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ALLMÄN INFORMATION OM
BJÖRKSTAKATTEN
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 en egen
klubblokal på Hagagården, Östra
Kyrkogatan 20. 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:
hem.passagen.se/
bjorkstakatten
Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av
att se hemsidan.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . . rösträtt på vårt årsmöte (ej

stödmedlem). ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar (ej
stödmedlem). rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem). fyra nummer per år av vår
klubbtidning Klösbrädan. inbjudan till alla våra
arrangemang. visa upp din katt på våra
kattvisningar. billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter. rabatt på kattförsäkring hos t
ex Agria. 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
Exotic Zoo 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos Arken Zoo-
center. rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.

OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJK-
medlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med Exotic Zoo,
som innebär att du som medlem
stöder klubben när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 150:-
SÅ BLIR DU MEDLEM
 Hämta ett inbetalningskort

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

Om du vill veta mer om BJK -
kontakta oss:
Björkstakatten
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: bjorkstakatten@katter.nu

ORDFÖRANDE
Ida Brändström
Skolgatan 121J
903 32  Umeå
090 - 19 29 53
idabrandstrom@hotmail.com
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
eva.136747@telia.com
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Solweig Öjebrandt
Umevägen 122
911 33  Vännäsby
0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
BITR. AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43
kerstin@justcatnaps.com
BITR. SEKRETERARE
Helena Karlsson
Holmnäs 30
905 86  Umeå
090 - 14 75 22
helena.ka@telia.com
LEDAMOT
Nina Ivarsson
Glassgränd 28
906 24 Umeå
090-77 45 17
nina.ivarsson@umehus19.ac.se
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@minpost.nu
LEDAMOT
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
tommy@roback.nu
SUPPLEANT, VICE ORDF.
Gerd Andersson
Kragvägen 72
904 41  Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.com
SUPPLEANT
Kurt-Ivan Lindberg
Slåttervägen 1
918 92  Bullmark
090 - 561 10
blis@mail.bip.net

BJK:s STYRELSE 2001
KONTAKTPERSON
FÖR:
PR & Information
Ansvarig utgivare

Hemsidan
Klösbrädan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor
Kattungeförmedling

Avels-& utställningsfrågor
Utställningsanmälan via
E-post

Kattvisningar

Klösbrädan

Nya medlemmsr

Festkomitten
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Innehåll nr 1

Våra annonsörer: Agria,  Concremo AB,
Exotic Zoo, Kattliv,  Lantmännen

Omslagsbild: Inför valet av ordförande.
Valberedningens talesman Ivar Alm och en av
kandidaterna, Ida Brändström.
Foto: Katarina Wilhelmsson

Ordförande har ordet
Inget är så härligt som begynnande vårsol. Jag och
MaxMara tar alla chanser att sitta ute på balkongen
och lapa sol, hoppas nu bara att vädret håller i sig.
Inte för att dåligt väder stoppar en riktig skogis för
att vara ute men det stoppar mig. Igår var “lillasyster”
Ester Teodora här på besök igen. Lagomt till påsk
kommer hon att få flytta hem hit helt, men lite
inskolning behövs nog då storebror Max kan vara
ganska våldsam i sina lekar. Åh, vad jag och Max
längtar tills Ester kommer nästa gång. Det blir så
tomt här varje gång hon åkt tillbaka till sin gamla
matte och husse.
Arbetet med Björkstakatten fortskrider. Den nya
styrelsen med mig i spetsen har mycket att planera
inför det kommande året. Det kommer att bli flera
klubbkvällar med raspresentationer och föredrag,
en vårfest är planerad till i maj och så ska vi ju ha
vår internationella utställning nu i april. Vi behöver
all hjälp vi kan få med utställningen och känner ni att
ni kanske kan baka lite eller hjälpa till att städa före
och efter så hör gärna av er till någon i styrelsen.
Det blir även ett nytt utställningsmöte den 3:e april,
kockan 18.30 som ni alla är mycket välkomna till.
I detta nummer av klösbrädan kan ni bland mycket
annat läsa en intressant medecinsk artikel om hur
man kan förebygga olika hälsoproblem i sin
uppfödning
Glöm inte heller att skicka in era resultat så att din
misse får chansen att bli  Årets Björkstakatt 2001,
Slutligen vill jag tacka alla för förtroendet till
ordförandeposten i föreningen. Ni kan läsa mer om
mig på sidan 8, där jag ger en kort presentation av
mig själv. Jag vill också på allas vägnar passa på att
tacka Maria Stenberg för allt hon gjort som vår
ordförande tidigare år! TUSEN TACK!!
Vårliga och soliga hälsningar
Ida Brändström, ordförande
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STYRELSE
Björkstakattens styrelse bestod under året av:
Maria Stenberg ordförande
Lennart Degerliden kassör
Helena Karlsson sekreterare
Solweig Öjebrandt ledamot
Nina Ivarsson ledamot
Ethel Henriksson ledamot
Styrelsen har haft 10 möten mellan årsmötena 2001
och 2002.

MEDLEMMAR
Björkstakatten har under året haft 145
medlemmar ( 156 ) som fördelar sig enligt
följande
94 huvudmedlemmar  ( 94 )
16 juniormedlemmar  ( 18 )
25 familjemedlemmar  ( 26 )
8 stödmedlemmar     ( 16 )
2 hedersmedlemmar  ( 2 )

BJÖRKSTAKATTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

I artiklar i VK 22 - 23 november framkom det att Vännäs kommun har ett avtal med en kattjägare som placerar
ut fällor och sedan avlivar, skjuter, katter som infångats. Björkstakatten agerade genom ordförande Maria Stenberg
och skickade brev till Vännäs kommun miljö och hälskoskyddskontor och till
Polismyndigheten i Vännäs. I brevet stod:
” Kattägare har skyldighet enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (1943:459) att: 1§ Hundar och katter skall hållas under sådan
uppsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda
olägenheter.
Men enligt hittegodslagen (1938:121) är polismyndigheten skyldig att mottaga upphittade katter och ordna förvaring åt dessa. Enligt
polismyndighetens tjänsteföreskrifter 4/98 skall Polismyndigheten ordna förvaring av katterna hos lämplig fodervärd-kattpensionat
under sju (7) dagar från infångandet. För att förvaringstiden ska bli så kort som möjligt bör man försöka att t.ex. genom anslag på
platsen där djuret fångades in uppmana ägare eller innehavare som saknar sitt djur att kontakta polismyndigheten. För information till
allmänheten finns möjlighet att utnyttja Radio Rix i Umeå eller annonser i lokaltidningarna. Har ingen ägare anträffats inom 7 dagar från
det att djuret fångats in skall djuret anses sakna ägare och betraktas som herrelöst.
Vad som är mest intressant i denna tjänsteföreskrift med tanke på det som inträffat/inträffar i Vännäs kommun är att polismyndigheten
bör i första hand försöka finna ett nytt hem åt djuret, antingen genom att sälja det eller skänka bort det. Först om inte några andra
alternativ står till buds bör det bli aktuellt med att avliva ett friskt djur. Beslut om avlivning fattas av vakthavande befäl, Avlivning skall
ske genom veterinärs försorg och djurkroppen skall kremeras enligt Jordbruksverkets regler.
Avlivning, genom att skjutas i bur och att hamna bland soporna på Dåvamyran är en direkt överträdelse mot denna tjänsteföreskrift.
Björkstakatten arbetar hela tiden för att alla katter skall ID-märkas, en stor del av dessa lever som innekatter och har följaktligen inga
halsband. Däremot är de ofta ID-märkta genom örontatuering eller microchips, för att oroliga ägare skall ha möjlighet att återfå sin katt om
den rymmer. När vi nu kan läsa i VK att ingen kontroll av ID-märkning görs kan vi inte bli annat än förskräckta. De händelser som det nu
drabbade kattägare i Vännäs kommun gör att Vi som kattklubb får det ännu svårare att motivera till ID-märkning.
I Björkstakattens stadgar finns bl.a. dessa målsättningar: att verka för att kattens värde, status och rättigheter ökar i samhället, att på olika
sätt arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård, att tillvarata kattägarens och kattens intresse i samhället och att samarbeta med
likasinnade klubbar/organisationer.
Björkstakatten kräver att:
Vännäs kommun följer de lagar och tjänsteföreskrifte som finns!
Vännäskommun förvissar sig om att den av Vännäs kommun utsedde kattjägare har kunskap — och följer dessa lagar och tjänsteföreskrifter.
Polismyndigheten skall ha en avläsare för microchip på sina polisstationer.
Katten är för många ett högt älskat sällskapsdjur och vän.
Björkstakattens styrelse gm
Maria Stenberg ordförande”

Glädjande nog gav brevet resultat. Polisen i Vännäs har dragit in tillståndet för den person som fångat in och
avlivat katter under en längre tid.

