
nr 3 2002

Björkstakattens medlemstidning

KattExpo på Nydala
“Ett lyft för kategori IV”
Utställning 2003
Årsmötesprotokoll
Bilaga: Medlemslista



Klösbrädan 3 - 20022

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  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 Bodén
Skolgatan 121J
903 32  Umeå
090 - 19 29 53
idabrandstrom@hotmail.com
VICE ORDF.
Gerd Andersson
Kragvägen 72
904 41  Röbäck
090 - 14 98 23
catpearl@telia.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
lennart.degerliden@liberal.se
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Solweig Öjebrandt
Umevägen 122
911 36  Vännäsby
0935 - 203 55
tofsorat@telia.com
BITR. 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
tellasmar@hotmail.com
LEDAMOT
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
tommy@roback.nu

LEDAMOT
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

Nya medlemmsr

Hemsidan
Klösbrädan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor
Kattungeförmedling

Avels-& utställningsfrågor
Utställningsanmälan via
E-post
Kattvisningar

Klösbrädan

Festkomitten
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Innehåll nr 3

Våra annonsörer: Agria,  Concremo AB,
Exotic Zoo, Kattliv,  Granngården,
Solskyddsfilm, ZooCenter

Omslagsbild: Laddar för katthoppning! Mia
Kristiansson med skogisen René.
Foto: Katarina Wilhelmsson

Ordförande har ordet
Det här med namn kan vara riktigt klurigt. Jag har själv
nyss bytt efternamn till Bodén vilket har lett till diverse
gratulationer då folk har trott att jag har ingått i det äkta
ståndet. Att min tilltänkta make heter Lundberg i
efternamn har inte bekymrat de gratulerande. För att
klargöra det hela en gång för alla så är det ett gammalt
familjenamn jag återtagit. Sen det senaste numret av
klösbrädan har jag också blivit mamma till en liten kille
som fått namnet Felix. Helt självklart var inte namnvalet
och jag är glad att det bara var en liten individ som
skulle få ett namn då diskussionerna emellan åt gått
ganska vilt till. Min kära kisse Ester har också löpt för
första gången och tankarna har då naturligtvis gått till
kattungar. Men tänk att namnge en hel kull! Himlar vad
svårt. Dessutom så innebär det att jag också blir
uppfödare och behöver då ett stamnamn! Att komma på
ett bra stamnamn känns ännu svårare än att komma på
ett förnamn åt sin son faktiskt. ”S*Bodéns” känns lite
trist, kanske ”S*Bonkalongas”då? Nej, lite för knasigt
för min smak. Tips på stamnamn mottages gärna. Att
vara uppfödare är inte så lätt och självklart har jag fått
förnimma. Därför har vi nu i föreningen startat en liten
cirkel för alla som är uppfödare och som är intresserade
av att bli uppfödare. En träff har vi redan haft och
vidare ska vi bland annat ha föreläsningar om genetik
och lite sånt. Alla är naturligtvis välkomna.
Vi har även en ny lokal på gång då den gamla på
Hagagården skall rivas. I skrivandets stund är det inte
helt klart med den nya lokalen, förhandlingarna inleds
till veckan, men det ska bli mycket roligt att få flytta.
Har du lust att hjälpa till att måla, sy gardiner, fixa
möbler och sånt till den nya lokalen passar du utmärkt
att ingå i en Arbetsgrupp som har till uppgift att fixa
med lokalen. Inbjudan till ett möte om Arbetsgrupper
ser du längre fram i detta nummer.
Bättre sent än aldrig kan du i detta nummer läsa
protokollet från förra årsmötet. Har du kollat våra
stadgar på sista tiden och känner för att ge förslag på
ändringar så uppmanar jag dig till att skicka in
motionerna till oss i styrelsen nu. Nästa årsmöte blir i
januari 2003 och en kallelse kommer senare.
Första snön har fallit över Umeå och jag önskar er alla
och era katter ett härligt slut på hösten och en fin
börjar på vintern.
Ida Bodén
Ordförande
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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 klubbensavelssekreterare och att kvittokopia skallbifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till resp.
persons hemadress (se sid 2).

Rätta svaren i tävlingen som fanns med i nr 1
Eftersom vi inte fått in någon lösning kan vi inte heller dela ut
någon fin vinst.
1. Falskt - Balinesen härstammar inte från ön Bali
2. Falskt - anlaget för lång päls är inte dominant över kort päls
3. Sant - koraten har använts som vaktkatt i Thailand
4. Sant - katten hör när den sover
5. Sant - 1967 kom den första devon rexen till Sverige
6. Falskt - en katt kan inte leva enbart på vegetarisk kost
7. Sant - murgrönan är giftig för din katt
8. Sant - människan har ett bättre smaksinne än katten
9. Falskt - turkisk van ställs inte ut i kat.III
10. Falskt - ragdoll har inte fått sitt namn pga sin päls
11. Sant - alla kattungar föds med blåa ögon
12. Sant - katten har 13 par revben
13. Falskt -tamkatten har inte den minsta hjärnan i förhållande
till korppsvikten bland däggdjuren.

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. Blanketter och
mer information finns på BJKs
hemsida http:/hem.passagen.se/
bjorkstakatten.
Viktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse från
Kerstin att hon fått din anmälan.
Om inte, kontakta Kerstin !!
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BJKi farten

