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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.

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 2006
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

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

Kattungeförmedling
Aktiviteter

LEDAMOT
Gerd Andersson
Kragvägen 72
604 41 Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.com

Aktiviteter

LEDAMOT
Johanna Jonsson
Historiegränd 16 A
907 34 Umeå
090 - 19 10 67
joajon00@hotmail.com

Kattvisningar

SUPPLEANT
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com

Klubbvärdinna
Klubblokalen
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Ordförande har ordet
Så var det jul igen och vi kan lägga 2005 till
handlingarna. Det verka vara sant det där om att
åren går fortare och fortare ju äldre man blir.
Det stora som hänt detta år, som ni kunde läsa om i
förra numret, är ju Åke Karlssons donation till
föreningen. Det är ju inte så lätt att hita det rätta
huset för ett katthem. Vi har nu på gång att bli ägare
till ett f.d. daghem. Huset har stora ytor och läget är
bra med tanke på att kunna ta sig dit även utan bil.
En annan nyhet som alla medlemmar kommer att
upptäcka nästa år, är att SVERAKs förbundstidning
Våra Katter kommer att ingå i medlemsavgiften till
BJK. Tänk alltså på att betala in
medlemsavgiften i början på januari för att inte
missa något nummer av Våra Katter. Eftersom
det innebör att våra kostnader ökar så vet vi inte
ännu om kommer att kunna ge ut Klösbrädan i
samma utsträckning som tidigare. Årsavgiften för
2006 beslutades ju på vårt förra årsmöte. Det blir
en fråga som måste diskuteras på årsmötet i februari.
Inbjudan till mötet finns på sidan 12.

Innehåll nr 4
4 Information från utställnings- resp.
avelssekreterarna
5 Kommande aktiviteter
6 Anslagstavlan
7 BJK i farten
11 Ny studiecirkel
KattExpo Granngården
12 Inbjudan till årsmötet
13 FORL - en tandsjukdom
15 Dags att skicka in för Årets BJKatt
16 FELV - Alternativmedicinsk
kommentar
17 Ugly Cat
18 SVERAK-info
19 Varning för dödliga blommor

Slutligen så är det dags för utstllning igen om 3
månader. Tommy som utställningsansvarig verkar ha
läget under kontroll. Med en utställningslokal,
domare och burar kommer man ganska långt, med
det behövs en resurs till om allt ska fungera. Den
mänskliga!

20 Sagan om Gwendolyn

Ha nu en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År

26 Kommande utställningar

Eva Lindvall

S*Barkli’s Don Juan, kallas Simba till
vardags. Ägare och foto: Kerstin Boström

22 Uppfödare i BJK
24 Avelssidan
25 God Jul!

Omslagsbild

Våra annonsörer:
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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 4 - 2005

Aktiviteter

under vintern & våren 2006

12 januari Raspresentation Bombay
Den i Sverige mycket ovanliga rasen Bombay presenteras. Klubben bjuder som vanligt alla på fika.
Plats: Klubblokalen kl. 19

31 januari Grundläggande kurs i kattuppfödning
Anmälan senast 15 januari, se sidan 11 för information om kursen
Plats: Klubblokalen kl. 19

2 februari Raspresentation Siames, orientalisk korthår, Balines & orietalisk långhår
De livliga och pratsamma ur kategori IV presenterar sig. Fika ingår som vanligt.
Plats: Klubblokalen kl. 19

19 februari Björkstakattens årsmöte
Handlingar kommer att skickas ut ca 2 veckor före mötet.
Plats: Klubblokalen kl.14

11 mars Kattvisning på Granngården
Se informationen på sida 11

1 - 2 april BJKs internationella utställning
Utställningorganisationen börjar ta form, det kommer att bli ett par utställningsmöten efter nyår så kolla på
hemsidan då och då.
Dessutom kommer det anordnas en kurs för assistenter samt en informationskväll för nya utställare.
Datum för dessa aktiviteter är inte fastställda ännu, men det blir under mars månad. Titta på hemsidan
eller ring någon i styrelsen.

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.