BJÖRKSTAKATTEN PÅVERKAR MYNDIGHETER
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V E R K S A M H E T
KLUBBTIDNING
Klubbtidningen Klösbrädan har under 2001 utkommit med
fyra nummer. Redaktionen har bestått av Karin Degerliden,
Ethel Henriksson och Eva Lindvall.
HEMSIDA
Björkstakattens hemsida, http://hem.passagen.se/
bjorkstakatten, har under året fått ett nytt utseende genom
webmaster Eva Lindvall. Hemsidan präglas av aktuella
uppdateringar, information om klubben, kommande
evenemang, och avel-
uppfödarinformation.
KLUBBLOKAL
Björkstakattens klubblokal på Östra
Kyrkogatan 20 har under året endast varit
öppen torsdagar jämna veckor kl.19-21. Vi har haft stängt
endast helgdagar samt
sommarveckorna 26-31. I klubblokalen, öppen både för
allmänheten och
medlemmar, har besökare kunnat få svar på frågor, läsa
tidningar och låna böcker mm. Klubben har bjudit på fika.
AVEL  INOM  BJÖRKSTAKATTEN
Solweig Öjebrandt har ansvarat för
stamnamsansökningar och stamtavlerekvisitioner.
Under året har 5 Stamnamn registrerats hos SVERAK
S*Brännuddens Gabriella Öhman
S*Dragonfly´s Lina Tonegran
S*Fridelinas Kristine Ottosson
S*Fjälltoppens Carin Nilsson
S*Xenti´s Ann-Catrin Sandgren
Följande kattungeregristeringar har gjorts under året
Norsk skogkatt 31 (20)
Perser 14 (12)
Cornish rex 13 (11)
Helig birma 12 (16)
Brittiskt korthår 8 (3 )
Ragdoll 3 (0 )
Oriental 2 (0)
Summa 83 ( 78 )
BÄST I NORR
På Björkstakatten utställning 2001 delades för andra år priset
Bäst I Norr ut. Att kora de bästa katterna i norr har gjorts
möjligt genom  samarbete mellan  olika norrlandsklubbarna.
De bästa katterna blev:
1:a S*Lilith´s Frame maker per d22
Äg: Vanja Lathi, SOL
2:a  S*Bonnea´s Mizzy bur n
Äg: Eva Arnström, ÖKN
3:a Spökis no g23
Äg: Björn Nordström, NOS

ÅRSMÖTE
Björkstakattens årsmöte ägde rum på
Hagagården den 25 februari. I år var det 19  medlemmar
närvarande.
UTSTÄLLNINGSMÖTEN
Vi har under året haft  tre möten, 24/1, 11/2 och 11/3, för att
fördela  arbetet och förbereda inför vår utställning –2001.
Klubben har även haft ett möte, 13/1 inför vår utställning –
2002

UTSTÄLLDA  KLUBBKATTER
Ansvarig för utställningsinbjudningar och anmälningar har
varit Solweig Öjebrandt.

2000 ÅRS BJÖRKSTAKATT
Vinstrikaste utställningskatt 2000 var en norsk skogkatt,
S*Katt Ailas Baloo.
Äg : Maria och Madeleine Stenberg
ASSISTENTKURS
Den 18 mars ordnade klubben en assistent kurs. Mona
Nilsson, ÖKN, ledde det hela och 10 medlemmar kom för att
lära sig gå assistent.
HEMMA – HOS - TRÄFFAR
En hemma-hos-träff ordnades 11
september i Tavelsjö hos Helén Öjebrandt och Tommy Lindh.
Två kullar, nio kattungar, av rasen cornish rex fanns att
beskåda.
INKÖP
Tio stycken utställningsburar har inköpts under året.
Klubben har dessutom utökat sitt bibliotek med följande
böcker:
Kattuppfödning – avel och genetik an Ylva Stockelberg
Varför gör katten så av Susanna Rosén
FIFe Jubileumsbok
SVERAKS ÅRSMÖTE
BJKs representanter på SVERAKs årsmöte den 16-17 mars i
Haninge var Maria  Stenberg och Gerdy Westerlund.
KATTVISNINGAR
Björkstatkatten inbjuds årligen för att visa katter och för att
informera om god    katthållning. Dessa arrangemang är alltid
mycket uppskattade och välbesökta. Under året har
Björkstakatten deltagit vid följande tillfällen.
* Lantmännen – 18 mars
* Exotic Zoo – 2 december
KATTENS DAG
Den 2 december firades kattens dag över hela landet.
Björkstakatten intog Exotic Zoo och 28 katter visades upp.
Publikfavorit blev S*Barkli´s Chubby Checker, ägare Birgitta
Andersson.
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RASPRESENTATIONER
Klubbens återkommande raspresentationer ger såväl
allmänheten som medlemmar möjlighet att se och lära sig
mer om olika kattraser.
* 10 maj visades perser och exotic
* 11 oktober visades ragdoll

EN HELG FÖR DE YNGRE
12 maj ordnades en dag som vände sig speciellt till våra
yngre medlemmar.
Norrlandsklicket berättade om hur man kan träna sin katt
med klickermetoden och djurpsykologen Helena Pekkala
talade bl.a. om kattens beteende.
INTERNATIONELL
KATTUTSTÄLLNING
Den 31 mars - 1 april arrangerade
Björkstakatten sin 12:e Internationella kattutställning.
Platsen var Umåkers travbana. 289 katter ställdes ut
fördelat på två dagar. På lördag var det kat. II och på
söndagen bedömdes kat. I, III, IV och huskatter.

huskatter.
Domare som deltog under helgen var: Henry Hornell,
Minna Kroogh, Katarina Fors, Lotte Borch,Hanne-Sofie
Sneum och Alva Uddin.
Bästa klubbkatt på utställningen blev S*Creme Caramel´s
Be Witched, en  svartsköldpaddtabby perser.
Ägare är Ann-Chatrine Sandgren som under ett år njuta av
Björkstakattens  vandringspris.
Bästa klubbkatt huskatt blev Khornelia
Ägare: Petra Weiss
Vandringspriset är en handmålad
porslinstallrik, målad av Barbro Lindberg.
UTVÄRDERINGSMÖTE
Den 29 april ordnades ett utvärderingsmöte för att summera
årets utställning. Slutsatsen blev att utställningen gått med
knapp vinst, nöjda domare samt en mycket trevlig och
rekordstor publik.
NOLIA
4-12 augusti inföll Noliamässan och Björkstakatten deltog
för andra året. De tusentals som besökte klubbens tält fick
se tolv olika raser presenteras och nyttig information om
god katthållning.
MEDLEMSTRÄFF
Solweig Öjebrandt och Maria Stenberg
inbjöd klubbens medlemmar till en träff 18 augusti. Mötet
sågs som en höstupptakt och hela 21 norska skogkatter stod
för underhållningen.

NYMEDLEMSTRÄFF
För fjärde året i rad inbjöds nytillkomna medlemmar för att få
information om   klubben, styrelsen, vår lokal och verksamhet.
KOKARDCIRKEL
Under året har ett antal medlemmar under ledning av Sara
Björk och Helen Öjebrandt lärt sig att tillverka kokarder.
Kokarderna kommer senare att delas ut på Björkstakattens
utställning.
NORRLANDSMÖTE
Den 28 oktober var det dags för det fjärde Norrlandmötet,
denna gång i Umeå.
Representanter från de olika norrlandsklubbarna träffades
och gick igenom de kommande utställningarna framöver
och gav varandra tips och råd. Det beslutades att även i
fortsättningen kora ”Bäst I Norr”. Priset delas ut på den
första utställningen under följande år.
EXTRA ÅRSMÖTE
På begäran av ett tiotal medlemmar kallade klubbens
styrelse till ett extra årsmöte Mötet skedde 27 maj och 20
medlemmar var närvarande. Resultatet av det extra
årsmötet blev att femton medlemmar valde att lämna
klubben.

Björkstakattens styrelse vill tacka
alla medlemmar för det gångna året.
Vi ser med tillförsikt fram emot
2002!

BJÖRKSTAKATTENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001
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Anslagstavlan

Vill du läsa och recenseranågon bok ur BJK:s bibliotek?Känner du till någon bok somdu tycker att Björkstakattenborde köpa in? Hör av dig tillnågon i redaktionen

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2002 blir priset endast 150 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.

Har Din Katt tagit Titel?

Skicka  in uppgifter om kattens namn

och titel, samt gärna en bild så kommer

det i nästa nummer.

E-POST
Eftersom e-post är ett enkelt och smidigt
sätt att nå ut med information så vill vi att
alla medlemmar som har en e-postadress
hem eller till jobbet skickar den till klubblokalen:
bjorkstakatten@katter.nu

Utställning på gång?
Solveig eller Kerstin behöver din utställnings-blankett  senast en vecka innan anmälningstiden
går ut!
Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta alla gamla! Nyablanketter kan antingen laddas ned frånSVERAK:s hemsida eller beställas från kansliet
att även registreringsanmälan ochstamnamnsansökan skall gå via egna klubben
och kvittokopia skall bifogas

BURSKYNKEN
Har du något gammalt burskynke liggande
som du aldrig använder? Skänk det då gärna
till klubben. Det vore jättebra att ha några
att låna ut till dem som vill prova på att
ställa ut sin katt, delta i kattvisningar och
inte minst till de stackare som kommer till
utställningen och upptäcker  att den väskan
blev nog kvar hemma!

MEDLEMSLOTTERI
Vinnare av presentkort, 100 kr,
på Exotic Zoo blev Britt-Mari
Marklund. Grattis!

