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Utställningen blev en ekonomisk succe!

Massor av nya Titelkatter!

Kommande aktiviteter - Vad vill Du att BJK ska
anordna?
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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 flyttat till en
ny klubblokal på Västra
Idrottsallén 4 C, i källaren i andra
flygeln i Hagaborgs Äldrecenter.
Vi har telefon- och besökstid där
på torsdagar mellan kl 19.00 och
21.00. Vi har dock inte öppet
helgdagar eller under
sommarveckorna 25-33.

Där finns ett litet bibliotek med
böcker om katter, kattidningar
och videofilmer. Välkommen att
läsa i lokalen eller låna hem det
som intresserar. Kom gärna förbi
eller ring oss på telefon:
 090-13 86 18.

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

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

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  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 2003
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 100:-

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 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

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

VICE ORDF.  Vakant

KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorkstakatten.nu

KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se

AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43

   kerstin@justcatnaps.com

LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se

LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20  Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu

LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42  Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se

LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42  Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com

LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63  Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se

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

Birgitha Andersson
Frejgatan 4 A
911 30 Vännäs
0935 - 103 87
frejgatan.4@vannastv.net

BJK:s STYRELSE 2004
KONTAKTPERSON
FÖR:

Ansvarig  utgivare

Klösbrädan
Hemsidan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor

Klösbrädan
Kattvisningar

Kattungeförmedling

Medlemsregister
Hemsidan

Kattvisningar

Klubbvärdinna
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Våra annonsörer: Agria,  Exotic Zoo,
Granngården,  ZooCenter

Ordförande har ordet

Efter regn kommer solsken och nu ser vi fram emot en lång
och skön sommar med mycket värme. För många innebär
det kanske ett uppehåll på utställningsfronten då både
hussar, mattar och katter tar en välbehövlig semester.
Under våren har BJK:s medlemmar besökt olika
utställningar vilket resulterat i en hel del framgångar.
Galleriet har utökats med fler titelkatter och vi gratulerar
katterna och deras ägare.

Planeringen inför vår 2-certs utställning 2005 är nu
påbörjad och några kommande aktiviteter för hösten har
bokats. Det blir bland annat ett 2-dagars Katt Expo på
Nydala där våra medlemmar har möjlighet att visa upp
sina katter och det ska även hållas en träff för alla nya
klubbmedlemmar. Alla aktiviteter kommer att annonseras
på hemsidan.

Jag och min familj har besökt Djurskyddets (fd
Djurskyddsföreningen) ordförande Gabrielle som tar hand
om hemlösa katter.  Det finns tyvärr många katter som
vanvårdas, misshandlas eller överges av sina ägare och
det är förmodligen endast en bråkdel av dessa som hamnar
hos Djurskyddet. Det går att påverka detta genom
kastrering av både honor och hanar som rör sig fritt ute
eftersom det alltför ofta föds oönskade kullar som inte får
något värde. För honor är kastrering ett bättre alternativ i
längden än p-piller eftersom man då även minskar risken
för tumörer. Genom att förhindra oönskade kullar minskas
därmed även antalet lågstatuskatter som säljs för en
hundralapp. Tillsammans kan vi genom information bidra
till att förändra situationen för dessa katter.

Avslutningsvis återstår för mig bara att önska alla
medlemmar en fortsatt skön sommar, simma lugnt….

Janne Larvia
Ordförande

Casper, en blå huskatt. Ägare Rosie Trapp,
foto Niclas Sandgren.

Innehåll nr 2

4 Anslagstavlan

5 Kommande aktiviteter

6 Utställnings- och
avelssekreteraren påminner

7 Nydala KattExpo

8 BJK i Farten

12 Kattungegalleri

15 Lästips

16 SVERAKinfo

19 När Maja kastrerades

20 Titelkatter

24 Gunnars Funderingar

25 Stackars Kisse!

27 Uppfödare i BJK

29 Avelssidan

30 Kommande utställningar

Omslagsbild
Veterinär Lars Göransson kollar hälsostatus
hos katter som ska ställas ut. Foto: Katarina
Wilhelmsson
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AnslagsAnslagstavlan

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

Har Din Katt tagit Titel?

Skicka  in uppgifter om kattens namn

och titel, samt gärna en bild så kommer

det i nästa nummer.

Ringklocka
Dessvärre har det förekommit att dörren in
till vår klubblokal varit låst under
öppettiden på torsdagkvällar. Det är ju flera
andra föreningar som har lokaler i
anslutning till vår, och även om man låst
upp så har det hänt att någon annan låst
dörren utan "torsdagsansvariges" vetskap.
Därför finns det nu en ringklocka; knappen
sitter rakt fram när man kommer nedför
trappan och ganska högt upp. Håll knappen
inne minst 5 sekunder så hörs det att någon
vill komma in!

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

VINNARE
i medlemslotteriet denna gång blev
nr 655, Kristina Hörnberg, som
får ett presentkort på Exotic Zoo.
Grattis!

Efterlysning!
Djurskyddet söker jourhem till
katter i väntan på omplacering.
Kan du/ni erbjuda ett tillfälligt
boende till katter som önskar
finna varaktiga hem?
Kontakta Gabrielle på tel. 070-
647 34 20

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

Djurskyddsföreningen i
Västerbotten har en egen
jourtelefon: 090-14 21 11
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Aktiviteter under sommaren/hösten 2004

14 augusti  Hemma-hos-träff

Vi får komma hem till familjen Degerliden på Carlshöjd och träffa deras vackra katter av rasen perser och
exotic. Som extra bonus finns kattungar i huset! Hör av dig om du har svårt att hitta, tel. 19 12 58.
Plats: Kiselstråket 35, kl. 13.00

September  Grundläggande kurs för kattuppfödare
En grundläggande kurs för kattuppfödare planeras med start i september. Se annons på sidan 6.

11 - 12 september KattExpo på Nydala

Det årliga expot på Nydala presenterar många katter av olika raser, lotteri, tipsrunda, katthoppning och
servering med hembakat. Öppet för publik 10.00-16.00
Se anmälan sidan 7
Plats: Nydalas 4-H gård

23 september Raspresentation Siames, Balines & Orientalistk korthår

Elegans och personlighet är utmärkande för de vackra siameserna, balineserna och orientaliska korthåren
som visar upp sig på klubblokalen i kväll.
Plats: Klubblokalen 19.00

3 oktober  KattSnack med Katarina

Katarina Johansson, S*Runaway´s,  gästar klubben för att dela med sig av sina kunskaper runt avel och
genetik. Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag där inga frågor är för enkla för att ställas.
Plats: Klubblokalen kl. 13.00

21 oktober  Raspresentation Brittisk korthår

Kom och bekanta dig med den söta knubbiga nallebjörnskatten av rasen Brittiskt korthår.
Plats: Klubblokalen 19.00

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

18 november- Nymedlemsträff

Nya medlemmar får denna kväll möjlighet att träffa styrelsen, ställa frågor och få information om klubben
och dess verksamhet. En personlig inbjudan kommer också att skickas ut. OBS datumet är preliminärt!
Plats Klubblokalen 19.00
.
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Utställnings&Avelssekreteraren påminner
BJKs utställnings- och avelssekreterare Kerstin Kristiansson behöver din
utställnings-blankett  senast en vecka innan anmälningstiden går ut! Anmälningar till
alla utställningar ska alltid skickas till den egna klubbens
utställningssekreterare. Anledningen till detta är att hon med sin signatur ska
bekräfta att du är medlem i klubben, och sen skicka vidare till arrangerande klubb
före anmälningstidens utgång.

