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MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . .

•

tidningen Våra Katter
rösträtt på vårt årsmöte (ej
stödmedlem).
• ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar
(ej stödmedlem).
• rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem).
• klubbtidningen Klösbrädan.
• inbjudan till alla våra
arrangemang.
• visa upp din katt på våra
kattvisningar.
• billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter.
• 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
DjurMagazinet
• 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos Zoo-center.
• rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.
OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJKmedlemskort!
•

ALLMÄN INFORMATION
BJÖRKSTAKATTEN

OM

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

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

Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med
DjurMagazinet, som innebär att
du som medlem stöder klubben
när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2007
Huvudmedlem
(över 22 år)
(Efter 1/10
Juniormedlem?
(t o m 22 år)
(Efter 1/10
Familjemedlem
Stödmedlem

•
•

Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av
att se hemsidan.

150:200:100110:150:-

SÅ BLIR DU MEDLEM

BJK PÅ INTERNET
Titta in på vår hemsida! Adressen
är:
www.bjorkstakatten.nu

300:-

•

•
•

Hämta ett inbetalningskort
för postgiro-inbetalning på
Posten.
Fyll i ditt namn, din adress
och Björkstakattens
postgironummer:
488 11 41-8.
I rutan där det står “Övriga
meddelanden” skriver du
vilken typ av medlemskap
inbetalningen gäller samt
tel.nr och ev. e-postadress.
Betala in summan.
Inom kort får du ditt
välkomstpaket!

Om du vill veta mer om BJK kontakta oss:
Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 30 UMEÅ
090-13 86 18
E-post: info@bjorkstakatten.nu
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BJK:s STYRELSE 2007
ORDFÖRANDE
Tommy Sjödin
Inre Öreström
916 93 Bjurholm
070 - 321 84 01
ordf@tbjorkstakatten.n
VICE ORDF.
Anders Björk
Stävgränd 83
904 21 Umeå
090 - 12 68 77
quincy@pallen.net
KLUBBSEKRETERARE
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42 Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@vargskinnet.se
KASSÖR
Carina Brand
Pengsjö 60
911 94 Vännäs
0935 - 230 41
brand.pengsjo@vannas.net
LEDAMOT.
Åsa Burström
Brännland 89
916 91 Bjurholm
0933 - 410 01
mediaproduktion@runaways.ac.se
LEDAMOT
Eva Lindvall
Kärnvägen 245
906 27 Umeå
090 - 19 37 52
eva.136747@telia.com
LEDAMOT
Elin Quist
Axtorpsvägen 38 B
903 37 Umeå
090 - 19 66 06
e_quist@hotmail.com
LEDAMOT
Viktoria Sandlund
Skatenvägen 25
903 65 Umeå
090 - 14 89 04
nisserimfrost@hotmail.com

KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig utgivare
Web system

Klubbvärd

Medlemsregister

Försäljning

Klösbrädan
Aktiviteter

Klösbrädan

Hemsidan
Aktiviteter
Kattungeförmedling

Klubbvärdinna

LEDAMOT
Kerstin Tjäderborn
Ystarvägen 57 D
906 25 Umeå
090 - 18 20 05
pudeltax@hotmail.com
SUPPLEANT
Lena Backgård
Strandgatan 60
911 36 Vännäsby
0935 - 260 09
lena@backgard.nu
SUPPLEANT
Anu Junhunen
Folktrovägen 2 D
907 51 Umeå
090 - 19 84 90
anu.janhunen@hotmail.com

Aktiviteter
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Hej alla glada medlemmar!

Innehåll nr 1

Speciellt vill vi önska alla nya medlemmar välkomna
till BJK och hoppas att ni vill vara med och bidra till
en fortsatt utveckling av föreningen.
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Om Björkstakatten

4

Kommande aktiviteter

Nu har det passerat några månader sedan vår årliga
utställning gick av stapeln. Trots vissa mindre trevliga
upptäckter på lördagsmorgonen; inbrott och stölder i
lokalen under natten samt annat som dessvärre
drabbade enskilda katter och kattägare, så tycker vi
att hela utställningen kan sammanfattas som en
lyckad tillställning. Det ekonomiska utfallet ser också
ut att bli klart godkänt.
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Anslagstavlan

6

Avelssekreteraren informerar

7

Vinn kattmat för 1 månad!

Vi vill på detta sätt tacka alla som ställt upp och jobbat
före, under och efter utställningen. Utan allt ert
frivilliga arbete vore det omöjligt att genomföra ett
arrangemang av denna storlek.

9

Protokoll från årsmötet

11
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Kommande utställningar

Ett Jättestort Tack!
Utöver den internationella utställningen har vi, som
framgår av bildreportagen i detta nummer, visat katter
i samarbete med Granngården i Lycksele och Umeå.
Stor tillströmning av besökare på båda ställena.
Raspresentationen av bengal i vintras lockade mer än
50 besökare. Katter är populära!
Sommaren har kommit och med den en liten paus i
klubbens aktiviteter. Men inte så länge; 4 - 12 augusti
pågår stora NOLIA och då ska vi traditionsenligt vara
representerade med katter av olika raser samt
information om Björkstakatten. Detta år har vi fått en
plats längre bort från scenen så ljudnivån borde inte
störa som tidigare år. En förutsättning för att vi ska
kunna genomföra detta är dock att ni medlemmar
kommer med era katter och att vi hjälps åt att
transportera burar och annat material, ställa
iordningen tältet på ferdagen den 3:e samt riva och
transportera tillbaka alltihop när veckan är slut. Visst
ses vi på NOLIA?
Missa inte heller att anmäla dig till den fest vi planerar
till den 24 augusti.