Hallå där!
Är det någon som  känner till, eller rent av
har, en lokal lämplig som förråd för BJK.
Det ska vara lätt att bära in och ut burar
och annat, och priset måste vara rimligt.
Kontakta i så fall någon i styrelsen!
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Styrelsen 2002

Nina Ivarsson
Ledamot, ansvarig för kattvisningar
Jag är en 26-årig kattälskande tjej som bor i lägenhet på Västra Ersboda med
min sambo Rickard och mina två katter.
Jag jobbar som boendehandledare på ett stödboende på Haga för
utvecklingsstörda och människor med psykiska problem. Vardagen delar jag
och Rickard med två underbara Norska skogkatter. Timon, en röd/vit kastrerad
kille med enormt stor personlighet samt den kastrerade honkatten Canasta. En

svartsköldpaddsdam som vet vad hon vill och brukar oftast få sin vilja igenom.
Till sommaren kommer vår familj att utökas med en människa till eftersom jag i början av augusti
väntar vårt första barn.
Detta är nu mitt andra år i styrelsen och jag ser framemot ett trevligt år med mycket aktiviteter där
vi medlemmar träffas och lär känna varandra ordentligt.

Ida Brändström
Ordförande
Jag är uppvuxen på en stor gård utanför Uppsala där min stora och brokiga
familj drev ett jordbruk. Naturligtvis skulle jag bli bonde när jag blev stor, inget
kunde vara roligare att få vara med alla kor, kalvar, tjurar, hästar, ankor, gäss,
hundar och katter som delade gården med oss. Katterna var överallt, men inte
inomhus! Okastrerade och fritt levande blev de ganska många, en sommar
hade vi sju kullar samtidigt uppe på höloftet! Mat fångade de själva men mjölk

fick de i mjölkkammaren varje dag. Det var svårt att hålla reda på alla dessa katters namn och
sorgen blev större och större för varje gång en lite misse hittades död av någon anledning. Men en
sommar kom kattpesten och tog med sig alla små underbara varelser. Gråt och förtvivlan! Jag lovade
mig själv att när jag blev stor skulle jag göra allt för att alla katter, inte bara “de fina katterna som
bodde i stan”, skulle få rättvisa liv utan att behöva dö av kattpest eller något annat otäckt. Hur många
katter som nu finns kvar på gården vet jag inte då gården såldes för några år sedan.
Nu bor jag här i Umeå och jobbar som doktorand på universitetet. Hemma har jag världens mest
underbara skogis MaxMara och snart flyttar hans lillsyster Ester in också. Åh, dessa underbara
varelser som man bara kan älska hur mycket som helst och bara inte kan leva utan. De perioder jag
har varit utan katt har alltid bara varit tillfälliga. Tyvärr har jag haft den förmågan att alltid ta hand om
de allra minsta och mest sjuka katterna, så de har inte alltid fått vara så länge hos mig. Till slut
bestämde jag mig för att skaffa en raskatt i stället för att vara säker på ursprunget. Men huskatterna
ligger mig mycket varmt om hjärtat och kommer alltid att förbli där. Att få se den dagen då huskatten
har samma status som alla andra katter är en av mina högsta drömmar här i livet.
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Styrelsen 2002

Kurt Ivan Lindberg
Suppleant
En 52-årig man som umgåtts med hundar o katter en stor del av livet
och vet hur mycket positivt dom kan ge oss människor.
Har varit aktiv med utställningskatter sedan 1993 och haft  S*Barkli‘s
uppfödning av norsk skogkatt och burma sedan1998. I katteriet finns
för närvarande 9 katter.
Min medverkan i styrelsen hoppas jag skall bidra till många positiva
saker för våra fyrfota vänner och BJK:s medlemmar

Gerd Andersson
Suppleant, vice ordförande
 
Jag heter Gerd Andersson och bor på Röbäck med sambo, 20-årig
styvdotter och för närvarande 5 katter. Föder upp Brittisk korthår under
stamnamnet S*Catpearl´s och är sjukpensionär. Jag har hunnit sitta några
år nu i styrelsen och blev detta år inröstad som suppleant. Inom styrelsen
valdes jag till vice ordförande. Jag hoppas på ett mycket aktivt år
med många medlemmars närvaro på våra aktiviteter ! Vi ses ! 
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Styrelsen 2002

Jag har alltid varit intresserad av djur och kom tidigt i kontakt med katter. I stort
sett under hela min uppväxt har katten funnits där.
Har 4 barn i åldrar 26, 22, 19 och 12.Bor norr om stan i Sävar och under
sommaren vid havet i vårt fritidshus.
För några år sedan, närmare bestämt 1997 köpte vi vår första skogkatt och fick
också möjlighet att ställa ut honom. Utställning var svårt att förstå första gången,
men inte bara jag, utan hela familjen fick mersmak och insåg snart att vi hittat ett
intresse som hela familjen tyckte om.
Det blev några katter till som valdes med mycket stor omsorg via Internet och

goda vänners råd. Jag har också lätt för att knyta nya kontakter och fick ett fint kontaktnät inom
kattvärlden. Den allra bästa relationen kan och ska man få mellan uppfödare och kattungeköpare och så är
det också, men undantag finns alltid.
Speciellt roligt blev det när jag fick såväl mitt stamnamn, S*Just Catnap´s, som egen hemsida.
Förutom utställning, detta fantastiska forum att träffa vänner med samma intresse, älskar jag livet som
kattuppfödare. Det finns inget bättre än att följa de små liven från födseln och upp till leveransklar ålder.
Hos mig får kattungarna inte bara bästa möjliga sociala träning med timtals daglig omvårdnad utan också
exklusiv mat. Jag vet att det kanske blir för dyrt med torskblock, rödspätta och lövbiff, men jag tycker att
jag kan få unna de små liven detta den korta tid som jag har förmånen att ha dom oss mig.
Jag jobbar på Institutionen för Genetik vid Umeå Universitet, så det är väl kanske naturligt att just
genetiska frågor kring katter och uppfödning ligger mig nära. Mina yrkeskunskaper har också gjort mig till
en total avståndstagare kring all form av inavel inom kattuppfödning. Tycker dessutom att vi idag har rätt
bra avelsbas inom landet, det här gäller förstås Norska Skogkatter, att vi inte av ren dumhet skall bädda
för problem hos framtida uppfödare, genom att bedriva inavel på katter.
Det här har förstås påverkat mitt val av mina 8 egna katter som köpts in från geografiskt spridda
uppfödare. I mitt katteri bor också 3 katter från min egen uppfödning. Har två av katterna som foderkatter
hos min son Martin och hans sambo Johanna.
För att ytterligare försäkra mig om kunna leverera friska och sunda katter i framtiden väntar jag nu med
spänning fram till hösten då jag hämtar min nya Tyska hona hos en tysk uppfödare som tidigare köpt av
mig.
Det kanske bästa med att vara kattuppfödare, förutom kärleken till de små, är den fantastiska gemenskap
och kontakt man får med likasinnade runt om, inte bara i Sverige, utan faktiskt världen över.
Skriver ibland artiklar i förbundstidningen Våra Katter i egenskap av ”Landsdelsreporter” för n orrland.
Har också helt nyligen accepterat en förfrågan från Skogkattslingans styrelse att bli kontaktperson för
Norrland i vilket bland annat ingår att vara kattungeförmedlare.

Kerstin Kristiansson
Bitr. utställnings- och avelssekreterare

När en katt gör något klyftigt kallar vi
det för instinkt. När vi själva gör
något klyftigt kallar vi  det intelligens.
Will Cuppy
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BJKi farten

13 rätt ger respekt och kanske en vinst!
Vad är sant – vad är falskt? I den här tävlingen har du 50 % chans att svara rätt men 100 % rätt
svar ger dig möjlighet att vinna ett fint pris.

Sant Falskt
1. Balinesen härstammar från ön Bali
2. Anlaget för lång päls är dominant över kort päls
3. Koraten har använts som vaktkatt i Thailand
4. Din katt hör när den sover
5. 1967 kom den första devon rexen till Sverige
6. En katt kan leva på enbart vegetarisk kost
7. Murgrönan är giftig för din katt
8. Människan har ett bättre smaksinne än katten
9. Turkisk van ställs ut i kategori III
10. Ragdoll har fått sitt namn p.g.a. sin sträva päls
11. Alla kattungar föds med  blå ögon
12. Katten har 13 par revben
13. Tamkatten har den minsta hjärnan i förhållande till

kroppsvikter bland däggdjuren
Skicka dina svar till klubben eller någon i redaktionen, adresser på sista sidan

Söndagen 2 december var det kattens dagoch Björkstakattens sedvanliga visning påExotic Zoo. Skyltsöndagen bjöd på grinigtväder och glashala gator men det varmånga som trotsade vädret makter ochsökte sig in till djuraffärens spännandegäster. 28 katter visades upp, pigga rexar,välpälsade skogisar, en söt burma och engrönögd oriental var några i vimlet.

Omröstning om publikens favorit vanns av :S*Barkli’s Chubby Checker, norsk skogkattÄgare: Birgitta Andersson
Vinnare av presentkort:Ethel Henriksson 250 krStig Tonegran 150 krGunnel Kernell 100 kr

Kattens Dag
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Aktiviteter under våren
  9  april Inför en Utställning

Har du aldrig ställt ut din katt förut ?
Nu kan du som känner dig osäker på vad en kattutställning innebär få information och ställa frågor till de
erfarna utställarna Kerstin Kristiansson och Kurt-Ivan Lindberg.
Kom till klubblokalen kl 19.00

  13- 14 april Björkstakattens Internationella utstställning

Klubben ordnar sin 13:e internationella kattutställning. Platsen är fd. ICA Ersboda.
Besökare hälsas välkomna från klockan 10.00.

