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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. 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
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
ordf@bjorkstakatten.nu
VICE ORDF.
Vakant

KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorksakatten.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
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
avel.sekr@bjorkstakatten.nu
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
SUPPLEANT
Kristina Asplund
Utåkersvägen 48
914 92  Lögdeå
0930 -  303 75
erikcarlsson4@home.se

BJK:s STYRELSE 2003
KONTAKTPERSON
FÖR:
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Avels-& utställningsfrågor
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SISTA ORDET…
Bara några få dagar kvar, kanske bråda, till jul och
nyårsfirande. Jag hoppas det kommer att bli både
skönt och givande för alla och envar. Folk som fä bör
alla få en stunds omtanke – var rädda om varandra.
En spännande upplevelse blir det för många av oss
som har relativt unga katter som aldrig upplevt att
man tar in en gran och hänger upp spännande
”leksaker” i den. Ett hett tips är nog att förankra
granen i taket…
I detta sista nummer för 2003 kan vi läsa om ett
påbörjat samarbete med Djurskyddsföreningen, en
artikel av undertecknad när det gäller ideella
föreningar rent generellt med belysning av vår egen
förening, ett nytt upprop efter fler medlemmar som tar
sitt ansvar inför kommande utställning och mycket,
mycket mera.
Till sist i denna spalt en förklaring till den inledande
rubriken. När jag i slutet av sommaren kom till insikt
med vad jag vill hinna med i mitt liv så tog jag ett
beslut som jag i höst i ett tidigt skede lät meddela
valberedningen. Innebörden var att jag Ej inför
kommande årsmöte står till förfogande för uppdraget
som ordförande. Jag kommer självklart att finnas med
i föreningen och bidra med arbete på flera olika sätt.
Ett stort TACK till alla som funnits runt mig,
stöttat mig och bidragit med insatser för
föreningens fortsatta positiva utveckling.
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Tommy Sjödin
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Anslagstavlan

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2004 är 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.

Utställnings&Avelssekreterarenpåminner
Kerstin behöver din utställnings-blankett
senast en vecka innan anmälningstiden går ut!Anmälningar till alla utställningar ska alltidskickas till den egna klubbensutställningssekreterare. Anledningen till dettaär att hon med sin signatur ska bekräfta attdu är medlem i klubben, och sen skicka vidaretill arrangerande klubb före anmälningstidens
utgång.

Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta allagamla! Nya blanketter kan antingenladdas ned från SVERAK:s hemsidaeller beställas från kansliet
att även registreringsanmälan ochstamnamnsansökan skall gå via egnaklubbens avelssekreterare och attkvittokopia skall bifogas.
att samtliga blanketter ska skickastill Kerstin Kristianssons hemadress(se sid 2).

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:/
www.bjorkstakatten.nuViktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse
från Kerstin att hon fått din
anmälan. Om inte, kontakta
Kerstin !!

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

VINNAREi medlemslotteriet denna gång blevnr 454 Lena Höglin, som får ettpresentkort på Exotic Zoo.Grattis!
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Aktiviteter under vintern 2004
11 januari  Utställningsmöte
Kl 14.00 i klubblokalen

15 januari   Huskattvisning
Denna kväll visas den allra vanligaste katten, huskatten, som finns i alla färger och mönster. Vill du
komma med din katt så hör av dig till Ethel,  070-597 92 57 eller tellasmar@hotmail.com
Plats: Klubblokalen kl. 19.00
22 januari   Raspresentation -  Ragdoll
Katten som fått sitt namn  efter trasdockan, Ragdoll, visar upp sina blåa ögon och sin mjuka päls.
Plats: Klubblokalen kl.19.00
31 januari   KattExpo
BJK visar katter av många olika raser, servering och lotterier. Vill du skänka något till lotteriet så hör av
dig till klubben! Visa upp din katt - anmäl dig till Ethel Henriksson, tel 070-5979257 eller
tellasmar@hotmail.com. Vi vill gärna ha så många raser som möjligt representerade.
Plats: Klubblokalen kl 11 - 16.
Assistentkurs 29/2
Gör kattutställningarna ännu roligare - gå assistent! Här är grundkursen för dig som tänkt att prova på
assistentrollen eller för dig som bara vill veta vad det innebär. Anmäl dig till tellasmar@hotmail.com eller
Ethel 070-5979257
Plats: Klubblokalen kl 14.00
10 februari  Kurs i Kattuppfödning
Grundläggande kurs i kappuppfödning som vänder sig till dem som tänker börja, eller just börjat, med
Kattuppfödning. Anmälan till Gerd Andersson,  catpearl@telia.com eller tel: 090-14 98 23. Antalet
platser är begränsat.
Plats: klubblokalem kl 18.30
4 mars   Motionsmöte
Ett möte där alla medlemmar har möjlighet att ta del av och besluta om hur BJKs representanter ska
lägga sina röster vid SVERAKs årsmöte.
Plats: Klubblokalen kl. 19.00
 11 mars   Inför en utställning
Kom förberedd till vår utställning  -  Kerstin Kristiansson, erfaren utställare,  ger dig tips och svarar på
frågor på denna blåbärsträff.
Plats: Klubblokalen kl. 19.00
13 mars   Kattvisning - Granngården
Passa på att visa upp din katt och värm upp inför kommande utställningar. Se anmälan sid.
Plats Granngården kl 10 - 14
22 april   Raspresentation - Helig Birma
Träffa vackra Heliga Birmor och dess ägare.
Plats: Klubblokalen kl. 19.
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Huvudansvarig
- ? -
Assistentansvarig
Ethel Henriksson
Domarmat
Birgitta Forsberg
Domarvärd
Sven-Arne Jansson
Entré
Kenneth Eriksson
Hall & Bur
- ? -
Informationen
Katharina Wilhelmsson
Katalog
Eva Lindvall
Lekhörna
Maria Löfnäs
Lotteri
- ? -
Panel
- ? -
PR & Reklam
- ? -
Priser
Linda Lundberg
Sanitet
- ? -
Sekretariat
Eva Lindvall
Servering
Eva Falck
Ethel Henriksson
Sjukvård
Monica Johansson
Skylt & Parkering
- ? –
Veterinäransvarig
Kerstin Kristiansson
Webbansvarig
Tommy Sjödin

