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OM

Björkstakatten (BJK) grundades
1985 i Umeå och är en av drygt 50
klubbar runt om i landet som är
ansluten till Sveriges Kattklubbars
Riksförbund (SVERAK) som i sin
tur är ansluten till det europeiska
förbundet Féderation
Internationale Féline (FIFe).
BJKs målsättning är bland annat
att höja kattens status, informera
allmänheten om god katthållning,
ha god kontakt med kattklubbar
inom och utanför Sverige samt
förhindra och motarbeta
djurplågeri.
Genom bl a utställningar och
klubbverksamhet vill vi vidga
intresset och förståelsen för
katten som husdjur.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har flyttat till en
ny klubblokal på Västra
Idrottsallén 4 C, i källaren i andra
flygeln i Hagaborgs Äldrecenter.
Vi har telefon- och besökstid där
på torsdagar mellan kl 19.00 och
21.00. Vi har dock inte öppet
helgdagar eller under
sommarveckorna 25-33.
Där finns ett litet bibliotek med
böcker om katter, kattidningar
och videofilmer. Välkommen att
läsa i lokalen eller låna hem det
som intresserar. Kom gärna förbi
eller ring oss på telefon:
090-13 86 18.

BJK PÅ INTERNET
Titta in på vår hemsida! Adressen
är:
www.bjorkstakatten.nu
Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av att
se hemsidan.

Som medlem i BJK får du . . .
• rösträtt på vårt årsmöte (ej
stödmedlem).
• ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar (ej
stödmedlem).
• rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem).
• fyra nummer per år av vår
klubbtidning Klösbrädan.
• inbjudan till alla våra
arrangemang.
• visa upp din katt på våra
kattvisningar.
• billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter.
• 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
DjurMagazinet
• 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos Zoo-center.
• rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.
OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJKmedlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med
DjurMagazinet (tidigare Exotic
Zoo), som innebär att du som
medlem stöder klubben när du
handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2005
Huvudmedlem
(över 22 år)
(Efter 1/7
Juniormedlem?
(t o m 22 år)
(Efter 1/7
Familjemedlem
Stödmedlem

•

•

•
•

140:150:75:100:100:-

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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ORDFÖRANDE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39 Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorkstakatten.n
VICE ORDF.
Anders Fjällström
Norra Slevgränd 370
906 27 Umeå
073-053 56 40
anders@lillayllets.se
KLUBBSEKRETERARE
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
090-18 91 71
tellasmar@hotmail.com
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42 Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
LEDAMOT.
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42 Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@vargskinnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42 Umeå
090 - 19 37 52
u90113949@telia.com

KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig utgivare

Kattvisningar

Klösbrädan
Kattvisningar

Försäljning

Medlemsregister
Hemsidan

Kattvisningar

280:-

SÅ BLIR DU MEDLEM
•

BJK:s STYRELSE 2005

LEDAMOT
Elin Quist
Istidsgatan 42, 2tr.
906 55 Umeå
090 - 19 66 06
e_quist@hotmail.com
LEDAMOT
Gerd Andersson
Kragvägen 72
604 41 Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.com
SUPPLEANTER
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com
Johanna Jonsson
Historiegränd 16 A
907 34 Umeå
090 - 19 10 67
joajon00@hotmail.com

Kattungeförmedling
Aktiviteter

Aktiviteter

Klubbvärdinna
Klubblokalen

Kattvisningar
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Ordförande har ordet
Betydligt mycket senare än vi ursprungligen planerat
har ni nu ett nytt nummer av Klösbrädan i er hand.
Brist på material och brist på tid har medfört att arbetet
med tidningen dragit ut på tiden.
Den stora nyheten som presenteras i detta nummer
är den donation som BJK fått av Åke Karlsson med
syfte att inrätta ett katthem. Ryktet om detta har säkert
cirkulerat ett tag, men här kan ni läsa en intervju med
Åke som bekräftar att detta verkligen är sant.
Tiden går fort även om hösten är som gråast nu, och
det är nu hög tid att börja arbetet med att förbereda
nästa års utställning, 1 –2 april 2006. En stor fördel
denna gång är att vi redan nu har klart med bokning
av såväl utställningslokal som domare. Sist men
definitivt inte minst så har vi en utställningsansvarig,
Tommy Sjödin, som är igång med planeringen. Vår
ambition är naturligtvis att vi ska genomföra en ännu
bättre utställning 2006, men då krävs engagemang
från många medlemmar. BJK är en av landets största
kattklubbar varför det inte borde vara något problem
att få ihop den arbetskraft som behövs. Om vi även i
fortsättningen ska kunna anordna utställningar kan
vi inte räkna med att ett fåtal entusiaster jobbar halvt
ihjäl sig medan majoriteten av utställande BJKmedlemmar visar sig först vid incheckningen och
sedan raskt försvinner när panelen är avklarad! Alla
kan bidra med någonting, såväl stor som liten insats
är värdefull. Upp till bevis alla medlemmar! Läs
Tommys upprop på sidan 12.
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Lite närmare i tiden ligger firandet av Kattens Dag
den 27 november. Längre fram i tidningen finns en
inbjudan till detta. Anmäl dig snarast om du vill visa
din/dina katter. Om du aldrig har ställt ut din katt,
men funderar på att göra det, så är denna form av
kattvisning ett utmärkt tillfälle till övning för både
katt och ägare.

Omslagsbild
Till sist kan jag konstatera att det varit en intensiv
utställningssommar och höst. ”Våra” katter har varit
framgångsrika både när och fjärran. Nämnas kan att
Kerstin Boströms stiliga ragdollhane Mozart blev
Scandinavian Winner i Borås.

S*Tell Asmar Koh-I-Noor och IC & IP S*Cat Trick´s
Chipi Pepper JW, moster och morfar till kull med
siames & orientalvarianter hos S*Tell Asmar
Kattungarna kallas Rödkallen, Almagrundet,
Trubaduren & Måseskär.