Utställningssekreteraren
informerar

Omslagsbilder
Från utställningen i SkyCom Arena 2007
Foto: Åsa Burström

Glad sommar!
Styrelsen
Våra annonsörer:
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DjurMagazinet
Granngården
ZooCenter
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Aktiviteter under sommaren/hösten 2007
4 - 12 augusti Stora NOLIA
Så var det dags för stora NOLIA igen. Detta år har vi fått oss tilldelat en bättre plats på området, inte så
nära scenen. Förhoppningsvis är det många som vill vara med och visa sina katter under veckan! Vi måste
också hjälpas åt att transportera burar samt resa och riva tältet.
Anmäl dig senast 25 juli till Sara Björk, tel 090 - 12 68 47, 070 - 35 63 602 eller
quincy@pallen.net

24 augusti Höstfest
Vi träffas i klubblokalen denna fredagkväll för att grilla något gott och ha trevligt tillsammans. Mat till
självkostnadspris, egen dryck kan medtagas. Grillarna är igång från 17.30, men kommer du lite senare så
finns säkert glöden kvar.
Anmäl dig senast 20/8 till Carina Brand, tel 0935 - 230 41 eller brand.pengsjo@vannas.net

30 september Utställningsmöte

(prel.)

Ett första möte inför utsällningen sista helgen i mars 2008. Vi börjar med en utvärdering av årets utställning,
vad gjorde vi bra och vad kan vi förbättra? Datum för mötet är preliminärt, eventuell ändring kommer att
annonseras på hemsidan.
Klubblokalen kl. 14.00

Till hösten planerar vi att bl.a. ha en veterinärföreläsning, raspresentationer m.m.
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
ojämna veckor mellan kl 19.00 och
21.00.
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Huskattägare
Ansök om huskattbevis. Blankett finns på
SVERAKs hemsida och i klubblokalen

Om djur far illa
kan du anmäla detta till Kommunens Miljöoch hälskoskyddsnämnd. Du får vara
anonym! Det är viktigt att du gör anmälan
så snart du upptäckt missförhållandena,
vänta inte. Att utreda ett fall efter flera år är
mycket svårt.

Djurskyddsföreningen i
Västerbotten har en egen
jourtelefon: 090-14 21 11

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

Klösbrädan 1 - 2007
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Viktigt

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

Utställningssekreteraren informerar
Du vet väl om att du kan skicka in din
utställningsanmälan via e-post till Anders Fjällström
som är BJKs utställningssekreterare. För att kunna
göra det krävs en fullmakt. Blankett och mer
information finns på BJKs hemsida http://
www.bjorkstakatten.nu Välj - Downloads - Diverse
BJK material - Fullmakt för utställningsanmälan. Om
du anmäler på detta sätt är det viktigt att du får en
bekräftelse från Anders att hanfått din anmälan.
Om inte kontakta Anders på
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
Nu finns det en ny fullmakt för utställningsanmälan.
Den gäller för utställarens samtliga katter. Det
innebär att ni utställare när ni har skickat in den
nya blanketten, inte behöver komma ihåg att skicka
in nya fullmakter i framtiden när ni köper nya
katter. Den nya fullmakten finns på Björkstakattens
hemsida. Fyll i och skicka till

Anders Fjällström
Norra Slevgränd 370
906 27 UMEÅ.

Om du skickar din utställningsanmälan med vanlig
post så ska den också skickas till Anders på
ovanstående adress.
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Anders 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 2-certifikatutställning. Det är ej tillåtet att
skriva exempelvis 21-22/5 på en blankett.

Anders Fjällström

Utställningssekreterare Björkstakatten
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
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Vinn en månadsförbrukning av PERFECT FIT™till din katt!
Nu har du möjlighet att bli en av fem lyckliga vinnare av en gratis månadsförbrukning av PERFECT FIT, ett
nytt, högkvalitativt torrfoder för katter.
Precis som vi människor har katter olika livsstilar och befinner sig i olika faser i livet. Deras näringsbehov skiljer sig därför
åt. PERFECT FIT är ett välsmakande, högkvalitativt torrfoder som tar hänsyn till detta. Fodret har utvecklats av veterinärer
och näringsexperter vid WALTHAM © Centre i England, en världsledande auktoritet gällande sällskapsdjurens skötsel
och näringslära, och är anpassat efter katters olika livsstilar och livsfaser.
Ta chansen och vinn en hel månadskonsumtion av den fodervariant som passar just din katt:

PERFECT FIT In-Home – speciellt utvecklat för att täcka innekattens behov
PERFECT FIT Active – utvecklat för vuxna, energiska katter
PERFECT FIT Sensitive – utvecklat speciellt för känsliga katter
PERFECT FIT Junior – specialanpassat för kattungar
PERFECT FIT Senior 8+ – utvecklat för att tillgodose äldre katters behov

Allt du behöver göra är att skriva ner svaret på nedanstående fråga och vilken fodervariant du vill ha. Skicka in
svaret på ett vykort, märkt med ”PERFECT FIT” till: Eva Lindvall, Kärnvägen 245, 906 27 Umeå. Behöver du
hjälp med svaren så kan du besöka PERFECT FIT på webben, www.perfect-fit.info
Lycka till!
Vid vilket forskningscenter har PERFECT FIT utvecklats?
1. WALTHAM Centre
X. FELINE Institute
2. CATFOOD Centre
Hur många varianter ingår i PERFECT FIT sortimentet?
1. 1
X. 3
2. 5
Från vilken ålder räknas katten som ”Senior”?
1. Från 4 års ålder
X. Från 8 års ålder
2. Från 12 års ålder
En utav PERFECT FIT varianterna är tillverkad utan vete eller soja?
1. Junior
X. Sensitive
2. In-Home
Om jag är en utav vinnarna vill jag gärna ha följande variant av PERFECT FIT (kryssa för den variant som du önskar):

In-Home

Active

Sensitive

Junior

Senior

™Registrerat varumärke
Klösbrädan 1 - 2007
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1 (1)
Björkstakatten
V:a Idrottsallén 4C
903 30 UMEÅ
090-13 86 18

PROTOKOLL
2007-02-25

Protokoll fört vid Björkstakattens årsmöte 2007
Datum: 2007-02-25
Tid: 14.00
Plats: Björkstakattens klubblokal, V:a Idrottsallén 4C, Umeå
Närvarande:
Kerstin Boström
Karin Degerliden
Anders Björk
Gabrielle Rosendahl
Maria Löfnäs
Birgitha Andersson
Gerd Andersson
Hans-Christer Jonsson
Helena Persson