Uppfödarträff hos BJK
Höstkväll och full fart i BJK:s lokal. Kerstin Kristiansson
har tagit initiativ till träff för uppfödare och medlemmar
som planerar att para sin katt. Vi är många, så vi lånar
Röda Korsets lokal för att rymmas.
Gamla, erfarna uppfödare sitter sida vid sida med någon
som aldrig haft en kull, och det är så vi vill ha det. Utrymme
för alla, men också möjlighet att sprida kunskap och
erfarenheter vidare.
Kvällens stora fråga är vad vi vill göra av de planerade
uppfödarträffarna och alla har förslag och frågor.
Genetikkunskaper är efterfrågade, likaså avtalsfrågor.
Det vi bestämmer är att vi behöver varandras klokskap
för katternas skull. Vi pratar om “förlossningsjour”, dvs
att några finns att tillgå när man är ny uppfödare eller när
man behöver ett råd. Det ska vi planera vidare för.
Vi pratar om moral och etik för uppfödare. Ett alltid lika aktuellt ämne, och vi kommer överens om att gå
igenom SVERAK:s etiska regler och se hur vi har formulerat oss i BJK:s stadgar. Vi ska dessutom ha en
helkväll enbart med denna fråga. Någon föreslår att vi ska ha certifierade uppfödare, dvs att man inte får stå
med i Uppfödarkatalogen om man inte skrivit på att man följer BJK:s och SVERAKs regler. Kanske något
att tänka på.
Alla uppfödare, som inte hade tillfälle att komma denna kväll, är välkomna att ansluta sig nästa gång vi har
träff. Och ni som inte är registrerade som uppfödare, men intresserade av att veta mer om villkoren, är också
välkomna. Datum för kommande träffar är inte fastlagda ännu. Den som har tillgång till Internet kan hålla
utkik på BJKs hemsida för information, annars kan man kontakta Kerstin Kristiansson.

Några av BJKs många kattuppfödare   Foto: Katarina
Wilhelmsson

Chip-märkning
Du vet väl att från och med den 1 juli 2003 måste alla katter som ställs
ut eller används i avel vara ID-märkta, antingen med tatuering eller
chip.
Vi förbereder en “chipmärkardag” för alla som vill märka sina katter och då till ett reducerat pris.
Exakt vad priset blir beror på antalet katter, så därför vill vi att de som är intresserade anmäler
sig till BJK snarast möjligt.
E-post: bjorkstakatten@katter.nu     eller  tel. 090 - 13 86 18

Karin Degerliden
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BJKi farten

Den varma sommaren följdes av en vacker höst och helgen 14-15
september visades ett tjugotal lika vackra björkstakatterkatter upp på
Nydala 4H-gård. Katter från samtliga kategorier deltog samt en representant
från den stora gruppen huskatter.

Under de båda dagarna var det en jämn ström av
intresserade besökare som beundrade missarna,
provade lyckan i lotteriet, fick svar på sina
kattfrågor i informationen, gnuggade geniknölarna i
tipsrundan och mättade sig i serveringstältet. Två
gånger varje dag fick publiken en närmare
presentation av varje kattras.
En katt som många besökare fastnade för var en
brun ragdollkille som lystrar till namnet Mozart,

han blev också publikfavorit
båda dagarna. Vi säger grattis
till matte Kerstin Boström!
Katthoppningen lockade denna
helg två deltagare, skogisen
René och britten Hope. Det
blev två tuffa omgångar med
flera utslagsrundor innan
vinnaren kunde utses. På
lördagen vann Norska
skogkatten René med Mia
Kristiansson vid kopplet, och
 på söndagen blev de slagna av Annika Sachs med Brittiska korthårskatten
Hope. Grattis även till er!

KATTEXPO på Nydala 4H-gård

Av den goda publiktillströmmningen kan vi bara dra
slutsatsen att intresset för katten är stort och att
visningarna, förutom att vara väldigt trevliga, också
har en mycket viktig funktion. Att kassören var
helnöjd behöver väl inte sägas!
Nästa visning blir 1 december på Exotic Zoo då vi
firar Kattens Dag

Sphynx

Exotic

Huskatt

Brittisk korthår

Raspresentationerna lockade många att lära sig mer
om olika kattraser

Orientaler

Expo-fotograf: Katarina Wilhelmsson
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BJKi farten

Vinnare i dragningen bland dem som röstat på “rätt”
katt som publikfavorit: Birgitta Larsson (lördag) och
Hjördis Richardt ( söndag)

Publikfavoriten båda dagarna,
ragdollpojken Mozart, med sin stolta
matte Kerstin Boström

I serveringstältet köade besökarna för varm korv,
nygräddade våfflor och hembakat kaffebröd av olika sorter

Lördagen segrare i katthoppningen, “René”
och Mia Kristiansson

och söndagens, “Hope” och Annika Sachs

BJKs ordförande Ida Bodén med
sonen Felix. Klubbens yngsta
medlem?

I informationen kunde man få svar på allehanda
kattfrågor samt köpa T-shirt, skjortor och
kattidningar. Däremot ville Katarina
Wilhelmsson inte sälja sin  katt Eddie

Två jobbiga men jätteroliga dagar är över och publiken har
gått hem. Återstår bara att packa ihop allt och transporter
bort. Tack vare många arbetsvilliga medlemmar gick även det
som en dans!

Vinnare i tipsrundan :
Lördag: Sebastian Olsson
               Felicia Holmlund
               Mikaela Olsson
Söndag: Thomas Wikström
                Mats Sandström
                Therese Hallin
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Känner du för att jobba mer aktivt i vår förening?
Nu har du chansen att jobba med det som passar just dig!
Vår förening blir allt större och större. Snart är vi tvåhundra medlemmar och det är
dags att utveckla föreningens verksamhet. TORSDAGEN DEN 17/10 KLOCKAN
19.00 träffas vi för att diskutera införandet av olika ARBETSGRUPPER.
Arbetsgrupperna kommer att fungera som utskott till styrelsen och handha diverse uppgifter. Exempel på
tänkbara arbetsgrupper är:

 Informationsgrupp som handhar broschyrer, informationen på utställningar mm
 Klösbrädan, skribenter och redaktion
 Lokalgrupp, målar och fixar i vår föreningslokal samt i vårt förråd.
 Kattvisningsgrupp, planerar och organiserar kattvisningar.
 Utställningsgrupp, handhar det övergripande utställningsarbetet, utbildar domarassistenter och

sekretariatspersoner, mm
 Huskattsförmedlingsgrupp, jobbar mot sommarkatter osv.
 Klubbvärd/värdinnegrupp, skickar information till nya medlemmar samt ordnar träffar för dessa.

Exakt vilka grupperna blir och vad deras huvudsakliga uppgifter är ska vi tillsammans
komma på utifrån vilka behov som finns. Har DU idéer om vilka grupper som kan
finnas eller känner du att det skulle vara roligt att bara komma och lyssna för att se om
det finns nått där för dig så kom på mötet den 17 oktober. Vid frågor eller om du har
idéer och inte kan komma på mötet maila gärna ordförande Ida Bodén.