Du vet väl om att du kan skicka in din utställningsanmälan via e-post till Kerstin K?
För att kunna göra det behövs en fullmakt för varje katt. Blanketter och mer
information finns på BJKs hemsida http:/www.bjorkstakatten.nu
Viktigt om du anmäler på detta sätt är att du får en bekräftelse från Kerstin att
hon fått din anmälan. Om inte, kontakta Kerstin !!

Observera
att det är SVERAK:s senast utgivna blanketter som gäller så kasta alla gamla!
Nya blanketter kan antingen laddas ned från SVERAK:s hemsida eller hämtas i
klubblokalen.

att även registreringsanmälan och stamnamnsansökan skall gå via egna klubbens
avelssekreterare och att kvittokopia skall bifogas.

att samtliga blanketter ska skickas till Kerstin Kristianssons hemadress:
Skogsvägen 9, 918 31  Sävar.

Grundläggande kattuppfödningGrundläggande kattuppfödningGrundläggande kattuppfödningGrundläggande kattuppfödningGrundläggande kattuppfödning
I september tänker klubben, i samarbete med Studiefrämjandet, starta denna kurs igen.
Den vänder sig till dig som är, eller funderar på att bli Kattuppfödare. Antal träffar är 8,
och vi träffs varannan vecka. Kursledare är Gerd Andersson.
Antal deltagare är begränsad. Anmälan görs till Gerd på tel: 090-14 98 23 / 070-392
88 91, senast den 31 aug. Lämna även besked vid anmälan, om det finns någon veckodag
som inte passar dig.
Kursen kostar 175:- , och kan antingen betalas vid kurstillfälle eller insättas på klubbens
pg. Uppge att det gäller avgift för kurs.
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NYDALA KATTEXPO 2003
Välkommen att delta vid kattvisningen på

Nydalas 4H-gård 11 & 12 september.
På helgens program står raspresentationer, tipsrunda,

lotterier, katthoppning och våffelservering.
Öppet för publik 10.00-16.00.

Anmäl er en eller två dagar till
Ethel Henriksson

Snipgränd 18

906 24 Umeå

090-18 91 71

ethel.henriksson@uh20.ac.se

eller

Eva Falck

Matrosvägen 3

907 42 Umeå

090-19 37 52

u90113949@telia.com

Obs! Glöm inte vacc.intyget.

Den som vill vara med och ställa iordning lokalen, baka
något till serveringen, skänka till lotteriet, grädda våfflor,
städa efteråt eller något annat kan berätta det för Ethel
eller Eva. Man behöver inte ha sin katt med om man inte
vill/kan!
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BJKBJKi farten

   En kattutställning kan vara hur jobbig som helst just
när den pågår. Efteråt kan den vara rena katastrofen.
BJK:s kattutställning modell 2004 vill jag sammanfatta
som en arbetskrävande resa mot ekonomisk succé.
  Det var inte många puzzelbitar som låg på rätt plats
veckorna innan utställningen, och vi  var några som
funderade hur det skulle gå. Att vi skulle ha utställning
var det dock ingen tvekan om. Som vanligt ställde
många upp när vi väl hade sparkat igång arbetet. Nye
ordföranden Janne Larvia fick träda in som
mässgeneral och gjorde det med bravur!

  Grunden ekonomiskt är utställningsavgifterna, där vi
fick in 107.000 kronor, och där får vi alla sända en
tacksamhetens tanke till Eva L för allt jobb. Hon och
hennes medhjälpare i sekretariatet är förutsättningen för
att vi kan ha panel i slutet av dagarna.
 För att få in hela 16.500 kronor netto på serveringen
krävs det en otrolig insats från medlemmarna. Eva F
och Ethel hade hjälp av en hel hop arbetsvilliga
människor, som verkligen fick slita. Sedan får vi inte
glömma alla som bakat och bakat och bakat det goda
fikabrödet.

 Iva hade jobbat länge och hårt med lotterierna, och
det gav BJK en nettoinkomst på 9.000 kronor. Det
kan bli svårslaget! 43.000 kronor fick de som satt i
entrén ta emot, och det visar att några längre pauser
verkligen inte förekom. Strongt jobbat
   Vår största utgiftspost är domarna, 62.000 kronor.
Inte för att de tar särskilt mycket betalt – tvärt om –
utan för att kostnaderna för resorna är höga. Därtill
kommer boende och mat, och där vill vi inte pruta. BJK

har ett utomordentligt gott rykte bland domarna, och
det beror bland annat på att domarvärdarna och
ansvarig för domarmaten är så kompetenta. Men det
blir det väl inga inkomster av? Jo, det tycker jag. Om
vi får bra domare, som dessutom trivs, får vi nöjda

kattägare som vill komma tillbaka. Och då får vi bra
stämning och fler besökare. Och alla fikar dom och
köper lotter. En del köper katt och går med i BJK också.
   Sammanlagt blir det drygt 60.000 kronor, som vi kan
föra över till nästa års utställning. Då har vi en 2-certare

Utställningen -  en ekonomisk succé

Domaren Albert Kurkowski tittar en siames djupt i ögonen.

Kristina Rautio, finsk domare.

Serveringen hade en ständig ström av besökare.
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BJKBJKi farten

Publikens favotit på lördag, maine coonen S*Acrobat´s Caruso
Casanova, ägare Ulrika Morland, ÖKN.

i Umeå Arena, och det kommer att kosta betydligt mer
i lokalhyra. ”Reserven” i botten på kassakistan känns
bra!
   2005 års utställning skiljer sig rätt mycket från tidigare
års utställningar, men jag tror på oss alla. De som
jobbade på kvällarna innan utställningshelgen är det fart
och glädje i.

Catrin och Anders, som ansvarade för saniteten hade
fullständig kontroll i år och räcker förhoppningsvis minst
ett år till. Sjukvården är enastående professionell och
det känns så tryggt och bra inför en större utställning.
PR och reklam har redan börjat lägga upp strategier,
så jag tror att det blir bra också.
   Nästa år är det inte valår heller. Det är nästan så jag
börjar längta till i höst, när vi ska sätta tänderna i 2005
års utställning. Då uppstår för mig en viktig och alltid
lika aktuell fråga: Hur mycket kan man begära av
människor, som engagerat sig helt ideellt på fritiden? I
mitt arbete har jag ständigt denna fråga på dagordningen,
och vet att det egentligen inte finns något heltäckande
svar. Varje människa bidrar med det den kan och vill
vid just den tidpunkten, kan kanske vara en
sammanfattning.