  4 maj Utvärderingsmöte och Vårfest

Vi träffas och utvärderar årets utställning och har  senare en vårfest.
Utvärderingmötet startar klockan 14.
Festen börjar klockan 18, det blir middag med varmrätt och dessert till självkostnadspris, dock max 150 kr.
Medtag egen dryck.
Plats : BRF träsnidarens festlokal,  Östermalmsgatan 28. Det kommer att finnas skyltar så att alla hittar dit
Anmälan till: Tobias Lundberg Tel. 090-19 29 53
tobias.lundberg@robacks.se
Sven-Arne Jansson Tel. 090-77 68 41
sven-arne.jansson@trasnidaren.nu
Kurt-Ivan Lindberg Tel. 090-56 110
blis@mail.bip.net
Anmälningarna måste vara någon av ovanstående tillhanda före den 24  april  2002

  16 maj Veterinär’n på Röbäck presenterar sig
Kom och träffa Inger Johanne Stockinge, en ny veterinär på Röbäck. Har du frågor kan du redan nu skicka
in dem till Björkstakatten.
Klubblokalen klockan 19.00
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SVERAKInfo
Förbundsinformation
Planerade styrelsemöten och andra viktiga datum
2002
26-27 januari Styrelsemöte Borås
15 mars Styrelsemöte i samband med årsmöte
16-17 mars SVERAKs årsmöte/ “Årets Katt”-
utdelning Stadshotellet i Västerås
12 maj Styrelsemöte inför GF i Borås
Brådskande ärenden som behöver behandlas mellan
styrelsemöten kommer att behandlas via “e-post
möte”.
Nya regler
Nya regler gäller från 1 januari 2002. Inom kort
kommer en reviderad utgåva av stadgar och regler
att översändas till samtliga klubbar
Startpaket
För 300 kronor kan man nu beställa ett
“grundpaket” med stadgar och regler, standard och
EMS-lista. Betala till SVERAKs post-eller bankgiro
och ange startpaket på talongen.
Påminnelse
Registreringsanmälan och stamnamnsansökan ska gå
via klubb och kvittokopia ska bifogas. Gäller det att
nya stamnamnsförslag begärs in tillåts medlemmar att
sända dessa direkt till kansliet.
Utställarlicens
Från 1 januari 2002 kan medlemmar från nordiska
independentklubbar och GCCF ställa ut sina katter
på utställningar arrangerade av SVERAK-anslutna
klubbar. Det krävs dock en utställarlicens utfärdad
av SVERAK, en licens per katt gäller i tolv månader.
Blankett om ansökan om utställarlicens finns på
SVERAKs hemsida eller kan beställas från
klubbsekreteraren. Licensen kostar 250:- per katt
och år. Kopian av licensen ska sedan alltid följa med
utställningsanmälan.

Pris för prenumeration av
förbundstidningenVåra Katter 2002
Antal ex via klubb

6 150 kr
5 125 kr
4 100 kr
3 75 kr
2 50 kr
1 25 kr

Betala via klubbens postgiro och ange att det gäller
Våra Katter.

Viktig information från SVERAKs stadgeråd
§ 3.1 enskild medlem
Enskild medlem får endast inneha medlemskap i en
(1) ansluten klubb. Undantag görs för
stödmedlemskap, dvs. medlemskap som inte ligger
till grund för röstlängd för ansluten klubb enligt § 3.6
och § 4.5..
Det har uppdagats att det finns enskilda medlemmar
som har huvudmedlemskap i fler än en klubb. Enligt
SVERAKs stadgar är detta ej tillåtet bl.a. för att
klubbens medlemsantal ligger till grund för det antal
röster klubben har vid SVERAKs årsmöte. Samma
person ska alltså inte kunna påverka röstetalet i fler
än en klubb.
Tidigare (före revideringen 1998) kunde man vara
huvudmedlem i fler än en klubb men tilläts bara vara
aktiv i en, men detta gäller inte längre. Du som är
medlem, gäller även hedersmedlem, i mer än en
SVERAKansluten klubb måste senast till årsskiftet
bestämma dig för vilken klubb du vill vara
huvudmedlem i och meddela ditt beslut till samtliga
klubbar du är medlem i. Observera att detta inte är
nödvändigt när det gäller stödmedlemskap.
Officiell adress
SVERAKs  kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
033-10 15 65
fax 033-10 08 99
e-post sverak@sverak.se
Förbundets hemsida:  www.sverak.se
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BJK:s bibliotek
Dessa böcker och tidskrifter finns för utlåning i Björkstakattens lokal:
Barvefjord Ulla Katten vår  vän
Bayer OHYRA – ett problem för hund, katt och övriga  pälsbärande husdjur
Beckérus Åke Katt på liv och död
FIFE:s Jubileumsbok
Fogle Bruce Bonniers stora kattlexikon
Fogle Bruce Första hjälpen för din katt
Hallgren Anders Råd och dåd för hundägare om skott och fyrverkerier
Hammarberg M&L Får vi följa med…?  Med hund & katt i Europa
Heat Sara Vad du  inte visste om din katt
Jensen Per Stress i  djurvärlden
Lewin Holger Den svarta  katten
Loxton Howard Kattbok
Malloy Merrit Jag spinner, därför finns jag till
Martyn Elisabeth Kattens beteende – i verklighet och myt
Martyn Elisabeth Kattungar – hur man väljer ut och tar hand om den nya katten
Matthiessen Rina Kattraser A – Ö
Moyes Patricia Tala med din katt
Nilsson Anne-Marie Kattens sjukdomar
Norling Hans Tiger – en sommarkatt
Olander Håkan Föreningshandboken
Ransford Sandy Kattens favoritprylar
Rosén  Susanna Varför gör katten så
Sayer Angela The Encyclopedia of the Cat
Stockelberg Ylva KATTEN I focus
Stockenberg Ylva Kattuppfödning
Sundgren Per-Erik Avel med sällskapsdjur
Taylor David Du och din katt
Wahlströms förlag Kattens favoritprylar
Vella Carolyn M Robinson´s  Genetics for  Catbreeders & Veterinarians
Wigg Linnéa Lisa   får en kattunge
Wikell Håkan Kattbilder,  15 visor om katten
dessutom finns Våra Katter, Kattliv samt klubbtidningar från olika kattklubbar
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Lästipset

Bevingade katter
Om du gillar att läsa om oförklarliga händelser är boken Gåtfullt,
Mysterier, Monster & Legender något för dig. I kapitel 5, Gåtfulla och
okända djur, skriver Rickard Svensson om bevingade katter, ett omöjligt
djur som han menar att det finns bevis för att det existerar. Det första
beviset skulle ha varit en brittisk katt med drag av norsk skogkatt,
utrustad med små pälsklädda vingar.
Bilden av katten publicerades 1899 i Strand Magazine. Under 1930-taler visades en svartvit
katt med vingar i Oxford zoo, den hade fångats in. En reporter skrev i Daily Mirror att katten
hade ett par vingar framför bakdelen, vingarna användes för att förlänga skutten. 1959
framträdde Douglas Shelton från West Virginia i amerikansk TV med sin bevingade katt
Thomas. Flera rapporter följer, alla från England, Amerika eller Canada utom det sista
påståendet att en bevingad katt sågs i Hong Kong 1997. Undersökningarna på de senare
katterna, Thomas vingar bestod av brosk och den som sköts 1996 i Kanada var pälsklädda
hudutväxter. Alla katter har rapporterats vara långhåriga.
Biologer som kontaktats påstås vara ointresserade men tror att det rör sig om en genetisk
avvikelse. Inga bilder finns i boken och det gör att sanningshalten kan diskuterar. Man undrar
också varför alla iakttagelser är så gamla och bara centrerade till vissa länder.  Detta gjorde
att jag gick vidare till bokens källor och fann Den flygande katten och andra
märkvärdigheter i djurens värld Michell & Richard, London 1982.

Lösningar till de litterära julnötterna i
förra numret
Man kan undra hur belästa är klubbens medlemmar är då inget
svar på de litterära julnötterna kommit in. Kanske var det
avsaknaden av vinstpott som var orsaken till den klena
uppslutningen. Dags nu att plocka fram förra numret av
Klösbrädan för här följer den rätta lösningen: A-6, B-5, C-4,
D-1, E-7, F-3, G-2. En bok som är ett riktigt guldkorn är
Doris Lessings Rufus, den rekommenderas varmt.

Den som ska skriva om
gåtfulla drömmar och
dunkla krafter behöver en
katt som spökskrivare.
Howard Berk
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Titelkatter

Årets Björkstakatt 2001
Skicka in dina utställningsresultat för 2001 och tävla om bästa
BJK-katt. De tre bästa resultaten räknas enligt följande:

Bäst i kategori 55p
BOX 52p
NOM (DB) 50p
BIV 45p
CACE/CAPE HK1 35p
CACIB/CAPIB 30p
HK 2+3 30p
CAC/CAP HK 4+5 25p
EX, HP 20p

Skickas till Ethel Henriksson, senast den 1 juni!

