. Det är därför
vissa av dem som lider av kattallergi är
skeptiska: "Jag lämnade Tusse till mina
grannar i tre veckor, och mina symptom blev inte ett dugg mindre".
Forskning för utvecklingen framåt för
att göra dig motståndskraftigare och
din katt mindre allergiframkallande
Specialister och allergiker drömmer om
att upptäcka ett sätt att behandla
katten, inte patienten. Olyckligtvis, de
flesta av våra försök har blivit en
besvikelse.
Två hoppfulla framsteg- ett spray som
reducerar mjällbildning och
acepromazine, ett animaliskt lugnande
medel rapporteras göra katten mindre
allergiframkallande. En studie 1995 av
Detroits Henry Ford Hospital visade
tyvärr att dessa inte hade någon effekt
på Fel d 1.
Ett annat lovande framsteg- veckovis
badande av katten visade positiva
resultat i flera mindre studier, men
studien från Detroit visade att även

denna behandling inte hade tydlig
effekt.
Att bada eller duscha katten kan nog
hjälpa den som är överkänslig men
kanske inte den som är svårt allergisk.
Så är det inget vi kan göra?
Fel d1 styrs av hormonerna och hanar
producerar substantiellt större
mängder av det. Även om kastrering
av en hane minskar exponeringen av
allergenen, till en "säker" nivå för den
allergiske kattägaren är det fortfarande
mycket osäkert och man kan inte vara
säker på att symptomen kommer att
minska.
Allergisprutor kan hjälpa mot
kattallergi
Det är några saker du bör veta innan
du överväger att ta sprutor. Metoden
är obekväm. Normalt ges dessa små
injektioner (immunotherapy) två
gånger i veckan i sex månader, därefter
var tredje eller fjärde vecka i tre till fem
år.
Reaktioner mot sprutorna förekommer.
På grund av att serumet är gjort av
extrakt från det ämne du är allergisk
emot, finns det alltid en risk att få en
allvarlig reaktion, från nässelfeber eller
nässelutslag till anafylaktisk chock.
Lyckligtvis är de allvarliga reaktionerna
sällsynta och de visar sig redan på
läkarbesöket. Reaktioner kan då
snabbt behandlas.
På plussidan, bortsett från reaktioner,
så hjälper behandlingen. I USA räknar
man med att 80% fallen leder till
förbättring. Hur mycket förbättring?
Målet är att öka toleransen mot
kattallergen tiofalt. Det är jämförbart
med att öka toleransen mot solljus
genom att använda solkräm med
solskyddsfaktor 10. Du kan stanna i
solen 10 gånger längre i solen utan att
du bränner dig, men du kan fortfarande
bränna dig.
Även om det inte är ett botemedel, så
är behandlingen mer effektiv än annan
medicinering eftersom den behandlar
orsaken, inte bara symptomen.
Nyare, högförädlade extrakt har gjort
tester och behandling mycket mer
precis och effektiv, och innovativa
former av immunoterapi är fortfarande
under utveckling och lovar ännu mer
säkerhet och effektivitet.

Klösbrädan 3 - 2004

Att finna lindring
Om du är ovillig att ge upp din katt är
du inte ensam, omkring 75% av
kattägarna skulle väljer att behålla sin
katt även om deras läkare avråder dem.
Men innan du bestämt dig, var ärlig
mot dig själv. Om du eller någon
familjemedlem är allvarligt sjuk i astma
eller har allergi orsakad av katten, gör
du ingen en tjänst genom att behålla
katten i hemmet. Oftast är det klokast
och barmhärtigast att hitta ett nytt hem
till katten. Kom ihåg att fortsatt
exponering kan leda till ökade symptom.
Men väljer du att fortsätta leva med
din kompis så kan du ändå göra en del
för att minimera exponeringen av
allergen och behandla symptomen få
följande sätt.
Bor du på landsbygden kan du låta din
katt vistas utomhus en del av dagen.
Du kanske har möjlighet att göra en
stor rastgård så att katten stora delar
av dygnet kan vistas ute. Även om
katten föredrar att vara inne under den
kalla delen av året så kan det vara
alldeles idealiskt att låta katten
använda rastgården under den
pollenrika våren. Detta kan faktiskt
lösa de värsta problemen för många.
Om det alternativet inte finns, försök
åtminstone att hålla sovrummet
"kattfritt" (du tillbringar en tredjedel av
ditt liv där). Kroppen kan då återhämta
sig.
Reducera antalet kattallergenansamlingar
Eftersom Fel d1 tränger in överallt i