Anders Fjällström
Lennart Degerliden
Linda Lundberg
Ann Janhunen
Sven-Arne Jansson
Lennart Kristiansson
Lena Backgård
Kristina Asplund

Catrin Bergkvist
Anna Franklin
Sara Sjögren
Veronica Flumé
Kurt-Ivan Lindberg
Birgitta Forsberg
Viktoria Sandlund
Kerstin Kristiansson

Elin Quist
Ida Lindahl
Pia Skotare
Carina Brand
Åsa Burström
Eva Falck
Tommy Sjödin
Barbro Lindberg

§1 Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Mötet öppnades. Till ordförande för årsmötet valdes Hans-Christian Jonsson. Till
sekreterare valdes Kerstin Boström.
§2 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes med tillägget att Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet, vill
informera om pågående aktiviteter.
§ 3 Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet, samt tillika vara
rösträknare.
Till justeringspersoner valdes Anders Björk och Sara Sjögren.
§4 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet godkändes ha utlysts på rätt sätt efter en förklaring från Tommy Sjödin om
varför en del medlemmar fått lösa ut sina kallelser på posten.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen godkändes.
§6 Fastställande av verksamhetsplan för år 2007.
Verksamhetsplanen för år 2007 fastställes.

2 (2)
§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Revisor Jonny Sandström tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och
balansräkningen. Årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes.
§9 Frågor / Motioner väckta av medlemmar.
Inga motioner från medlemmarna.
§ 10 Frågor / Motioner väckta av styrelsen och revision.
Motion nr 1 gällande ändring av åldersgränser för huvud- och juniormedlem
tillstyrktes 1:a gången. Motionen skall dock tillstyrkas kommande årsmöte innan
ändring i Björkstakattens stadgar kan göras.
Fråga från styrelsen till årsmötet gällande reseersättning för styrelsemedlemmar för
resor mellan bostad och klubblokal fastställdes till 18:- / mil för de som bor utanför
Umeå tätort.
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår och arvoden.
Medlemsavgifterna fastställdes till att vara oförändrade för nästkommande
verksamhetsår, dvs H= 300:-, F= 110:-, J= 200:- och S= 150:-.
§ 12 Val.
a) Ordförande för en tid av 1 år:
b) Omval för en tid av 2 år:

Tommy Sjödin
Kerstin Boström
Elin Quist
Nyval för en tid av 2 år:
Åsa Burström
Kerstin Tjäderborn
c) Suppleant för en tid av 1 år:
Lena Backgård
Anu Janhunen
d) Revisor för en tid av 1 år:
Jonny Sandström
Sven-Arne Jansson
e) Valberedning för en tid av 1 år: Sven-Arne Jansson
Lennart Kristiansson
Kurt-Ivan Lindberg
f) Delegater till SVERAK’s årsmöte: Tommy Sjödin
Kerstin Boström
g) Övriga val:
-

sammankallande

§ 13 Motioner.
Motion nr 1 gällande regler för utställning, paragraf 6.3, Absent (ej närvarande)
katter. Förslag till nationellt tillägg att ”Domare rekommenderas att ej vänta mer än 5
minuter.” - Beslutades av årsmötet stå kvar för prövning till SVERAK’s årsmöte.
Motion nr 2 gällande regler för utställning, paragraf 6.5, Domarringen. Förslag till
borttag av text att ”Det står domaren fritt att ge förklaringar och resultat.” Beslutades av årsmötet stå kvar för prövning till SVERAK’s årsmöte.

3 (3)
Motion nr 3 gällande SVERAK’s stadgar, paragraf 4.8 Valbarhet. Förslag till tillägg i
text, ”med ett undantag av att minst en representant måste rekryteras utanför gruppen
av svenska FIFe-domare och elever.” .” - Beslutades av årsmötet stå kvar för
prövning till SVERAK’s årsmöte.
§ 14 Övriga frågor.
Gabrielle Rosendahl, Djurskyddet informerade årsmötet om att Djurskyddet Sverige
medverkar i ett nytt TV-program som heter ”Hitta hem” den 5 mars kl 19.30 i TV4.
Temat är ”Älskade katter märker man”. Djurskyddet kommer att dela ut material
gratis runt om i Sverige och en namninsamling kommer att startas för att alla katter
ska ha ett hem och en ägare.
Gabrielle berättar också att Åke Karlsson kommer att bidra till Djurskyddets
driftskostnad av ett katthem. Hon kommer att upplåta sin fastighet till katthem och
f n pågår byggnation av karantän i anslutning till fastigheten. Sommaren 2007
beräknas katthemmet vara officiellt.
a) Avtackning:

Eva Falck avtackades efter att ha hållit i kattvisningar
Anders Fjällström avtackades efter att ha varit vice
ordförande men ska fortsättningsvis inneha rollen som
utställningssekreterare.

b) Presentation av årets Björkstakatter:
Se bilaga 2.
§ 15 Mötets avslutande.
Årsmötet förklarades avslutat.

Bilagor
1 Verksamhetsberättelse
2 Årets Björkstakatter

Hans-Christer Jonsson
Ordförande

Kerstin Boström
Sekreterare

Anders Björk
Justerare

Sara Sjögren
Justerare

Bästa Katt Kategori III

Bästa Katt Kategori I

CH LV*Bemisu Be Sure Im Beautiful
Ägare: Helen Persson

IC IDP *Twintorps Sodier blue of Subwoofer
Ägare Eva Falck

Årets Björkstakatter 2006
Bästa Huskatt

Ivan, bästa huskatt
Ägare: Maria Löfnäs

Bästa Katt Kategori II

EC DK*Killix Peter Pedal
Ägare: Susanne & Jan-Erik (Janne) Larvia

Kattvisning i Lycksele
Publikens favorit blev GIC Silverspirits Pawnee
en svartspottad bengal.

Pawnee, bengal. Ägare Åsa Burström

Uträkningen av publikens favorit blev en riktig rysare, det var jämt under hela dagen
mellan Pawnee och Gurra. Men till slut blev det Gurra som förlorade med endast tre
röster.