   Fundera gärna själv över detta, för hösten kommer
att bli fylld av större och mindre arbetsgrupper med
siktet inställt på utställningen våren 2005. Kan du vara
med på hösten? På våren? Hela vintern? Kommer du
med några påsar bullar på utställningsdagens morgon,
för du bor så långt borta? Ja, men det är bra!
   Alla är välkomna för alla behövs! Och vi startar
gemensamt med ett bra plus i kassaboken.

Lennart Degerliden
kassör

PS. Just nu har jag emellertid inte någon lucka i min
kalender, för vi har fått fem kattungar. Är du särskilt
nyfiken på underverken, så kolla i
evenemangskalendern.

Foto: Niclas Sandberg & Katarina Wilhelmsson

Informationsbordet hade många intresserade besökare

Veikko Sarela sjunger katternas lov!
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BJKBJKi farten

Helig Birma
Torsdagen den 22 april var det raspresentation av Helig
Birma i BJKs klubblokal. Det var fem birmor som hade
samlats, tre brunmaskade, en bruntabby och en
blåsköldpadda. Anders Fjällström m fl. berättade om birmans
standard och historia.

Birman är en himalayatecknad katt, d.v.s. ansiktet, öronen,
svansen och benen har en mörkare färg än kroppen som ska
vara svagt ljust färgad i en färg som stämmer med
himalayateckningen. Maskfärgen (även kallad pointfärg eller
himalyateckning) på en ung katt visar sig som en mindre
fläck på nosen och vidgar sig med åldern. Tassarna ska vara
vita. Masktyperna benämns som solid (enfärgad), tabby
(randig) och sköldpadd (oregelbundet färgad).

Birman ska vara en medelstor katt. Huvudet ska vara kraftfullt
byggt med en rundad panna och fylliga kinder. Öronen ska
vara ganska små med rundade toppar, de sitter något tippade,
inte för högt på huvudet med bra bredd mellan dem. Ögonen
ska vara lätt ovala och djupt blå. Svansen ska vara av medium
i längd och formad som en plym.

Det speciella särdraget hos birman är de vita fötterna som
kallas sockor eller handskar, på både fram och baktassarna.
Dessa sockor ska vara helt vita och på baksidan av
baktassarna slutar det vita i en kil. Pälsen är lång till semilång
beroendes på den aktuella delen av kroppen; kort i ansiktet,
gradvis längre på kinderna till en full krage, lång på ryggen
och flankerna. Silkig kvalitet. Lite underpäls.

Inom FIFe är 20 olika färgvarianter godkända men totalt finns
det över 50 varianter inom IDP-klubbarna är tex.
silvervarianter av alla färgerna tillåtna.

Historia
Birmornas officiella framträdande i Sverige skedde 1968 när
den brunmaskade honan Riquie de Ranchipur anlände till
Sverige från den franske uppfödaren Jean-Louis Pindrey. Hon
köptes av Pauline Bonning som var perseruppfödare på den
tiden men också aktiv domare. Tyvärr dog katten utan att få
några kattungar.

Under några år så importerades en hel del birmakatter från
Holland, England och USA. Slutligen så föddes då den första
kullen birmakattungar i Sverige. Det var Jan Högberg med
stamnamnet af Silverbäcken som också fastnat rejält för den
vackra rasen. Så rejält så att han satsade en hel del på importer.
Föräldrarna till de första kattungarna som döptes till Sinh
Saga-Ell och Sinh Ester av Silverbäcken var den engelska
hanen Praha Singh och den holländska honan Gentianas
Mouche.
Vill du veta mer? Kolla på Birmasällskapets hemsida
www.birma.se Där är även denna information hämtad.

Foto: Kenneth Eriksson

Anders inledde presentationen med att visa sin katt

S*Sommarlunds Bizzie, 11 år ung, med sin ägare
Marina Sommarlund

Catrin Bergkvist med familjens andra katt
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BJKBJKi farten

Vill Du presentera din katt i Klösbrädan?
Den behöver inte ligga på  någon 10-i-topp-lista, (bara din egen).
Skicka in en bild och en kort presentation.

Intresse för genetikkurs?

Klubben har fått vetskap om att det
är möjligt att boka en föreläsare
inom genetik som anordnar en 2-
dagars kurs. Detta är en chans att
få värdefull och grundläggande
kunskap. Kostnaden för denna kurs
ligger på omkring ca 500 kr/
deltagare och kommer att pågå
under en helg.
Ingenting är bokat eftersom vi
först måste kolla upp om det finns
något intresse för detta. Ni som är
intresserade och kan tänka er att
delta kan skicka ett e-mail till BJK,
info@bjorkstakatten.nu.

Hör upp alla medlemmar!

Har du/ni förslag på olika aktiviteter
som vi kan anordna under hösten så
hör av er. Kanske finns det intresse
för hemma-hos träffar, studiecirklar
och speciella önskemål angående
raspresentationer etc? Skicka gärna
förslag till klubbens info mail.

Vi vill ha in roliga
katthistorier
   Har du hört en rolig historia om
eller med en katt? Eller har du en
egen på lager? Sänd in den till
Klösbrädan, så är du med i en
utlottning av en världsnyhet.

"Katter är husdjur eftersom de är inne i huset.
Hundar också och människor. Katter gör ungar
hela tiden och de är väldigt duktiga på att ha
storrengöring av sina ungar."

HARALD 5 ÅR
(Gamla tanter lägger inte ägg,
Levengood och Lindell)
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       Våra SÖTA små liv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I förra numret av tidningen efterlyste vi roliga 
kattungebilder. Bilderna är inskickade av 
Susanne Larvia, Maria Norberg, Elisabeth 
Jonsson,  Ethel Henriksson, Linda Lundberg, 
Johanna Jonsson, Rose-Marie Trapp samt Carin 
Nilsson. 

Elisabeth Jonsson
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Urgamla katter

Tankatten har funnits i åtminstone 9 500 år, det visar ett gravfynd på Cypern där
man funnit en människa och en katt som begravts nära varandra, Katten var en Felis
silvestris. Arkeologerna tror att katter började leva tillsammans med människor när
vi började odla säd för ca 10 000 år sedan. Katten blev viktig eftersom den jagade
mössen i sädeslagren. Tidigare har man trott att egyptierna höll de första tamkatterna
för 4 000 år sedan.  (Land nr. 22)
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Nytt i BJKs bibliotek
Vilken katt passar mig?
Text Ylva Stockelberg, foto Eiwor Rasehorn
Bokförlaget Prisma, 2004

Ny i biblioteket och även på marknaden är Ylva Stockelbergs Vilken katt
passar mig? Boken är intressant läsning för den som funderar på att
skaffa katt och som inser att olika kattraser skiljer sig år, inte bara
utseendemässigt, utan också i temperament och skötsel. Författaren
presenterar de olika kattraserna i kategoriordning I- IV + huskatter och
all fakta blir enkelt och lättillgängligt då hon för varje ras väljer att
svara på de vanligaste frågorna: Varför heter rasen så? När kom den
första till Sverige? Hur är den till sättet? Dessutom har Stockelberg
bett ett antal personer med erfarenhet av flera raser att jämföra deras
olika sätt, det blir rolig läsning som man kan ta med en nypa salt:
Jämförelse mellan bombay, egyptian mau, singapura bengal och
cornish rex. Bombayen sitter i knät på vem som helst. Maun är som en
hund- älskar och följer sin ägare och tolererar andra. Smartast. Gladast. Singapuran
är en av de bättre temperamentsblandningarna jag träffat på, tillgiven, modig och pigg. Bengalen
är mycket självständig. Är nöjd bara någon är i huset. Smart. Rexen är snygg och snäll, men
inte så smart.
Även för de i kattvärlden redan invigda är boken ett nöje att läsa och Eiwor Rasehorns fotografier är
som vanligt mycket bra.