Eva Lindvall
Våra annonsörer:

Klösbrädan 3 - 2005

Agria
DjurMagazinet
Granngården
ZooCenter
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Utställningssekreteraren informerar
Du vet väl om att du kan skicka in din utställningsanmälan via e-post till Catrin Bergkvist som är BJKs nya
utställningssekreterare. För att kunna göra det krävs en fullmakt. Blankett och mer information finns på BJKs
hemsida http://www.bjorkstakatten.nu Välj - Downloads - Diverse BJK material - Fullmakt för
utställningsanmälan. Om du anmäler på detta sätt är det viktigt att du får en bekräftelse från Catrin att hon
fått din anmälan. Om inte kontakta Catrin på utst.sekr@bjorkstakatten.nu
Nu finns det en ny fullmakt för utställningsanmälan. Den gäller för utställarens samtliga katter. Det innebär
att ni utställare när ni har skickat in den nya blanketten, inte behöver komma ihåg att skicka in nya
fullmakter i framtiden när ni köper nya katter. Den nya fullmakten finns på Björkstakattens hemsida. Fyll i
och skicka till Catrin Bergkvist, Norra Slevgränd 248, 906 27 UMEÅ. Om du skickar din
utställningsanmälan med vanlig post så ska den också skickas till Catrin på ovanstående adress.
Catrin behöver din utställningsanmälan senast en vecka innan anmälningstiden går ut. Anmälningar till alla
utställningar ska alltid skickas till den egna klubbens utställningssekreterare. Anledningen till detta är att
hon med sin signatur ska bekräfta att du är medlem i klubben och sen skicka vidare till arrangerande klubb
före anmälningstidens utgång.
Observera att det är SVERAKs senast utgivna blanketter som gäller. Nya blanketter kan laddas ner från
SVERAKs hemsida eller hämtas i klubblokalen. Om kattens ID-nummer är angivet på blanketten för
utställningsanmälan är det den gamla blanketten du har, på den nya ska ID-nummer ej anges.
Tänk också på att utställaren måste skriva en utställningsanmälan per katt och per dag om det år en 2certifikatutställning. Det är ej tillåtet att skriva exempelvis 21-22/5 på en blankett.

Catrin Bergkvist

Utställningssekreterare Björkstakatten
utst.sekr@bjorkstakatten.nu

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

Påminnelse angående medlemskap
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•

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

•

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

•

Gällande BJK:s aktiviteter har ovanstående medlemmar förtur och
stödmedlemmar kan delta i mån av plats.
Klösbrädan 3 - 2005

2005-10-01

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

Sänd in nedanstående talong både om Du vill föreslå någon annan i klubben eller om Du är villig att själv ta på dig
ett förtroendeuppdrag.
Dina förslag vill vi ha senast den 15 november 2005. Sänd in Dina förslag till följande adress:
Björkstakatten
c/o Sven-Arne Jansson
Skyttevägen 10
913 34 Holmsund
eller med E-post till: svenarne.jansson@holmsund.nu
Vänliga hälsningar

Sven-Arne Jansson

Kurt-Ivan Lindberg

Lennart Kristiansson

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

Personen är vidtalad …………………

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

Jag heter …………………………………………….………….. Mitt medlemsnummer är ………………..
(Står på ditt medlemskort)

Klösbrädan 3 - 2005
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Aktiviteter

under hösten & vintern 2005

10 November Raspresentation Maine Coon, Norsk skogkatt & Sibirisk katt
Några av klubbens medlemmar visar och berättar om dessa så utseendelika kattraserna. Vad är det som
skiljer raserna åt ? Klubben bjuder som vanligt alla på fika.
Plats: Klubblokalen kl. 19

19-20 november Genetikkurs
Kursen är fullbokad!

27 november Kattens Dag
Medlemmar i Björkstakatten visar sina katter i Djurmagazinets båda lokaler. Se sidan 8 för information
om hur man anmäler sig om man vill vara med och visa sin katt.

8 december Utställningsmöte nr 2
Plats: klubblokalen kl. 19

15 december Jul-träff
Vi träffas och pratar katt, samtidigt som vi ”suger in” julstämningen över en kopp glögg.
Klubben står för fikat.
Plats: klubblokalen kl. 19

Fler aktiviteter kan tillkomma, och vissa förändringar kan ske. Titta in på vår hemsida då
och då för att bli uppdaterad. Vi tar gärna emot Idéer om andra roliga aktiviteter.

DjurMagazinet
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Anslags
tavlan
Björkstakatten har sin klubblokal på
Västra Idrottsallén 4 C, i källaren i
andra flygeln i Hagaborgs
Äldrecenter. Vi har telefon- och
besökstid där på helgfria torsdagar
mellan kl 19.00 och 21.00.

VINNARE

i medlemslotteriet denna gång blev
nr 781, Zandra Högberg, som får
ett presentkort på DjurMagazin.
Grattis!

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

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

Klösbrädan 3 - 2005

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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BJKi farten
Utställningen 2005
Snart har ett halvår passerat sedan BJK arrangerade årets
utställning. Det var med både förvänta och oro vi såg fram
emot genomförandet av den första 2-certutställningen i
klubbens historia. Utställningslokalen, SkyCom Arena,
innebar gott om plats för burar och domarbord samt ingen
tränsel för publiken, något som vi inte varit bortskämda med
under senare år. Antalet anmälda katter var stort så tyvärr
måste vi lämna återbud till ganska många katter.
Lördagens utställning flöt väl inte så bra som vi önskat av
flera olika anledningar. Efter drygt ett år så var vi väl lite
”ringrostiga” till en början. En del av skulden för att
utställningen drog ut på tiden får faktiskt även utställarna ta
på sig. Alltför många kom i sista minuten eller t.o.m. efter
utsatt tid för incheckning. Detta försenade arbetet med att
göra domarpärmarna färdiga. En högtalaranläggning som
visade sig inte fungera tillfredsställande för denna typ av
arrangemang samt att ett flertal utställare inte skrivit in på
anvisad lista var katten hade sin bur medförde en hel del
onödig väntan under bedömningarna. På söndagen
fungerade det hela mycket bättre. Hela organisationen visste
var flaskhalsarna fanns och kunde agera därefter.