 - WANTED -
  dead or alive . . .
Fler behöver vi vara… som visar intresse till att bidra med insatser vid vår
15’e Internationella Kattutställning den 27 – 28 mars kommande vår.
Glädjande nog kan konstateras att det har kommit fler intresseanmälningar
än motsvarande tid för ett år sedan till delaktighet i arrangemanget.
”Mycket vill ha mer och F-n vill ha fler” – Nej skämt och sido så fordras
fortfarande många handtag inför kommande arrangemang så DU är
välkommen att anmäla dig…
Som ni ser i förteckningen här bredvid saknas fortfarande bland annat
huvudansvariga för avgränsade ansvarsområden samt en huvudansvarig
för hela utställningen.
Du som känner för att engagera dig för föreningens fortlevnad där
utställning är en av verksamhetens ”hörnstenar” gör detta genom e-post
utstallning2004@bjorkstakatten.nu alternativt via tfn 070-321 84 01.
Små som stora insatser är välkomna där många behövs under
utställningen i exempelvis servering, entré, information och lotteri bland
annat. Dessutom finns det stort behov av insatser inte minst när
utställning skall ställas i ordning samt vid ”dukning” mellan första
och andra utställningsdag och inte minst vid nedmontering.
Du som ej kan delta med insatser i direkt anslutning till utställningen har
möjligheten att bidra genom att exempelvis producera ”hembakat” som
kan avyttras i serveringen som har god renommé från tidigare år.
Om intresse finns till att Björkstakatten ställer upp ett försäljningsbord
under utställningen där medlemmar med egenproducerade alster kan
bjuda ut dessa till försäljning. Anmäler dig via e-post till
utstallning2004@bjorkstakatten.nu, eller alternativt tfn 070-321 84 01.
Vi har haft två utställningsmöten fram till dags datum och kommer att
träffas nästa gång den 11 januari kl. 14.00 i klubblokalen på Västra
Idrottsallén 4C, Umeå dit du är välkommen…
VÄL MÖTT!!!

20:-
Innan vi ringer till MYRORNA så erbjuds här alla medlemmar att komma till
Björkstakattens gamla klubblokal på Östra Kyrkogatan för att om intresse finns
fynda till en symbolisk summa av 20:- styck för de inventarier som blev över vid
flyttningen…
Där kan man finna ett skrivbord, matbord, 2 st bord, kontorsstol, stolar,
förvaringsboxar och hyllor/skåp…
Kontakta Tommy Sjödin, 070-321 84 01 före den 15 januari innan MYRORNA får ta
över…
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Utställningsresa till Norge
Behöver din katt norska cert för att klättra vidare i karriären? Antagligen är vi ganska många i samma
situation, så därför tänker vi undersöka möjligheten att anordna en gemensam resa till Polarkattens 2cert-
utställning i Mo i Rana den 19 -20 juni 2004. Ett sådant arrangemang tar ganska lång tid att planera och
organisera så vi vill gärna veta ganska snart om intresse finns.
En preliminär intresseanmälan kan lämnas till Kerstin Kristiansson, tel. 090 - 98143
kerstin@justcatnaps.com

Chipmärkning
Om tillräckligt många är intresserade att chipmärka sina katter ordnar vi en gemensam tid hos veterinär
då du kan få dina katter märkta till ett förmånligt pris. Dagen är inte bestämd ännu, men det blir troligen
någon gång i början på nästa år.
Om du är intresserad kontakta Kerstin Kristiansson, tel. 090 - 981 43    kerstin@justcatnaps.com

Under hösten har ett samarbete inletts med
Västerbottens Läns Djurskyddsförening som har en
långsiktig målsättning att skapa ett Katthem för
herrelösa katter. En arbetsgrupp har etablerats
bestående av Gabrielle Rosendahl och Ingela
Borgström från Djurskyddsföreningen tillsammans
med Tommy Sjödin och Birgitta Forsberg från
Björkstakatten.
Tanken är att vi tillsammans bland annat skall försöka
påverka kommunens beslutsfattare att bidra med
resurser till etableringen av ett härbärge för våra
livskamrater katterna som saknar ett hem tills en
omplacering kan komma till stånd. Denna tanke har
väckts när man i massmedia har låtits förstå att
kommunen står med mycket tomma lokaler och
drömhuset finns redan vid Naturbruksgymnasiet som
redan har stor del av erforderliga inventarier.
Möjligheterna till ett eventuellt EU-bidrag för denna
verksamhet skall också undersökas samt hur
kommunen kan bistå med resurser för passning
genom sin programverksamhet för arbetslösa
ungdomar.

Som ett led i detta samarbete vill vi
dessutom slå ett slag för nyttan av vad ett
medlemskap i Djurskyddsföreningen kan leda till…
som medlem gör man inte bara en stor insats genom
ekonomiska bidrag utan dessutom kan en opinion för
verksamheten uppvisas. Det är av stor betydelse när
beslutsfattare skall försöka påverkas hur stora
organisationerna är och vi kan genom detta ge vårt
dubbla stöd. Som medlem åtnjuter man dessutom 5
gånger per år en medlemstidningen ”Djurskyddet” i
färg av hög kvalitet med ett rikt innehåll.
På det bifogade inbetalningskortet med detta nummer
av Klösbrädan finns redan ett förtryckt alternativ som
kan markeras och summeras med medlemsavgiften till
BJK vid inbetalning.