hemmet kan det hjälpa att reducera
ansamlingar av allergenet, t ex mattor
som innehåller 100 gånger större halter
än vad som finns på ett hårt golv.
Madrasser och kuddar kan täckas av
lufttäta omslag. Försök att minska
antalet stoppade och klädda möbler,
speciellt i sovrummet. Avlägsna
överflödiga böcker, prydnadsföremål
och andra dammsamlare.
Var speciellt försiktig vid
dammsugning
Som faktiskt kan förvärra dina symptom när de små partiklarna går rakt
igenom filtret och bildar moln av Fel
d1. Låt gärna någon annan dammsuga
eller använd speciella dammsugarpåsar
eller dammsugare som innehåller
inbyggda högeffektiva (HEPA) filter.
Låt gärna någon annan i familjen
tömma kattens kisslåda.
Effektiva fristående luftrenande
apparater
Som innehåller HEPA-filter löser inte
problemet men kan förbättra din
ansträngningar att reducera
allergenerna.
Ta din medicin
Ta dina mediciner. Tro inte att du kan
tvinga kroppen att tolerera
allergenerna. Det är inte samma sak
som att vaccinera sig enligt den metod
som tidigare beskrevs.
Behandla dina övriga allergier
Få personer är allergiska bara mot katt.
Genom att hålla kontroll på dina
allergier mot pollen, mögel och damm
kan din allmänna tolerans mot katt öka
betydligt.

En bra läkare kan hjälpa dig med dessa
problem och remittera dig till en
specialist om det är nödvändigt.
Var observant på symptom men tro
inte att alla tecken beror på allergi
Om många av dina släktingar har eller
har haft allergi, tredubblas risken för
att du skall bli allergisk, då kan du vara
lite extra observant.
Observera om följande händer
frekvent:
- Symptomen minskar när du är borta
på semester, även om det tar några
dagar innan de avtar.
- Symptomen uppträder året runt,
snarare än säsongsvis.
- Barnen är frekvent sjuka med
rinnande näsor, hostningar och med
rossliga halsar.
Till sist...
Din katt är en familjemedlem som älskar
dig, förhasta dig inte i dina beslut.
Artikeln var menad att visa att det
trots allt inte behöver vara en katastrof
om det inträffar.
Det finns en hel del lösningar och
mildring på problemet. Vi kan nog vara
ganska säkra på att vi inom några år
har ännu bättre alternativ.
Glöm inte att katten har andra positiva
inverkningar på oss människor, men
riskera inte ditt liv om du är allvarligt
sjuk.

Kattunge till salu, men tänk dig för innan du köper en katt om någon ifamiljen har
allergiska besvär
Klösbrädan 3 - 2004
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

GRANNGÅRDEN
Vallmovägen 71, Umeå
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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
S* Silverspirit´s
Åsa Burström 0932 - 410 01
E-post: mediaproduktion@runaways.ac.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/runaways/

S* Sigillion’s
Lena 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
070-475 46 66 Birgitta 070-565 51 10 Bengt
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s

Brittisk korthår

S*Eithel's
Therese Bahlenberg 090 - 13 95 37, 070 - 271 66 45
E-post: bahlenberg.therese@telia.com

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

S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se
S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

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

Cornish Rex
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand
0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten
S*Englundens
Ann Englund
090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/
S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund 0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
Britt-Inger Niva & Jenny Öhlund 070 - 388 91 23
E-post: rexkatten@yahoo.se
Hemsida www.geocities.com/hamnskarskatten/

Devon R e x
S*My Angel
Elin Quist 090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
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S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51
S*Salsakattens
Eva Andersson 090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
S*Vinaminni’s
Elin Hedström 090 - 401 21
E-post: elin@nuovoinizio.se