Tussan blev bästa huskatt klubbkatt bägge dagarna.
Ägare Hampus Björk, foto Mari Paajanen.

Trots allt så var flertalet utställare nöjda med utställningshelgen. Det fina prisbordet och det rikliga utbudet i serveringen
fick mycket beröm! Sist men inte minst så blev det en nettovinst
på ca 20 000:- trots hög hyra för lokalen och många domare som
rest långväga ifrån.

Tack alla ni som genom ert arbete bidrog
till att utställningen kunde genomföras!

KATTENS DAG 2005!
Välkommen att fira kattens egen dag med traditionellt kattexpo på skyltsöndagen
27 november. I år har vi möjlighet vi att synas på Djurmagazinets båda butiker.
Glöm inte kattens vaccinationsintyg.
OBS! Vi träffas vid klubblokalen på lördag kl. 13.00 för att köra burar.
Anmäl till
Djurmagazinet Mariedal
öppet 12-16
Anders Fjällström
073-053 56 40
anders@lillayllets.se
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Djurmagazinet City
öppet 12-16
Eva Falck
090-19 37 52
u90113949@telia.com

Klösbrädan 3 - 2005

BJKi farten
NOLIA 2005
Björkstakatten deltog som brukligt med egen
monter på stora Noliamässan, till besökstalet
landets största mässa. Trots det ihållande regnet
som vissa dar gjorde utställare och besökare
blötskodda var arrangemanget lyckat och klubben
fick flera nya medlemmar under veckan.

Klösbrädan 3 - 2005
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Katthem - BJK:s stora projekt
- Jag har problem med pengar, sa den äldre
mannen som en torsdagskväll i våras kom in i
BJK:s klubblokal på Haga.
Strax därpå kom BJK:s kassör Lennart
Degerliden, och det blev han som fick lösa
”problemen” – sådant som man bara tror
händer i andra länder.

det 2,5 miljoner till ett katthem och till en bra början

Åke Karlsson, som den äldre mannen heter, är 85

Lövö Bryggeri. Enda överlevande barnet blev Åkes

år och bor i Holmsund. Hans penningproblem
grundade sig i ett löfte till hustrun Eva på hennes

på driften.
Morfars Holmsund
Åke berättar gärna om sin familj, och stannar med
förkärlek till vid sin morfar, Wilhelm Åhman. Han
hade biograf i Holmsund och senare startade han
mamma.
- Morfar finns på något sätt kvar i Holmsund, för

dödsbädd för ett år sedan. Eftersom de inte har några

man kommer ju ihåg var han hade sina olika

arvingar – och deras efterlämnade tillgångar skulle

verksamheter. På kyrkogården kan man inte undvika

tillfalla Allmänna Arvsfonden – tog Eva ett löfte av sin

att se, att han var en speciell man. Han beställde en

make, att han skulle ordna så att arvet tillföll de som

unik gravsten när sonen dog ung. Där ligger morfar

gjorde något bra för katter. Och nu skulle det ske.

själv också, så jag vet vart jag ska gå för att hälsa på

Tillsamman har donatorerna och kassören ordnat så
Björkstakatten ärver parets alla tillgångar. Det

honom.
Så mycket kärlek finns i Åkes ögon, att min fråga

finurliga är att föreningen kan börja använda pengarna

om varför just katterna skulle ärva honom och Eva

redan idag, och att man gärna gör det i samarbete

blir enkel att ställa.

med Åke Karlsson.

- Jag tycker om alla djur och accepterar inte att djur
far illa. Eva och jag hade en katt, Lola, som blev 13 år

Åke och hans pengar
- Förlåt att jag frågar, men hur har du kunnat samla
ihop så mycket pengar?
Åke har just berättat för mig om sina år som
industriarbetare på Sandviks Såg, om åren som
fastighetsskötare på skolan och senare AMU-Center.
Det låter inte som något lyxliv. Eva var servitris innan
de gifte sig och sedan var hon hemma och skötte om
Åkes pappa.
- Jag har aldrig rökt. Inte har jag druckit sprit heller.

och 8 månader. Hon dog något år innan Eva gick bort,
och vi sparade henne kremerad för att hon skulle få
vila tillsammans med den av oss som dog först.
- Man får inte begrava katter på kyrkogården,
invänder jag.
- Jag frågade inte, utan gick bara in på expeditionen
och talade om att jag skulle göra det.
Åke Karlssons blå ögon har hittills varit glada och
kärleksfulla. Nu ser jag att det också finns en kreativ
envishet och en ärlig stolthet i det 85-åriga ansiktet.

Eva och jag trivdes hemma, så några dyra resor har vi

Åren har mildrat och förfinat, men det finns ingen

inte gjort. Men jag har haft arbetsglädje och fria

som sätter sig på denne katternas gentleman. Och det

arbetskläder.

känns så skönt. Och vilken tur att han är med och

När han ser min tvivlande min, skrattar han förtjust.
Förutom arbetsglädje har Åke humor.

formar verksamheten vid det kommande katthemmet.
Och nu kommer nästa idè.