Mer information om djurskyddsföreningen hittar ni på
www.djurskydd.nu

Västerbottens Läns Djurskyddsförening
& Björkstakatten
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Huskatten Chevy har återigen varit på utställning, här syns
han tillsammans med matte Elisabeth Jonsson och domaren
Kristiina Rautio. Bilden är tagen vid Articas utställning i Luleå
30 augusti.
Med på utställningen var också S*sandvretens Remus, äg.
Annie Lundström. Rune, som han till vardags kallas blev,
slutade dagen med att bli BIS-U

BJKi farten

Stort tack till cirkelledarna Sara Björk och BirgittaForsberg som lett kokardcirkeln samt Gerd Anderssonsom förestått uppfödarcirkeln och uppfödarträffarnaunder denna termin.Vill du vara med i en uppfödarcirkel nästa år, kankeockså kan tänka dig att leda den, hör av dig till BJK.

Kattmaten - vad innehåller den?

Domaren Kristiina Rautio gav utställarna ett tips:
Många katter katter känner sig lite illa till mods på domarbordet. Det
beror på att för många katter är bordet hemma en förbjuden plats. Ska du
ha en katt på utställning så bör minst ett bort i hemmet vara tillåtet för
katten att vistas på.

En torsdagskväll i november höll Erik Edlund, tidigare
innehavare av Exotic Zoo och numera hedersmedlem i
BJK, en intressant föreläsning om kattmatens innehåll.
Vi fick bland annat lära oss hur man läser de ibland
tämligen kryptiska innehållsförteckningarna på
kattmatsförpackningar, och varför det är så stora
prisskillnader mellan olika foder. En fråga som förblev
obesvarad är varför vissa tillverkare börjat tilsätta
socker i kattmat. Kan det medföra några
konsekvenser för kattens framtida hälsa? Det är många som vill sko sig på

oss katter!
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BJKi farten
Bengal & Occicat
En torsdagskväll i september fick vi möjlighet att titta
närmare på två ganska ovanliga kattraser: bengal och
ocicat. Ingela och Maja Andersson visade två av sina
bengalkatter och Margareta och Patrik Söderström hade
lånat ut sin occicat Simba.
Bengalen är en medium till stor katt
med lång muskulös kropp och
kraftiga ben med stora, runda tassar.
Huvudet är kort med en bred kil och
rundade former och katten har stora
morrhårskuddar. Öronen är brett
placerade och breda vid basen med
rundade spetsar. Ögonen är stora,
uttrycksfulla och aktiva. Pälsen är
kort och tät, känns mjuk och
sammetsliknande och har en
guldton som basfärg. Vissa katter
har glitter i pälsen vilket ger ett
skimrande intryck.
Bengalen är en självständig, aktiv
och nyfiken katt och den är en
utmärkt klättrare. Den rör sig mjuk
och ofta med, likt flera vilda kattdjur,
en smygande gångstil och med låg
svans.
Maja berättar här om hur hon blev intresserad av just den
rasen: Första gången jag såg en bild av en bengal var när
jag surfade runt efter ocikatter. Såg en bild och blev helt
förtrollad av det vackra, vildkattslika utseendet. Efter det
var det bara bengal som gällde för min del, och jag
togreda på så mycket som bara var möjligt genom böcker
och Internet, och insåg att det inte bara var utseendet som
tilltalade mig utan även temperamentet. Anledningen till
att jag skaffade bengal var dels för det underbara
utseendet och pälsen, och framför allt för att det är en
otroligt aktiv, mysig och rolig katt! Känslan av att ha en
liten leopard spinnande i famnenär det underbaraste som
finns! :-)
Ocicaten är en ras framavlad i USA, från början en korsning
mellan siames och abessinier. En uppfödare, Mrs Virginia
Daly, ville på 60-talet ville skapa en abytecknad siames. Hon
började så para siameser med  abessinier, och 1964 föddes
en kull med den eftersökta varianten. Men i kullen fanns
också en unge som avvek från de andra; en kattunge med
ljusa guldfärgade fläckar mot en elfenbensvit bakgrund.
Katten döptes till Tonga, den första ocicaten.
Uppfödarens dotter döpte rasen till ocicat p.g.a. likheten
med den vilda Ozeloten. Sensationskatten Tonga fick stor
uppmärksamhet i USA. På 60-talet var det på modet att hålla
vilda djungelkatter som sällskapsdjur, detta  ofta med
mycket olyckliga resultat. Det fanns definitivt en stark

längtan hos kattälskare att kunna ha en katt med ett vilt
utseende men med tamkattens sinnelag. Amerkianskt
Korthår har under 1970-talet parats in för att få
silvervarianter. Ocicaten godkändes av FIFE som ras 1982
och de första registreringarna i Sverige gjordes också då.
Till sättet är ocicaten är en aktiv, social, nyfiken och lekfull
katt som gillar att apportera.
Extriört är ocikatten kraftfullt och smidigt byggd, har
medellånga, muskulösa ben med ovala, kompakta tassar och
lång, medelsmal svans. Huvudet är mjukt triangelformat
med kraftig, välutvecklad haka och brett nosparti. Ögonen,

som kantas av en eyeliner, är stora och
mandelformade. Pälsen är kort,
slätliggande och glansig med tydligt
runda fläckar, s.k. spottar. Hela katten
skall vara tickad, utom svansspetsen.
Bengalen är från början en korsning
mellan bengalisk vildkatt och tamkatt,
rasen har fått sitt namn efter det latinska
”Felis Bengalensis”; namnet på
kattdjursgruppen Asian Leopards Cats –
små vilda fläckiga katter från Asien.
Rasen är ett resultat av ett medvetet
forsknings- och avelsarbete som
startade i början av 60-talet av en
amerikanska med mål att få fram en
“leopardkatt” med sällskapsegenskaper.
Andra raser som korsats in är framför
allt amerikanskt korthår, abessininer och
egyptisk mau. Avelsarbetet  var inte helt
lätt då det visade sig att vissa delar av

         hybridavkomman bl.a. var infertila
Bengalen godkändes som ras i FIFe 1999 och samma år
registrerades den första inom SVERAK.
Stort tack till Maja, Ingela, Patrik och Margareta för att vi
fick träffa era katter på nära håll.