Klösbrädan 4 - 2005
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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 917, Sylvia Lindgren, 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
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Ringklocka
Dessvärre har det förekommit att dörren in
till vår klubblokal varit låst under
öppettiden på torsdagkvällar. Det är ju flera
andra föreningar som har lokaler i
anslutning till vår, och även om man låst
upp så har det hänt att någon annan låst
dörren utan "torsdagsansvariges" vetskap.
Därför finns det nu en ringklocka; knappen
sitter rakt fram när man kommer nedför
trappan och ganska högt upp. Håll knappen
inne minst 5 sekunder så hörs det att någon
vill komma in!
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BJKi farten
Raspresentation av Maine coon. Norsk skogkatt & Sibirisk
katt 10/11

En mycket uppskattad presentation där
man fick lära sig skillnaden på dessa
raser som vid första påseendet kan
tyckas vara mycket lika. Lena Sjödin,
Birgitta Forsberg och Gunilla Wikström
gjorde ett elegant jobb som nog rätade
ut en hel del frågetecken hos den talrika
skaran som infunnit sig.
Foto: Birgitta Forsberg

Lenas & Tommys 5 månader gamla maine coon-flickor

Maine coon, sibirisk katt och norsk skogkatt

Kotten, norsk skogkatt. Ägare Therese
Bahlenberg

Gunilla med en av sina sibirierr
Klösbrädan 4 - 2005

Lotusblomma, norsk skogkatt, gillade inte alla i
sällskapet. Ägare Birgitta forsberg
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BJKi farten
Genetikhelg
Den 19 november och 20 november samlades ett
antal genetikintresserade för att under Maude
Dickinsson ledning lära sig varför det blir som det
blir när kattpojke möter kattflicka. Kursen
uppskattades mycket av deltagarna även om det
kunde bli lite svårt vara helskärpt fram på
eftermiddagen. Tack Maude!

Julträff
Den 15 december var det ett 20-tal medlemmar
som träffades i björkstakattens lokal, för att
dricka glögg och äta lussekatter, som för övrigt
Gerd Anderssons mamma hade gjort. “Mycket
goda” rapporterar Kenneth Eriksson som också
bidragit med bilderna.

Oxå katter
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BJKi farten
Kattens Dag 27 november
firades traditionsenligt med kattvisningar på
Djurmagazinets båda butiker
Foto: Pia Skotare

Maine coon, ägare Lena & Tommy Sjödin

Maude Olsson med sin söta ragdollkattunge

Anemon, trött skogis. Ägare Pia Skotare

Gerd Anderssons Chili, brittisk korthår
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Mono, blåtabbysiames. Ägare Christine
Sundbom & Nicklas Sandgren

9

Balder Blåfot på vinterpromenad. Ägare och foto Birgitta Forsberg

DjurMagazinet

10

Klösbrädan 4 - 2005

Studiecirkel i grundläggande
kattuppfödning
Klubben startar, i samarrangemang med Studiefrämjandet,
åter studiecirkel i ämnet "Grundläggande Kattuppfödning".
Den kommer att pågå hela våren, med 8-9 träffar. Start tisdag
den 31 januari klockan 18.30, och därefter träffas vi varannan
tisdagskväll (udda veckor).
Cirkelledare är även denna gång Gerd Andersson, och det är
till henne som du även anmäler dig. Anmäla görs per telefon,
090-149823, eller per mail catpearl@telia.com
Antal cirkeldeltagare är max 12 stycken. Cirkelavgiften är
200:-, och sätts in på BJKs p g 488 11 41-8., skriv att det
gäller "Uppfödarkursen".
Har du frågor, kan du ringa Gerd på ovangivna
telefonnummer.

KATTEXPO- GRANNGÅRDEN 11/3
Anmäl dig till årets första kattvisning i
Granngårdens butik på Västerslätt.
Tid meddelas senare
Anmälan till

Anders Fjällström
073-053 56 40
anders@lillayllets.se

Eva Falck
090-19 37 52
u90113949@telia.com

Välkomna
OBS! Glöm inte kattens vaccinationsintyg.
Klösbrädan 4 - 2005
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Titel
katter

S*Athelstones Shadow Play
Han blev BIS (Junior 6-10 månader) samt bästa
klubbkatt i Umeå 2005-05-21.
I Sundsvall 2005-06-05 blev han BIV.
Ägare: Hannele Kujala Tölli

Runsviks Kasper blev BOX-vuxen på
Birkas utställning i Stockholm 05-12-03.
Ägare: Birgitha Andersson