Gurra, Helig Birma. Ägare Anders Fjällström

Kattvisningen på Lantmanna i Lycksele
blev en riktigt succe, det var så mycket
folk som ville titta på alla vackra katter.
Stundtal var det mycket trång mellan
burarna.

Här sitter Eva och räknar rösterna på vem som ska
bli publikens favorit.

Här har vi en katt som verkligen han koppla av under
kattvisningen

Här har vi en riktigt snygg perser, som gillar att visa upp sig

Rasmus, Brittisk korthår
Ägare Gunnel Lindehall

Kim Tea, Somali
Ägare Maj-Britt Fransson

Eddi, Brittisk Korthår
Ägare Anders Björk

Gloria, Brittisk korthår
Ägare Sara Björk

Nemo, Perser
Ägare Eva Falck

Ny bok av Ylva Stockelberg

Friskvård för 135 kr!
I boken Gör som katten!
reflekterar Ylva Stockelberg
med hjälp av sina egna
katter om stretching, sömn,
fånga dagen ...
”En klok och filosofisk
presentbok som man kan
läsa om och om igen. ”
Beställ!
info@sorlinsforlag.se

Utdrag ur boken

”Lyssnandets konst”
NÄR KATTEN INTE svarar är det inte så att katten inte hör, katten är en god lyssnare. Att vara tyst
och lyssna är ett konsultknep. Pratar man på får man inte veta något, men om man inte säger något och
det blir en längre tystnad brukar de man intervjuar vilja fylla tystnaden, då får man veta många bra och
intressanta saker.
LYSSNAR MAN noga kan man också ”höra” inbjudningar, det gör katten. Och katten utgår från att
den är bjuden på kalaset. Om vi serverar räkor finns katterna där och utgår från att de är bjudna (och
det är ju rätt!).
Ibland är vi människor för försiktiga och måste tillfrågas och trugas. Gör som katten och utgå från att
du också är bjuden. Då har du chans att komma med på många intressanta, roliga och lärorika möten
eller upplevelser. Du kan alltid fråga om du får delta eller hänga med, du kan ju inte få mer än ett nej.”
Ylva Stockelberg skriver kattböcker. Första boken kom ut 1997 och sedan dess har det kommit fem
böcker till. Fem av böckerna är fackböcker om kattlära, raser och uppfödning och beteende.
I Gör som katten! tar hon hjälp av de egna katterna, tre i hemmet och 5 i katthimlen, i en klok må bra
bok
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Kattvisning i Umeå
Publikens favorit blev S*Kvasikattens Pegeen,
en Cornish Rex hona.

S*Kvasikattens Pegeen, Cornish Rex.
Ägare Sandra Jonsson

Alice, brunmaskad Helig Birma
Ägare Vania Nilsson

Pearle, svartsilvertabby Maine Coon
Ägare: Tommy & Lena Sjödin

Kattvisningen på Granngården i
Umeå den 10 mars blev välbesökt.
Där fanns också en del ﬁna katter att
titta på. Här kommer bilder på några
som var med.

Här ligger ett gäng trötta burmer.
Ägare: Eva Lundström

Klas Kattfot, Norsk Skogkatt
Ägare: Lena Backgård

Madison´s Goose Gordon, Norsk Skogkatt, svartsilverspottad hane
Ägare: Ida Lindahl

Chilli, Shaded silvers, Brittisk Kortkår
Ägare: Gerd Andersson

Cornish Rex, 6 mån

Phoenix, brunmaskad Siames
Ägare: Johanna Zetterlund

Caesar, svartsmoke, Norsk skogkatt
Ägare: Kenneth & Ylva

Här har vi en söt liten ragdoll

Mejas sternumkrok
Siamesen Meja, som i stamtavlan heter S*TellAsmar
Memento är min första raskatt. Jag har alltid gillat de
eleganta orientaliska raserna just för att de uttrycker de
vackra och graciösa sidorna hos dessa kattdjur som vi
älskar.
Meja är inte en särskilt typad siames, hon är liten och var
ovanligt trubbnosad som kattunge, men jag föll för
hennes färgteckning. Hon var den enda solidmaskade i
kullen och jag har alltid varit fascinerad av chokladfärgen.
Hon är alltså en chokladmaskad siames, hon har en nos
doppad i choklad och blåbärsblå ögon.
Redan som liten kattunge kunde man känna att hon hade
en sternumkrok.

och att domaren ska tycka om min katt.
Enligt min uppfödare skulle det inte vara något problem att
få Meja bedömd. Som kattunge och senare kastrerad vuxen
så spelar smärre defekter som t.ex. liten svansknick inte så
stor roll. Mot en fertil katt är domarna förståligt nog
betydligt petigare.
Mejas första utställning ägde rum i Skellefteå och hennes
första domare var en känd nordisk domare som själv föder