Lovis   -   S*Flashpoints Moonraker

Foto: Maja Andersson

Love  -  S*Bonneas Harry
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BJKi farten
Kattens dag 30/11
Björkstakatten firade som brukligt kattens dag på
Exotic Zoo. Rekordmånga katter fanns på plats, hela
40 st. och 13 raser var representerade. Klubbens
kassör, Lennart Degerliden, höll i mikrofonen och
uppmärksammade bl.a. storvinnaren Billy, en
cremefärgad burma ägd av Barbro och Kurt-Ivan
Lindberg.

Malin Wiklund med sin vinnande
huskatt Nellie.

Butiken hade en mängd besökare under dagen och 175
personer röstade på sin favorit bland de deltagande katterna.
Vann gjorde den grönögda huskatten Nellie, ägd av Karin
och Malin Wiklund. Nellie var med på sin första visning, men
vem vet om det inte blir fler framträdanden efter detta.
Foto: Katarina Wilhelmsson, Annie Lundström, Birgitta Forsberg

Årets Björkstakatt 2002
GIC SW01 S*Barkli’s Billy The Wondercat.

Ragdoll-pojken Balthzar, 6 månader.
Ägare: Josefin Persson

 Skogisflickan S*Southamptons
Luthien med ägare Susanne Larvia

Maine coon Perser Cornish rex Sianes
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BJKi farten

Denna siames, från det stora
landet i väster, tog dagens
anstormning med upphöjt lugn.

Vackra och trevliga huskatten Sixten med matte
My Hägglund.

VINNARE AV PUBLIKENS FAVORIT:
1.  Huskatten Nellie, Ägare Karin & Malin Wiklund
2. Norska skogkatten  Milda ma Tildes  Pino Grosso, Ägare Birgitha Andersson
3. Huskatten Lilla Du, Ägare Monica Johansson
VINNARE BLAND DE SOM RÖSTAT:
1.Katarina Nilsson  -  vinner en Kattencyklopedi
2.Ulla-Britt Färm Wallgren – vinner en klocka från Royal Canin
3.Gustav Ameback –vinner en klocka från Royal Canin
PRISERNA HÄMTAS PÅ EXOTIC ZOO
GRATTIS-GRATTIS-GRATTIS-GRATTIS

Huskatten Tussie,ägare
Malin Hedman

Brittisk korthår, ägare Gerd Andersson.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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En Norge-historia
-eller: en kat(t)astrof kommer sällan ensam

Av: Susanne Olofsson, Umeå
Foto: Kristin Stenmark, dito
Det var en synnerligen efterlängtad kattutställning. Jag
hade inte kunnat ställa ut mina katter på nästan ett år
eftersom båda var “stängda”, dvs. de behövde utländska
certifikat innan de kunde ställas ut i Sverige igen.
Lidande av svårartad utställningsabstinens hade jag
hållit utkik efter en 2-certsutställning i den norra
halvan av Norge under en längre tid.
Den närmaste visade sig vara ca 70 mil bort. För en
körkortslös stackare som jag, kunde utställningen lika gärna
kunnat avhållas i Kina… Men som tur var behövde Nelly,
en av min vän Kristins abessinier, också utländska cert.
Kristin hade helst sett att vi kunde få med oss åtminstone
en medresenär till som innehade giltigt körkort (jag har bara
ett som Brasse i “Fem myror är fler än fyra elefanter”
utfärdat. Fast det är en helt annan historia). Någon sådan
uppenbarade sig dock inte i tid till avresan. Detta trots att
jag gjort ivriga försök att övertala min totalt
utställningsointresserade sambo att följa med som chaufför.
Det slutade med att Kristin vackert fick ratta bilen själv hela
vägen. De första knappa 50 milen gick som smort. Det var
med andra ord de femtio mil som befinner sig hitom den
svensknorska gränsen. På grund av kurvor, vägbredd och
hastighetsbegränsningar är de norska milen åtminstone
dubbelt så långa som de svenska.
Vår resa startade ungefär 12 timmar innan den slutade. Då
hade vi kommit fram till campingen där vi bokat en stuga.
Kristin hade fått ringa åtskilliga samtal till vårt västra
grannland innan hon lyckades hitta någonstans där vi
kunde hyra in oss. Denna stuga låg vid vägs ände, på andra
sidan om den sjö där campingen låg på den ena. Vid
incheckningen utrustades vi med nyckel till stugan och till
den vägbom som fanns ett kvarts varv runt sjön, samt en
dunk dricksvatten eftersom stugan saknade dugligt sådant.
Det tog ca tio minuter att runda sjön med bil. Det plonkade
och skrapade oroväckande i bilens underrede åtskilliga
gånger innan vi var framme. Stugan låg onekligen vackert
till, inte tu tal om annat. En fantastisk utsikt över sjön hade
vi. Vi hade också ett klassiskt, genuint utedass med
tillhörande klassisk och genuin odör. En fördel med stugan
var att den hade två rum med en dörr emellan så att vi
kunde hålla katterna isär. De är förvisso släkt, men har inte
tidigare haft tillfälle att komma nos mot nos, och det brukar
vanligen vara bra att hålla katter som inte är bekanta med
varandra åtskilda.
Efter att ha packat in oss i stugan, ätit en bit mat och bäddat
sängarna gick vi och la oss. Jag trodde att jag var jättetrött.
Det kändes nämligen så, men tydligen var jag inte det för
jag kunde inte sova hur många får jag än räknade. Förresten
hade jag inte behövt räkna får, det räckte med att räkna min
enda blå abessinier, Joker. Han hoppade ideligen upp och
ner från vår gemensamma bädd till än det ena, än det andra
av de två fönster som fanns i vårt rum. Min andra aby, som
är sorrel och lystrar till namnet Cosmos, sov snällt vid min
huvudkudde. Efter att ha slumrat till och vaknat sisådär en