9Klösbrädan 3 - 2002

Aktiviteter under hösten
20 oktober - assistentkurs
Kattklubbarna behöver alltid assistenter på sina utställningar, här har du möjligheten att lära dig hur det går till.
Mona Nilsson från ÖKN instruerar.
Plats: Klubblokalen, kl. 12.00.

24 oktober- raspresentation siam/oriental
Kom och träffa de smala och sällskapliga katterna i kategori IV: balines, oriental och siames. Välkomna!
Plats: klubblokalen, kl.19.00.

8-11 november – resa till världsutställningen
För de som anmält sig till resan till världsutställningen i Helsingfors bär det nu av. Vi ser fram emot spännande
rapporter!

17 november – arbetsgruppsmöte
Alla medlemmar inbjuds till ett möte där vi diskuterar införande av olika arbetsgrupper inom klubben. För mer
information se föregående sida.
Plats: Klubblokalen, kl  14.00.

19 november – utställningsmöte nr 2
Organisationen inför vår kommande utställning ska börja ta form nu. Var med från början, alla har något att
tillföra.På nästa uppslag kan du läsa mer om detta..
Plats: Klubblokalen, kl  18.30

21 november – nymedlemsträff
Klubbens nya medlemmar hälsas välkomna till en träff med styrelsen. Här får du som är ny i klubben information
och möjlighet att ställa frågor.
Plats: Klubblokalen, kl.19.00.

1 december – kattvisning Exotic Zoo
Kattens dag firas traditionellt med visning på Exotic Zoo.  Mer information på sidan 15.
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BJÖRKSTAKATTENS UTSTÄLLNING
29 och 30 mars 2003

Första träffen inför kommande
Internationella utställning här i Umeå har
nu genomförts. När resultatet från dessa
arrangemang ligger som ekonomisk
grund för hela föreningens övriga
verksamhet är målsättningen att höja
nivån på kvalitén både för utställare och
besökare en kärnfråga. Det kan aldrig bli
så bra att det ej går att göra ännu bättre.
Eftersom en utställning i sig är ett
”levande” fenomen så vill styrelsen skapa
de bästa förutsättningarna för fortsatt
utveckling till bra genomförande. Detta
första möte fokuserades på
att se över utställningens
organisationsplan och varje
ansvarsområdes
arbetsbeskrivning. Idéer till
utveckling och intressanta
tävlingsmoment under
utställningen framkom.
När ett arrangemang av
denna storlek bygger på
frivilliga insatser från
medlemmar så ges nu
utrymme till Alla
medlemmar att lämna en
intresseanmälan till delaktighet. Små
som stora insatser kommer att behövas
på olika nivåer, allt från huvudansvarig för
utställningen som för respektive område
till mindre arbetsinsatser före, under och
efter själva utställningen.

Förhoppningar finns om att en styrgrupp ur
styrelsen i samråd med den som utses
som utställningsansvarig skall få ett brett
urval för att kunna presentera den för
tillfället utifrån gällande förutsättningar bästa
“laguppställningen”.
Två alternativ till intresseanmälan erbjuds
genom att alternativt klippa ut nedre delen
på motsatt sida och markera det som
intresserar för att sedan posta den till
Björkstakatten, Östra Kyrkogatan 20, 90336
Umeå eller via e-post
utstallning2003@bjorkstakatten.nu anmäla
sitt intresse utifrån samma alternativ. Vill

man delta i flera alternativa områden
så går det mycket bra. Dessa
uppgifter skall vara klubben till
förfogande senast 2002-10-31 så
respektive funktionsansvar kan vara
färdigt till nästa utställningsmöte
som planerats till den 2002-11-19.
Frågor angående respektive
funktions arbetsbeskrivning går bra
att ställa till Tommy Sjödin 070-321
84 01 eller till ovanstående e-
postadress.

Det ligger i allas  vårt gemensamma
intresse att detta årligen återkommande
huvudarrangemang blir bra och genom att
aktivt anmäla Dig redan nu så bidrar Du till
den fortsatta positiva utvecklingen inom
klubben…………..
TACK på förhand!
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SVERAKInfo
Begreppet Ägare/utställare
Utställare är samma som kattens ägare, registrerad i
SVERAKs stambok. Detta innebär som exempel att
även om katten tas med på utställning av annan person
än ägaren, är det ägaren som skall anmäla katten i sitt
namn via sin klubb.
Klarläggande om Yellow Card
De gula kort  (=KIB, diskvalificerad på grund av
temperament) som inkommit och diarieförts på Sveraks
kansli från den 1 januari 2000 registreras och kommer
att ligga till grund för eventuellt rött kort. Gula kort
inkomna före detta datum har ej registrerats.
Tre kullar under 24 månader
Från och ned den 1 januari 2003 gäller följande: Honkatter
ska inte ha mer än tre kullar inom en 24-månadersperiod.
Kullar födda före 1 januari 2003 räknas ej. Undantag
om skriftlig dispens, godkänd av veterinär och/eller det
nationella avelsrådet, lämnas i förväg.
Microchipavläsare
Från och med den 1 juli 2003 ska alla katter som används
i avel inom SVERAK  och utställningskatter på
SVERAK-utställningar vara ID-märkta
Styrelsen har beslutat att köpa in 55 st. chipavläsare. I
samband med SVERAKs årsmöte kommer klubbarna
att utan kostnad få kvittera ut en avläsare som alltid ska
finnas tillgänglig vid utställningar.