Sternum, d.v.s. bröstbenet, som är delvis förbenat brosk
och löper från bringan ned mellan frambenen och längst
botten av bröstkorgen och utgör fäste för de främre
revbensparen. Det kan hos vissa raser sluta i en böj eller
krok som antingen buktar utåt eller inåt. Detta kan
förekomma hos alla raser och arter däribland även
människan (!). Men inom kattvärlden är det kanske mest
förknippat med siam/orientalgruppen. Jag hade dock
aldrig trott att det skulle skapa så mycket problem och
meningsskiljaktigheter.
Fram till Meja var omkring sex månader så var
sternumkroken rörlig, det är vanligt när det gäller denna
defekt. Det gjorde att under långa perioder så kände man
inte av den alls och ibland kunde den liksom "ploppa" ut.
Den var också så pass fjädrande att den gick att trycka in
igen. Av min uppfödare så fick jag veta att denna defekt
inte var något livshotande, utan bara ett "skönhetsfel",
man får t.o.m. avla på katter med sternumkrok, även om
det kanske inte rekommenderas. Ingen av Mejas föräldrar
hade sternumkrok och man känner inte heller till att någon
i hennes stamtavla hade det. Läser man om defekten så
står det däremot ofta att den sannolikt är ärftlig och
förmodligen nedärvs polygeniskt.
Det betyder att det finns många gener som styr defekten,
varje gen ger en liten effekt och när många gener av
samma typ adderas så ökas genernas inverkan. Effekten
kan alltså ligga dolt hos föräldrarna men i genlotteriet så
kan en av kattungarna ärva en stor mängd av dessa gener
och då får egenskapen genomslagskraft. De flesta
egenskaper, både bra och dåliga nedärvs polygeniskt. All
selektiv avel bygger på att man försöker ansamla många
polygener för den effekt man eftersträvar, t.ex. lång svans,
men detta kan ju även göra att oönskade effekter får
genomslagskraft.
Jag skaffade inte Meja för avel eller utställning utan för att
jag bara tycker att hon är vacker, men eftersom jag åker på
några utställningar varje år med min huskatt så ville jag
prova att ta med mig Meja och se vad de tycker om henne.
Jag åker främst på utställningar för att jag tycker det är
roligt att gå runt och se katter, träffa nya människor och
gamla bekanta, höra det senaste skvallret och hänföras av
underhållande domare som "showar". Det jag siktar på är
att vinna en liten kokard eller kanske en påse kattfoder
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upp katter inom kategori 4. Hon tyckte att Meja var söt och
charmig (jag blev glad!), men sa att p.g.a. sternumkroken så
kunde hon inte nominera henne till panel (det var för mig
mycket förståligt), men att hon ändå skulle få en fin
bedömning och tilldelas Excellent 1!
Jag blev jättenöjd, det hade jag inte förväntat mig, eftersom
jag vet att hon inte är så typad. Men hon sa också att Meja
hade en av de största sternumkrokar hon stött på och att
hon inte brukar rekommendera någon att operera bort den,
men i Mejas fall så tyckte hon att jag skulle överväga det.
Operationen är vanligtvis väldigt enkel och görs i samband
med kastrering för att inte lura någon att katten är defektfri
och sedan använda den i avel. Den yttersta delen som
sticker ut av bröstbenet skärs/klipps helt enkel bort.
Jag har försökt känna den utstickande bröstbensdelen på
mina huskatter också, det är en fördel om de inte är så feta
och om de ligger stilla på rygg. På min huskattshane hittade
jag igen den. Om man följer med fingrarna efter de sista
revbensbågarna och där de båda möts, mitt under katten
kan man känna ett plant broskartat utskott som fortsätter
mot kattens buk. På min huskatt Frasse var den ca. två
centimeter lång! Det tyckte jag var mycket!
Meja verkade inte lida av att hennes bröstben böjde sig utåt
i slutet och jag tyckte att det verkade onödigt med en
operation bara för ett skönhetsfel.
Men andra domare var inte lika förlåtande. Jag blev kallad
oansvarig djurägare och blev frågad hur jag kunde ta med
en sådan missbildad katt på en utställning. Jag blev
chockad och visste inte var jag skulle ta vägen. Jag kunde
till mitt försvar bara berätta vad uppfödaren och den första
domaren sagt till mig. De skakade på huvudet och muttrade
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och en domare frågade mig om jag inte visste hur livsfarligt
det kunde vara för katten att ha sternumkrok. Det finns inte
mycket information att hitta om denna defekt, men det jag
hade läst var att det endast kunde vara farligt för katten om
bröstbenet svängde av inåt eftersom det då kunde trycka på
de inre organen. Jag berättade även detta för domaren som
då sa att det hon hade fått höra var raka motsatsen,
eftersom en katt med utstickande bröstben kunde fastna
och skada sig. Efter många om och men fick jag Ex 1 ändå,
men jag fick höra att de personligen ville "utvisa" mig från
utställningen. Jag var inte lika stolt över bedömningen
denna gång.
Meningarna gick nu isär om hur denna defekt egentligen
påverkade katten. Jag letade i böcker och på Internet, men
Operationen gick jättebra, Meja fick några stygn nere på
magen och några stygn på nedre delen av bröstkorgen. Det
läkte jättefint och Meja brydde sig knappt om stygnen och
slapp ha krage. När jag skriver det här är stygnen nyss
borttagna och man kan känna att det fortfarande sticker ut
som en liten "knopp" längst ner på hennes bröstkorg och
som avslöjar att hon fortfarande har sternumkrok, även om
den är mindre framträdande nu.
Jag planerar att göra en repris på förra året och prova ställa
ut henne i Skellefteå igen, nu som vuxen kastrat. Då får vi se
om operationen var värd mödan eller om vi än en gång möts
av sura miner. Om så blir fallet så är utställningskarriären
över för Meja. Att mötas med arga och anklagande ord av
domaren är inte roligt. För meningarna tycks fortfarande gå
isär om hur pass allvarlig defekt sternumkrok är.
Men jag måste avsluta med min egen uppfattning som är att
katten inte lider av att hennes bröstben slutar i en böj, hon
verkar inte bry sig det minsta. Så min uppfattning är att
sternumkrok av denna typ endast är ett skönhetsfel i klass
med enkel svansknick, som man inte bör avla på, men som
inte heller utgör något lidande för katten. Hur det bör
bedömas på utställningar är ju en annan fråga…
Text: Malin Hedman, Björkstakatten
(med de inneboende katterna Frasse, Tussie och Meja)
Foto: Anki Sandgren & Malin Hedman
hittade mycket lite information. Jag frågade uppfödaren som
också var förvånad över domarnas reaktioner. Mejas
sternumkrok var ju stor så hon tyckte att jag skulle höra mig
för om någon veterinär var intresserad av att operera bort
den. Jag pratade med min vanliga veterinär men han ville
inte utföra operationen. Han tyckte att det var onödigt
eftersom inte katten led av en sådan defekt och han var
rädd att skada de underliggande lungorna under ingreppet.
Då blev jag tipsad om en veterinär i Vännäs som själv hade
opererat bort en sternumkrok på sin egen katt. Det var
Patricia på UmanVetrinären. Hon ville först undersöka min
katt för att se hur sternumkroken satt. Patricia var mycket
trevlig och Meja uppförde sig ovanligt snällt hos
veterinären. Patricia trodde att det inte skulle bli några
problem. Meja kastrerades och sternumkroken avlägsnades
samtidigt. Patricia berättade att hon inte kunde ta bort hela
bröstbensböjen eftersom diafragman är fästad där. Men
största delen skulle hon försöka ta bort.
Klösbrädan 1 - 2007
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SVERAKInfo
Förlängd generell dispens
Sedan den 1 juli 2003 skall samtliga utställningskatter
över tio månader och katter som används i avel och
uppfödning vara ID-märkta.
Styrelsen beslutade att förlänga generell dispens från IDmärkningskrav för utställningskatter som är födda före
den 1 juli 1996.
Dispensen gäller ej katter som används i avel