EC SW ‘ 01 ‘ 99 S*Bonnea‘s Hilda SW‘01 S*Barkli`s Billy The Wondercat
Scandinavian Winners 2001 i Örebro!
Ägare: Barbro och Kurt-Ivan Lindberg
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Mellan 70,8 procent och 91,0 procent
av alla kattungar som föds överlever
fram till avvänjningen. Majoriteten av
de kattungar som inte överlever dör
före tre dagars ålder, och av dem är
drygt hälften dödfödda. De tre
vanligaste orsakerna till
kattungedödlighet har konstaterats
vara förlossningsproblem, medfödda
missbildningar och det så kallade
”fading kitten syndrome”.
Förlossningsproblem
Svåra förlossningar är en relativt vanlig orsak
till kattungedödlighet. Med snabbt insatta
åtgärder kan man ofta rädda både honkatt
och kattungar.
   I en svensk undersökning visade man att
medicinsk behandling för att stimulera
värkarbetet har en ganska dålig effekt hos
katt liksom hos hund. Sjuttio procent av de
katter som behandlades med
värkförstärkande medel blev till slut
kejsarsnittade. Om en katt råkar ut för
förlossningsproblem en gång kan det bero
på tillfälliga faktorer. Händer det två gånger
ligger problemet troligtvis hos katten själv
och risken är stor att det händer igen. Man
bör därför överväga att ta en hona ur avel
om hon behöver veterinärvård mer än en
gång för att kunna föda. Detta med tanke
både på honkattens välbefinnande och på
att problemet kan nedärvas till senare
generationer.
Missbildningar
Grava missbildningar leder till att
kattungarna dör strax efter födseln eller till
och med redan under fosterstadiet. Inre
missbildningar kräver obduktion för att man
ska kunna ställa diagnos.
   Missbildningar kan både vara ärftliga eller
orsakade av yttre faktorer. Vissa mediciner
framkallar fosterskador om de ges till en
dräktig honkatt. Om en katt vid upprepade
tillfällen (två kullar eller mer) får ungar med
samma typ av missbildning bör man
misstänka att problemet är ärftligt och
överväga att ta katten ur avel. Det är
naturligtvis viktigt att inte medicinera en
dräktig honkatt i onödan och aldrig utan att
kontakta veterinär.
Infektioner
Bland kattungar som dör efter fyra dagars
ålder är infektioner en vanlig dödsorsak.

Man har sett att när katter föds upp bakom
strikta smittskyddsbarriärer, så kallad SPF-
uppfödning (SPF=Specifikt Patogen Fri),
så ligger kattungedödligheten under
genomsnittet.
  Infektioner sprids antingen genom
direktkontakt med infekterade katter eller
inirekt genom kattlådor, mat- och
attenskålar samt kläder och skor.
Kattungarna kan dessutom bli smittade av
modern redan i livmodern.
   Katter kan utsöndra virus utan att själva
ha några sjukdomssymtom. Detta är mycket
vanligt när det gäller kattsnuvekomplexet
(se nedan).
   Undernäring, inälvsparasiter och högt
smittryck i omgivningen gör att kattungarna
blir mer mottagliga för infektioner. För att
förebygga att kattungar dör till följd av
infektioner är det därför viktigt att man
avmaskar och vaccinerar sina katter
regelbundet. Ju fler katter man har desto
lättare är det för en infektion att få fäste
och sprida sig.
   Man bör helst inte delta i kattutställningar
medan man har en kull kattungar hemma.
Om man ändå ställer ut andra katter i
hushållet bör dessa hållas isolerade från
kattungarna. Man bör inte heller ha samma
kläder och skor när man hanterar
kattungarna som man hade på utställningen.
  Om man misstänker att en kattunge
drabbats av en infektion bör man givetvis
genast kontakta en veterinär. Med tidigt
insatt behandling kan kattungen kanske
räddas, men prognosen är dålig vid allmänbakterieinfektion. Medicinera aldrig en
kattunge (eller någon annan katt heller för
den delen) med överbliven medicin som du
har hemma. Kattungar har en helt annan
och mer outvecklad ämnesomsättning än
vuxna djur och kan skadas allvarligt av
mediciner som vuxna katter tål.

Virusinfektioner
Luftvägsinfektioner är relativt vanliga hos
kattungar. Herpesvirus och calicivirus ingår
i det så kallade kattsnuvekomplexet. Synliga
symtom varierar från en mild, övergående
sjukdom med lindriga symtom från ögon
och/eller övre luftvägar till ett akut dödligt
förlopp. Den inledande virusinfektionen
kan kompliceras av en påföljande bakteriell
infektion. Vaccination skyddar effektivt mot
sjukdom men ger inte ett lika effektivt skydd
mot smitta och smittspridning.
   Kattpestvirus (felint panleukopenivirus)
kan orsaka tillbakabildning av foster,
aborter, dödfödda ungar och svaga kattungar.
Dessutom kan viruset ge missbildningar
som förminskad lillhjärna (cerebellär
hypoplasi) och vattenskalle
(hydrocephalus). Förminskad lillhjärna
leder till livslånga rörelserubbningar.
Katthonan kan vara smittad utan att själv
ha några synliga symtom.
   Kattpest förebyggs genom vaccination
och genom att undvika kontakt med
främmande katter. Vaccination med levande
kattpestvirus bör inte utföras under
dräktighet. Däremot är det en fördel om
katthonan vaccineras en kort tid före
parning så att hon har hög nivå av
antikroppar som kan föras över med
mjölken till ungarna vilka då får ett tidigt
skydd. Vaccination med avdödade vacciner
kan utan risk utföras även under dräktighet.
Om kattungarna får stora mängder
antikroppar genom mjölken finns det dock
risk att dessa antikroppar gör att vaccination
av kattungarna får en sämre effekt. Man
bör i så fall ge en extra vaccination vid 15
till 16 veckors ålder.
   Coronavirus, rotavirus och astrovirus kan
orsaka diarréer hos kattungar. Dessa är ofta
milda och går i regel över med diet
(exempelvis mosad kokt potatis och kokt

Kattunge-
dödlighet och
felin neonatal
isoerytrolys

Om en honkatt har förlossningsproblem upprepade gånger bör man överväga att ta henne
ur avel. Foto: Ethel Henriksson
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mager fisk) och eventuellt med extra
tillförsel av vätska.
Bakterieinfektioner
Bakterier som E. coli, streptokocker
och stafylokocker kan orsaka
infektioner hos nyfödda kattungar.
 Kattungar med en allmän bakterie-
infektion skriker kontinuerligt, har
magsmärtor och blir snabbt uttorkade.
Kräkningar och diarré är också vanliga
symtom. Prognosen är dålig även om
behandling sätts in.
   Navelinfektioner förekommer
ibland, framför allt hos veckogamla
kattungar. Navelsträngen förblir mjuk
och navelregionen är röd. Drabbade
kattungar behandlas allmänt med
antibiotika samt lokal desinfektion av
navelregionen. Kattungar som dör till
följd av infektion i naveln visar sig
vid obduktion ha bölder utspridda i
bukhålan.
   Bakterieinfektioner förebyggs framför allt
genom att undvika att kattungarna utsätts
för faktorer som sätter ned deras
immunförsvar och genom att iaktta god
hygien.
Diagnostik
Om man misstänker att kattungarna har en
infektion är det viktigt att man snarast
kontaktar veterinären. Detta eftersom
sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt.
En noggrann undersökning visar vilka
organsystem som är drabbade. Provtagning
för att påvisa parasiter, bakterier och virus
är värdefullt för val av behandlingsstrategi,
men är ofta till större nytta för
kullsyskonen eftersom förloppet i regel är
för snabbt för att man ska hinna vänta på
provsvaren. Man bör ta prov både från
kattungarna och från misstänkta
smittspridare. Kattungar som dött bör alltid
obduceras.
Immunitet
Vid födseln har kattungar väldigt låga halter
av antikroppar i sitt blod. Honkatten
utsöndrar antikroppar i sin mjölk som
kattungarna får i sig när de diar. Under de
första timmarna i kattungarnas liv kan dessa
antikroppar passera tarmslemhinnan och
tas upp i kattungarnas blod. Sexton timmar
efter födseln har tarmens genomsläpplighet
förändrats så att inga antikroppar längre kan
passera genom tarmen ut i blodet. Därför är
det viktigt att kattungarna diar de första
timmarna av sitt liv för att de ska få ett bra,
tidigt immunförsvar. Antikropparna som
kattungarna får i sig från moderns mjölk
kommer efter det första dygnet att stadigt
minska i koncentration eftersom de bryts
ner. Vid fem till sex veckors ålder kan man
åter se en ökning av kattungarnas
antikroppshalt som beror på att de själva