Läst och recenserad av Ethel Henriksson

Lästipset

Nya medlemmar

Välkomna!

James Adamsson
Lars-Olof Andersson
Maria Haugland
Marita Junebladh
Viktoria Renman

Anna Saverstam
Ann-Louise Sjögren
Hanna Wennebro Nawab
Carin Widbäck
Janna Åström

Gunilla Åström
Veronica Öberg
Anna Önnhall
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Jubileumsår 2005
19 maj 2005 firar SVERAK 50 år. Under
jubileumsåret kommer SVERAK bl.a. att arrangera
FIFe Generalförsamling, ge ut ett jubileumsnummer
av våra katter, ordna en bankett i samband med
årsmötet och marknadsföra förbundet i olika
medier. En jubileumsbok SVERAK genom 50 år
ska ges ut. Den ska bl.a. innehålla presentation av
domare och klubbar, rasstandarder,
raspresentationer, grundläggande genetik,
utställningar nu och då, svensk vinnarutställning,
scandinavian winner, statistik m.m. Uppfödare kan
annonsera i boken som trycks helt i färg, 200 sidor.
Kontakta snarast Eva Porat och boka annons,
platsen är begränsad.

SveLand- ny samarbetspartner
SVERAK har ett nytt samarbetsavtal med
försäkringsbolaget SveLand. Avtalet innebär bl.a.
att försäkringsbolaget ekonomiskt bidrar till
förbundets katthälsoförebyggande arbete, att
SveLand är sponsor för tävlingarna  Årets katt och
Årets Kattklubb, SveLand medverkar med
informationsmonter på några utställningar,
annonserar och informerar i Våra Katter.

Blanketter
Nya blanketter finns att hämta hem på SVERAKs
hemsida www.sverak.se

Ägarändring av katt
Från 1/1 2004 ska uppfödare/förutvarande ägare vid
försäljning/överlåtelse fylla i ägarintyget som medföljer
stamtavlan eller skriva ett intyg om ändring av ägare.
Intyget ska skickas till SVERAKs kansli för
registrering av den nya ägaren.
Kattens namn och registreringsnummer samt nya
ägarens namn och adress ska anges. Både den
tidigare ägaren och den nya ägaren ska underteckna
ägarändringen för att uppgifterna ska kunna godkännas
och registreras i SVERAKs databas.

OBS – Om stamnamn
* Ett inregistrerat stamnamn kan endast ändras om
det finns verkligt goda skäl till detta.
* Uppfödare med stamnamn är skyldiga att alltid
använda detta vid registrering av kull.
* Om mer än en person innehar ett stamnamn kan
ingen av dessa få ett andra stamnamn.
* Ett stamnamn kan inte bli ledigt för omregistrering
på ny ägare.

* Genitiv-s efter stamnamnet måste anges redan vid
ansökan. Vill man i efterhand lägga till ett genitiv-s
tillkommer an administrativ kostnad.
* Kattungar som är registrerade innan uppfödaren
skaffade stamnamn kan i efterhand få stamnamnet
infört i stamtavlan. Stamtavlan samt begäran om
påförande av stamnamn och kvitto på inbetald avgift
ska då skickas till SVERAKs kansli.

InfoSVERAK

Vilka regler gäller om jag vill ta med mig min
hund eller katt när jag reser på semester inom
EU?
Från och med den 3 juli i år gäller gemensamma regler
in EU för resor med sällskapsdjur mellan EU:s
medlemsländer. Hunden eller katten ska vara id-märkt
med chip eller tatuering. Djuret ska även ha ett särskilt
pass som innehåller veterinärintyg på att sjuret är
vaccinerat mot rabies.

För djur som förs in i Sverige, Storbritannien och Irland
krävs även att rabiesvaccinet verkan har bevisats
genom ett antikroppstest. medlemsländerna får behålla
nationella krav om kontroll av infektionsspridning via
bandmask och fästingar. Kontrollera med landets
ambassad vilka regler som gäller i det land dit du ska
resa.

För att föra in ett djur till Sverige krävs avmaskning mot
dvärgbandmask senast 10 dagar före införseln.

Tills de gemensamma reglerna börjar tillämpas gäller
nationella regler. Kontakta därför respektive lands
ambassad för mer information om vad som gäller.
Kontakta Jordbrujsverket för mer information om regler
för införsel av djur till Sverige.

Du kommer att kunna vända dig till din veterinär för att
få det nya passet. Om du har fört ut ditt djur från
Sverige och stannar utomlands till dess att de
gemensamma reglerna börjar tillämpas, måste du få ett
pass utfärdar i det land du befinner dig innan
återinförseln till Sverige.

Mer information finner du på
Jordbruksverket
e-post hundochkatt@sjv.se
tel. 036-15 55 33

EU-upplysningen
eu-upplysningen@riksdagen.se
tel. 020-250 000

Lathund för EU-resenärer, EU-upplysningen
2004
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Aktuella avgifter

Registrering av kull/ stamtavla
Enkel avgift, ungar inte äldre än 3 mån. 200 kr

Dubbel avgift, ungar äldre än 3 mån. 400 kr

Stamtavlor
Halv avgift, t.ex. ändringar/tillägg/ transfer 100 kr

Stamnamn
Nyregistrering 1 500 kr

Överföring från idp 1 000 kr

Endast stamnamnsbevis      50 kr

SVERAKs och FIFes stadgar och regler
Hela paketet 50 kr

Enstaka häften 15 kr/del

Kompendiet  “Att ha katt” 50 kr

InfoSVERAK

Stamnamnslista 150 kr

Startpaket 300 kr

FIFes standard 250 kr

FIFes EMS-lista 40 kr

FIFes Coulor Chart 100 kr
Uppslagsbok om möjligt färgutfall

FIFes titelkokarder 250kr
EC/EP GIC/GIP IC/IP

SVERAKs kansli,
Åsbrogatan 33
504 56 Borås

Tel:  033-10 15 65

SVERAKS BANKGIRO 630-2962
E-POST sverak@sverak.se
Hemsida www.sverak.se
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Vanligaste kattnamnen
Aktuell lista för 2004 över Sveriges vanligaste kattnamn.