Vaccinationsregler
När det gäller vaccinationsregler  för NRR:s utställningar
är de inte lika SVERAK:s. För svenska utställare som
ställer ut i Norge gäller 365 dagar, alltså ingen extra tid
om 45 dagar.
Dispensregler för certifikat
Sverige och Norge har dispens från FIFE.s
utställningsregler, vilket innebär att man bara behöver
certifikat från två länder, Sverige och Norge, för att
erhålla titlar. Om en katt ställs ut i ett annat land än
Sverige eller Norge, så faller dispensen och katten måste
tävla i enlighet med FIFE:s regler (§ 21 och §22).Detta
gäller oavsett om katten erhåller certifikat eller inte.
Dispensen gäller bara för en klass i taget, så när katten
har erhållit titeln med cetifikat tagna i tre länder återfår
dispensen och katten kan börja tävla om nästa titel i
Sverige och Norge.
RabiesvaccinationKatter kan numera vaccineras mot rabies vid tre
månaders ålder (mot tidigare ett år).
Ansökan för införsel till Sverige skall vara
Jordbruksverket tillhanda senast 20 dagar före
beräknad avresa.
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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2002-10-01

Til l  D ig  som är medlem i  Björkstakatten
Årsmötet i februari utsåg undertecknade till valberedning. Vår uppgift är att förbereda de val som kommande
årsmöte ska företa. I det arbetet behöver vi Din medverkan. Vår önskan är att du utnyttjar den förslagsrätt som
alla medlemmar i föreningen har och redovisar vilka Du anser bör väljas till vår förenings olika förtroendeposter
i styrelsen, vilken består av nio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Du kan antingen föreslå någon i klubben som Du tycker är kompetent och som Du anser skulle göra ett bra jobb
på en förtroendepost, eller så kanske Du själv skulle vilja arbeta mer aktivt i klubben och inneha en förtroendepost.
Sänd in nedanstående talong både om Du vill föreslå någon annan i klubben eller om Du är villig att själv ta på
dig ett förtroendeuppdrag.
Dina förslag vill vi ha senast den 5 november 2002. Sänd in Dina förslag till följande adress:
Björkstakatten
c/o  Sven-Arne Jansson
Östermalmsgatan 36 C
903 32  UMEÅ
eller med E-post till: sven-arne.jansson@trasnidaren.nu

Vänliga hälsningar
Sven-Arne Jansson Per Hedenberg Lennart Kristiansson

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

Personen är vidtalad ………………… Jag vill att valberedningen tar kontakt ……………...

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

Champion
S*El Moroccos Iron Maiden
EXO ns
Stockholm 2002-07-28   
Ägare: Eva Falck

Champion
S*LenLass Caesar
NFO ns
Piteå 2002-09-07
Ägare: Kenneth & Ylva Eriksson

Champion
S*Mervärdeskattens Sherekhan
DRX d
Piteå 2002-09-08
Ägare: Lena & Lars Dau
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KATTEXPO – EXOTIC ZOO
SKYLTSÖNDAGEN 1 DECEMBER

 Kom och fira Kattens Dag genom att visa dinkatt  den 1 december på Exotic Zoo.Kattvisningen har blivit något av en tradition ochbrukar vara mycket välbesökt.
Anmäl dig tillEthel HenrikssonSnipgränd 18906 24 Umeåtel: 090-18 91 71

e-post: tellasmar@hotmail.com
Alla hälsas välkomna!

En gång en Man var helt betagen i sin Katta;
Så söt, så fin var hon att över allting skatta.
Hon jamade i ton så rar,
Och han, han yr och tossig var.
Med böner, tårar, häxerier,
Med vädjan, jämmer, trollerier
Vår vän hos ödet genomdrev
Att fröken Katt en morgon blev
Till Kvinna; och herr mäster Fjollig
Med ens gör henne till sin fru.
Om förr han var av ömhet stollig,
Var han av kärlek galen nu.
Ej nånsin har den skönsta Kvinna
Sin älskade förstrollat så
Som trollband denna vår hjältinna
Den token sin till man, nej då.
Han vänslas, hon av trånad brinner,
Han inget mer av Kattan finner:
Han framhärdar i sin chimär
Att hon i allt en kvinna är.
De tu ej längre dock av fröjden njuta hinner;

Idyllen störs av Möss, som gnagde mattans bast,
Och Makan rusar upp i hast,
Men något byte hon ej fäller.
Snart Mössen är tillbaks, mens hon på lur sig ställer.
Och denna gång hon kom precis,
Ty då hon ej för katt mer gäller,
Små Möss ej räds givetvis.
Sin rovdrift, hon kom aldrig ur´en;
Sån kraft och styrka har naturen.
När mogen ålder nåtts, den ger var ändring knäck,
Ty kruset dränks av vin, och tyget fått sitt veck.
Du fåfängt vill naturen föra
Ifrån dess vanliga förlopp.
Vad än du då kan tänkas göra,
Det blir för varje ändring stopp.
Och ge den gärna rapp och prygel,
Den lyder ändå ej din tygel.
Och bure du båd´ käpp och spö,
Du bleve ändå ej dess herre.
Slå dörrn igen och säg adjö:
Den klättrar genom fönstret in dessvärre.
                                            Översättning: Gustav Holmér

Kattan som förvandlades till kvinna
Denna sedelärande historia återfinns i Jean de La Fontaines bok Fabler från 1600-talets mitt:
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Protokoll fört vid Björkstakattens årsmöte
den 17 februari 2002 i Hagagården

Närvarande: Maria Stenberg, Solweig Öjebrandt, Lennart Degerliden, Nina Ivarsson, Helena Karlsson,  Eva Falck, Ethel Henriksson,
Annie Lundström, Eva Lindvall, Per Hedenberg, Sara Björk, Anders Björk, Kurt-Ivan Lindberg, Barbro Lindberg, Kerstin Kristiansson,
Birgitta Andersson, Susanne Stenvall, Ulla Molin, Kenneth Berggren, Britt-Mari Marklund, Tommy Sjödin, Gerd Andersson, Ivar
Alm, Ida Brändström, Tobias Lundberg, Anna Sjöblom, Ann-Charlotte Johansson, Erica Nilsson, Anna Sundström, Birgitta Forsberg,
Sven-Arne Jansson, Karin Degerliden, Lena Höglin, Linda Lundberg, Sara Sjögren, Johanna Lundberg, Martin Kristiansson, Tommy
Lind, Stefan Kristiansson, Lennart Kristiansson, Helen Öjebrandt, Katarina Wilhelmsson