Inbjudan till

Björkstakattens

årsmöte 2006

BJKs årsmöte för 2006 kommer att äga rum söndagen den 19 februari klockan
14.00. Kallelse och övriga handlingar skickas ut i början av februari.
Alla medlemmar är välkomna att skicka in frågor som ni vill skall behandlas på årsmötet. Skicka
frågorna senast den 15 januari till Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C, 903 36 Umeå eller
med e-post till info@bjorkstakatten.nu
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FORL-Feline Odontoclastic Resorptive Lesions
av Anneli Blomkvist
En frisk katt är en smidig, elegant varelse med vaken
blick och glänsande päls. Det är i regel relativt lätt att
se när katten inte mår bra. Dock är det inte lika lätt
att se vad som felas vår katt. Minskad matlust är
något som kan påvisa den ”dolda” sjukdomen
FORL.Jag har två katter som har varit drabbade av
FORL. Den ena fick sin diagnos i samband med en
varböld i munnen, katt nummer två i när han skulle
kastreras och bli av med sin tandsten. När Rosevelt
fick sin diagnos 1999 hade jag aldrig hört talas om
FORL. Men vid diagnos av katt nummer två
misstänkte jag redan FORL då jag hade sett prov på
sjukdomen innan. FORL är tandsjukdomen som få
hört talas om men som troligen drabbar var fjärde
katt. Tandroten "äts upp" och tanden förstörs. Det är
en ännu ganska outforskad sjukdom men den bör
uppmärksammas mer eftersom den är mycket
smärtsam för de drabbade katterna. Det är en
process där tandens hårda vävnad successivt bryts
ner. Sjukdomen har tidigare haft många olika namn
såsom neck lesions, feline caries, neck caries och
feline dental resorptive lesions men feline
odontoclastic resorptive lesions (FORL) anses idag
vara den mest korrekta benämningen. Den drabbade
tandens rötter resorberas (tillbakabildas) av
odontoklasterna, ett slags celler som har sin egentliga
funktion när mjölktändernas rötter resorberas för att
själva mjölktanden ska lossna. Mönstret vid FORL
påminner om den normala tandömsningen men med
flera viktiga skillnader. Vad som orsakar sjukdomen
är ännu okänt. Det som skiljer sjukdomen från karies
är att ingen destruktiv nedbrytning orsakad av
bakterier kan påvisas vid FORL. Vid FORL angrips
tanden från roten medan karies angriper tandemaljen.
FORL drabbar vuxna katter. Den börjar vid roten
och innan symtomen kan ses ovanför
tandköttsranden kan mycket av tandmaterialet redan
vara förstört. Kliniska symptomSjukdomen anses
mycket smärtsam. Ofta har drabbade katter svårt att
äta, framförallt när de bjuds hård och kall mat. Man
kan förstå hur smärtsamt FORL kan vara då
tandklappring och ryckningar i katten kan utlösas,
även under narkos, vid beröring av drabbade
tänder.En katt med FORL kan ha så ont kring den
angripna tanden att den brukar försöka använda en
annan del av munnen när den äter. Det är dock
vanligt att man som kattägare förbiser att katten har
Klösbrädan 4 - 2005

problem.FORL ses oftast på kindtänderna men alla
tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna
och lesionernas svårighetsgrad kan variera mellan
olika tänder hos samma katt. Ofta söker ägaren
veterinärvård då kattens matlust minskat avsevärt på
grund av smärtan. Förändringarna kan även hittas vid
rutinmässig tandundersökning.Vid FORL ses en
förlust av tandens hårda substans. Vid undersökning
av tänderna kan allt från ytliga skador i tandens emalj
till total förlust av tanden ses. Ofta hittar man tänder
med hål rakt in till pulpan. Då tanden förlorar
hårdsubstans bryts tanden lätt. Det är inte ovanligt att
man vid röntgenundersökning av käkar, där tänder
saknas, hittar kvarstående rötter. Ibland kan
tändernas rötter växa ihop med käkbenet, detta
medför stora svårigheter om tanden behöver dras ut.
Rötter kan även luckras upp helt av sjukdomen. När
man tittar på FORL-drabbade tänder kan de se lite
”råttätna” ut, ha en ”midja, helt enkelt ser de lite
”underliga” ut.Katter med FORL lider vanligen även
av tandlossning. I anslutning till angripna tänder är
ofta tandköttet inflammerat och blöder lätt. Ofta ses
en tillväxt av tandkött över tandskadan. Det är dock
inte alltid tandköttsinflammation ses vid tidiga
förändringar, vilket kan tyda på att
tandköttsinflammationen är sekundär till skadan. Min
katt Rosevelt fick sin diagnos när han var fem år
13