- Jo, jag ärvde en liten sommarstuga, som vi har
förbättrat efter förmåga. Den har jag sålt. Så nu blev
10
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Tillsamman in i döden
- Jag har ju ett skogsskifte för ungefär 700.000

Han skrattar bara. Då tar jag fram kameran, för att

kronor också. Hade tänkt att man kunde byta med

få en bild på vår donator. Han slutar skratta och

kommunen till något bra område där man kunde ha

försvinner ut bildrutan. Där gick gränsen för Åke

katthemmet, men också få utrymme till en

Karlssons generositet; någon bild av honom får jag

smådjursgravplats. Det är skamligt att man inte har

inte – och inte ni heller.

någonstans i kommunen att begrava sina kära husdjur,
sådana man levt med i många år och skött om.
Kassören får ett nytt uppdrag; kolla med kommunen
om hur de ser på skogsskiftet och med länsstyrelsen
om det finns något prejudikat från Åkes mormor, som

Jag kramar om honom innan vi tar farväl, och han
viskar:
- Tror du det bli bra, det här? Eller har jag bara
ställt till med besvär?
När jag försäkrar honom att hans donation är något

han ärvt skogsskiftet av. De trivs att prata praktiska

som vi aldrig trodde hände hos oss, för vi hade bara

frågor och lösa problem tillsammans, och båda verkar

läst om det som en utomlandshändelse, är han nöjd.

de se fram mot att få sätta hela projektet i sjön.
- Vad vill du att katthemmet ska heta? frågar jag.

Men riktigt så nöjd som alla vi i Björkstakatten är,
tror jag inte han kan vara. För det är Åke Karlsson
för blygsam till sin natur.
Karin Degerliden

Klösbrädan 3 - 2005
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To Be or not to Be…
That’s the question…
Några bevingade ord av vår vän
Schakespear… som kan användas i
samanhanget om föreningens fortsatta
utveckling… där vår årliga utställning är
en av verksamhetens mest betydande
hörnpelare.
Nu stundar ett begynnande arbete med
att formulera och bemanna organisationen… och vi i utställningsgruppen samt
styrelsen har kommit fram till att alla
medlemmar som kommer att ställa ut sina
katter också på ett eller annat sätt måste
bidra med insatser för att förverkliga vårat
arrangemang.
Utan aktiva medlemmar ingen förening
och vi har alla ett gemensamt intresse till
BJÖRKSTAKATTEN’s fortlevnad där vi
tillhör en av Sveriges större föreningar.
Vi har under ett antal år konstaterat en
positiv trend i föreningen och vill därför
kunna fortsätta vår positiva uppgående
spiral. Där vi tillsammans stolt kan
förknippa oss med BJÖRKSTAKATTEN i
allehanda sammanhang. Därför vill det till att Du som medlem också bidrar med
insatser till föreningens uppåtgående trend.
Du har nu möjligheten att anmäla ditt intresse till deltagande som
områdesansvarig i första hand alternativt till andra varierande sysslor före
under och efter utställningen som går av stapeln den 1 – 2 april 2006 i SkyCom
Arena (Umeå ishall).
Du som på eget initiativ anmäler dig till deltagande undviker att senare bli uppringd
och kan i ett tidigt skede själv välja syssla som passar just dig ☺.
Anmäler ditt intresse gör du bäst till…
Utställningsansvarig
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41 Röbäck
070 321 84 01
utstallning2006@bjorkstakatten.nu

Titel
katter

DSM
GIC & GIP S*Lycky-Lov'es Malibou DSM
Ägare: Annie Lundström

Scandinavian Winner 05
SW05 EP S*Katrinelunds Mozart, RAG n03
Borås 2005-08-28
Ägare: Kerstin Boström

Internationell Premier
S*Cat Trick’s Chipi Pepper JW, SIA n21
Umeå 2005-05-21
Ägare. Ethel Henriksson

Snart är det Jul igen....
Vill Du önska God Jul till BJKs medlemmar? Skicka in en annons,
storlek ungefär som ett visitkort, till eva.136747@telia.com senast
den 5 december!
Obs! Om du har en bild i annonsen, skicka även med bilden
separat.

Klösbrädan 3 - 2005
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saxat ur Våra Katter 2/82
Denna förtjusande barnuppsats har vi tillåtelse att publicera med angivande av källan. Den är
hämtad ur danska "Hunde-Journalens" majnummer 1901, och skriven av en liten flicka för många
år sedan.

Beskriv en katt
"Katten är ett djur omgivet av en svart päls, som också kan vara grå och vit. Om den är randig, är det en
liten zebra. Den har två framfötter och två bakfötter. Framfötterna använder den till att springa med,
bakfötterna till att bromsa med.
Då och då säger katten till sig själv: "Gott, nu vill jag ha små". När den fått dem, säger man, att det är en
honkatt. De små kallas för ungar. När man gnider en katt med håren, blir den elektrisk och när man tar den
med på hölogen, tar den en mus. När den är i trädgården, jamar den för att locka fåglar till sig, och kommer
de inte, klättrar den upp i träden och atr äggen, om de ammar sina små. bak på katten är det en svans, som
blir tunnare och tunnare för att till sist helt försvinna"
Översättning AnnaStina Kitsnik

Tävling - för er upp till 13!

?

Hitta raserna genom att flytta om bokstäverna.
Vilka är raserna och vilken ras ska bort?
Fina priser väntar vinnarna!

rumba
lisamo

?

massie
duple

?

seprer
nalgeb

?

nyxphs
galldor

?

t o ka r
Skicka ditt svar till Björkstakatten, V. Idrottsallén 4 C, 903 30 UMEÅ
eller med e-post till tellasmar@hotmail.com
14
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SVERAKInfo

Aktuella avgifter

SVERAKs jubileumsbok
Missa inte att beställa SVERAKs jubileumsbok,
cirka 250 sidors spännande och rolig läsning såsom
”vandring” genom för-bundets fem decennier,
presentation av klubbar och domare,
raspresentation och rasstandard, blandad kuriosa
och mycket, mycket mera!
Upplagan är begränsad så passa på och beställ
boken redan idag!
Bokning sker genom insättning till SVERAKs
bankgiro 630-2962 (eller postgiro 55 00 20-2).
Priset är endast 295 kronor (inklusive porto). Tänk
på att tydligt ange avsändare samt vad betalningen
avser.