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande att leda mötet
Mötet öppnades av BJK:s ordförande Maria stenberg. Till ordförande för årsmötet valdes Lennart Degerliden.
§ 2 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Eva Lindvall
§ 3 Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Tommy Lind och Kurt-Ivan Lindberg.
§ 4 Fråga om mötet har blivit behörigen kallat
Mötet fann att årsmötet var behörigt utlyst; kallelsen var införd i Klösbrädan nr 4 2001. Dock saknades
bilagor till kallelsen.
§ 5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 6 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.
§ 7 Verksamhetsplan år 2002
Verksamhetsplanen för 2002 diskuterades. Uppdrogs till styrelsen att planera och genomföra de olika
aktiviteterna.
§ 8 Revisionsberättelse
Kassören föredrog en sammanfattning av resultaträkning för 2001 och budget för 2002. Mötet beslöt att
godkänna revisionsberättelsen.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden.
§ 10 Frågor väckta av styrelsen och revision
Inga frågor från styrelse eller revision.
§ 11 Förslag från styrelsen angående stadgeändring
Mötet biföll styrelsens förslag till stadgeändring, Kapitel 4.4 Extra årsmöte. Ändringen innebär skyldighet
för styrelsen att kalla till extra årsmöte om minst 20% av röstberättigade medlemmar så kräver.
§ 12 Frågor väckta av enskild medlem
Den praxis som varit rådande i BJK; att valberedningen presenterar sitt förslag för sittande styrelse före
årsmötet diskuterades. Frågan om de personer som föreslås till styrelseposter ska vara medlemmar när de
föreslås eller vid tidpunkten för årsmötet diskuterades också. Mötet ansåg att valberedningen i fortsättningen
ej behöver presentera sitt förslag för styrelsen, samt att valberedningens förslag skickas till samtliga medlemmar
tillsammans med kallelsen.
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§ 13 Beslut om årsavgifter, arvoden och reseersättningar
Beslöts att avgifterna för huvudmedlem (280 kr), familjemedlem (100 kr) samt för juniormedlem (150 kr)
hålles oförändrade för  2003. Avgiften för stödmedlem sänks till 100 kr. Arvoden och övriga ersättningar
oförändrade.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Ida Brändström Ordförande, 1 år
Lennart Degerliden Kassör,  2 år
Tommy Sjödin Nyval,  2 år
Kerstin Kristiansson Nyval,  2 år
Eva Lindvall Nyval,  2 år
Suppleanter:
Gerd Andersson Nyval, 1 år
Kurt-Ivan Lindberg Nyval, 1 år
Helena Karlsson, Solweig Öjebrandt, Nina Ivarsson och Ethel Henriksson har samtliga ett år kvar av sin
mendatperiod.
§ 15 Val av revisor
Beslöts att som ny revisor utse Jonny Sandström, Umeå kommun.
§ 16 Val av ledamöter till valberdeningen
Till ledamöter i valberedningen valdes Sven-Arne Jansson (sammankallande), Per Hedenberg och
Lennart Kristiansson.
§ 17 Motioner till SVERAK:s årsmöte
Motionerna lades till handlingarna.
§ 18 Val av delegat(er) till SVERAK:s årsmöte
Till delegater vid SVERAK:s årsmöte 16 – 17 mars valdes Maria Stenberg och Kerstin Kristiansson, med
Ida Brändström och Barbro Lindberg som ersättare.
§ 19 Övriga frågor
Ett förslag om att man ska kunna skicka utställningsanmälan via e-post framställdes. Mötet gav uppdraget
till styrelsen att undersöka möjligheten för detta.
§ 20 Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade medlemmarna och förklarade mötet avslutat.

Lennart Degerliden Eva Lindvall Tommy Lind Kurt-Ivan Lindberg
Mötesordförande Sekreterare Justerare Justerare
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Efter några års uppehåll med siames-
avel börjar Annie nu om igen, denna
gång med en kull orientaler: Annie
Lundström och S*Bergbacken´s
siameser
Hur kom det sig att du började med siameser?
Jag såg en siames på TV, jag tror att den kom från
Eivor Andersson, och blev väldigt intresserad. Det
här var länge sedan och siameser var inte så vanliga
då. Jag började besöka utställningar och så var mitt
intresse för rasen väckt. Min första siames flyttade
in 1977, det var en härlig, blå snacksalig skåning.
När fick du ditt stamnamn och vad betyder
det för dig?
Jag fick mitt stamnamn registrerat hos SVERAK
1985. Bergbacken är en kälkbacke i min barndoms
Piteå.
Vad tycker du är det roligaste med
kattuppfödning?
Det är de nya bekantskaper man gör med folk som
har samma intresse som en själv, ofta får man
vänner för livet. Dessutom är
det roligt att hemma kolla
in olika linjer på sin ras.
Vilka förändringar
har du märkt inom
rasen under de år du
hållit på?
Det har skett stora
förändringar, både
utseendemässigt och i
temperamentet. Förr var
siameserna kända för att vara
vassa, vissa var det också, men folk tror fortfarande
att de är elaka. Katterna är högröstade men de vill
ju bara prata med sin omgivning - i dag är siamesen
en mycket trevlig katt! Den har blivit mer typad,
huvudet mer kilformat, kroppen längre och de runda
ögonen mer mandelformade.

Vilka egenskaper söker du hos ett avelsdjur?
Temperamentet är det allra viktigaste, att de är
vackra får man på köpet.
Vilka katter har betytt mest för ditt

avelsarbete?
Det var IC Mariljos Dark Kola, en

siameshona som också blev mor till
min Nordiska kastrat, EP
S*Bergbacken´s El Figaro (bilden
till vänster), en framgångsrik
crememaskad hane. Vi ska inte
heller glömma min nuvarande
avelshona, den svarta orientalen
S*Tell Asmar Hera. Denna härliga
tjej har gett oss två fina svarta
ungar.

Hur har det gått att skaffa bra hem för dina
kattungar?
Jag har hittills alltid haft tur med att få goda hem till
mina ungar, kanske beror det på att jag valt hem
med stor omsorg.
Föredrar du någon speciell typ av siames?
Jag gillar den engelska typen med en konvex profil.