78 gånger (prova själv att hålla räkningen vid 4-snåret på
morgonkvisten så får du se hur lätt det är!) stängde jag av
min väckarklocka innan den ringde. Strax därpå kom Kristin
ut ur sitt rum med orden: - Nu är det kris! Jag tror att jag
måste spy. Och så gjorde hon det. Det var inte nog med att
hon mådde illa, hon hade en blixtrande huvudvärk också.
Klassiska symptom på migrän, med andra ord. Det är bara

det att hon aldrig haft migrän förut. Hoppet att det onda
skulle gå över levde i ungefär 45 minuter. Sedan insåg vi
båda att vi antingen skulle stanna i stugan, eller så skulle jag
försöka ta mig och våra tre katter till lördagens utställning
utan Kristin. Det fanns nämligen en möjlighet att ta sig de
tre milen till utställningslokalen utan att jag gjorde mig
skyldig till olovlig körning. På andra sidan sjön, i en stuga
på själva campingen, bodde några vi kände: Anders, Sara,
Birgitta och Sven-Arne. Med tungt hjärta och i passande
hällregn traskade jag runt sjön till campingen och vännernas
stuga. Efter en kvart var jag framme. Jag kan tänka mig att
jag utgjorde en ganska bedrövlig syn när jag knackade på.
Blöt från topp till tå och i tämligen upprört tillstånd. Som de
vänliga själar de är förbarmade de sig över mig och Anders
skjutsade mig tillbaka runt sjön, där vi hämtade Nelly, Cosmos
och Joker inklusive packning. Åter på campingen packade
vi in ytterligare tre människor och fem katter inklusive
packning. Totalt var vi alltså fem vuxna och åtta katter, plus
fikaväskor och övrig nödvändig utställningsutrustning i
bilen. Det är för mig en gåta att vi rymdes. Den enda förklaring
jag kan hitta är att det måste ligga en hel del sanning i det
gamla ordspråket “finns det hjärterum, så finns det
stjärterum”.
Vi hann faktiskt - otroligt nog - fram till utställningslokalen i
tid innan tidsfristen för veterinärbesiktningen gick ut. Det
visade sig att majoriteten av utställarna, liksom vi, precis
hann i tid. Vi fick nämligen köa i ca en timme innan vi var
incheckade och klara.
När jag väl passerat veterinären och incheckningen med två
armar, tre kattburar och två rejäla väskor, uppsökte jag
närmaste burplaceringslista för att lokalisera var Nellys,
Cosmos och Jokers burar var placerade. Jag hittade Jokers

Stugan vid vägens ände
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och Cosmos, men Nellys nummer fanns bara inte hur många
gånger jag än gick igenom listan. Mina stresshormoner, som
vid det laget redan befann sig på en olämpligt hög nivå, steg
ytterligare. I ett panikliknande tillstånd försökte jag inreda
Jokers och Comos burar. Jag var nämligen inställd på att den
här utställningen skulle vara som många andra jag varit på:
att kattraserna skulle bedömas i bokstavsordning. Jag var
där med tre Abessinier. En titt på domarfördelningen sa mig
också att abessinierna denna dag var uppdelade på tre olika
domare, viltfärgade på en, sorrel på en annan och blå på en
tredje. Jag hade två sorrel och en blå under mina vingar. De
skulle alltså sannolikt vara uppe på bedömning hos två olika
domare samtidigt. Jag behövde med andra ord inreda tre
burar, och det fort, innan bedömningarna skulle börja. Jag
lyckades med viss möda svära upp burinredningarna åt
Cosmos och Joker och installera dem i sina burar. Nu återstod
Nelly, som inte hade någon. Alltså dags att jaga fatt i
utställningsansvariga. Det lyckades jag småningom med och
fick till slut en bur till Nelly också. Jag hann inreda hennes
bur också innan bedömningarna började. Med marginal,
visade det sig. Bedömningarna började inte alls i
bokstavsordning, utan i kategoriordning. Jag hann börja
andas igen innan våra katter skulle upp.
“Mina” båda aktuella domarbord låg i motsatta ändar av
lokalen. Kristins Nelly var bland de första som skulle upp
hos domare A. Hon fick sitt cert och föll domaren så pass på
läppen att hon fick stanna kvar i en av hans burar till BIV-
uttagningen. Jag joggade bort till domaren som skulle döma
blå aby och fick snart ta fram Joker. Mitt i Jokers bedömning
hos domare B kom domare A:s assistent och gastade att
Cosmos nummer skulle upp hos domare A. Som väl var stod
Marianne redo och kunde hjälpa mig med att ta över Joker
hos domare B, så att jag kunde springa iväg med Cosmos i
högsta hugg till domare A. Vid det laget hade Nelly blivit
utsedd till Bäst i Variant (BIV) och satt fortfarande kvar i en
av sorrel-domarens burar. Cosmos fick sitt cert, om än
domaren rynkade pannan när han kände på hans midja. Jag
tycker naturligtvis att Cosmos är jättevacker, men hur stilig
jag än tycker att han är kan jag inte bortse ifrån att han har
en lite väl utvecklad kalaskula… Magens omfång till trots,
fick Cosmos sitt cert och jag bar tillbaka honom till buren.
Marianne hade installerat Joker i sin och han hade också
fått sitt cert, tack och lov. Mitt mål med denna
utställningshelg var att han skulle bli Grand Internationell