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

200 kr
400 kr

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

100 kr

Stamnamn
Nyregistrering
Överföring från IDP
Endast stamnamnsbevis

1500 kr
1000 kr
50 kr

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

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

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

Nya medlemmar
Annelsa Carly
Berit Edberg
Gunilla Ekman
Maria Ekstrand
John Eriksson
Rakel Fahlström
Maja Holmqvist
Jonas Ingman
Maria Jansson
Joanna Jonsson
David Jonsson

Hans Jonsson
Adam Jonsson
Kerstin Jonsson
Christer Karlsson
Carina Kärrman
Sylvia Lindgren
Carola Lindgren
Britt-Marie
Långström
Jimmy Nordvall

Marika Olofsson
Christina Olsén
Maria Sjögren
Pia Skotare
Monica von Steding
Helena Stenlund
Janeth Säfsten
Frida Tapper
Johanna Tobiasson

Välkomna!
Klösbrädan 3 - 2005
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Varning för livsfarliga liljor

Veterinären
svarar

Gerd Andersson har skickat in en artikel som funnits på FIFes
e-group.

I denna spalt svarar veterinär Lars Göransson på frågor från
BJKs medlemmar angående kattens hälsa. Skicka in din fråga
till Klösbrädan, så vidarebefordrar vi den till Lars. Du får vara
anonym i tidningen, men redaktionen måste få ditt namn.
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner frågorna.

OBS! Om din katt är akut sjuk ska du kontakta en veterinär
direkt! Lars Göransson har telefontid vardagar kl 08.00 09.00; tfn: 090-77 01 12.
Inga frågor har inkommit denna gång.

Artikeln varnar för liljor sedan en katt avlidit efter att ha
slickat i sig pollen som fastnat i pälsen, katten hade strukit sig
mot en bukett liljor som då fröat av sig.
Ett veterinärförbund i England varnar kattägare då alla liljor är
giftiga för katter; ett uppätet blad kan vara dödligt. Förbunder
uppmanar nu branchfolk, producenter och försäljare, att
varningsmärka sin blommorna.
Särskilt giftiga är påskliljor, tigerliljor, praktliljor och dagliljor
som man vet ger njurskador på katt. Symptom på ev.
förgiftning kan vara kräkningar, anorexi och nedstämndhet.
Om katten får veterinärvård inom sex timmar ökar chanserna
att den kan klara sig, efter det så minskar chanserna betydligt;
efter 18 timmar slutar njurarna att fungera.
En veterinär uttalar sig om den aggressiva och snabba
behandling en katt behöver om den kommit i kontakt med
dessa blommor.
Att liljor är så giftiga för katter uppdagades först 1990 då det
första fallet rapporterades i USA, förra året rapporterades 275
fall av förgiftning.

Huskatten Chevys sjuktid
Det började 2 veckor innan BJK’s utställning iår. Han fick en vanlig unrinvägsinfektion. Sen efter det att han käkat
atibiotika mot detta trodde jag att det var över. Men inte då. Han fick stopp i urinröret sent en natt. Det blev att åka in akut
till Vännäs. Där fick han ligga kvar i 3 dagar. Han blev spolad och behandlad. Efter det fick han äta atibiotika igen i 2
veckor. Avslutade denna kur. Det dröjde bara 3 dagar så fick han tillbaka sin unrinvägsinfektion. Sen åkte han på
förstoppning också. Fick ligga inne i 3 dar till i Vännäs. Sen var det inte nog med detta utan han fick vätska i lungorna
också. Han kunde nästan inte andas där ett tag.
Då fick han urindrivande medicin. Men då
kunde man ju hoppas att det skulle va över…
men inte då. Efter avslutad behandling fick han
tillbaka sin unrinvägsinfektion igen. In akut
igen. Ny antibiotika som han bara spydde upp.
Så fick vi en ny sort som var i pastaform. Den
han åt i 3 veckor. Sen repade han sig bara bra…
tills jag upptäckte en knöl i hans nackskinn. Jag
åkte in och opereade ut den. Som tur var så var
det bara en reaktion av en injektion som han fick
när han var som mest sjuk.
Jag tackar mig själv att jag försäkrade honom,
annars hade hela kalaset kostat 16000!
Nu är han pigg o glad o lika go som alltid
Av Elisabeth Jonsson

En glad katt och en lättad matte!
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Enkät om klubbens aktiviteter
För att Björkstakatten ska kunna ordna aktiviteter som passar medlemmarna, vill vi att du
fyller i denna enkät, och sänder in den. Vi vill ha många olika aktiviteter, men det är onödigt
att ödsla energi, och pengar på det som få vill delta i. Du får vara anonym, men skriv gärna
ditt namn och ort, om jag vill fråga vidare.
Har du frågor, kan du ringa eller maila till mig, 090-149823 / catpearl@telia.com
/Gerd Andersson
Aktivitetsansvarig i BJK

Svaren kan skickas:

Senast

Via snigelpost, Björkstakatten Västra Idrottsallén 4C 903 30 UMEÅ
Via mail, info@bjorkstakatten.nu
Besvaras via hemsidan, www.bjorkstakatten.nu

15/11
2005

1. Tycker du att de aktiviteter som BJK ordnar börjar bli uttjatade ?
{ JA
{ NEJ
2. Ordnar BJK för många aktiviteter ? { JA
{ NEJ
Vilka kan vi ta bort ?
_____________________________________________________________________
Vilka saknar du ?
_____________________________________________________________________