1. NISSE
2. MAJA
3. SMULAN
4. SIMBA
5. LISA
6. TIGER
7. MISSAN
8. FINDUS
9. FELIX
10. SIGGE
11. TUSSE
12. SELMA
13. SOTIS
14. MIMMI
15. LINUS
16. MORRIS
17. KAJSA
18. SKRÅLLAN
19. SIXTEN
20. MOLLY
21. BUSAN
22. RASMUS
23. SESSAN
24. MUSSE
25. SIMON

26. MÅNS
27. ELVIS
28. BAMSE
29. TARZAN
30. WILMA
31. MYSAN
32. PELLE
33. ALICE
34. ELSA
35. STINA
36. RONJA
37. OLIVER
38. FRASSE
39. SUNE
40. GIZMO
41. ZORRO
42. OSKAR
43. TUSSAN
44. SARA
45. GUSTAV
46. EMIL
47. SMILLA
48. SKORPAN
49. MOZART
50. LUKAS

51. LUDDE
52. SAGA
53. IDA
54. MISSE
55. SALLY
56. FELICIA
57. PYSEN
58. LEO
59. CEASAR
60. MURRE
61. KASPER
62. PEPSI
63. FIA
64. ALFONS
65. SIRI
66. MAX
67. FLISAN
68. SIMSON
69. CASPER
70. DORIS
71. HUGO
72. CHARLIE
73. SVANTE
74. EMMA
75. FRIDA

76. BOSSE
77. ZINGO
78. ZIMBA
79. OSCAR
80. TRISSE
81. HAMPUS
82. PYRET
83. MAJSAN
84. TYSON
85. SUDDEN
86. LINA
87. TESSAN
88. MOSES
89. SISSI
90. PONTUS
91. SNUTTAN
92. TUSSI
93. MOLLE
94. CESAR
95. KURRE
96. ESTER
97. SIGNE
98. MOA
99. EBBA
100. AGNES

Solkatter!
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När Maja kastrerades
Maja hade löpt ett par gånger när hon började revir
markera inne (i sängen). Detta var inte alls roligt, så jag
ringde till Djursjukhuset för att fråga om råd. De föreslog
att hon skulle kasteras och jag bokade en tid för det.

Men det gick inte eftersom Maja löpte den dagen som
kasteringen skulle genomnföras, så det var bara att boka
en ny tid, en vecka senare. Det är inge bra att hona
löper när operationen ska göras eftersom det kan
medföra komplikationer.

Ju närmare dagen D jag kom dessto nervösar blev jag,
det känndes som om det var jag som skulle genomgå
det hela.

Kvällen innan plockade jag bort hennes mat och jag
tror nog att hon fattade att det var nåt som skulle hända
när henne mat försvann.

Nästa morgon var det så dags. Jag skulle åka buss med
henne in till stan.  Det gick bra att ta henne på bussen
trots att det var första gången hon åkte buss. Visst “tjöt”
hon en del, men verkade ändå rätt nöjd. Hon låg lugnt i
transportburen och undrade säkert vad som var på gång.

Efter bussresan så fick jag gå någon km innan jag var
framme vid Djursjukhuset.
Jag lämnade henne där 8,30 och visst gjorde det lite ont
i hjärteroten. Men jag visste ju att detta var det bästa
för henne. Innan jag lämmnade Djursjukhuset så fick
jag en lite lapp med mig om hur jag skulle ta hand om
henne efter åt.

Tre timmar senar fick jag hämta henne. Min man
smet ifrån sitt jobb och hämtade mig här hemma för
en gemensam färd till Djursjukhuset. Jag ville inte ta
henne på bussen i det skick hon var efter operationen.
 
Det var en djupt sovande kisse jag fick
hem.....operationen hade gått bra, men henne livmoder
hade varit irriterad och förstorad. Hon skulle därför äta
flytande pencelin två gånger per dag i 10 dagar.
 
När jag kom hem la jag henne på handduk i
badrummet.....bara för att en stund senare upptäcka
att hon var borta!! Panik!! Letade en stund och fann
henne under sängen. La tillbaka henne i badrummet för
att nästa gång hitta henne under sängen. Tydligen ville
hon vara där, så jag flyttade handduken dit och la henne
där istället.

Under kvällens gång kunde man hitta henne sovande på
olika ställen. Hon gick, väldigt vingligt, la sig sen ner en
stund och sen upp igen…..

När jag och husse lade oss på kvällen så la hon sig själv
brevid sängen, på golvet, och där låg hon under hela
natten. Det var nog tryggt att vara nära oss.

Fast en gång under natten vaknade jag plösligt av nåt,
for upp ur sängen och såg Maja dingla på kanten av
strumplådan. Där brukar hon ligga ibland, men nu var
hon så yr så hon inte kom över kanten till lådan…..
Jag fick lyfta ner henne….. och då tjöt hon ilsket……

Ett dygn efter operationen så såg man att hon hade
piggnat till ytterligare, var mer med som hände runt
henne. Hon börja gå mer och var stadigare på gången
också. Fast lite stel. Hon kunde heller inte motstå
festelsen att leka lite med en platspåse, så hon höll på
att återvända till sitt vanliga jag igen. Det känndes så
skönt!!

Under dagen blev hon allt piggare, åt och var på lådan.
Även slurpat i sig lite vatten.

 På andra dagen efter ingreppet så var hon sig själv igen,
lika lekfull och pratglad som vanligt.

Veckan gick och när nio dagar hade gått efter
operationen, så skulle vi testa om vi kunde ta bort hennes
styg själva. Men vi lyckades inte……så det blev till att
ringa till vetrinären dagen där på.

Och hos vetrinären gick allt bara bra. Hon gnällde lite,
men det gjorde säkert lite ont att ta bort stygnen.

Kastering är över och jag pustar verkligen ut, för det
har nog varit lika jobbigt för mig som för Maja.

// Majas matte, Henny Eriksson

Vi tackar Henny för hennes tre
bidrag till Klösbrädan!
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BJK-Mimmi blev
Sverige-unik
   - Det är som inget fel på katten.
   Så beskriver Maria Norberg sin nyblivna
europachampion Miki Sanukis Mimmi, en elegant
sphynx-dam på fyra år. Och visst kan man instämma
-–det behövs lupp för att hitta ett felplacerat hårstrå
eller en vek linje på den sphynx som lyckades bli först
med titeln EC i Sverige.

Maria Norberg i
Holmsund har haft
sphynx sedan 1998.
Valet var enkelt;
endera ingen katt eller
så en utan hår. Allergi
är verkligen inte roligt
när man är född
kattälskare. På nätet
hittade Maria sin första
katt i England, och
sedan har det bara
rullat på.