Premier, och nu hade han fått det näst sista certet han
behövde för att uppnå denna titel. Förhoppningsvis skulle
han bli GIP påföljande utställningsdag.
Kristins Nelly var nu uppe igen, för det hade blivit dags för
domare A att utse sina bästa honor. Och visst blev hon
nominerad som bästa vuxna hona. Jag önskade innerligt att
Kristin hade varit där för att se Nelly bli såväl BIV som NOM!
Mina tankar fanns hos henne hela tiden. Hur gick det för
henne? Mådde hon bättre? Eller, hemska tanke, sämre? Jag
ringde campingens ägare för att be dem titta till henne. De
förstod dessvärre svenska sämre än jag förstod norska, så
jag kunde bara hoppas att de verkligen for till stugan vid
vägens ände på andra sidan sjön. (Senare fick jag veta att vi
hade övervunnit språkförbistringen, och de hade besökt
Kristin i stugan.)
Strax efter Nellys nominering var det dags för domaren att
välja sin bästa kastrathane och av de två kandidater han
hade, valde han Cosmos! Om inte dagen varit som den varit
hade jag förmodligen hoppat högt av stolthet och lycka.
Som det nu var orkade jag knappt ens med ett litet skutt. Nu
tog väntan på panelen vid. En lååång sådan. Den första av
fyra paneler kom igång sisådär vid sjutiden på kvällen. När
det började dra ihop sig till korthårspanel, började min mage

göra det också. Det var länge sedan Cosmos var på
utställning sist, skulle han palla panel-trycket?
Nelly blev tråkigt nog slagen i panelen. Strax därefter började
en assistent ta ut Cosmos ur buren. Han var nästan ute när
han gav upp ett illvrål som ekade i lokalen och assistenten
släppte in honom i buren igen som om han varit en het
potatis. “Nej, nej, nej” gick det genom mitt överhettade
huvud medan jag sprang ner mot panelburen och Cosmos
assistent. Med svag röst började jag ursäkta Cosmos minst
sagt ohyfsade beteende medan jag tittade ner på assistentens
blödande tumme. Men assistenten förklarade att det inte
alls varit Cosmos fel, han hade olyckligt nog råkat klämma
hans svans. Domaren som nominerat Cosmos satt alldeles
intill och han frågade om jag ville göra ett nytt försök. Men
en blick på Cosmos, som förskrämt låg hopkrupen längst
bak i buren, sa mig att det varit alldeles nog med äventyr

Cosmos i sin bur

Grand Internationell Premier S*Nekayahs Jafet Joker!

(forts på nästa sida)
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denna dag, både för honom och mig. Assistenten fick skjuts
till akuten för stelkrampsspruta och omplåstring av sin bitna
tumme.
Panelerna fortsatte, i all oändlighet tycktes det. Under den
sista panelen blev ännu en assistent biten och en lång dags
arbete, förmodligen utan rast, tog ut sin rätt och han fick
föras med ambulans till sjukhuset. Han piggnade som väl
var till efter att ha fått vätska och omvårdnad och han fanns
med oss på utställningen på söndagen igen.

Vid tio-tiden på kvällen kom Cosmos, Joker, Nelly och jag
tillbaka till Kristin och stugan på andra sidan sjön. Kristin
hade piggat på sig, tack och lov. Själv var jag ett vrak, men
en dusch, trevligt sällskap och en god middag hos våra
vänner på campingen rådde bot på det. Ett stort tack till
Anders, Sara, Birgitta och Sven-Arne för all hjälp!
Söndagens utställning avlöpte utan kat(t)astrofer. Vi tittade
på alla vackra katter, umgicks med vänner och bekanta, nya
såväl som gamla. Det var med andra ord precis så trevligt
som det ska vara på en kattutställning!

En Norge-historia

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.

S*Peavey’s Teeny-weeny,
hamnade på delad tredje plats i tävlan om Årets BJK-katt 2002
S*Peavey’s Teeny-weeny (Prillan) är en svartsköldpadd
Devon Rex född 020204 och vår första avelshona. Hon kom
till oss den 1 maj 2002 och var den ynkligaste, minsta lilla
Devon Rex vi någonsin sett! Det har följt henne upp i vuxen
ålder och ibland tar folk henne för en kattunge trots att hon
snart fyller två år.
Prillan är en dam med “hett” temperament och ett hjärta av
guld. Hon är chef i huset och styr de andra med “järntass”
hels när det kommer till mat. Favorit platsen är på elementet
i hallen, när hon inte sover tätt intill lillmattes huvud. En helt
underbar liten personlighet och vi är glada att få dela vårt liv
med henne.

Nya medlemmar

Välkomna!

Hampus BjörkBirgitta CigéhnIsabell GrahnAnna-Karin GranbergIda GustavssonMalin Hedman

Amir HeshmatEmma JönssonSimon KarströmJenny NilssonNathalie SandqvistMonica Sundström

Ägare: Lena Dau
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Den 13 mars är det så dags förKATTVISNING PÅ GRANNGÅRDEN
Anmäl dig till
Ethel Henriksson Eva Falck
Snipgränd 18 Matrosvägen 3
906 24 Umeå 907 42 Umeå
090-189171 090 - 19 37 52
070-5979257
ethel.henriksson@uh20.ac.se familjen.falck@umea.mail.telia.com

Nya grepp… Vi vill nu uppmana alla som varit med sina
”ögonstenar” på utställning under 2003 att snarast skicka in resultat
från dessa så Årets Björkstakatt kan koras.  Kattens tre bästa resultat
räknas.
Utställningsresultaten skall skickas in och vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari 2004, Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C,
903 36 Umeå alternativt info@bjorkstakatten.nu
Detta för att vinnaren av Årets Björkstakatt 2003 skall kunna koras
vid Årsmötet den 15 februari där katt med ägare skall premieras.