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

N o r s k s k o g ka t t
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/
S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall
090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
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*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson
090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida: http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@telia.com
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Madison's
Susanne & Janne Larvia 090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg
090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090 - 19 10 67
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
S*White Pearl
Susanna Lind 090 - 77 87 22 073-587 47 33
E-post: susannalind2@hotmail.com
Hemsida: http://www.skogskatt.se
S*Önskan's
Ida Gustavsson 0663 - 106 09 070-566 98 69
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: http://www.geocities.com/chowie222004

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

Pe r s e r & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
Lina Degerliden 090 - 13 62 96
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post:zweivierzwei@yahoo.com
S*Habituss
Nadja Hägglund 090-774052
E-post: Habituss_elon@hotmail.com
S*Subwoofer
Eva Falck 090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren
090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Ragdoll
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson
0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson, 090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund

090-14 66 27

S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn 090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk

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

Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg
090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/
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Avelssidan
Planerade kullar
NORSK SKOGKATT
S*Madison's planerar en kull i höst/vinter -04
mellan...
IC S*Southamptons Luthien NFO f0923
IC S*Just Catnap's Mad Max, NFO n23
Mer info & bilder finns på hemsidan http://
madisonscattery.com
Susanne Larvia 090-30444, 070-6265365
E-post: susanne@madisonscattery.com
S*Önskan's planerar att para...
Far: CH S*Gottneriver´s Guffy es 09 22
Mor: S*Myselisia´s Eloise n 24
Ida Gustavsson, 0663-104 15, 070-566 98 69
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: www.geocities.com/chowie222004

DEVON REX
S*My Angel planerar en parning mellan
Mor: IDP*Talamasca's Daylight Torn DRX
f09 (B)
Far: N*Santalas Gizmo DRX ns22 (B)
Elin Qvist
Telefon: 090 19 66 06 alt. 070 367 53 31
E-post: e_quist@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/
devon_rex
S*Sigillion's planerar en parning
mellan
Far: (N) Santala's Gizmo DRX ns22
Mor: S*Peavey's Reflection of
Pennylane DRX d
Lena & Lars Dau 0930-32034
0703687813, 0706883977
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: www.sigillion.com

BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl's planerar att para
Far: S*Catpearl's Golden Calacit, BRI ny11
Mor: Holtas Harrier, BRI ns11
Gerd Andersson 090-14 98 23 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: hem.passagen.se/catpearl/

RAGDOLL
S*RagaCoon planerar en parning mellan
Mor: S* Sommarlunds MossRoss, RAG a04
Far: Azzi`s Frodo, RAG a04
Synnöve Solbakk Kalsson 090 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.ragacoon.com/

Väntade kullar
RAGDOLL
Fjälltoppen´s väntar en kull v.45-46
Mor: S*Katrinelund´s Pejja Rag a21
Far: S*Fjälltoppen´s Eucalyptus Rag n03
Carin Nilsson 090 971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Vilda Western´s väntar en kull vecka 46
Far: CH King Pellinor á Camelot Treasure.
Rag n
Mor: S*Sheltieblue Raggalollipop. Rag a
Kerstin Tjäderborn 090-18 20 05
Hemsida: www.vildawestern.tk
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SIAMES
S*Blue Aveny´s väntar en kull
Far: IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW,
SIA n21,
Mor: Cayoma´s A Women in Love, SIA
f21
Maria Jansson, 0935 - 20966 070 - 25

58 899
NORSK SKOGKATT
S* White pearl väntar en kull vecka 44
Mor: S* Lenlass Jade, NFO w
Far: S* Mighty Claws Aragorn, NFO d22
Susanna Lind
E-post: susannalind2@hotmail.com

CORNISH REX
Kattungar väntas vecka 44 efter
Far: S*Kazimirez Allain CRX w61 blå ögon)
Mor: S*Englundens Toulouse CRX d33
http://hem.bredband.net/nemi
Frida Jonsson 090 - 13 13 18
E-post: jonssonfrida@hotmail.com

Kattungar till salu
RAGDOLL
S*Fjälltoppen’s har kattungar födda 10/9
Far: S*Sommarlunds Megastar Gizmo rag n
04
Mor: S*Fjälltoppen´s Akleja rag f
Carin Nilsson
Telefon: 090 971 07 alt. 070 637 51 57
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2

SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR
S*Tell Asmar har en kattunge född 7/8
Far: IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW,
sia n21
Mor: IC Afrodite ORS j24
Ethel Henriksson, 090-18 91 71,
070-597 92 57
ethel.henriksson@uh20.ac.se
S*Bergbackens har kattungar
Far: IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW, SIA
n21
Mor: San-T-Ree Midnight Jewel
1 hona SIA n
1 hane SIA n21
Annie Lundström, 090 - 77 44 94 070-660
00 27
S*Just Catnap's har kattungar
Kull född 2004-08-12
Far: IC S*Just Catnap´s Eddie Eagle NFO
ds 09 23
Mor: S*Just Catnap´s Modesty Minth
NFO n 23
1 hona NFO fs 23
1 hona NFO f 23
1 hona NFO fs 23
Kull född 2004-09-16
Far: IC Barkli´s Don Juan NFO n 09 24
Mor: S*Just Catnap´s Bast NFO n 09 24
1 hane NFO n 24 brunspotted
1 hane NFO n 09 svart/vit
1 hona NFO n 09 24 brunspotted/vit
1 hane NFO n 24 brunspotted
Kerstin Kristiansson 090-981 43 0706786029, 073-2111600
E-post: kerstin@justcatnaps.com

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

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

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

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

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

RUSSIAN BLUE
S*Glasskattens Calippo Merry X-mas,
RUS
Anna Saverstam
E-post: anna@roback.nu
Hemsida: www.roback.nu/lgh12/calippo
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Kommande
utställningar
hösten & vintern 20042005

OKTOBER
041009-10
041009-10
041030-31

NOVEMBER

Skellefteå
Gävle
Stockholm

Solkatten (SOL)
X-Katten (X-K)
Top Cat Club (TCC)

041120-21 Stockholm 2-cert Stockholms Kattklubb SK

DECEMBER
041211-12 Stockholm 2-cert Skogkattklubben Birka BIRKA

JANUARI
050108-09 Sollentuna 2-cert Speed Cat SC

FEBRUARI
050205-06 Stockholm 2-cert Järva Kattklubb JKK

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

10%

rabatt på

kattsand!*

Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!
*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
Det ger dig generösa rabatter på bl a:
Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
Klösträd, kattlådor, koppel, leksaker och mat.
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Redaktionens r a d e r

Klösbr ä d a n

Vi tackar för inkommet material, texter och bilder, har du tips
på vad tidningen ska innehålla; hör av dig.
Hösten fortskrider och det är den tiden på året då
valberdningen vill ha in förslag på personer som skulle passa
i BJKs styrelse. Känner du någon eller vill du kanske själv
engagera dig mer- hör av dig till valberdningen.

Ansvarig utgivare: Jan-Erik Larvia

Så en uppmaning till alla som planerar, väntar eller har
kattungar- rapportera in det till redaktionen så slipper vi leta
bland alla hemsidor för aktuell information.

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

Sist men inte minst; liksom förra året erbjuder vi alla
uppfödare i klubben att utan kostnad ha en julannons i nästa
nummer, storlek ungefär som ett visitkort. Om du lägger in en
bild i annonsen så skicka gärna med bilden separat i lite större
storlek. Obs!! Manusstopp 1 december.
Ha en fortsatt skön höst och vinter önskar
redaktionen!
Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2004/
2005

Nr 4
Nr 1

Utgivning

Manusstopp

v 51
v 13

1 december
1 mars

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

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

Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
Elisabeth Jonsson, 090 - 77 84 04
elisabethjonsson@spray.se
Adress:Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 36 UMEÅ
Telefon: 090 - 13 86 18
E-mail: info@bjorkstakatten.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av planerade och födda kullar, avelshanar samt
omplacering av katter, kan göras utan kostnad för
huvudmedlem.

Annonspriser (per utgivning)
Annonsstorlek
färdiga original

BJKmedlem

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

100:75:50:-

Övrigs SVERAKanslutna annonsörer
150:100:50:-

Kommersiella annonser

Klösbrädan 3 - 2004

Annonsstorlek
färdiga original

Per
nummer

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

200:150:100:-

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

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

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

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