gammal, innan dess hade jag trott att det var vanlig
tandsten han led av, och den behandlades även av
veterinären som sådan.Vid byte av veterinär och i
samband med en besvärlig abcess i tandköttet
ställdes diagnosen FORL. Rosevelt blev med åren
ganska tandlös (efter att ha dragit ut drabbade
tänder) men tycktes inte besväras nämnvärt av detta
faktum.DiagnosEn noggrann systematisk
munhåleundersökning på sövt djur är nödvändig för
att utreda graden av FORL. Då sjukdomen oftast
förekommer i samband med tandlossning och
tandsten, måste tänderna rengöras före
undersökningen. Varje tand bör därefter undersökas
med en sond för att hitta ojämnheter och defekter.
Genom en röntgenundersökning kan man upptäcka

förändringar under tandköttskanten.BehandlingFör
närvarande finns ingen behandling som ger bestående
gott resultat. Lagning av defekterna och rotfyllning av
angripna tänder har provats, men vid
långtidsuppföljning visade det sig att bara ett fåtal
katter hade kvar fungerande lagningar. I stället
rekommenderar man i dag att dra ut tänder med
tydliga angrepp. StudierDet pågår för närvarande en
del studier för att fastställa hur vanlig FORL är hos
svenska katter.Eftersom materialet ännu inte
sammanställts är det för tidigt att uttala sig om
utfallet, men mycket tyder på att förekomsten av
FORL på svenska katter inte når upp till de nivåer
som presenterats i de utländska undersökningarna.
Här talas det om att upp till 50 % av
kattpopulationen skulle vara drabbad. Hos de
svenska katterna tycks snarare 25% vara en relevant
siffra.Sjukdomen är vanligare hos äldre katter.
Däremot verkar andra faktorer som ras, vad katten
äter och hur den lever inte ha någon betydelse.
FORL beskrevs redan på 20-talet men i utländska
forskningsprojekt har man kunnat konstatera att
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sjukdomen blivit vanligare på senare tid. Liknande
symtom har också hittats på såväl förvildade katter
som stora kattdjur, både hos djurparksdjur och vilda
djur. Orsakerna till FORL är ännu inte utforskade.
Det har gjorts försök att laga FORL-angrepp som
upptäckts i ett tidigt skede men det har visat sig att
sjukdomen fortskrider trots lagningen. Det enda som
befriar katten från smärtan är att dra ut tanden.
FORL smittar inte från en angripen tand till en
närliggande tand. Däremot har man noterat att
sjukdomen ofta först visar sig i en tand och sedan i
motsvarande tand på andra sidan käken. Varför det
är så finns det ingen förklaring till. Sjukdomen kan i
vissa fall bara drabba en tand hos en katt men den
tycks faktiskt gå i skov. Även om man tagit bort de
dåliga tänderna så kommer sjukdomen ofta igen efter
några år.Borsta tänderna?I princip förekommer inte
karies på kattänder. Katter är utpräglade köttätare
och har inte samma tuggytor som allätare.
Framtänderna används främst för pälsvård,
huggtänderna för att hålla fast och bära byten och
med de bakre tänderna klipper katten loss lagom
stora bitar för att kunna svälja maten. Även om
karies är sällsynt hos katt så är andra tandproblem
ganska vanliga. Bakterier i saliven leder till
plackbildning som med tiden förkalkas till tandsten.
Om tandstenen får breda ut sig obehindrat når
beläggningen ner i tandköttsfickorna och till slut
angrips tandens rötter och tanden lossnar. Vid FORL
börjar processen istället vid tandens rotsystem men
tandstensbeläggning kan dölja problemen och
därmed förlänga kattens lidande.När det gäller
torrfoder, som allt fler katter äter, tuggar visserligen
många katter sönder bitarna men det handlar aldrig
om samma typ av tuggande som hos människor eller
andra allätare. Även tandlösa katter kan tugga
sönder torrfoder med gommen. Men även om katter
inte får karies behöver de borsta tänderna. De kan
visserligen äta kattmat utan tänder men det är ju ett
lidande för dem att tappa tänderna. Torrfoder och
tuggleksaker är bra men tandborstning är
viktigare.Att borsta tänderna är svårt men inte
omöjligt. Det finns tandkräm för katt, ofta med smak
av lever eller något annan kattdelikatess. Vanlig
tandkräm ska inte användas, dels för den starka
smaken men än värre är att den höga
fluorkoncentrationen kan orsaka förgiftning hos
katt.När man ska lära en vuxen katt att borsta
tänderna börjar man med att låta katten smaka
tandkrämen från fingret. Senare kan man linda
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gasbinda runt fingret, smeta på tandkräm och gnugga
runt lite i kattens mun. Detta brukar även vuxna
katter kunna acceptera.Det bästa är dock att vänja
kattungar vid regelrätt tandborstning. Det är viktigt
att använda djurtandkräm med någon aptitlig smak
för att göra tandborstningen till en angenäm vana för
katten. En god tandhälsa är av stor vikt för att
bibehålla en sund funktion i vitala organ som hjärta,
njurar, lever osv. Detta är ett faktum som gäller både
människor och djur.Att Rosevelts akuta insjuknande
och död i njursvikt kan ha påverkats av hans FORL
är inte helt säkerställt men blotta misstanken gör att
jag blivit mycket mer observant på mina katters
tandstatus. Det finns en svensk studie om
beteendeförändingar hos katt med FORL som är
intressant,Jag går inte närmare in på den här men är
man nyfiken kan man hitta en URL sist bland
referenserna.En enkel och kärleksfull gärning som
kattägare är således att hjälpa sin misse med skötsel
av tänder.Om man som kattägaren har vant katten
vid tandborstning så har man också en chans att
upptäcka FORL och andra tandproblem tidigare och
därmed besparas katten en hel del lidande.