Årets Björkstakatt 2003

BJKs årsmöte för 2003 kommer att äga rum söndagen den 15 februari klockan
14.00. Kallelse och övriga handlingar skickas ut i slutet av januari.
Alla medlemmar är välkomna att skicka in frågor som ni vill skall behandlas på årsmötet. Skicka
frågorna senast den 9 januari till Björkstakatten, Västra Idrottsallén 4C, 903 36 Umeå eller med
e-post till info@bjorkstakatten.nu

Björkstakattens årsmöte 2004
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Lästipset
Nytt i  BJK:s bibliotek
Ni har säkert sett henne, damen som åker land och rike runt med sin minicirkus bestående av katter, hundar, papegojor
och en och annan minigris; Bodil Granberg heter hon och 1989 gav hon ut
boken Mina djur och jag- att leva med, träna och föda upp hundar, katter,
minigrisar och papegojor .Redan i förordet deklarerar hon att dressyren inte
är ett mål i sig “utan ett medel att nå en helt annan nivå av ömsesidig
förståelse än man annars kan lyckas med.” Ja, visst undrar man hur hon kan
lyckas med att få katterna att utföra alla olika konster, att få dem att sitta stilla
och att låta bli papegojorna? I kapitlet om att dressera katter berättar Bodil att
det hela började med ett vad; under en uppvisning med två hundar och en
undulat (!) påpekade en person att det i alla fall var omöjligt att dressera en
katt. Bodil, som beskriver sig som mycket envis, tänkte att undulaten må vara
väldigt klyftig men en katt med dess kapacitet borde då också gå att lära en
mängd konster. Det tog dock flera år innan författarinnan skaffade en egen
katt, Taiger, och började träning och inlärning - något som katten tyckte var
lika roligt som hundarna tyckte det var. En katt dresserar man inte, menar
Bodil, det är snarare att “träna samarbete med sin katt.” För tänk efter - har
inte en del katter verkligen tränat upp sina ägare rätt bra; allt ifrån att ex. ställa
fram maten, tömma kattlådan, börja eller sluta klappa på kommando,
“väldresserade kattägare” kallar Bodil dessa personer. Men i motsats till en
hund, som vill ha en stark ledare för att må bra, lär sig en katt snabbt nya saker som den själv anser sig ha en vinning
av. Först måste man alltså hitta det som katten verkligen är intresserad av, godis , leksaker eller kanske lek och smek.
Vidare i Bodils bok följer så en mängd olika små dressyrlekar som man kan börja träna tillsammans med sin katt.
Därefter ger hon olika tips på vad man kan göra om katten blir orolig eller slutar använda toalådan, och hur man lär
den umgås med andra djur - allt detta blandas med en mängd roliga och fina teckningar som författaren gjort själv. Det
märks tydligt att Bodil Granberg har en stor kunskap om och erfarenhet av att ha levt med katter, hennes humor och
fantasi kommer också till uttryck i denna bok.

Australiensiskan Ann Walker gav ut en av de första djurpratarböckerna jag
hörde talas om: Tala med djuren utgiven på ICA- förlaget 1987.  Liksom Bodil
Granberg förespråkar Anne ett öppet och kärleksfullt sinne i samvaron med
sina djur, hon vill inte bara tala till dem utan också med dem. Anne Walker ger
massor med exempel på kommunikationen bland alla de djur hon mött under
åren, katter, hundar, hästar åsnor, får osv. “Ett verkligt gott förhållande till en
katt måste grunda sig på ömsesidig respekt och gillande. Man kan faktiskt
inte äga en katt. Du kan visserligen åka till en kattutställning eller en
uppfödare med checkblocket i handen och skriva ut ett fyrsiffrigt belopp, som
ger dig den lagliga rätten till en liten katt, du kanske äger de papper som
medföljer den lilla “aristokraten”, men ingen ger dig rätten till kattens sinne,
hjärta och själ, den måste förtjänas.” menar Anne och följer upp med en dikt
av Swinburne
To a cat (Till en katt)
“Dogs may fawn on all and some Hundar tyr sig till alla och envar
As they come; vartefter de kommer,
You, a friend of loftier mind, Du, som har ett friare sinne,
Answer friends alone in kind” går bara vänner till mötes.
Boken är trevligt skriven och rikt illustrerad med egna fotografier. Författaren uppfattas som mer seriös än många av
sina efterföljare, kanske för att Anne Walker inte ser sitt djurpratande som en försörjnig.
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InfoSVERAK

Beslut tagna av SVERAKs  styrelse under hösten:
Karens vid veterinärmedicinska ingrepp
Vid veterinärmedecinska ingrepp gäller karens för
utställning på 15 dagar om inte veterinär ordinerar
längre karenstis.
ID-märkning jämställs med vaccination och
följdaktligen får en katt ställas ut tidigast 15 dagar
efter ID-märkning.
Detta beslut gäller fr. o. m. 2003-11-01

Rutiner runt ID-märkning
För att en ID-märkning ska vara meningsfull måste
den gå att på något sätt koppla tioll en identitet på
katten.
Kattens dokument (stamtavla, vaccinationskort etc.)
skall vara märkt med kattens ID-nummer på ett

SVERAKs årsmöte äger rum den 20 – 21 mars
Kansliet kommer att hålla stängt 22 december - 6 januari

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.s

permanent sätt. Observera att det är omslaget till
stamtavlan som ska märkas.

Nytt beslut om sällskapskatters tillträde till
utställning
Det tidigare beslutet att sällskapskatter ska vara ID-
märkta enligt samma regler som för utställningskatter
har återkallats. Fram tills dess att nytt beslut har
fattats gäller de gamla reglerna för sällskapskatt.

Kattsjälens mysterier, utgiven 2003 på Wahlström & Widstrands
förlag, är det senaste nytillskottet i BJKs bibliotek.
I den här boken utforskar psykoanalytikern och författaren Jeffrey
Moussaieff Masson mysterierna kring kattens psyke och känsloliv. I
centrum står de observationer han gör av sina egna fem katter.
Deras nyfikenhet, högdragenhet och ständigt pågående
känslomässiga spel utgör grunden för en upptäcktsresa i nio kapitel
om lika många av kattens känslor: narcissism, kärlek, belåtenhet,
beroende, svartsjuka, rädsla, ilska, nyfikenhet och lekfullhet. Samtidigt
belyses kattens utveckling från ensamlevande djungeldjur till
människans följeslagare.          Kattsjälens mysterier fångar och
överraskar läsaren med en mängd oväntade insikter och ger ett nytt
perspektiv på de starka banden mellan människa och katt.
Låna den och läs, och skriv gärna en liten recention till
kommande nummer av tidningen!