producerar antikroppar. Vid tre till fyra
veckors ålder är immunförsvaret som sämst
då antikropparna från modern har minskat
till låga halter innan kattungarnas egen
antikroppsproduktion har kommit igång
ordentligt.
   Honkatten bildar antikroppar mot de
smittämnen som finns i den miljö hon vistas
i. Därför är det viktigt att honkatten får
vistas i den miljö ungarna ska födas i en tid
före förlossningen. Hennes immunförsvar
hinner då bilda antikroppar som ger
kattungarna skydd mot smittrycket i den
aktuella miljön.
Dåliga modersegenskaper
Om man obducerar en kattunge som dött
till följd av bristande omvårdnad från
modern finner man en tom magsäck och en
full urinblåsa. Det visar att kattungen inte
fått någon mat och att mamman inte har
stimulerat urinering. För att undvika att
kattungar dör av svält bör man väga dem
dagligen. En kattunge ökar normalt sin vikt
med cirka tio till femton gram per dag. Om
en kattunge inte går upp i vikt bör man se
till att den får i sig näring. I första hand
lägger man den intill mamman och försöker
få den att dia. Om inte det går får man föda
upp den med mjölkersättning eller hos en
annan, digivande honkatt.
   Bakgrunden till dåliga modersegenskaper
är psykisk, ibland orsakad av stress efter
kejsarsnitt eller efter en svår förlossning.
Lugnande medel eller p-piller kan vara
effektivt hos enstaka katter som på grund
av oro och stress vägrar sköta om sina ungar.
Sådan medicinsk behandling bör man bara
ta till i undantagsfall.
   Modersegenskaper är ärftliga, varför en
honkatt som inte tar hand om sina kattungar
ska tas ur avel. Det kan ibland vara svårt att
skilja på dålig omvårdnad av ifrån början

friska kattungar och dålig
omvårdnad på grund av att
kattungen är onormalt svag, vilket
är en normal och naturlig reaktion.
Man får inte heller glömma att
sjukdom hos modern kan vara en
orsak till att hon inte orkar ta hand
om ungarna.
För tidig födsel
Kattungar som föds före 63 dagars
dräktighet har en högre dödlighet
än kattungar födda efter 63 dagars
dräktighet. Detta tyder på att
kattungar födda före dag 63 är för
tidigt födda.
Fading kitten syndrome
Detta syndrom karakteriseras av
att kattungarna är normala vid
födseln men sedan blir allt svagare

och tynar bort för att slutligen dö. Orsaken
till problemet är okänd. Symtomlös FIP-
infektion (Felin infektiös peritonit =
smittsam bukhinneinflammation hos katt)
har föreslagits som en orsak men det har
inte kunnat bevisas. Andra orsaker som har
nämnts är bristande sköldkörtelfunktion
och brister i immunförsvaret. Troligen beror
”fading kitten syndrome” på en rad olika
faktorer som man ännu inte har kunnat
diagnostisera och särskilja.
Låg födelsevikt
Kattungar med en födelsevikt på under 90
gram är kraftigt överrepresenterade bland
de kattungar som dör tidigt. Låg födelsevikt
kan vara orsakad av för tidig förlossning,
men förekommer oftare bland kattungar som
föds efter en normal dräktighetstid. Den låga
födelsevikten är förmodligen orsakad av
medfödda defekter eller dålig
näringstillförsel under dräktigheten, vilket
kan drabba enbart en unge i en kull om till
exempel moderkakan till den ungen är dåligt
utvecklad.
Felin neonatal isoerytrolys
Katter har tre olika blodgrupper: A, B och
AB. A är den vanligaste blodgruppen medan
AB är mycket ovanlig. A är dominant över
B och AB, medan AB är dominant över B.
Katter med blodgrupp B har bara anlag för
B (är således homozygota) medan katter
med blodgrupp A också kan bära anlag för
blodgrupp B.
   Kattens olika blodgrupper kan orsaka
problem i samband med blodtransfusioner.
Ett betydligt vanligare problem orsakat av
olika blodgrupper är emellertid felin neonatal
isoerytrolys.
   Felin neonatal isoerytrolys uppstår om
en honkatt med blodgrupp B paras med en
hankatt som har blodgrupp A och de får
kattungar med blodgrupp A. Katter med
blodgrupp B bildar starka antikroppar mot
blodgrupp A, medan katter med blodgrupp

Honkatten bildar antikroppar mot de smittämnen som finns i
den miljö hon vistas i. Det är därför viktigt att hon inte
flyttas till en ny miljö kort tid före förlossningen. Foto: Eva
Lindvall

Kattungedödlighet och felin neonatal isoerytrolys
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A bara har en svag antikroppsbildning mot
blodgrupp B. I mjölken från den digivande
honkatten (med blodgrupp B) kommer det
att finnas antikroppar mot blodgrupp A.
När kattungarna (blodgrupp A) diar tas
antikropparna upp i tarmen och går ut i
blodet. Där börjar antikropparna angripa
kattungarnas röda blodkroppar som faller
sönder.
   Kattungarna är starka och friska när de
föds men blir sedan allt svagare. Symtomen
kan variera i styrka. En del kattungar med
blodgrupp A drabbas inte alls medan andra
dör hastigt innan de hinner utveckla några
symtom.
   Typiska symtom är att kattungarna blir
svaga och inte vill dia. Sönderfallet av
blodkropparna gör att kattungarna får gulsot
och att urinen blir brunröd. På kattungar
som är lindrigt drabbade och överlever kan
svanstippens vävnad dö (nekros) vid en till
två veckors ålder.
   Ju tidigare symtomen på sjukdomen
uppträder desto sämre är prognosen.
Antikroppar kan tas upp av tarmen bara
under det första dygnet under kattungens
liv. Man kan således undvika felin neonatal
isoerytrolys genom att ta bort ungar med
blodgrupp A från en hona med blodgrupp
B under det första dygnet efter födseln. Man
låter dem då antingen dia från en honkatt
med blodgrupp A eller så ger man dem
mjölkersättning. Efter ett dygn kan man
utan risk sätta tillbaka ungarna till modern.
   När symtom väl har uppträtt är det i regel
för sent att rädda kattungen. Om man vet
att honkatten har blodgrupp B och är parad
med en hankatt som har blodgrupp A bör
man alltså bestämma blodgruppen på
ungarna direkt efter födseln innan de hunnit
dia. Man kan använda blod från kattungens
moderkaka för att få en tidig analys.
Alternativt hindrar man alla kattungarna
från att dia under ett dygn. Om både fadern
och modern har blodgrupp B får alla ungar
också blodgrupp B och i så fall blir det inga
problem med neonatal isoerytrolys.
   Frekvensen av blodgrupp B varierar
mellan olika raser. Blodgrupp B är mycket
ovanlig hos huskatter men är i vissa raser
relativt vanlig. Spridningen varierar
dessutom geografiskt, beroende på vilka
linjer man har avlat på. Raser där man i
USA har funnit en stor andel katter med
blodgrupp B (25-50 procent) är brittiskt
korthår, devon rex och cornish rex. Hos
abessinier, somali, perser och helig birma
fann man blodgrupp B hos 10-20 procent
av de testade katterna. I en svensk studie
av blodgruppsfrekvensen hos helig birma
hade tolv procent av de 67 testade katterna
blodgrupp B. Detta stämmer väl överens
med frekvensen 16 procent i USA. I raser
med hög frekvens av blodgrupp B kan det
finnas anledning att rutinmässigt bestämma
kattens blodgrupp före den första parningen.

Blodprover för blodgruppsbestämning kan
skickas till ett laboratorium för analys. Då
får man även veta vilken nivå av antikroppar
katten har. Man kan även använda ett
snabbtest för att direkt vid provtillfället få
veta blodgruppen. Nackdelen med
snabbtestet är att man inte kan få reda på
hur mycket antikroppar katten har, medan
fördelarna är att bara en droppe blod behövs
och att man kan använda blod från
kattungarnas moderkaka för att få ett snabbt
svar.
Vad gör man om man misstänker att
man har problem i sin uppfödning?
Dödlighet bland kattungar kan inte helt
undvikas, men om man misstänker att
onormalt många kattungar dör bör man
definitivt vidta åtgärder. Man bör tänka
igenom sina rutiner vad det gäller
vaccinationer, avmaskning, hygien och
förhindrande av smittspridning.
   Ett viktigt steg i utredningen är att få döda
kattungar obducerade. Man kan antingen
kontakta sin veterinär för att få hjälp eller
så postar man själv den döda kattungen
tillsammans med en noggrann redogörelse
över förloppet. Det är viktigt att kattungen
blir obducerad så snart som möjligt efter att
den har dött för att man ska få ett bra
resultat av obduktionen. Om ungen är
dödfödd bör även moderkakan och
fosterhinnorna skickas med. Kattungen
lindas in i flera lager hushållspapper och
placeras i dubbla plastpåsar som försluts
ordentligt. Påsen placeras i ett vadderat
kuvert som tillsluts väl. Skriv ”innehåller
biologiskt material” på kuvertet. Om man
inte skickar kattungen genast (till exempel
om den dör på en fredag och riskerar att bli
liggande på posten över helgen) bör man
kyla den till kylskåpstemperatur så snart
som möjligt. Kattungar som ska obduceras
ska inte frysas eftersom vävnaderna då
förstörs. Även om det kan tyckas dyrt med
en obduktion kan det vara väl använda
pengar om det leder till att man kan komma
till rätta med problemet. Om man misstänker
att felin neonatal isoerytrolys kan vara
orsaken till att kattungar dör bör man ta
reda på vilken blodgrupp honkatten har. Om
hon har blodgrupp B och är parad med en
hankatt med blodgrupp A så har man
troligtvis hittat orsaken till problemet. Man
kan då vidta åtgärder så att fler kattungar
inte dör av samma orsak igen.

Eva Axnér

Veterinärmedicine doktor EVA AXNÉR
forskar vid Institutionen för obstetrik och
gynekologi vid Sveriges Lantbruks-
universitet i Uppsala.