Annie Lundström med sin svarta orientalhona S*Tell Asmar Hera

“Annie önskar för kategori IV”ett lyft
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Skulle du vilja utbilda dig till domare?
Ja, om jag var yngre.
Vad tror du om framtiden för våra kategori - IV
katter?
Vi måste visa och propagera mer för våra katter än
vad vi tidigare gjort.
Nämn några katter som imponerat på dig?
San-T-Re och Röklandskatter är mycket bra överlag,
ex. EC Röklands Queen Quod, EP Röklands
Zhongguei Cider och EC San-T-Re Lynx Racer, en
bruntabby siames med supertemperament.
Dessutom EC Jambores Kazimir - en blåmaskad
hane med en mycket vacker profil och ett utmärkt
temperament och min favorit, chokladtabbymaskade
CH S*Tammee´s Nonstop News.
Har du några råd att ge till nybörjare som vill
börja med avel?
Börja försiktigt i liten skala och välj avelsdjuren med
stor omsorg, ta lärdom av andra uppfödare och räkna
inte
med några stora förtjänster.
Vi önskar Annie lycka till i framtiden!

Finns det några speciella problem inom
siamaveln som du tycker borde
uppmärksammas?
Nej, men avelsbasen är snäv eftersom det inte är lätt
att hålla hanar okastrerade, de pratar ofta högt och
strilar. Svansknickar, skelning och sternumkrokar
tycker jag inte är något stort problem.

Vad har du för planer med din framtida avel?
Jag har inga stora planer, först och främst att få bra
hen till mina kattungar. Jag planerar att köpa in två
siameshonor då det är siameser jag helst vill hålla på
med.

S*Bergsbacken’s siames och orientalkullar

Siamesen anses härstamma från Siam, nuvarande Thailand. Den finns omnämnd och avbildad i litteraturen
redan i slutet av 1700-talet. Rasen godkändes i Sverige 1946.
Siamesen är en aktiv katt, ofta mycket lekfull även långt efter det att den lämnat kattungestadiet. Siamesen är
lätt att sköta och kräver i det närmaste ingen pälsvård alls. Den kräver däremot sin ägares intresse, är ganska
talför och svarar ofta på tilltal. Även om den trivs utomordentligt tillsammans med människor brukar man inte
rekommendera att ha Siamesen som ensamkatt. Den trivs bäst när den har både människor och katter omkring
sig.
Siamesen är en mellanstor katt, väger 3 - 6 kilo. Den är högbent med långsträckt tubformad kropp. Svansen är
lång och piskliknande, smal vid roten och avsmalnande till en tunn spets. Huvudet är medelstort och när man
tittar framifrån på en siames skall man se en triangelformad kil med så raka kanter som möjligt. Öronen är stora
och öppna och lågt placerade. Ögonen skall vara djupt blå till färgen, mandelformade och snett placerade i
linje med huvudformen. Profilen skall vara så rak som möjligt från nos till panna.
Orientalen liknar på många sätt siamesen, men är till skillnad från denna en ung ras. Den utvecklades
under 1950-talet i England och godkändes i Sverige 1962.
Orientalen är livlig, intelligent och utpräglat sällskaplig. Som kusin till siamesen ska orientalen ha samma
kropps- och huvudformer men där siamesens ögon lyser blåa är orientalens gröna. Orientalens päls är kort
och tät, som siamesens, men saknar dess karakteristiska maskfärg.

Text: Ethel Henriksson
Foto: Annie Lundström, Lars Boström
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Nya medlemmar

Välkomna !

Lars Dau
Ann Englund
Ida Johansson
Elisabeth Jonsson
Johanna Jonsson

Arja Kuutila
Camilla Lindberg
Anna-Lena Marklund-Nilsson
Maria Molin
Sabrina Wickzell

T-tröjor i flera färger (blå, grön, svart) och
denimskjortor (blå), med BJK-tryck på
ryggen, finns till försäljning i klubblokalen.
T-tröjorna kostar 125 kr, skjortorna 275 kr.
Båda plaggen är av mycket bra kvalitet, och
finns i storlekar som passar alla; från S  -
XXL.
Kom till BJK:s klubblokal en torsdagkväll
mellan kl. 19 och 21 så kan du välja och
prova!

Klubbtröjor och skjortor

Under Kattens Dag på Exotic Zoo
den 1 december har du också chansen
köpa din klubbtröja eller skjorta
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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

KATTÄGARE!
Har Ni innekatter och använder olika fabrikat av
kattsand i Era kattlådor har Ni förmodligen märkt att
den är dyr, odryg och tung att bära hem, samt nästan
omgående börjar lukta illa sedan katten varit där. Det
är ju inte kattens fel och det får inte bli en sanitär
olägenhet för omgivningen.
Byt till bränslepellets så slipper ni de obehagen.
VARNING!! Sanden kan sätta igen avlopps-
ledningarna och förorsaka stora skador till dryga
kostnader, den blir som betong i rören. Grävning med
maskin och arbetskostnader upp till 1000 kr/timme
har förekommit.
Bränslepellets, som är en naturprodukt som inte
luktar illa, köper man billigt hos:
Söderslätts Däck, Ringvägen 35, Teg,
tel .090-133381   öppet vardagar 09.00-17.00
En säck 14 kg pellets kostar 35kr
Risbergs Byggvaror. Lärlingsgatan 15, Teg,
tel. 090-137116   öppet vardagar 07.00-17.00
38kr för en 20 kg säck