Referenser
1. Builder PL (1955). Opening paper, Untitled. Vet Rec 67:
386.
2. Harvey CE et Alston WE (1990). Dental Desease in Cat
Skulls Acquired before 1960 (abstract). Proc Vet Dent
Forum.
3. Hopewell-Smith A (1930). The Process of Osteolysis and
Odontolysis, or so called ”Absorption” of Calcified Tissue:
A New and Original Investigation. The Evidence in the Cat.
Dental Cosmos 72: 1036-1048.
4. Lund EM. Bohacek LK. Dahlke JL. King VL. Kramek BA
and Logan EY (1998) Prevalence and Risk Factors for
Odontoclastic Resorptive Lesions in Cats. JAVMA 212 (3):
392-395.
5. Lyon KF (1992). Subgingival Odontoclastic Resorptive
Lesions Classification, Treatment, and Resultsin 58 Cats.
Vet Clin North Am Small Animal Pract 22 (6): 1417-1432.
6. Mulligan TW (1990). Feline Cervical Line Lesion, Vet Med
Rep 2: 343.
7. Schneck GW et Osborn JW (1976). Neck Lesions in the
Teeth of Cats. Vet Rec 99: 100.
8. VanWessum R, Harvey CE et Hennet P (1992). Feline
Dental Resoptive Lesions Prevalence Patterns. Vet Clin
North Am Small Animal Pract 22 (6): 1405-1416.
9. Beteendeförändring hos katt med FORL URL: http://exepsilon.slu.se/archive/00000368/

Denna text om FORL, skriven av Anneli
Blomkvist, är tidigare införd i nr 2 av
Orientexpressen 2005. Publicerad med
vederbörligt tillstånd från författaren.

Årets BJörKstakatter 2005
Vi vill nu uppmana alla som varit med sina ”ögonstenar” på utställning
under 2005 att snarast skicka in resultat från dessa så Årets
Björkstakatter kan koras. Kattens tre bästa resultat räknas.
Utställningsresultaten skall skickas in och vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2006, Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C,
903 36 Umeå alternativt info@bjorkstakatten.nu
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Detta för att vinnaren av Årets Björkstakatt 2005 skall kunna koras
vid Årsmötet den 19 februari där katt med ägare skall premieras.
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Alternativmedicinsk kommentar till artiklar om FELV
av djurhomeopat Annalena Nyström.
Jag som djurhomeopat ser naturligtvis lite annorlunda på
både fysiska och mentala problem hos djur. Jag håller
självklart med om att blodprovstagning bör ske för djur i
avel och nya medlemmar i flocken. Som homeopat funderar
jag alltid över orsaken till problemen och varför vissa
drabbas och andra inte. Detta gäller naturligtvis inte bara
FELV utan i alla fall.
Att höja upp immunförsvaret ser jag som en viktig del i
sjukdomsbehandlingen och framförallt tänka mer i
förebyggande syfte. Kattuppfödare generellt löper alltid en
större risk för att immunförsvaret blir drabbat. Många fertila
djur, stress utifrån löpande djur, utställningar och smitta
därifrån. Ett bra immunförsvar ger alltid en mindre chans för
att kroppen angrips och vitalkraften kommer i obalans.
Bra att tänka på kanske när den egna flocken uppvisar
symptom på obalanser är att ta det lugnt med avel,
utställningar och nya flockmedlemmar. Detta för att ge
flocken en chans att åter komma in i ett lugnt och
harmoniskt tillstånd.