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

Nya regler för att uppnå GIC/GIP samt
EC/EP!
Vid årsskiftet började nya regler gälla för hur många cert
som krävs för titlarna GIC/GIP och EC/EP. Nu behöver vi
bara ett utländskt cert för respektive titel men i stället
krävs fler cert totalt.
FIFes nya regler liknar den dispens svenska utstäl-lare
har haft i flera år. SVERAKs styrelse har därför beslutat
att dispensen upphör den 2 juli 2007.
De nya kraven
För att få titeln GIC/GIP finns det två alternativ:
Antingen ska katten ha sex CAGCIB/CAGPIB från minst
tre olika domare i tre olika länder (= FIFes gamla regel)
eller så ska katten ha åtta CAGCIB/CAGPIB från minst
fyra olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).
För att få titeln EC/EP finns det också två alterna-tiv:
Antingen ska katten ha nio CACE/CAPE från minst tre
olika domare i tre olika länder (= FIFes gamla regel) eller
så ska katten ha elva CACE/CAPE från sex olika domare i
två olika länder (= ny FIFe-regel).
Sverige tar bort sin dispens
De nya reglerna innebär att svenska utställare kan välja
valfritt land för ett utländskt cert för respekti-ve titel och
ta resterande cert i Sverige. Vi väljer själva om vi vill
fortsätta att besöka Norge eller kanske hellre åker till
Danmark, Finland eller något annat land.
Svenska och norska utställare har tidigare haft dispens
från FIFes regler med anledning av våra särskilda krav
vid gränspassering. Dispensen innebar att vi tilläts tävla
i endast Sverige och Norge. Eftersom FIFes nya regler
innebär att vi bara behöver cert från två länder (Sverige
och ett annat land) så har styrelsen beslutat att ta bort
vår dispens. Detta för att förenkla och minimera otyd-
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Aktuella avgifter
Registrering av kull/ stamtavla
Enkel avgift, ungar inte äldre än 3 mån.
Dubbel avgift, ungar äldre än 3 mån.

200 kr
400 kr

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

100 kr

Stamnamn
Nyregistrering
Överföring från IDP
Endast stamnamnsbevis

1500 kr
1000 kr
50 kr

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

50 kr
15 kr
50 kr
150 kr
400 kr
350 kr
40 kr
100 kr
250 kr

SVERAKs kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
tel: 033- 10 15 65
BANKGIRO 630-2962
E-POST sverak@sverak.se
Hemsida www.sverak.se
ligheterna både för utställare och utställningsarran-görer.
Vårt beslut gäller från 2 juli 2007.
Beslutet har diskuterats med NRR men om Norge
bestämmer sig för att göra likadant återstår att se.
Gamla cert gäller
Efter 2 juli 2007 gäller alltså inte vår dispens längre. Men
FIFes nya regler gäller från 1 januari 2007 och de som så
önskar kan redan nu tävla enligt dessa. Det innebär att
samma regler gäller för oss som för de flesta andra länder
i FIFe, dvs endast FIFes gamla sätt (cert i minst tre
länder) och FIFes nya sätt (cert i två länder).De cert
katten har fått tidigare gäller givetvis fortfarande!
De nya reglerna innebär att de som endast vill åka till ett
annat land måste ta fler cert för titlarna, men å andra sidan
behövs inte lika många utlandscert som tidigare. En
fördel är också att man kan välja ett valfritt land för
utlandscertet och ta resten i Sverige. Det räcker alltså
med ett utlandscert per titel! för oss som för de flesta
andra länder i FIFe, dvs endast FIFes gamla sätt (cert i
minst tre länder) och FIFes nya sätt (cert i två länder).De
cert katten har fått tidigare gäller givetvis fortfarande!
De nya reglerna innebär att de som endast vill åka till ett
annat land måste ta fler cert för titlarna, men å andra sidan
behövs inte lika många utlandscert som tidigare. En
fördel är också att man kan välja ett valfritt land för
utlandscertet och ta resten i Sverige. Det räcker alltså
med ett utlandscert per titel!
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Avelssidan

Kattungar till salu
CORNISH REX

Avelshane
CORNISH REX

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

S*Brandkatten har kattungar födda 6 april
Far: S*Jazz-Annas Texas, CRX a
Mor: EC S*Englundens Duchess, CRX d 23.
Kattungarna är tre creme hanar (troligen med
mönster) och en blå sköldpadds hona (som
stannar hos oss). Mer info på hemsidan.
Carina & Assar Brand
Pengsjö 60, 911 94 Vännäs
0935-230 41, 070-575 30 41
brand.pengsjo@vannas.net
http://medlem.spray.se/brandkatten

Ta me’ katten

till NOLIA i Umeå

Ta med kattvisningen på NOLIA i din semesterplanering.
4 - 12 augusti ska BJK visa katter av olika raser varje dag.
Det innebär att många kattägare och katter blir
engagerade. Vi måste hjälpas åt med burtransport samt
resning och rivning av tältet mm.Information kommer att
finnas hemsidan.
Anmäl dig till Sara Björk senast 25/7, tel 090-12 68 47,
070 - 35 63 602 eller quincy@pallen.net
Klösbrädan 1 - 2007
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S*Tintoretto´s
Carina Burvall
090-14 08 42
burvjoh@hotmail.com