Om kattvisningar
3. Vill du att BJK fortsätter att tacka ja till kattvisningar i butik (ex Granngården och
Djurmagazinet) ?
{ JA
{ NEJ
Kan/vill du delta ?
{ JA
{ NEJ
4. Ska BJK vara med på NOLIA (vart annat år)?
Kan/vill du delta ?
{ JA

{ JA
{ NEJ

{ NEJ

5. Tycker du att klubben begär för mycket av sina medlemmar vid kattvisningarna ?
Kommentar: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Om kattexpo
6. Är du intresserad av att BJK ordnar ett Katt-expo varje år ?
{ JA
{ NEJ
På Nydala ?
{ JA
{ NEJ
Kan/vill du delta ?
{ JA
{ NEJ
Förslag på övriga orter, eller annan plats _____________________________________
_______________________________________________________________________

Övriga aktiviteter
Vi tar gärna emot förslag på kattliga aktiviteter ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Namn: _________________________________________________________
Ort: ___________________________________________________________
Klösbrädan 3 - 2005
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Uppfödare i BJK
Bengal
S* Silverspirit´s
Åsa Burström 0932 - 410 01
E-post: mediaproduktion@runaways.ac.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/runaways/

Brittisk korthår
S* Björktassens
Sara Björk
090-12 68 77
Gunnel Lindehall 0950-133 48
E-post: quincy@staren.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/quincy
S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se
S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

Burma
S*AlfaBeta’s
Anita Boberg-Jonsson, 070 336 50 25
E-post:alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/

Cornish Rex
S*Amérox
Elinor Grundberg 0911 20 93 00
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand
0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten
S*Englundens
Ann Englund
090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/
S*Möllekatten’s
Monica Steimert 090 77 61 05
E-post:monica.steimert@telia.com
Hemsida:http://web.telia.com/~u90707990
S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund 0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se
S*Sjöbokattens
Lena Lundberg, 090 - 504 77 076-81202019
rulerrobzerg@hotmail.com
S*Sjöstugans
Ewa Lundberg 090 14 49 23
E-post: ewa_lundberg@hotmail.com
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00

Devon R e x
S*My Angel
Elin Quist 090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
Klösbrädan 3 - 2005

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
S*Eithel's
Therese Bahlenberg 090 - 13 95 37, 070 - 271 66 45
E-post: bahlenberg.therese@telia.com
S*Lilla yllets
Catrin Bergkvist 090-13 67 80
E-post: catrin@lillayllets.se
Hemsida: http://www.lillayllets.se
S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S*Rymdkatten
Agneta Thorfve & Kjell Sandgren 090 - 521 21
E-post: info@rymdkatten.com
Hemsida: http://www.rymdkatten.com
S*Salsakattens
Eva Andersson 090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
S* Umjau Spice
Michelle Johansson 090 13 45 23
S*Vinaminni’s
Elin Hedström 090 - 401 21
E-post: elin@nuovoinizio.se
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Maine Coon
S*AlfaBeta’s
Anita Boberg-Jonsson, 070 336 50 25
E-post:alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/
S*Arctic Star
Linda Adolfsson
0941 - 100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se
S*Guckuscoons
Monica Elmqvist 0940 129 19
E-post: monica_elmqvist@fc.malgomaj.vilhelmina.se
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@holmsund.nu
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Mahigan’s
Carina Agenhag, 090 605 66, 070 316 93 06
E-post: carinaagumea@tele2.se
S*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/

Norsk skogkatt
S*AlfaBeta’s
Anita Boberg-Jonsson, 070 336 50 25
E-post:alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida: http://home.bip.net/blis/
S* 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*Eithel’s
Therese Bahlenberg 090 13 95 37
E-post: therese@eithels.se
Hemsida:http://www.eithels.se
S*Golden Oracle
Anna Franklin 090 - 14 62 44
E-post: anakonda99@hotmail.com
Hemsida: http://www.goldenoracles.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson
090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida: http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post: lingontuvans@telia.com
Hemsida: http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Madison's
Susanne & Janne Larvia 090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg
090-77 68 41
E-post: birgitta@mildamatildes.se
Hemsida: http://www.mildamatildes.se
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson 090 - 19 10 67
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
S*Vindelälvans
Viktoria Renman
070 - 256 48 49
E-post: viaren02@student.umu.se
Hemsida: http://medlem.spray.se/kattfnatt/Index.htm
S*White Pearl
Susanna Lind 090 - 77 87 22 073-587 47 33
E-post: susannalind2@hotmail.com
Hemsida: http://www.skogskatt.se
S*Önskan's
Ida Gustavsson 0663 - 106 09 070-566 98 69
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: http://www.geocities.com/chowie222004

Orientaliskt korthår & Siames
S*AlfaBeta’s
Anita Boberg-Jonsson, 070 336 50 25
E-post:alfabetascats@gmail.com
Hemsida: http://alfabetas.se/
S*Bergbacken's
Annie Lundström
090-77 44 94
Epost: s.bergbackens.siam@spray.se
S*Blue Aneny´s
Maria Jansson
0935 - 209 66 070 - 255 88 99
E-post: tassan57@hotmail.com
Hemsida: http://www.Blueaveny.info.se
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson 090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

P e 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
Hemsida: http://www.degerlidens.se
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

Ragdoll
S*Abima’s
Birgitta Parkén 0930 700 37
E-post: birgittaparken@passagen.se
S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post:zweivierzwei@yahoo.com
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson
090-971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Itchy Koo
Hanna Sandström
090-192108
E-post: hanna@itchykoo.se
Hemsida: http://www.itchykoo.se
S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson 090-14 65 66, 070-300 02 05
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson, 090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27
Camilla Sommarlund 090 14 25 12
E-post: pyret_5@hotmail.com
S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn 090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk

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

Ocicat
S*Amérox
Elinor Grundberg 0911 20 93 00
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Avelssidan
Avelshanar