antibiotika eller annat som sätter ned immunförsvaret mer
än att det hjälper till. Självklart skall medicin användas när
det är indikerat men det vore kanske ibland bättre att
uppfödare själva lär sig att använda mildare
behandlingformer direkt vid första misstanke och så att
säga ”motar olle i grinden”. Om det sedan inte hjälper så
självklart går man då vidare med traditionell behandling
med mediciner som ibland kan ge biverkningar.
Att ta reda på så mycket som möjligt om kattens hälsa och
sjukdomar bör ligga i varje uppfödares intresse men även
att titta lite mer på alternativa behandlingsmetoder. Igenom
det förebygger man kattens hälsa i en större utsträckning
och kan därför lägga en god grund till att få en friskare
kattstam istället för som det oroväckande ser ut nu och
framöver. Det är alltid bra att tänka till både en och två
gånger på vad vi stoppar i våra djur och på hur vi
behandlar våra katter.
Oavsett vad man behandlar sin katt med så tänk till lite
extra och utsätt inte ditt djur för onödiga risker utan sätt
alltid djurets bästa och deras hälsa i första hand.

Jag arbetar bla med homeopatiska medel, örter och andra
produkter för att stärka upp individen så pass att kroppen
själv kan bearbeta sjukdomen. Att även titta på foder och
det mentala välbefinnandet för varje individ i flocken är
naturligtvis lika viktigt.

Annalenas Djurcenter
Annalena Nyström
Dipl djurhomeopat
Tel 016-481 699

Min personliga uppfattning är att den stora ökningen av
allvarliga sjukdomar kanske kan bottna i allt för täta
vaccineringar och för hög behandling med antibiotika,
cortison eller avmaskningsmedel. Kan det vara så att i vår
stressade tillvaro har vi inte tid med att låta djuren få ta tid
på sig i sitt sjukdomsförlopp utan lite för snabbt ger dom

Egen mottagning,
distansbehandling
Distanskurser
Homeopati för katt kompendium
www.annalenanystrom.com
Texten införd med vederbörligt tillstånd från författaren.
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Ugly Cat
För ett antal år sedan var vi i USA veckorna före jul.
Detta med anledning av att vår dotter skulle gifta
med en kille från Philadelphia. Sommaren innan hade
hennes blivande svärföräldrar varit och hälsat på oss
i Sverige och då hade jag en perserkull. Eftersom
våra gäster inte var speciellt intresserade av djur
trodde jag inte att de hade fäst så stor vikt vid
katterna. Men när vi kom till USA visade det sig att
de hade berättat för vänner och bekanta om detta
och jag verkade betraktas som något av ”expert” på
katt.
Några dagar efter bröllopet var Swen och jag,
tillsammans med svärföräldrarna, hembjudna på
middag till goda vänner till familjen. Innan middagen,
när vi satt och pratade, kommer familjens katt nerför
trappan. En stor, tjock amerikansk huskatt som var
sköldpaddsfärgad. På håll såg hon ut att vänta ungar
vilken dag som helst, så jag frågade om hon var
dräktig. Men nej, hon var 9 år och kastrerad.
Jag älskar katter i allmänhet och sköldpaddor i
synnerhet, men det här var bland det fulaste jag sett.
Dels var katten väldigt konstigt (milt uttryckt)
tecknad och dels var den, som sagt, fet och
dessutom otroligt ovårdad i pälsen. Som gäst gäller
det ju dock att hålla masken så när värdfolket
undrade vad jag tyckte om deras ögonsten så var det
ju bara att säga:
- a very nice cat.
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Vi åt en god middag och hade det trevligt
tillsammans. När vi hade ätit färdigt kommer katten
in i rummet igen och hoppar upp i mitt knä. Jag rös
när jag tog i dess feta päls, men katten var väldigt
kelig så jag började prata med den. Det ska nämnas
att jag var absolut säker på att
ingen i sällskapet förstod svenska. Så med min allra
lenaste ”kisseröst” sa jag något i stil med
- Du var då den fulaste, äckligaste kisse jag har sett.
Och så skitig som du är har du väl aldrig sett insidan
av en badbalja och lite annat i samma stil. Katten
kråmade sig och värdfolket såg mycket glada och
belåtna ut att ”kattexperten” från Sverige verkade
tycka så mycket om deras katt.
Efter en liten stund råkade jag titta på Swen och
han var alldeles röd i ansiktet av förskräckelse och återhållet skratt. När vi strax
därefter reste oss från bordet tog han tag i min
arm och väste:
Du är inte klok! Gör aldrig så där igen, jag höll
på att dö av skratt och tänk om de hade förstått vad
du sa.
Kerstin Tjäderborn

Obs! Katten på bilden har inget samband med texten
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SVERAKInfo

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

200 kr
400 kr

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

100 kr

Stamnamn
Nyregistrering
Överföring från IDP
Endast stamnamnsbevis

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.