Europachampion
Miki Sanukis Mimmi, SPH e09
Sundsvall 2004-05-16
Ägare: Maria Norberg

   - Nu har jag sex vuxna katter, men förhoppningsvis
har jag fler inom några veckor.
   Mimmi  borrar  in huvudet i Marias tröja och kurrar.
Kanske säger hon att det är ungar på gång eller så är
hon bara som vanligt, det vill säga en ovanligt kelig
katthona. Jag har själv fått känna av hennes ömma
sidor, och kan berätta att det ger avtryck i hela
kroppen när hon lägger en försiktig tass på kinden
och låter den ligga kvar. De skimrande blå ögonen,
med ett djup svindlande
som havets, blickar in i
en som de sökte själen
eller hemligheten man
inte själv har en aning
om. Att sphynxen väcker
väldigt skilda känslor
hos människor är nog
ingen tillfällighet.
   Men tillbaka till
Sundsvall och tillfället då
Mimmi blev
europachampion. Det
var den italienska domaren Gianfranco Mantovani som
gav det sista certificatet. Maria är nöjd med att ha just
den domarsignaturen, för Mantovani är en erkänt
skicklig sphynx-expert. Det har väl inte varit lätt alla
gånger att ställa ut en ”ny” kattras, men nu börjar
domarna få kläm på vad som skiljer den ena katten
från den andra.
   - Mimmi verkar ha stått modell för rasbeskrivningen,
för det är inte någon som har haft något att klaga på.
Men det som gör henne särskild är att hon är extremt
naken. Det är bara på nosryggen hon har några
hårstrån. Av hennes åtta ungar har det gått riktigt bra
för dem som ställts ut, och det är också roligt.
   Maria försöker fördela smekningarna mellan Mimmi
och Chocalotto Mojo of Wild Wood, som är den
(förhoppningsfulle?) fadern till de eventuella ungarna.
Mojo är en stark och stor hane, men han får vika undan
för mattes älskade, holländska skönhet.
   Hon verkar veta sitt värde,  Mimmi.

Text och foto: Karin Degerliden
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TitelTitelkatter

Champion
S*Lingontuvans Giza, NFO fs0923
Östersund 2004-05-02
Ägare: Susanne Larvia

Champion
S*Just Catnap's Mad Max, NFO n23
Östersund 2004-05-02
Ägare: Susanne Larvia

Champion
S*Sigillion's Tuthan Khamon, DRX
n33
Örnsköldsvik 2004-06-13
Ägare: Lena & Lars Dau

Champion
S*Tebasiles Zeus
Örnsköldsvik 2004-06-13
Ägare: Sara Björk & Gunnel Lindehall

Champion
S*Englundens Duchess, CRX d 23
Östersund 2004-05-02
Ägare: Carina Brand

Grattis
 till huskatterna Chevy (långhår)
och Tussie (korthår) som blev Bästa
Huskatter i Umeå 2004-03-28.
Ägare Elisabeth Jonsson
respektive Malin Hedman.
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Grand  Internationell  Champion
S* Goblin's Diamond Dilution,BRI g
Mo i Rana 2004-06-19
Ägare: Sara Björk

Internationell Champion
IC S*Fjällvinden's Maja Piraja, SBI g
Mo i Rana 2004-06-19
Ägare: Catrin Bergkvist

Internationell Champion
S*Barkli's Don Juan, NFO n0924
Mo i Rana 2004-06-19
Ägare: Kerstin Boström

Grand Internationell premier
S*Katrinelund’s  Mozart, RAG n03
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Kerstin Boström

Europapremier
S*Lingontuvans Björnbär, NFO a
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Eva Lindvall

TitelTitelkatter

Champion
S*Fjällvinden's Vilda Hilda, SBIn
Örnsköldsvik 2004-06-12
Ägare: Catrin Bergkvist
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Internationell Champion
S*Catpearl´s Beryll Silvery
MoiRana 2004-06-19
Ägare: Monica Mikaelsdotter

Internationell Champion
S*Cat Tricks Chipi Pepper JW, SIA n21
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Ethel Henriksson

Grand Internationell Premier
S*Tell Asmar Isaskar, ORS e24
Mo I Rana 2004-06-19
Ägare: Annika Ejderlöv

Internationell Premier
S*Tell Asmar Hera, ORS n
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Annie Lundström

Internationell Premier
S*Lycky Loves Malibou SIA n
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Annie Lundström

Internationell Premier
S*Sandvretens Remus, SIA n
Mo i Rana 2004-06-20
Ägare: Annie Lundström
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GUNNARS FUNDERINGAR
förmedlade av Lasse Andersson

Hej, ja het Gunnar!
De ä väl like bra å säg sõm de ä ve en gang: Ja ä född
klyktattar! Men nu bo ja te en by här i Västerbott´n,
där de finns gõtt õm granne kattkäringer. Tro nu int att
ja skämmes för att ja kõm söör ifrån, för de göör ja int,
utan de ä bara för att je ska begrip varför je int känn
igen alle orla ja skriv.

Je förstå att de ä pa de vise, att hon som ge mä mat´n
ha vorte snurret oppe huvve. Föör fick ja kut bäst ja
velle runt byn, men så råke käringa höör, att nu sku vi
int länger kalles för bonnkatter, utan nu, gubevars, sä
ha vi vorte huskatter! Jaja, tänkt ja, kall mä va du vell,
bara du si åt att ja fo mat´n å fo häls pa jäntern rakt när
ja vell. Men nanting va ja bedrog mäg! Nä, nu sku ja
helt plötslit ställes ut lave mang anne katter te ä stort ä
hus, där ä va en oherrarns massa hönsbura. Hon klädd
n bur ve na tygslörer å sen sä vort ja stõppe in i bur´n.
Va de sprange falke där å kike pa mäg! Ätter en stunn
sä vort käringa sõm tokit. Hon kamme mäg å så barä
iväg dell n anne käring, sõm skull kik pa mäg. Hon tötte
å drog rakt överallt. Ja lätte na göra nä, men rör du de
allra heligaste, tänkt ja, sä ha du rört n kattgõbb för sist
ganga. Käringa lõfte opp mäg å falke klappe hännren å
ojja sä över hur grann ja va. De hadd ja ju kõnne sagt
åt dam direkt.

När vi kõmme hem, sä sa käringa te gõbb´n, att nu
gett vi ta bra betart när han ska fo träff nan kattkäring.
Göör de ni, tänkt ja, huvvesaken ä att ja fo ha rolit.
Men värste borte allt va, att nu sku ja varl innekatt! Va

i fridens alla dar ä töcke?! Ska ja int fo gå ut å träff
jäntern när ja vell?! Ja ana de värsta å de vart de å.
Dam ställt in n sandlå, där ja sku göra de man annars
gör baki lagårn. Hur ha ä vorte här i värla egenteligen?
Ta käringa å gõbb´n sõm exemptel. De ät ute å skit
inne. Ja feck lär mä å göra tvarsõm när ja va lit´n.

Ja klara mä halve dan, men sen börje sötmjölka å
träng pa. Hur rolit tro je att de ä å sitt mitt blann falke å
göra ifrån sä ti n låe? Hörje, morrhåra knõrre sä pa mä,
sä ja trodd ja sku dö. Sä kõm dan då förste jänta kõmme
å hälse pa. Hon va int ensammen, utan de följt vä en
stõgg n käring å katta va like stõgg. Nu skall dom para
sig, så att vi får vackra kattungar, att sälja. sa
käringa sõm följt vä. Glöm de, tänkt ja å geck å jõmt
mä baki bokhylla. Där satt ja i flere timer, men sä lyckes
dam lura fram mä genom å ställ fram gomat´n. Hungri
sõm ja va, sä vart ä bara för myche. Just sõm ja sku
börj dell å äta spänt na tag i mä å stängt in mä in i
kammarn vä n darn stöggjänta. Gör de du ska, sen fo
du mat´n. Utan å tala õm allt sõm hänt, sä kan ja väl
säg, att ja skött mä, men huvva sä hämskt de va! De
ende sõm feck mä dell å göra nä va, att ja ä myche
rädd õm rykte mitt pa byn.