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

PERSER/EXOTIC

Kattungar till salu

CORNISH REX

EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,

S*Zaxofragas Bruno. CRX b, blodgrupp A.
Monica Steimert 090 - 77 61 05,
070 - 577 61 35.
E-post: monica.steimert@telia.com

EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58 SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR
E-post: karindegerliden@yahoo.se
Hemsida: www.degerlidens.se
S*Tell Asmar har kattungar födda 4/8

S*Brandkattens Tarzan, CRX a
Blodgrupp B
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

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

Far: CH Swe-Scot Ira, OLH n
Mor: S*Tell Asmar Creamy Pepper,
OSH f 24
en
en
en
en

hane SIA e, var
hane OSH d24, var
hona OSH n24, var
hona OSH q 24, var

Ethel Henriksson 090-18 91 71,
070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

Väntade kullar
SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR
S*Bergsbackens väntar kattungar sista
helgen i november
Far: CH S*See Soo Athos JW sia d
Mor: San-T-Ree Midnight Jewel osh n
Annie Lundström
090-77 44 94
Epost: s.bergbackens.siam@spray.se

Somali

Planerade kullar

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

S*Tell Asmar planerar en kull mellan
Far: S*Bergbacken`Athos Nogger Black
OSH n
Mor: S* Tell Asmar Koh-I-Noor OSH n24
Ethel Henriksson 090-18 91 71,
070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

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

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

BJÖRKSTAKATTENS

18’e & 19’e Internationella 2-certifikatsutställning
1 – 2 April 2006 i SkyCom Arena med STOR MAINE COON SPECIAL
DOMARE…
Karina Bjuran
Hanna Jensen
Lone Lund
Gianfranco Mantovani
Karl Preiss
Kristina Rautio
Aliosha Romero
Raymond Saetre
Alexey Shchukin
Marie Westerlund

Assistenter… De som vill gå assistent
N
S
D
I
A
SF
S
N
NL
S

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

Anmälningstid…
2006 01 01 - 2006 02 28
Är bindande och skickas till den egna
klubbsekreteraren som vidarebefordrar dessa
till: Eva Lindvall, Lummerstigen 15, 903 39
Umeå
Betalningsperiod… 2006 01 01 - 2006 02 28
Kom i håg kattens namn & ras samt ägarens
telefon & klubb på inbetalningskortet. Viktigt!!
Ange utställningsdag om ni ställer ut endast 1
dag. Björkstakattens postgiro: 488 11 41 – 8
(O.B.S. ägare till katt måste framgå av
inbetalningskort eller Internetbetalning)
Anmälningsavgifter…
Per katt
Avel/Veteran/Senior
(ej utst. i annan klass)
Huskatt
Uppfödning
Kullklass (minst 3 st, 3-6 mån)
Enskild bedömning av
kattunge i utställd kull
Resultatlista

anmäler det direkt på anmälningsblanketten
eller till utställningsansvarige.

Priser… Mottages tacksamt senast 2006-0315 för att komma med i katalogen och skickas
till: Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C, 903
36 Umeå.
Annonser… Färdiga annonser till katalogen
skall vara oss tillhanda senast 2006 03 15 i
digitalt format till utställningsansvarig, se
nedan.
Helsida ( A4 )
Halvsida ( A5)
Kvartssida:
(BJK’s medlemmar halva priset…)

Lördag…
Monterplats…Kontakta Utställningsansv.
Övrigt…
◊
◊
◊

260:-

◊

200:200:0:260:-

◊

75:50:-

En anmälningsblankett för varje klass och för
varje dag som katten ska delta. Skicka gärna
med kopior på tidigare certifikat om katten kan ta
titel.
OBS! ! !
◊ Vid anmälan av huskatt ange lång- eller
korthår.
◊ Huskatter över 10 mån ska vara kastrerade!!
◊ Vaccinering & ID-märkning i enlighet med
SVERAK’s stadgar.
◊ Utländska utställare betalar på plats.
◊ Klassändringar och certifikat skall meddelas
senast en vecka före utställningen till Eva
Lindvall.
◊ Återbetalning sker endast mot uppvisande av
veterinärintyg. Om ej postgiro finnes uttages en
aviseringsavgift på 50:◊ Vid för många anmälda katter är det
betalningsdag
som
gäller
som
anmälningsdatum, hänsyn tages också till
rasfördelning.

400:300:200:-

med sidoklasser, BIR
samt intressanta föreläsningar och stor
presentation av rasstandard,
storlekar,
färgvariationer
och
historia.

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

Utställningen beräknas stänga kl. 18.00.
Enligt utställningsreglerna får ingen lämna
utställningen i förtid!
Förslag till övernattning…
◊ Scandic Hotell Plaza +46 (0)90 205 63 00
◊ Scandic Umeå Syd
+46 (0)90 205 60 00
◊ Ramada Hotell Botnia +46 (0)90 13 54 90
Upplysningar lämnas av…
◊

Hemsida: www.bjorkstakatten.nu

◊

Utställningsansvarig
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41 Röbäck
+46 (0)70 321 84 01
utstallning2006@bjorkstakatten.nu

◊

Ordförande
Eva Lindvall
+46 (0)90 13 67 47
ordf@bjorkstakatten.nu

INGÅR I ”BÄST I NORR”

Sidoklasser som Bästa
Profil m.fl. Föreläsning om
HCM
–
Hypertrofisk
kardiomyopati.