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
Berit Gidlund Jonasson
Carina Holm
Maud Olsson
Lise-Lottie Östlund
Välkomna!
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Veterinären
svarar

Mr Hartnett, 51, a computer engineer from Folkestone, Kent,
said: "Catalina was a curious, fastidious animal and would
have investigated the new flowers. But this proved absolutely fatal.
"She endured a vile death. She was suffering terribly. I blame
myself but the vet we rushed her to said there was just no
chance to save her.

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.

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

Cat owners warned over killer
flowers
By David Sapsted
(Filed: 06/05/2005)
A national alert has been issued to pet owners after pollen
from a bunch of supermarket flowers killed a cat.
When John Hartnett bought his wife oriental stargazer
lilies, he was unaware that he was passing a death sentence
on the family's 13-year- old Siamese, Catalina.
The cat brushed against the flowers then licked the pollen
from its fur. Within minutes she started being sick and,
within hours, had died after going blind, suffering renal
failure and becoming virtually paralysed.

"We have seen the flowers in many places, all with no
warnings at all. In America, I have discovered that there is
immense coverage on this subject warning people of the
dangers but, here, there is nothing.
"I can't believe something so simple as a flower can kill pets
in such a terrible, terrible way, and there is absolutely no
way of knowing about it."
The American Society for the Prevention of Cruelty to
Animals singles out the Easter lily (Lilium longiflorum), tiger
lily (Lilium tigrinum), rubrum lily (Lilium speciosum),
Japanese show lily (Lilium lancifolium) and some species of
the day lily (Hemerocallis) as liable to cause kidney failure in
cats.
The Feline Advisory Bureau, a charity based in Tisbury,
Wilts,
said: "Symptoms of poisoning from these plants include
protracted vomiting, anorexia and depression and ingestion
can cause severe, possibly fatal, kidney damage."
Cats can survive if taken to a vet within six hours but the
chances of survival decrease rapidly after that. After 18
hours, the kidneys stop working.

The RSPCA, which is reporting an increase in such cases,
is to launch a campaign to alert people to the dangers and
lobby for warnings on the flowers.

Alex Campbell, a toxicologist and managing director of the
Poison Advisory Service for vets, said: "When we recieve a
call about cats coming into contact with any of the lilium
flower family we treat it very seriously indeed. It is one of
the worst reactions an animal can come across and it needs
highly aggressive management. All parts of a lily are
extremely toxic.

The RSPCA said: "The problem of lilies isn't widely known
and we are seeing an increase in the number of cases we
come across. This is because the flowers are becoming
more readily available in Britain.

"A cat that comes into contact with a lily deteriorates very
rapidly. I have even heard of a cat being given human
dialysis in an attempt to overcome the effects of toxins in
the kidneys."

"All lilies are poisonous to cats, with just one leaf eaten
possibly leading to death. We will now be urging both
manufacturers and producers to issue warnings on their
goods so that consumers have an informed choice.

The danger to cats only began to emerge in 1990 when the
first incident was reported in America. Last year, the poison
control centre at the ASPCA handled 275 cases.

"We also hope to work with the Royal College for Veterinary Surgeons' poison department to produce information
fact sheets and figures on this awful matter."
Klösbrädan 4 - 2005

John Cushnie, a panellist on Gardeners' Question Time,
advised gardeners who wanted to avoid harm to cats to
select tall lilies and stake those that need support.
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Varning för livsfarliga liljor
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.