Nä, nu ä ja sä slut pa, att ja gett lägg mä där a
sõffkõdd´n å vil. Näst gang vi höres, sä ska je få reda
pa hur ja lura käringa, sä ja fick känn pa friheten e tag.

Ha nä
Gunnar

Frukostläsning!
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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.
Inga frågor har kommit in denna gång.

Veterinärensvarar

Det kan hända en hel del på sommaren, när vi är
ute med våra katter. Här är några råd på vägen
om olyckan är framme. Uppgifterna är hämtade
från olika kattsidor på nätet.

Ormbett
Vid ormbett skriker oftast katten till och gnyr en stund.
Huggormens gift är i sig farligt. Dessutom leder det till
frisättning av skadliga substanser i djuret som blir bitet.
Det bitna området svullnar kraftigt under någon timme.
Undvik att katten rör sig i onödan, giftet sprids då
lättare. Bär om möjligt katten efter ett ormbett. Katten
får försämrad blodcirkulation och blir slö. Ibland kan
man se kräkningar och diarré. Om du har cortison
utskrivet ge detta enligt tidigare anvisning. Kontakta
sedan veterinär.
Veterinärbesök rekommenderas eftersom ormbett kan
ge hjärt-, njur- och leverskador samt hjärtrytmstörningar

Insektsbett/getingstick
Insekter är spännande för katter och oftast ofarliga.
Katter klara sig bättre än hundar eftersom katter väljer
att först drämma till med tassen. Hundar använder
munnen till allt... Ett bi eller getingstick i en katttass är
ofarligt. Det svider ordentligt en stund bara. Men visst
kan det hända att en riktigt snabb katt hinner sopa åt sig
en geting med tassen och sedan ta den med munnen
medan getingen fortfarande kan stickas.
Om katten får ett stick i tungan, måste den till veterinär
och få motgift. Snabbt!!

 Vid många bett eller stört allmäntillstånd kontakta
veterinär. Katten får i vanliga fall ej svullnad i
andningsvägarna. Skulle dock ett getingstick ta i
munnen eller tungan kan detta inträffa. Kontakta i
sådant fall veterinär omgående. Har du cortison
hemma kan du ge detta som vid ormbett, en
engångsdos på 2 mg/kg.

Fästingar
Fästingar kan sprida sjukdomarna borrelios och
ehrlichios. Dessa bakterier finns i fästingens mag-
tarmkanal och kräks upp av fästingen då den sugit
blod i ca 1dygn. Därför är det bra att titta igenom sin
hund eller katt dagligen och ta bort de fästingar man
ser. En irritation där fästingen suttit, läker fort; det
räcker med vanlig sårtvätt med milt
desinfektionsmedel, t ex desivon.
I massmedia har man varnat för att det kommer att bli
en riktig fästingsommar, och vi vet att vi i Norrland
inte är skonade.
Fästingen är inte en insekt, utan ett leddjur och är
därför besläktad med kvalster och andra spindeldjur.
Det finns flera hundra olika arter av fästingar spridda
över hela världen. Fästingen trivs bäst på fuktiga lite
skuggiga platser och återfinns därför ofta i
lövskogsområden med tät undervegetation. Att
fästingar förknippas med alträd beror på att även alar
föredrar denna miljö. När fästingen är aktiv sitter den
ofta på ett grässtrå någon decimeter ovan markytan
och väntar på att ett lämpligt offer skall passera.

Värmeslag
Katterfår inte lämnas ensamma i bilen på sommaren,
inte ens om bilen står i skuggan. Det är ofta varmare i
bilen än man tror och risken att hunden eller katten får
värmeslag är stor. Om du misstänker att din katt fått
värmeslag, spola den med kallt vatten och lägg
handdukar dränkta i kallt vatten påkroppen. Kontakta
omedelbart veterinär, som behandlar med dropp, kyla
och ibland kramplösande mediciner. Förutom att katten
lider oerhört, kan också hjärta, lever och njure ta stor
skada. Dödsfall av värmeslag förekommer varje
sommar.

Kräkning och/eller diarré
Om allmäntillståndet är ostört och katten får behålla
vätska kan man prova med svält i 24 timmar. Ge
sedan kokt fisk (torsk eller sej) och lös potatismos i
små portioner 3-4 ggr/dag i 2-3 dagar för att sedan
successivt återgå till normal kost under 2-3 dagar.
Om misstanke finns att katten svalt ett främmande
föremål bör veterinär kontaktas omgående. Likaså om
kräkningarna och/eller diarrén är ihållande och svält/
diet inte ger någon förbättring. Vid stört allmäntillstånd
kontakta alltid veterinär.

Stackars Kisse!
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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B e n g a l
S* Skogsleopardens
Maja Andersson     090-243 24
E-post: maja@holmsund.nu
Hemsida: http://www.holmsund.nu/maja/skogsleopardens

Br i t t i sk  kor thår
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
Gunnel Lindehall   0950-133 48
E-post: quincy@staren.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/quincy

S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se

S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

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

Cornish  Rex
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten

S*Englundens
Ann Englund 090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/

S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund    0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se

S*Tasstrampets
Johanna Jonsson    090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00

Britt-Inger Niva & Jenny Öhlund    070 - 388 91 23
E-post: rexkatten@yahoo.se
Hemsida www.geocities.com/hamnskarskatten/

Devon Rex
S*My Angel
Elin Quist    090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com

S* Sigillion’s
Lena Dau    0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

Hel ig  b i rma
S* Bia’s
Birgitta & Bengt Sandgren    090-423 77
070-475 46 66 Birgitta   070-565 51 10 Bengt
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s

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

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

S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05

S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten

S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51

S*Salsakattens
Eva Andersson     090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se

Maine Coon
S*Arctic Star
Linda Adolfsson 0941 - 100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se

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

S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon

S*Swedcoon´s
Agneta Andersson
090-66065
mailto:agneta-and@spray.se
hem.passagen.se/henkyno1

UppUppfödare i BJK



Klösbrädan 2 - 200428

S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post:  tommys@roback.nu
Hemsida:  http://www.roback.nu/lgh36/

Norsk  skogkat t

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

S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com

S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren  090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/

S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com

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

S*Madison's
Susanne & Janne Larvia    090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com

S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes

Orientaliskt korthår & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se

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

Perser  & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se

S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post:zweivierzwei@yahoo.com

S*Habituss
Nadja Hägglund    090-774052
E-post: Habituss_elon@hotmail.com

S*Subwoofer
Eva Falck   090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com

S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Ragdo l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2

S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05

S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon

S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27

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

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

Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg 090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/

UppUppfödare i BJK
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AvelsAvelssidan

Avelshanar

HELIG BIRMA
S*Di Felicia’s don Juan, SBI  n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99

CORNISH REX

S*Zaxofragas Bruno. CRX b, blodgrupp A.