ADRESSER
Kattungar som ska obduceras kan skickas
till:
SVA
Patolog-anatomiska laboratoriet
Box 7073
750 07 Uppsala
Tel. 018-67 40 00
Blodprover för blodgruppsbestämning kan
bland annat skickas till:
Genlab Niini Tirri
Postbox 36
Fin-00501 Helsingfors
FINLAND
En kopia av stamtavlan bifogas.
Tel. +358-9-737 823
Fax +358-9-737 827
Snabbtester för blodgruppsbestämning kan
bland annat beställas hos:
Clinivet Oy
Läsikaari 2A
08500 Lohja as
FINLAND
Tel. +358-400-817 957
Fax +358-19-383 473
E-mail clinivet@sci.fi
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xxxxxcccvscfaaaagaaahhhh ?
Brukar du hitta diverse kryptiska bokstavskombinationer i dina dokument när datorn stått obevakad en
stund? Eller har filer, e-brev eller annat försvunnit på något oförklarligt vis? Skyll på katten!

Nu finns det ett program som hjälper dig att göra din dator kattsäker.
Programmet heter PawSence och är utvecklat i USA. Programmet säger sig
vara så intelligent att det känner att det är en katt som trampar på tangenterna,
och låser då datorn. För att låsa upp datorn igen måste du ge det rätta svaret på
frågan “Are You Human?”(Är du människa?)
Tekniken bygger på att kattassar nästan alltid har samma storlek; dina egna
felslag eller en liten barnhand som slår på tangentbordet aktiverar alltså inte
låsningen. Är det någon som har provat detta program? Hör i så fall av dig och
berätta om det fungerar!

Jag har hört att det skullevara svårt med katter ochdressyr. Det är det inte alls.Min dresserade mig på tvådagar.
Bill Dana

Utställningsanmälan via E-post
Vid Björkstakattens årsmöte fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att låta klubbens
medlemmar skicka sina utställningsanmälningar via e-post till utställningssekreteraren. Detta
förfarande används redan bland annat i Skogkattklubben Birka, och har fungerat bra där. Styrelsen
har därför beslutat att genomföra detta under en försöksperiod, och göra en utvärdering före
nästa årsmöte.
För att kunna anmäla sina katter elektroniskt krävs att man först har undertecknat
och lämnat in en fullmakt, för samtliga katter man tänker ställa ut, till klubbens
utställningssekreterare. Genom denna fullmakt bekräftar men att man känner
till och följer SVERAKs/FIFEs utställningsregler, och sekreteraren kan skicka
utställningsanmälningarna vidare till den arrangerande klubben på vanligt sätt.
BJK har detta år utsett två personer till posterna som utställnings- och
avelssekreterare, Solweig Öjebrandt och Kerstin Kristiansson. Vid styrelsemötet
beslutades att Kerstin tar hand om alla anmälningar via e-post. Det är alltså till
henne som fullmakterna också ska lämnas. Naturligtvis kan man också fortsätta
att anmäla sig som vanligt via vanlig post till antingen Solweig eller Kerstin.
Blanketter för fullmakt och utställningsanmälan kan laddas ned från BJK:s hemsida, liksom
ytterligare information.
Styrelsen
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Lantmännen – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå
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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.

Veterinärensvarar

KATTtips

Inga frågor har kommit in inför detta
nummer

SLIPP ALLERGI – SKAFFA KATT
I den medicinska tidskriften Lancet presenteras en
studie som visar att barn som har katt hemma
tycks få ett skydd mot astma. Antikroppar mot
kattallergenerna tros vara orsaken. Detta kan
jämföras med ex. kvalster, som visat sig vara
mycket farligare. Barn som blir mycket utsatta för
kvalster hemma löper fyra gånger så stor risk att
drabbas av astma som barnen i kattgruppen. I
studien deltog 226 barn i åldrarna i 12-14 år.

Sticka dina egna kattmöss
Lägg upp 9 maskor fördelat på tre strumpstickor.
Sticka ett varv, utöka sedan för varje varv fördelat
jämt på nålarna tills du har 18 maskor, sticka till
arbetet mäter ca 9 cm.
Gör en rulle lika lång, med vadd eller fiberfill, i
mitten rullar du in lite kattmynta, stoppa in detta i
den snart färdiga musen.
Drag dubbla trådar av garnet genom, de 18
maskorna, knyt till, lämna en ganska lång dubbel
tråd som du tvinnar till svans.
På andra sidan virkar du små öron - öglor som blir
öron, sy därefter två ögon, detta av garn i
avvikande färg.
Du får garanterat hjälp av dina fyrfotingar, som
aldrig tröttnar på dessa.
Ett exemplar av råttan finns i klubblokalen om
mönstret är svårtytt.
Lycka till önskar Hera med Matte.

Strilande och ”haniga” hanar?
Det finns homeopatpreparat att försöka med till din
hane om han är jobbig.
Preparatet heter NUX VOM D30 (25 g små piller) D
30 står för styrkan.
Ge hanen 2 piller morgon och kväll upplöst i mkt lite
vatten. Upprepa i 10 dagar.
Gör sedan ett uppehåll på 20 dagar och sedan en ny
kur/omgång på 10 dagar.
Detta ska dämpa hankatters drift utan att påverka
fertiliteten etc, vilket kan vara fallet om man använder
P-spruta eller p-piller. Kuren ovan upprepas sedan vid
behov.
Det finns också en annan homeopat produkt,
Chiorofyllum.
Denna produkt används framgångsrikt av utländska
uppfödare på honor som inte kommit igång i tid för
förlossning eller för att få ett bättre/starkare
värkarbete.
Kontakta din lokala homeopat butik för råd om styrka
och dosering.
Alla homeopatprodukter är naturliga och ger inte
biverkningar därför kan man lugnt prova dem.
Vid allvarligare besvär går man naturligtvis till sin
veterinär.
Återförsäljare i Stockholm:
Homeopatica 08-34 73 69 Norrtullsgatan 13 Stockholm
Hälsobutiken Herbamin 08- 641 52 79 Ringvägen 106
Stockholm
(ur Linjalen nr 4 - 01, Siameslinjens blandade tips mm)
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Nya medlemmar

Kattungar  födda 16 mars, orientaler, 1 hona och 1 hane, båda ORI n
Far: E.C. S*Jamborre’s  Kazimir. Sia a
Mor. S* Tell Asmar  Hera. Ori n

S*Bergbacken’s  Annie Lundström
E-post: s.bergbackens.siam@spray.se

Tel. 090-77 44 94  /  070-660 00 27

Lena AlgotssonGunilla BacklundElin BjörkLena DauÖrjan EskilssonEva FalckJenny ForsmanSusanne GöranssonPer HedenbergWilhelm HedenbergJessica JansénAnne-Charlotte JohanssonIngemar JämteKerstin KristianssonLennart KristianssonMartin KristianssonStefan KristianssonLena Kjellgren

Barbro LindbergKurt-Ivan LindbergJohanna LundbergLinda LundbergTobias LundbergÅsa MolinErica NilssonMarielle NormanRithwa NygrenBirgitta ParlsénGunilla PetterssonAnna SjöblomAnna SundströmKatarina SvenssonJohanna TjärnbergJanette ViktorssonKatarina WilhelmssonViktoria WilhelmssonEva WålinderVälkomna / Välkomna åter !
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S*Fjälltoppen´sRagdoll

Är du intresserad av en “Raggis”
Planerad parning nu till våren mellan:
Hummelmoras Hedda, rag a
Migörs Tiger Tomahawk, rag d21
Jarr´s Queen Anne, rag a03
Migörs Tiger Tomahawk, rag d21
Carin Nilsson 0951-20512
Hemsida:  http://host.bip.net/carin2
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Avelssidan
Avelshanar
HELIG BIRMA
S*Di Felicia’s don Juan, SBI  n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99
CORNISH REX
S* Tofsörat’s
IC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats, CRX ns09
Helen Öjebrandt: 0935-514 19 och
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55
IC S*Tofsörats Ratatosk CRX n (svart)
Katrin Jonsson 090-13 88 34
NORSK SKOGKATT
EC S*Tofsörat’s Oisin, NFO n09
IC S*Tynäsudden’s Victory, “Vic”, NFO ds22
IC S*Tofsörat‘s Link, NFO w 63  (vit oddeyed)
Alla tre till mycket begränsad avel
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55 och
Helen Öjebrandt: 0935 – 514 19
S*Laggarhults Lysse, NFO e0923
Patrik Eriksson: 010-218 07 48
PERSER/EXOTIC
IC S*Catwizel’s Urax Unbelievable, EXO n03
Karin och Lennart Degerliden, 090 - 19 12 58  

Planerade kullar
BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl’s planerar en kull mellan:
IC FIN*Gnome’s Chilly Champagne, BRI
ns11
IC S*Esteticas Ariel, BRI ns11
Gerd Andersson, 090-149823, 070-392 88 91
catpearl@telia.com