Sagan om Gwendolyn
Kicki Asplund berättar här om hur det gick till när hon
köpte Gwendolyn
I början av september började letandet efter en tjej till, mitt
eget lilla hjärta (även kalladJamis, surkärring och pip-lisa)
hade tyvärr börjat må betydligt sämre. Vi hade då också lilla
Mari, och kände att det vore synd om hon blev ensam. När
man surfat i en evighet på nätet, och plötsligt hittat en
hemsida som hyllat lilla hjärtats pappa började saker och
ting bli intressanta. Glad i hågen skriver in till dess gästbok
om mitt lilla hjärta m.m.Den 11 september inträffar något
obeskrivligt, jag som vet att Mari inte är något för
kattleksaker trots det går jag in på zoo-affären i Nordmaling
och köper nya kattleksaker ….humm. Efter detta firar vi min
pappa som fyller år just denna dag och har åkt ner till oss
från Grundsjö i Jämtland. När jag ska börja laga mat kollar
jag först mailen, och där finns ett brev från Karin Dahl den
kvinnan som hyllat Zorro (smeknamnet på Hjärtats pappa).
Mailet lästes nog tre gånger innan jag fattade att hon hade
en kattunge kvar. Karin undrade om jag ville förnya
kattstaben därhemma. Efter detta sprang jag ut till min Erik
som höll på att elda i vedpannan, för att berätta den goda
nyheten. I all hast slänger jag upp dörren till vedpannan
och får dörrkarmen i huvudet… Hade detta varit i normala
fall hade jag gråtit en skvätt, men nyheten om en kattunge
till OSS var mycket berusande och gjorde att jag bara blev

Gwennie
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förvånad. Efter en snabb överläggning kommer vi överens
om att ringa Karin och kolla upp situationen. Karin svarar
och berättar att Siw Alperud från Husum är där och om vi
vill så tar hon med lilla Gwennie upp redan ikväll. Jag pratar
med Siw och hör mig för hur Gwennie ser ut m.m. Det
skickas bilder till oss, men mailen förblir tom. Siw fotar med
sin mobiltelefon och vi får se de första bilderna av Gwennie.
I detta läge är hela familjen samlad och nyfikna. När vi fått
upp bilderna på skärmensäger min pappa – det är som en
miniatyr av Jamis!! Mitt hjärta slog frivolter och jag frågade
Erik om vi var knäppa som tog den här chansen ….vi vet ju
inte riktigt vad vi får. Erik är som tur är väldigt lugn och
tyckte att det var ju bara att ringa Karin så var saken
avgjord.
Klockan 24.00 den 11 september fick jag plocka upp en trött
Gwennie som åkt från Södertälje till Husum. En gooare
kissekatt får man leta efter, varm, spinnande och med de
mest ödmjuka ljusgröna ögon.
Så här 5 månader senare kan jag konstatera att Gwendolyn
var menad för mig. Att Gwennie hade varit tingad tills 5
dagar innan vi köpte henne känns ju helt otroligt.

Mari
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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

22

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

Ocicat
S*Amérox
Elinor Grundberg 0911 20 93 00
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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 & Swen 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/
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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
EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,

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*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

Kattungar till salu

EXO n
SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Bergsbackens har kattungar födda 28/11
Hemsida: www.degerlidens.se

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

Far: CH S*See Soo Athos JW sia d
Mor: San-T-Ree Midnight Jewel osh n
2 hanar siameser n + b
1 hane oriental n
Annie Lundström
090-77 44 94
Epost: s.bergbackens.siam@spray.se

DEVON REX
S*My Angel har kattungar födda 7/12

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

Mor: S*Rebelías Dixie DRX n (B)
Far: S*Citrinen's Draco DRX d09 (B)
2 svarta hanar
1 Svartsköldpadd/vit hona
1 Svartsköldpadd hona
Elin Quist
090-19 66 06
070-367 53 31
http://hem.passagen.se/devon_rex

Väntade kullar
S*Tell Asmar väntar en kull v. 4 mellan
Far: S*Adoni-Lea Miramis SIA a
Mor: S*Tell Asmar Creamy Pepper OSH
f24

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

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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Almagrundet, foto Anki Sandgren
Klösbrädan 4 - 2005

God Jul & Gott Nytt År!
önskar

S*Björktassen’s
Sara Björk & Gunnel Lindehall

God jul!
S*Tell Asmar
orientaliskt korthår &
siames

Klösbrädan 4 - 2005
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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

060429-30
060513-14

Bollnäs
2-cert
Örnsköldsvik 2 cert

2-cert

Storsjökatten SÖK
Hälsingekatten HÄK
Örnsköldskatten ÖKN

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 noterat att det skett en förändring i det
material som kommer in till redaktionen.
Uppfödarspalterna blir längre och längre
medan annonserna om kattungar till salu
minskat avsevärt. Vad gör ni av alla kattungar
egentligen? Skickar ut dem i cyberspace?
Vi får väl avvakta och se hur budgeten ser ut
innan vi tar ställningens framtid. Om vi beslutar
att ge ut den ser vi gärna att några fler vill
engagera sig. Har vi sagt förut, tror jag .....

God Jul och Gott Nytt år
önskar vi i redaktionen!
Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2006
Utgivning
?

Manusstopp

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 4 - 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