S*Vinaminni's

Gunilla Åström
090-469 65
gunilla.astrom@home.se
http://hem.bredband.net/mirrox

Gerd Andersson
090-14 98 23
catpearl@telia.com
http://hem.passagen.se/catpearl

S*Catpearl´s

Gunnel Lindehall
0950-133 48
j.lindehall@telia.com
SaraBjörk
090-12 68 77
quincy@pallen.net
http://hem.passagen.se/quincy

S*Björktassen's

Gabriella Öhman
0934-304 83
gabriella.bobacken@swipnet.se

Margareta Styrke
090-13 57 88
margaretastyrke@telia.com

S*Softcurls

Ewa Lundberg
090-14 49 23
ewa_lundberg@hotmail.com

S*Sjöstugans

Kristina Asplund
0930-303 75
erik.asplund@nashnet.nu
http://www.qurramoyaz.se/

S*Qurra Moyaz

Monica Steimert
090-77 61 05
info@steimert.se
http://web.telia.com/~u90707990/

S*Möllekatten's

Brittisk korthår

S*Brännuddens

Frida Jonsson
0934-303 81
info@kennelcreative.com
http://kennelcreative.com/

S*KaCee Cat

S*Nightmist

Jessica Nylund
090-200 14 17
nightmist_@hotmail.com

Carina & Assar Brand
0935-230 41
brand.pengsjo@vannas.net
http://medlem.spray.se/brandkatten/

Monica Ericsson
0660-37 02 20
moneri_s@hotmail.com
http://hem.passagen.se/moneris/

S*Moneris

Catrin Bergkvist
090-400 18
catrin@lillayllets.se
http://www.lillayllets.se

S*Lilla yllets

Monika Henriksson
0647-303 16
info@fjallsippans.se
http://www.fjallsippans.se/

S*Fjällsippans

Katarina Wilhelmsson
090-14 97 71
lingontuvans@telia.com
http://w1.901.telia.com/~u90100215

S*Lingontuvans

Cecilia & Marie Dahlberg
0934-311 73
marie@kvarnmoras.se
http://www.kvarnmoras.se

S*Kvarnmoras

Lotten Hanefjord
0950-530 16
kjellhaakan.hanefjord@swipnet.se

S*Kvarngårdens

Monica Elmqvist
0940-129 19
monica_elmqvist@fc.malgomaj.vilhelmina.se

S*Guckuscoons

S*Chazomo's
Frida Brändström
0935-411 00
frida@chazomos.se
http://www.chazomos.se/

Linda Adolfsson
0941-100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se
http://ktv.asele.se/~ktvlindaad

S*Arctic Stars

S*Bia's
Birgitta & Bengt Sandgren
090-423 77
bias@stocksjo.se
http://hem.passagen.se/bia-s

Maine Coon

Helig Birma

S*Brandkatten's

Silverspirit's

Åsa Burström
0932-410 01
mediaproduktion@runaways.ac.se
http://hem.passagen.se/runaways/

S*Sigillion's

Cornish Rex

Bengal

Ann-Cathrine Sandgren
090-13 63 21
anncathrine@xentis.se
http://hem.passagen.se/xentis/

S*Xenti's

Elin Quist
090-19 66 06
e_quist@hotmail.com
http://hem.passagen.se/devon_rex

Eva Lundström
090-18 21 91
lundstrom.eva@gmail.com

Lena Dau
0930-320 34
devon@sigillion.com
http://www.sigillion.com

Elin Hedström
090-401 21
elin@vinaminnis.se
http://www.vinaminnis.se/

S*My Angel

S*Globetrotter's

S*Mirrox

Agneta Thorfve & Kjell Sandgren
090-521 21
info@rymdkatten.com
http://rymdkatten.skyhome.se/

S*Rymdkatten

Veronica Flumé
090-361 04
ojnenny@hotmail.com

S*Adimra's

Devon Rex

Berith Edberg
090-231 69
berith.edberg@holmsund.nu

S*Pimpinellas

Jeanette Viktorsson
090-14 65 66
jeanetteviktorsson@hotmail.com

S*Nattkattens

Britt-Marie Marklund
090-432 05
b-m.marklund@telia.com
http://web.telia.com/~u90402977/index.htm

S*Zomayalis

Barbro & Kurt-Ivan Lindberg
0934-332 24
barklis@spray.se
http://www.barklis.se

S*Barkli's

S*Celexa's

Maj-Britt Fransson
0950-125 57
maj-britt.fransson@telia.com

Burma

Abessinier

Uppfödare i BJK 2007

Agneta Andersson
090-660 65
agneta-and@spray.se
http://hem.passagen.se/henkyno1

S*Swedcoon's

Kristina Hörnberg
090-12 38 78
kristina.hornberg@home.se

S*HolyHunter's

Kerstin & Mia Kristiansson
090-981 43
kerstin@justcatnaps.se
http://www.justcatnaps.com/

S*Just Catnap´s

Anna Franklin
090-14 62 44
anakonda99@hotmail.com
http://www.goldenoracles.com

S*Golden Oracle's

Viktoria Sandlund
090-14 89 04
nisserimfrost@hotmail.com
http://www.fortrolighetens.se/

S*Förtrolighetens

Linda Lundberg & Sara Sjögren
090-14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
http://www.chopsueys.com/

S*Chop Suey's

Barbro & Kurt-Ivan Lindberg
0934-332 24
barklis@spray.se
http://www.barklis.se

S*Barkli's

Norsk skogkatt

Lena & Tommy Sjödin
0932-404 03
tommy@sjodins.eu
http://www.tolecoons.net

S*ToLe´Coons

Agneta Andersson
090-660 65
agneta-and@spray.se
http://hem.passagen.se/henkyno1

S*Swedcoon's

Johanna Tobiasson
09013 66 47
joxa@hotmail.com

S*Silverklingan's

Synnöve Solbakk Karlsson
090-462 88
ragacoon@umehus19.ac.se
http://www.RagaCoon.com

S*RagaCoon's

Carina Agenhag
090-605 66
carinaagumea@tele2.se

S*Mahingan's

Lina Ohlsson
katter@vulkano.se
http://www.vulkano.se/perserexotic.htm

S*Snub Nose's

Malin Hallgren
090-18 72 71
malin.hallgren@ersboda.ac

S*Mörkmårdens

Nadja Hägglund
090-77 40 52
habituss_elon@hotmail.com

S*Habituss

Lennart & Karin Degerliden
090-19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
Lina Degerliden
090-13 62 96
http://www.degerlidens.se/