Rabies – därför bör vi vara försiktiga
Tack och lov har vi inte rabies i Sverige. Det finns all
anledning att vi alla ser till att så förblir. Rabies är
nämligen en av de mest fruktade sjukdomar som finns,
och den smittar från djur till människa. När man fått de
kliniska symtomen är det svårt att rädda livet.
Risken att få in rabiessmitta i landet är idag inte så stor. Vi
har mycket rigorösa bestämmelser för hur man importerar
katt, och vi som åker till Finland nu i november med våra
katter vet hur viktigt det är med vaccination och
pappersarbete.
Det som anses vara den mest riskfyllda gruppen
smugglare av söta katter är den vanliga charterturisten.
Man har hittat en underbar liten kattunge – som verkar
övergiven – som man gett mat i två veckor och som man
bara måste ta med hem och inte kan överge. Från detta
semesterland runt Medelhavet kan man så, genom att
försöka smuggla in kattungen, importera rabies utan att
veta om det. Tyvärr är våra katter oftast inte vaccinerade,
eftersom vi är befriade från rabies och har vårt
utställningsutbyte med det lika rabiesbefriade Norge.
Ytterligare en risk är att man som turist kan komma i
kontakt med djur, då mest katter, som är smittade men där
smittan inte slagit ut katten än. Då behövs det bara en
kattslick i en sår eller en skråma på handen för att man
ska bli smittad. Tvätta då genast med alkohol och uppsök
läkare. Det finns alltså alla orsaker att inte vara så
kärvänlig med semesterkatterna man träffar, för en smittad
katt kan dessutom gå till anfall utan förvarning.
Inkubationstiden är 15 – 50 dagar, beroende på var katten
blivit biten/smittad, så det finns risk att man drar på sig
något man verkligen inte vill ha.
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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Avelssidan
Planerade/väntade 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
NORSK SKOGKATT
S*LenLass har kattungar födda 020630
IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
S*LenLass Cheeroki, NFO a09
1 vit hane
1 blåvit hane
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
lena.hoglin@telia.com

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

CORNISH REX
S*Brandkatten's väntar kattungar nov/dec
mellan
 IC FIN Piupaws Neo of Tofsörats
 IC S*Älgskogens Eldiga Elsa
Carina & Assar Brand, tel: 0935 - 230 41
070 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net
S*Tofsörat’s väntar en kull vecka 45 mellan:
CH S*Tofsörat´s Urd,   svart/vit
 IC Evitas,  cremmaskad
Helen Öjebrandt,  tel.0935 - 514 19
oppi@telia.com

S*Just Catnap’s väntar två kullar
Vecka 43 mellan
 S*Runaways Ymer, NFO ns 09
 CH S*Rockringen´s Ozone, NFO fs 09
 Förväntade färger solida röd/vit, blå/vit,
creme/vit, svart/vit, sköldpaddor med eller
utan silver
Vecka 44 mellan
 S*Just Catnap´s Hagbard, NFO d 09
 S*Just Catnap´s  Bast,  NFO n 09 24
 Förväntade färger  Bruntabby/spotted/ vit
och sköldpaddor

Kerstin Kristiansson,  090 - 981 43
kerstin@justcatnaps.com

S*LenLass väntar kattungar vecka 46 mellan
IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
IC S*Gottneriver's Belinda, NFO fs0921
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
 lena.hoglin@telia.com

S*Lingontuvan’s planerar en kull mellan
IC S* Just Catnap´s Eddie Eagle,
NFO ds0923
S* Lingontuvan´s Cattleya, NFO ns0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

PERSER/EXOTIC
Kattungar planeras vid årsskiftet mellan
IC S*Catwizel’s Urax Unbelievable, EXO nS*El Moroccos Iron Maiden, EXO ns
Eva Falck, tel 090 - 19 37 52

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
DEVON REX
S*Peavey's Razamataz, DRX d
Carina Brand  0935 - 230 41, 070 - 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net
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
CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se
PERSER/EXOTIC
IC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090- 19 12 58  

MAINE COON
S*Lingontuvan’s planerar en kull mellan
Starpaws Reiffel Bullwt, MCO ds22
GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La,
MCO a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

S*Barkli’s Tingeling med sina små
Ägare och foto: Birgitta Forsberg
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Br i t t i s k  ko r thår
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, 070-392 88 91
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
Corn i sh  Rex
S* Tofsörats
Helene & Solweig Öjebrant    0935 - 514 19
E-post: oppi@telia.com
Hemsida: http://fly.to/tofsorats
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@mail.bip.net
Hel ig  b i rma
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/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* 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
Main Coon
S* Caretta Coon’s
Åsa Noren-Klingberg & Lars-Ove Hansson    031-
45 40 36
E-post: larsa.ume@mail.bip.net
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/

Norsk  skogkat 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-Wandall090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com

Uppfödare i BJK
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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: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/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://come.to/mildamatildes
S* Pireu’s
Linda Sundström  090-12 65 76, 070-347 69 30
S*Seapearl's
Åsa Molin     090-271 22
S* Tofsörat’s
Solweig & Helen Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen
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/

Orienta l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se
S*Maiesta's
Lisa Andersson 090-13 65 74, 070 - 644 95 92
E-post: maiestas@passagen.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/maiestas
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

Perser  & Exotic
S*Dragonfly's
Lina Tonegran 090-144700
E-post: zweivierzwei@yahoo.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* New Dawn’s
Camilla Lövgren & Sten Sandström   090-330 87
E-post: new.dawns@telia.com
Degerlidens perser och exotic
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
Rag do l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S* Nova Queen’s
Anna-Karin Karlsson      090-13 72 65
S* Sommarlunds
Marina Lindgren 090-14 66 27

Uppfödare i BJK
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OKTOBER
021012-021013 Norrköping Östkatten (ÖSTK)
NOVEMBER
021109-021110 Helsingfors World Winner show
021116-021117 Stockholm Stockholms Kattklubb (SK)
021123-021124 Mysen. Norge Scandinaviav Winner Show
DECEMBER
021130-021201 Västerås  Kattklubben Klöset (KLÖS)
021214-021215  Stockholm  Järva Kattklubb
021214-021215 Göteborg Föreningen Ädelkatten (ÄK)
JANUARI
030103-030106 Sollentuna Speedcat
030118 Örebro Nerikes Kattklubb (NerK)

Kommandeutställningar
hösten och vintern  2002/2003

Medlemmar i Björkstakatten har alltid10% rabatt på kattsand!*
Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
  Det ger dig generösa rabatter på bl a:
  Royal Canin, Purina ProPlan och ANF
kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
  Klösträd, kattlådor, koppel, leksaker och
mat.
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I förra numret
av tidningen (sidan 20) fanns en tävling där man kunde testa sina kunskaper ikattfärgernas genetik. Tyvärr har vi inte fått in några svar, varken rätta ellerfelaktiga, men här kommer i alla fall lösningen.
Kull 1 (röd hane x blå hona):  1, 7 och 10 eller 2, 7 och 10
Honorna kan bara bli sköldpaddor. Hanarna kan inte bli röda p.g.a. att färgen sitter på X-kromosomen (som
hankattungen måste få från mamman). Grundfärgerna är svart och röd, så bara honor som har två X-kromosomer
kan vara både och. Hanarna kan bli svarta eller blå, eftersom honan är blå och hanen har en fullfärg så vet man
att dom färgerna kan komma säkert. Eventuellt lila och choklad om de är bärare på dessa färger.