Kattungar till salu
CORNISH REX
S*Tofsörat’s har två  kattungar födda 18 juli
Far: GIC FIN*Piupaws Neo of Tofsörat´s
CRX ns 09
Mor: S*Tofsörat´s Sia CRX f 33
2 rödvit hanar
Helen Öjebrandt,  0935-51419
oppi@telia.com
Kattungar leveransklara i början av juni
Far: IC S*Tofsörat's Ratatosk, CRX n
Mor: S*Dimberget's Maid Maiden, CRX d09
1 hona, svartsköldpadda
1 hane, röd
1 hane, röd med vitfläck
Katrin Jonsson,  070-344 38 03  eller  
090- 14 11 50
jonssonkatrin@hotmail.com 
MAINE COON
S*Karlsgårdens har en kattunge kvar,
 född den 31 oktober
Far: IDP Furuhöjds Bumble Bee, MCO ns22
Mor: IDP Furuhöjds Cool Candy, MCO ns22
1 hona, n22
Anita Alfredsson,  0950 - 190 21
NORSK SKOGKATT
S*Katt'Aila's har kattungar födda den 12
januari
Far: EC S*Tofsörat´s Oisin, NFO n09
Mor: EC S*Slippery F-8 Crusader, NFO w
3 vita hanar
Maria & Madeleine Stenberg,  0935/ 260 76
0935/ 260 76
katt.ailas@swipnet.se
S*LenLass har kattungar födda den 30
december
Far: CH DK*Voyou's White Phantom
Mor: S*LenLass Bambina
1 blåvit hane och 1 vit hona
ORIENTAL
S*Tell Asmar har kattungar födda
den 9 december
Far: IC Timille Creedence Clearwater,
ORI a24
Mor: CH Afrodite ORI j24
1 hane, siames, e
1 hona, oriental, a24
3 hanar, oriental, e24
Ethel Henriksson 090-18 91 71,
 070 - 597 92 57
ethel.henriksson@minpost.nu
S*Bergsbacken har kattungar födda 16 mars
Far: EC S*Jamborre’s Kazimir, SIA a
Mor: S*Tell Asmar Hera, ORI n
1 hane, oriental, n
1 hona, oriental, n
Annie Lundström, 090-77 44 94
s.bergsbackens.siam@spray.se

NORSK SKOGKATT
S*Tofsörat’s planerar en kull mellan:
GIC S*Tynäsudden‘Victory (Vic ) NFO d 22
EC S*Tynäsudden‘s Lilith DM NFO ns 09
Solweig Öjebrandt 0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
RAGDOLL
S*Fjälltoppen's planerar parningar till
våren mellan:
S*Migörs Tiger Tomahawk "Tiger" RAG
xd 21
S*Hummelmoras Hedda "Donna" RAG
a 
S*Migörs Tiger Tomahawk "Tiger" RAG
xd 21
S*Jarr´s Queen Anne "Anni" RAG a 03
Carin Nilsson,  0951 - 205 12
carin2@user.bip.net

S*Tell Asmar
orientaler & siameser

Vid intresse välkommen att kontaktaEthel Henriksson090- 18 91 71070-597 92 57 ethel.henriksson@minpost.nu
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B a l i n e s
S* Scotixus
Ann-Christin Rönnlund 090-680 78
E-post: scotixus@scotixus.cjb.net
Hemsida: http://scotixus.cjb.net

B r i t t i s k  k o r t h å r
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
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, 070-306 41 15
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

B u r m a
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/

S* Octofinger’s
Ivar Alm  090-19 29 39,   070-576 25 58
E-post: octo@acc.umu.se
Hemsida: http://www.octofingers.com

C o r n i s h  R e x
S* Tofsörats
Helene & Solweig Öjebrant 090-621 19
E-post: oppi@telia.com
Hemsida: http://fly.to/tofsorats

H e l i g  b i r m a
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 090-18 18 54
E-post: lena.hoglin@swipnet.se
Hemsida:
http://home.swipnet.se/lenlass/Index.htm
S* Sommarlund’s
Marina Lindgren 090-14 66 27
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51

M a i n  C o o n
S* Caretta Coon’s
Åsa Noren-Klingberg & Lars-Ove Hansson
031-45 40 36
E-post: larsa.ume@mail.bip.net
S*Fridelina's
Kristin Ottoson 0431-44 14 01

S*Karlsgårdens
Anita Alfredsson 0950 - 190 21

S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/

N o r s k  s k o g ka t t
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/

S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com
S* Katt Aila’s
Maria & Madeleine Stenberg 0935-260 76
E-post: katt.ailas@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/kattailas/
index.html
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 090-18 18 54
E-post: lena.hoglin@swipnet.se
Hemsida: http://home.swipnet.se/lenlass/
Index.htm
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:  http://w1.901.telia.com/
~u90100215/
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://www.masters.nu/
mildamatildes/

Uppfödare i BJK
S* Pireu’s
Linda Sundström  090-12 65 76, 070-347 69 30

S* Tofsörat’s
Solweig & Helen Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen

O r i e n t a l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94

S*Maiesta's
Lisa Andersson 090-13 65 74, 070 - 644 95 92
E-post: maiestas@passagen.se

S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: ethel.henriksson@minpost.nu

Pe r s e r  & Exotic
S*Dragonfly's
Lina Tonegran 090-144700
E-post: zweivierzwei@yahoo.com

S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21

S* New Dawn’s
Camilla Lövgren & Sten Sandström   090-330 87
E-post: new.dawns@telia.com
Degerliden’s perser och exotic
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se

R a g d o l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Fridelina's
Kristin Ottoson 0431-44 14 01

S* Sommarlunds
Marina Lindgren 090-14 66 27
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APRIL
020406-020407 Linköping Linköpings Kattklubb (LK)
020413-020414 Umeå Björkstakatten (BJK)
020413-020414 Göteborg Spinneriet (SPIN)
020420-020421 Surahammar Västerås Kattklubb (VRK)
MAJ
020504-020505 Alvesta Dackekatten (DK)
020511-020512 Karlstad Karlstad Kattklubb (KKK)
020518-020519 Stockholm Perserkatten (PK)
020518-020519 Örnsköldsvik Örnsköldskatten (ÖKN)
JUNI
020601-020602 Örebro Nerikes Kattklubb (NERK)
020615-020616 Uppsala Uppsala Kattklubb (UK)
020615-020616 Kalmar Calmare Kattklubb (CK)
020629-020630 Harstad (N) Harstad Rasekattklubb (HARAK)
020629-020630 Stockholm Järva Kattklubb (JKK)
JULI
020706-020707 Vadstena Kattklubben Amica (AK)
020727-020728 Finnsnes (N) Gisund Katteklubb
020727-020728 Stockholm Mälarkatten (MLK)
AUGUSTI
020803-020804 Trondheim (N) KK Midtnorge
020803-020804 Trollhättan Kattklubben Fyrstad (KKF)
020810-020811 Bollnäs Hälsingekatten (HÄK)
020817-020818 Lund Skånes Kattklubb (SkKK)
020824-020825 Göteborg Västsvenska Kattklubben (VK)
020824 Stockholm City Cat Club (CCC)
020831-020901 Bodö (N) Saltenkatten
020831-020901 Karlstad Värmlands Kattklubb (VÄK)

Kommandeutställningar
våren och sommaren  2002

KATEGORI IV I UMEÅ
Det händer saker inom kategori IV i norra Sverige. På Björkstakattens utställning kommerdet att vara en siamspecial med nio specialklasser där bl.a. bästa ögonfärg, temperament ochlook ska utses av domaren Dorte Kae. Om du har förslag på domare till kategori IV tillklubbens kommande utställningar kan du höra av dig till någon i styrelsen.
Det har även startat en mailinglista för siamintresserande i norrland, adressen till den är:http://www.smartgroups.com/groups/siames.umeaNorrlandsgruppens hemsida har adressen http://hem.passagen.se/bastets/ngruppen/Webmaster för sidan är siamesägaren Lisa Nilsson.
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Ida Brändström
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@minpost.nu
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

Adress: Björkstakatten
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   bjorkstakatten@katter.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av a) planerade och födda kullar, avelshanar
samt b) omplacering av katter, kan göras utan kostnad
för huvudmedlem. För stödmedlem och övriga kostar a)
20,- och b) 10,- per nummer.

Annonspriser (perutgivning)
Annonsstorlek BJK- Övrigs SVERAK-
färdiga original medlem anslutna annonsörer

Hel sida (A4) 75:- 150:-
Halv sida 50:- 100:-
Kvartssida (1/4) 25:- 50:-

Kommersiella annonser
Annonsstorlek Per     Helårs-
färdiga original nummer     abonnemang
Hel sida A4) 200:- 750:-
Halvsida 150:- 450:-
Kvarts sida (1/4) 100:- 300:-

Planerade utgivningsveckor och manusstopp för 2002 är:
Utgivning Manusstopp

Nr 1 v 13 1 mars
Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 oktober
Nr 4 v49 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Våren fortskrider och vårt arbete med Klösbrädan
likaså. Reaktioner och synpunkter på innehåll och
utformning tas gärna emot, ris och ros. Medlemskort
för 2002 finns ju som bilaga i denna tidning. Alla som
var medlemmar  i slutet av förra året får också detta
nummer, sen är det stopp om man inte betalat in
medlemsavgiften! Nog vill du väl vara med även
2002?
Om du har betalat in medlemsavgiften men som inte
fått ditt medlemskort med detta nummer - hör avdig
snarast!
Vi ses väl på utställningen



BJÖRKSTAKATTEN
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20903 36 UMEÅTel/Fax   090-13  86 16bjorkstakatten@katter.nu

Välkommen att besöka oss
även på Internet.

www.exoticzoo.com

Har du någon fin kattbild som vi kan få använda på webben?
Ta med den in till oss eller e-posta den till erik@norrsken.nu.

Sänd även in en liten bildtext.
Linn, Maria och Viktoria