Monica Steimert   090 - 77 61 05, 
070 - 577 61 35.
E-post:  monica.steimert@telia.com 

NORSK SKOGKATT

S*Gottneriver`s Guffy, NFO es 0922
Till begränsad avel.

Ida Gustavsson,  0663-104 15, 070-566 98 69
E-post
www.geocities.com/chowie222004

CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se

SIAMES/ORIENTALISK KORTHÅR

S*Tell Asmar planerar en kull mellan

Far: IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW,
SIA n21,
Mor: IC Afrodite ORS j24

Ethel Henriksson, 090-18 91 71,
070-597 92 57
ethel.henriksson@uh20.ac.se

PERSER/EXOTIC
EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

SIAMES

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

SIBIRISK KATT

Cinnyj, SIB as0923

Misha, SIB ns23

S*Sibericat
Sara Vikström  0910-83038
sara@vikstrom.nu
www.sibirikatt.com

Kattungar till saluPlanerade kullar

Väntade kullar
RAGDOLL

S*Fjälltoppen´s väntar två kullar

Vecka 24 mellan
Mor: S*Fjälltoppen´s Clivia Rag xf03
Far: S*Katrinelunds Pettson Rag a

Vecka 27 mellan
Mor: IC S*Hummelmoras Hedda Rag a
Far:  S*Fjälltoppen´s Ceder Rag n

Carin Nilsson 090-97107
http://host.bip.net/carin2
fjalltoppen@hotmail.com

NORSK SKOGKATT

S*Just Catnap’s väntar kull vecka 28
Far IC Rene av Sandrabben (N)  svart
Mor S*Just Catnap´s Nanna Noon
svartsilverspotted och vit
Förväntade färger  svart, blåsilver med eller
utan vitt, solida blå och
svarta med eller utan silver och vitt, brun
och blåmönstrade med eller utan
vitt.
Kerstin Kristiansson  tel 090-98 143
kerstin@justcatnaps.com
 www.justcatnaps.com

DEVON REX

S* Sigillions har kattungar födda 040523
Mor: S* Peaveys Teeny-Weeny
(Svartsköldpadda)
Far: S* LuhrPers Jum-Jum Rex
(Svartsilverspotted)

1 Hane Blå
1 Hane Creme
1 Hane Blåtigre
1 Hona Svartsköldpadd

Lena Dau    0930 - 320 34
Devon@Sigillion.com

NORSK SKOGKATT

S*Just Catnap´s har Skogkattkull född 04-
06-06
Far: IC Barkli´s Don Juan  n 09 24
Mor: (D) Eresseas Erendis n 09 23

1 hane  bruntigre´och vit  BOKAD
1 hane  bruntigre´och vit  BOKAD
1 hona  bruntigre´och vit
1 hona  bruntigre´och vit

Intresserad kontakta Kerstin Kristiansson  tel
090-98 143
 kerstin@justcatnaps.com
 www.justcatnaps.com

PERSER/EXOTIC

S* Habituss har kattungar födda 04-04-05

Far: EC Catwisel´s Urax Unbelievable
EXO n
Mor S* Fru Musikas Eleanor Rigby PER f
33

Hane svart (PER n)
Hona svart (PER n)
Hona svart (EXOn)
Kattungarna är bärare av colourpoint

För mer info ring Nadja Hägglund, 090-
774052
Habituss_elon@hotmail.com

S*Degerlidens Perser & Ecotic har
kattungar födda 04-05-25

Far: EC Catwizel´s Uras Unbelievable,
EXO n Var
Mor: S*Divorna´s Femi Alicia Attraction,
PER f 22

2 hanar, PER n22
2 honor, EXO f
1 hona, PER/EXO n22

Karin & Lennart Degerliden, tel 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

HELIG BIRMA

S*Eithels planerar parning mellan:

Far: CH Mandel, SBI b
Mor: S*Raynesgold Blue Duchess, SBI a

Välkommen att besöka vår hemsida för mer
information.
http://w1.901.telia.com/~u90117070
eller kontakta Therese Bahlenberg:
bahlenberg.therese@telia.com eller 090-
139537.

NORSK SKOGKATT

Kull planeras mellan:

Far: S*Gottneriver`s Guffy NFO es 09 22
Mor: S*Olivgården`s Ida NFO n 23
Ida Gustavsson,  0663-104 15,
070-566 98 69
chowie222004@yahoo.se
eller Helena Mogren,  0663-102 77
 www.geocities.com/chowie222004
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KommandeKommandeutställningar
  sommaren & hösten  2004

Medlemmar i Björkstakatten har alltid

10% rabatt på kattsand!*
Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

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

JULI
040703-040704 Vadstena Kattklubben Amica  (AK)
040703-040704 Harstad HALOGALAND
040710-040711 Stockholm Alfakatten  (ALFA)
040724-040725 Bodo SALTENKATTEN
040731 Karlstad Karlstad Kattklubb (KKK)
040731-040801 Trondheim Midt Norge

AUGUSTI
040807-040808 Oslo Scandinavian Winner
080814-040815 Tromso  ISHAVSKATTEN

SEPTEMBER
040904-05 Piteå Norrskenskatten  (NOS)
040925-26 Borlänge Dalälvskatten   (DÄK)

OKTOBER
041009-10 Skellefteå Solkatten   (SOL)
041009-10 Gävle X-Katten   (X-K)
041030-31 Stockholm Top Cat Club  (TCC)
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n

Ansvarig utgivare:  Jan-Erik Larvia

Redaktionen:

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

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

Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

Elisabeth Jonsson,    090 - 77 84 04
elisabethjonsson@spray.se

Adress:Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   info@bjorkstakatten.nu

Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.

Införande av 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 (per utgivning)

Annonsstorlek BJK- Övrigs SVERAK-
färdiga original medlem anslutna annonsörer

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

Kommersiella annonser

Annonsstorlek Per     Helårs-
färdiga original nummer     abonnemang

Hel sida A4) 200:- 750:-
Halvsida 150:- 450:-
Kvarts sida (1/4) 100:- 300:-

Preliminära utgivningsveckor och manusstopp för 2004

Utgivning Manusstopp

Nr 3 v 40 1 september
Nr 4 v 51 1 december

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

Årets andra Klösbräda är klar, och vi är stolta över
att få förmedla så många goda nyheter och bra
information till BJKs medlemmar. En hel sida med
väntade och nyfödda kullar samt avelshanar är roligt
att presentera, och hela två sidor uppfödare är
fantastiskt.

Det händer så mycket i föreningen och hösten ser lika
aktiv ut som våren. Var med och påverka
Klösbrädan genom att delta i aktiviteter och/eller
skriv några rader, skicka in foton, annonsera eller
hitta på något annat.
Vi är öppna för alla förslag. Nästan!

Trevlig sommar till alla önskar
redaktionen!



BJÖRKSTAKATTEN
Västra Idrottsallën 4C
903 30 UMEÅ
Tel/Fax   090-13  86 16
bjorkstakatten@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