Söndag…
BIR - “Bäst i Rasen“.
Föreläsning om HD – Höftledsdysplasi av ortopedspecialist Lars Audell
med mångårig erfarenhet
från SKK samt föreläsning
om Maine coon-kattens
hälso-program
och
verktyget PawPeds av
Ulrika Olsson.
För deltagande i sidoklasser fodras särskild anmälan
som går finna på Maine
coon-kattens
hemsida
fr.o.m. 2006 01 01 och
skickas till nedan angivna
kontaktperson senast den
2006 02 28.
Tävlingen ”Bäst i Rasen”
avgörs
bland
samtliga
anmälda
katter
till
huvudutställningen.
Sidoklasser, föreläsare och
program presenteras på
Maine coon-kattens hemsida senast 2006 01 01
www.mainecoon-katten.se
Kontakperson…
Lena Sjödin 090 221 45
lena@roback.nu
Med
reservation
för
eventuella förändringar

Önskar er välkomna till vår
Internationella utställning
2-Cert Utställning
Ställ en eller två dagar

21-22 Januari 2006
Gävle Mässhall
Domare

Hotellförslag

med reservation för ändringar

Aliosha Romero, S
M-B Stein, SF
Raymond Saetre, N
Maud Olsen, S
Glenn Sjöbom, S

(fler alternativ finns)

II
I, II, III, IV,HK
I, II
II
III

Scandic Väst
Hotell Gävle
Hotell Aveny
Park Inn

026-495 81 00
026-12 63 52
026-61 55 90
026-64 70 00

Anmälningstid:

Priser

24/10 –05 t o m 9/12 -05.
Anmälan är giltig när betalning erhållits

Mottages tacksamt senast 051231. Skickas till: Lisbeth
Andersson, Råhällavägen 190, 817 91 Norrsundet

Anmälan
Är bindande och skickas via den egna klubbsekreteraren till:
Greta Grönberg, Guldstigen 36, 791 56 Falun X-Kattens
medlemmar skickar direkt till Greta.
Ett anmälningskort för varje klass och dag katten skall tävla,
använd SVERAKs blankett

Postgironummer:
96 26 81-3 Var snäll och ange ditt postgiro- eller
personkontonummer för att undvika avgifter vid ev.
återbetalning. Samma ägare på inbetalningskort som
anmälan. Ange antal betalda katter per dag

Avgifter(sek):

1 dag 2 dag
Anmälningsavgift per katt(exkl. katalog) 275:- 500:Huskatter
220:- 400:Uppfödarklass
0:Veteran-, Senior- eller Avelsklass Om ej utställd i annan klass
220:- 400:Sällskapskatt
100:- 100:Vid sen betalning , efteranmälan eller
byte av katt, efter 051209, tillkommer
50:50:Vid återbetalning dras en adm. Avg.
50:Utländska utställare betalar på utställningen
Alla byten kostar 50:- oavsett anledning eller tidpunkt

Assistenter
Ägaren bär själv fram katten för bedömning.
1 assistent/domare ersätts med 300:-/dag samt lunch & fika.
Bindande anmälan sändes till Tanja Ellbom, Vallhovsvägen
186, 811 38 Sandviken

Annonser och Monter
Annonser mottages senast 051231 samt förfrågningar om
monter till: Eva Källander, Kyrkvägen 4, 814 31 Skutskär
Kommersiella annonser kontakta Eva för prisuppgifter
Uppfödarannonser: 1/1 sida 250:-, ½ sida 150:- ¼ sida 100:Förskottsbetalning till Postgiro: 96 26 81-3, Vid fakturering
tillkommer en avgift på 25:-

Upplysningar (Ring ej efter 21:00!)
Tanja Ellbom 026-25 48 78, tanja@hos.sandnet.se
Greta Grönberg 023-79 97 80, tassajaras@telia.com
Eva Källander 026-70006, x-katten@telia.com
Tina Benkert 026-14 65 24
Lisbeth Andersson 0297-210 47
Karin Raumer 0731-803513

Allmänt
Incheckning 7.00-8.30
Öppettider för allmänheten 9.00-17.00
Utställningen stänger senast kl 19.00.
SVERAK:s och FIFe:s regler gäller!
Inga katter får lämnas i lokalen under natten, anmäl inte
svårhanterliga katter, kom ihåg att klippa klorna
Cafeteria i egen regi = Gott och Billigt !

OBS!! Utställningen är begränsad till 220 katter/dag
Vid för stort antal anmälda katter gäller
betalningsdatum som urval.
Senaste information kan fås via internet:
http://hem.passagen.se/x-katten
e-mail: x-katten@telia.com

Kommande
utställningar

Se hur du anmäler
din katt på sidan 4.

vintern & våren 2006

Var ute i god
tid!

060107-08

Stockholm

2-cert

Speed Cat SC

060121-22

Gävle

2-cert

X-Katten X-K

060128

Örebro

Nerikes Kattklubb NERK

060204-05

Stockholm

Järva Kattklubb

060211-12

Mölndal

Göteborgs Raskattklubb GRK

060304-05

Malmö

060401-02 Umeå

2-cert

Sydkatten

2-cert

Björkstakatten BJK

060401

Tierp

Fräsets Kattklubb

060422-23

Östersund

2-cert

Storsjökatten SÖK

060429-30

Bollnäs

2-cert

Hälsingekatten HÄK

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
Vi har redan börjat vässa pennorna för att kunna
åstadkomma ett innehållsrikt julnummer av
tidningen. För detta behöver vi er hjälp. Skicka in
en berättelse om något som hänt, kanske en
utställning som gick bra eller när något gick alldeles
på tok. Bilder är alltid välkomna, speciellt sådana
med julanknytning. Vi tar också emot små
annonser med önskan om God Jul till
medlemmarna (se sid 13). Om någon behöver
hjälp med en annons går det bra, bara ni är ute i
god tid.
Tänd ett ljus för att lysa upp i höstmörkret, men
håll katterna på säkert avstånd!
Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2005
Utgivning
Nr 4

v 51

Manusstopp
1 december

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

Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare: Eva Lindvall
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 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 - 2005

Annonsstorlek
färdiga original

Per
nummer

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

200:150:100:-

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

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

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

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