Kull 2 (blå hane x silvertigré hona):  4, 6 och 8
Mönster ger mönster; du måste ha en mönstrad katt för att få en mönstrad katt. Man måste ha minst en
förälder med silver för att få silverungar. Jag vet att det finns katter som är registrerade som genetiskt silver,
och i dessa fall rör det sig troligast om dåliga silverkatter. Erkända, duktiga genetiker säger bestämt att man
måste ha silver för att få silver. Kan inte få kattungar med rött eller creme.

Kull 3 (svart hane x svart hona):  1, 9 och 12 eller 2, 9 och 12
Dessa kan bara få enfärgade kattungar, och då ej röda eller cremefärgade då inget av föräldradjuren har den
färgen. Svarta katter kan vara bärare på många olika färger som blå, lila och choklad men för att visa sig hos
avkomman krävs att båda föräldrarna är bärare eftersom det rör sig om recessiva anlag.

Kull 4 (svart hane x lilasköldpadd/vit hona):  3, 5 och 11
Anlag för vitfläck finns både som dominanta och recessiva, men man måste ha minst en förälder som är vit för
att få vitfläckar. (Det har kommit vitfläckskatter efter icke vitfläckar, inte vanligt men det händer. Det rör sig
troligast om att katten genetiskt inte är en vitfläck.) Denna kombination kan ge flest färger på kattungarna.
Honor kan bli både sköldpaddor och enfärgade, med eller utan vitfläckar. Hanarna kan bli såväl svarta som blå,
lila, choklad, röd eller creme om nu båda föräldrarna bär anlag för dessa.

      Inskickad av Helen Öjebrandt

Björkstakattens  tävling  i  bild  och  text
Redaktionen vill gärna satsa på ett trevligt
julnummer av Klösbrädan, och bjuder
därför in alla läsare till en tävling i bild
och text.
Temat för tävlingen är KATTJULEN, och man kan delta
med bilder eller texter eller både bild och text. Rubrik,
format och lay out bestämmer den tävlande själv.
Mer än en sida (A4) blir svårt att ta emot, så försök att
hålla den maximala storleken på ditt bidrag
Bidragen vill vi ha senast den 1 december och de ska
sändas till Eva Lindvall, E-post: eva.136747@telia.com
eller med vanlig post:Lummerstigen 15, 903 39 UME
Om du har frågor om format, hur du ska sända ditt bidrag
eller något annat, kan du med förtröstan vända dig till Eva.

Vi har fina priser i denna tävling:
1:a pris en handtryckt tygväska

med kattmotiv
2:a pris en väggklocka med

kattmotiv
3:e pris presentkort på Exotic Zoo

100 kronor

Kom  ihåg  att sändaditt bidrag senast  den1 dec!
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Text och foto: Ethel Henriksson

Lennart Degerliden är kassör i BJK, och så här berättar han om sitt engagemang
för katter:
“Jag har alltid haft katt. Under min barndom och uppväxt på landet hade vi katten
som medarbetare och familjemedlem. Varje sommar hade vi kattungar – det hörde
liksom till.
När jag flyttade från Norra Degerliden till Umeå var det inte aktuellt att ha katt,
för jag ansåg att det skulle man inte ha i stan.
En dag för ungefär 16 år sedan lurade min fru mig att åka till Katarina Fors och
Pether Eriksson och titta på perserkattungar. Sedan dess har vi haft katt. Nu har vi
fyra katter, och det går väldigt bra. En av dem jobbade med mig i valrörelsen

(Opus), en håller på att äta mig ur huset och trampar omkring på mig varje natt(Tiger), en är så söt att jag inte kan
låta bli att bära runt henne (Sessan) och en håller ordning på resten av familjen (Gosan).
Vad vore livet utan katterna? Tråkigt! Förfärligt tråkigt!!
Jag vill jobba för att BJK ska ha så bra ekonomi att vi kan vara mer utåtriktade i kampanjer för kattens status,
kastreringskampanjer och sommarkattskampanjer. Värva fler medlemmar!”

Styrelsen  2002
Lennart Degerliden
Kassör

Riiga är en bestämd liten oriental, förvisso
är hon liten till storleken men hon äger en
stor personlighet som rymmer en självklar
pondus. Denna sommar har hon många
gånger lämnat kattfamiljen hemma och följt
med mig och hundarna på tur till både
skog och hav.
- "Bada kan ni göra själva", tycks hon
fnysa när hundarna stormar ut i vattnet,
"när solen blir för varm lägger jag mig i
skuggan istället".
Bäcksjön kan Riiga stå ut med men havet
tycks vilt och skrämmande med vågorna
som anfaller. Skogen är roligast med alla
träd, stenar och skrymslen att undersöka.

Nu väntar kalla vintern och Riigas
utflykter blir sparsamma, skönast
är det under täcket och jag tror att
minnena från sommaren värmer
ännu i hennes lilla huvud.

En sommar att minnas
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Ida Brändström
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
tellasmar@hotmail.com
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 2002/03
Utgivning Manusstopp

Nr 4 v 51 1 december
Nr 1 v 13 1 mars
Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 september
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Så har vi komponerat ännu ett nummer av
Klösbrädan, och det känns bra. Vi i redaktionen
tycker att det är roligt att göra klubbtidningen.
Ännu roligare vore det om vi fick in bidrag från några
fler. Vår goda medarbetare Katarina Wilhelmsson
brukar fota åt oss, och det uppskattar vi särskilt,
liksom säkert alla andra. Finna det flera “Katarinor”
i BJK?  Hör i så fall av er till någon av oss i
redaktionen. Någon kanske vill skriva om sin katt,
någon annan om en kattfråga som känns viktig. Hur
var det att vara utställare första gången? Berätta
gärna om det eller något annat.



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