S*Degerlidens

Perser & Exotic

Pia Skotare
070-391 91 05
seeraths@gmail.com
http://www.seerath.se/

S*Seerath's

Ann-Louise Sjögren
090-222 51
christer@cyde.net
http://www.redcreek.tk/

S*Red Creek's

Malena Lingvall
090-19 64 24
malenaling@hotmail.com

S*Pattys

Birgitta Forsberg
090-77 68 41
birgitta@mildamatildes.se
http://www.mildamatildes.se

S*Milda ma Tilde's

Erika Kristoffersson
0951-779 06
erika.kristoffersson@home.se
http://www.it4unet.se/~manhedens/

S*Månhedens

Susanne & Jan-Erik Larvia
090-304 44
susanne@madisoncattery.com
http://madisonscattery.com

MarinaSomma rlund
090-14 66 27
Camilla Sommarlund
090-14 25 12
pyret_5@hotmail.com

S*Sommarlund's

Synnöve Solbakk Karlsson
090-462 88
ragacoon@umehus19.ac.se
http://www.RagaCoon.com

S*RagaCoon's

Jeanette Viktorsson
090-14 65 66
jeanetteviktorsson@hotmail.com

S*Nattkattens

Cecilia & Marie Dahlberg
0934-311 73
marie@kvarnmoras.se
http://www.kvarnmoras.se

S*Kvarnmoras

Hanna Sandström
090-13 90 64
hanna@itchykoo.se
http://www.itchykoo.se

S*Itchy Koo

Helena Inkinen
0934-108 66
helinkajas@gmail.com
http://helinkas.se

S*Helinka's

Carin Nilsson
090-971 07
carin@gunnismark.se
http://www.rag.se

S*Fjälltoppen's

Christina Olsén
090-77 37 04
christina.olsen@evenstars.se
http://www.evenstars.se/

S*Evenstar's

Maud Olsson
090-18 67 75
maud.abayomis@telia.com
http://www.abayomis.com

S*Abayomis

Ragdoll

Kristina Sandström
090-13 59 09
twice-as-nice@spray.se

S*Twice-As-Nice

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

Katarina Wilhelmsson
090-14 97 71
lingontuvans@telia.com
http://w1.901.telia.com/~u90100215

S*Madison's

S*Subwoofer

S*Lingontuvans

Helena Persson
090-77 38 02
flodis@mac.com
http://www.sphynxar.se/

S*Hewiras

Maria Eriksson
090-404 80
siemn@hotmail.com
http://hem.passagen.se/allhairless/index.htm

S*All-Hairless

Sphynx

Britt-Marie Marklund
090-432 05
b-m.marklund@telia.com
http://web.telia.com/~u90402977/index.htm

S*Zomayalis

Veronica Framell
0930-260 00
framellskennel@hotmail.com

S*Framells

Maj-Britt Fransson
0950-125 57
maj-britt.fransson@telia.com

S*Celexa's

Eva Wålinder
0950-530 40
eva.walinder.sls@vll.se

S*Backilandets

Somali

Maria Jansson
0935-209 66
tassan57@hotmail.com
http://blueaveny.info.se/

S*Blue Aveny's

Siames

Kerstin Tjäderborn
090-18 20 05
pudeltax@hotmail.com
http://www.vildawestern.se

S*Vilda Western's

Kommande
utställningar

sommaren & hösten 2007

Se hur du anmäler
din katt på sidan 6.

Var ute i god
tid!

070714-15

Stockholm

2-cert Speed Cat SC

070714-15

Bodö

2 cert Saltenkatten

070728-29

Stockholm

2-cert Järva Kattklubb JKK

070818-19

Heby

2-cert Klöset KLÖS

070908-09

Luleå

2-cert Norrskenskatten NOS

070915-16

Stockholm

2-cert Top Cat Club

070922-23

Bergeforsen/Timrå

070929-30

Uppsala

2-cert Fräsets Kattklubb FRÄS

071006-07

Nyköping

2-cert Östkatten ÖSTK

071006-07

Boden

2-cert Arctica

071013-14

Borlänge

2-cert Dalälvskatten DÄK

071020-21

Stockholm

2-cert City Cat Club

Medelpads Kattklubb MEK

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

10%

rabatt på

kattsand!*

Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
Det ger dig generösa rabatter på bl a:
Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
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Klösbrädan 1 - 2007

Redaktionens r a d e r

Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare: Tommy Sjödin

Äntligen ett nytt nummer av Klösbrädan.
Utgivningen har blivit lite sporadisk på senare tid,
främst på grund av brist på material. Har du något
intressant att berätta så skriv ner det och skicka in!
Vi tar också gärna emot förslag på något reportage
vi kan göra. Om du har läst något intressant i
någon annan tidning så kan vi, förutsatt att vi får
tillstånd, kanske publicera det i Klösbrädan också.
Tips mottages gärna!
En skön sommar för alla katter och
människor önskar

Redaktionen

Redaktionen:
Eva Lindvall
090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Åsa Burström
0932 - 410 01
mediaproduktion@runaways.ac.se
Adress: Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 36 UMEÅ
Telefon: 090 - 13 86 18
E-mail: info@bjorkstakatten.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av planerade och födda kullar, avelshanar samt
omplacering av katter, kan göras utan kostnad för
huvudmedlem.

Annonspriser (per utgivning)

GIC S*Catpearl´s Beryll Silvery, en svart silver
shaded hane, fick sitt första CACE och blev BIS på
utställningen i Umeå den 24 mars.
Ägare och foto: Monica Mikaelsdotter, Borlänge

Klösbrädan 1 - 2007

Annonsstorlek
färdiga original

BJKmedlem

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

100:75:50:-

Övrigs SVERAKanslutna annonsörer
150:100:50:-

Kommersiella annonser
Annonsstorlek
färdiga original

Per
nummer

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

200:150:100:-

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

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

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

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