Lästipset
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Mitt namn är Maja och jag är en kattfröken på 1½ år av rasen
huskatt. Jag bor med min husse och matte i en lägenhet i
Holmsund. Där finns också en stor, konstig låda med saker
som rör sig. Akvarium heter det visst. De är i alla fall himmla
roliga att jaga.

Jag har varit Holmsundsbo sen
jag var 17 veckor, det var då jag
flyttade ifrån min mamma och mina
syskon.
Och sen dess är det jag som
bestämmer här hemma, matte och
husse tror visseligen det, men så
är inte fallet.
Jag tillbringar dagarna med att

        leka (det mesta är kul att leka
med och varje gång matte ska städa här hemma så hittar
hon diverse saker under mattorna som jag har gömmt
under mina lekstunder), sova , kelar och pratar med husse
och matte, äta, titta på fåglar genom fönstret, busa och
sova lite till.
Matte säger att det troligen inte finns en katten i hela
universium som är lika nyficken som jag. Och det stämmer.
Jag lägger min nos i blöt i det mesta, är man inte nyficken,
så får man heller inte veta nått. Så är det bara. Inget här
hemma undgår mig!!
En annan sida jag har är att jag är fasligt lat av mig, det
erkänner jag. Jag ligger heller och latar mig än rusar runt
efter fåniga leksaker. Men för den skulle så är inte leksaker
tråkiga, de underhåller mig, men bara en lite stund, sen trötnar
jag på dem.

Jag bara älskar att krypa under täcket i matte och hussse
säng eller ligga i den underbara elementrsängen. Det är inte
så dummt med hyllan i garderoben heller.
Där i mot  är det ingen roligt när matte drar fram dammsugaren,
då ligger jag under soffan och darrar.
Mitt paradis på jorden är hos husses föräldrar, matte och
husse är där så fort de är lediga.
De bor på landet och har ett stort hus som jag spriger omkring
i. På landet har jag fullt upp med att charma alla som kommer
på besök. Rena paradiset är det också  eftersom det alltid
finns någon att kela med.
När jag är på landet så brukar jag få vara lös ute, men både
matte och husse har förstås örnkoll på mig. Helst matte som
är helt säker på att jag ska
rymma om hon skulle titta
bort en stund. Matte hon
går alltid efter mig och
hur kul är det??
Jag skulle väll aldrig få
för mig att rymma.....
eller jag skulle nog inte
rymma med vilja, men
det kan ju hända att man
skulle kunna gå förlångt
bort för man måste kolla vad det var som flög. Då är husse
mycket coolare, han kan syssla med andra saker medan
jag är ute. 
 
Det hände dock att jag måste ha den förhatliga selen på mig.
Men då finns det inget annat att gör än att gilla läget liksom.
Jag har upptäckt att det är faktiskt är JAG som är
 ute med matte och inte tvärttom.
Fast dessa gånger får jag inte matte att gå under spännande
bilar eller bland låga buskar, men i övrigt följer hon med mig
överallt. Tänk vilken pli man har på husfolket!!!
Husses föräldrar har också hundar och vi går ganska bra
ihop. Vi är väl inte bundisar pricis, men vi respekterar
varandra.
Värre var det i sommras då det i familjen dök upp en ny
hund, då äldsta hunden gick över rengbågsbron. Honom
gillade jag inte först!! Och det vissade jag också med
önskvärd tydlighet med både ragg och fräs. Men till slut så
slöt vi fred.
Ja, lantlivet är riktigt härligt, men stan går också bra. Och det
ska jag säga er alla, att livet hade varit bra mycket tristare för
matte och husse om inte jag hade funnits.
P.S. Min matte heter Henny Eriksson

I nästa nummer berättar Maja om en omvälvande
händelse i hennes liv!

Söt, va?!

MAJA från Holmsund

Här tar jag en tupplur!!

Champion
S*My Little Cat’s Lady Blue,CRX g
Norrköping 2003-10-18
Ägare: Johanna Jonsson

Titelkatt
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN



Klösbrädan 4 - 200320

To be
Or
Not

To be
That’s
The

Question…
Glädjande kan vi konstatera att vår förening fortsätter
att växa. Vi är för tillfället nästan 220 medlemmar och
kan enligt undertecknads personliga uppfattning vara
mycket stolta över vår förening. Medlemstalet är ett
kvitto på föreningens kvalitativa verksamhet och dess
breda utbud. Detta är i sig relativt och kan säkert
göras ännu bättre om rätt förutsättningar finns att
tillgå. Ett utökat engagemang av medlemmar utan att
för den skull vara styrelserepresentant. Som
jämförelse kan vi se på verksamheten i andra
norrlandsklubbar som ligger på en sparsammare nivå
än vår förening. Med ett lägre medlemstal i
kombination med något som även vi i vår ambition har
erfarenhet av – passivt medlemskap.
Självklart skall sådant respekteras och verksamheten
måste anpassas efter de resurser som finns att tillgå av
de medlemmar som känner att tid och intresse finns till
ett utökat engagemang. Medlemstalet behöver inte i
sig spegla mängden aktiviteter utan det skall tillåtas att
anpassas utifrån gällande förutsättningar.
Att många medlemmar söker sig till föreningen på
grund av det faktum att det fordras ett medlemskap för
deltagande vid kattutställning kan vi Ej bortse ifrån. För
flertalet medlemmar är detta inkörsporten till denna
verksamhet, även för undertecknad. Viss annan
nyrekrytering förekommer också på ideella grunder
som i sig är behjärtansvärt och skall högaktas som den
ädlare formen av medlemsskap.
Många olika kategorier av medlemmar förekommer i
de flesta föreningar och Björkstakatten är inget
undantag. Alla medlemmar är lika mycket värda
oavsett arbetsinsats eller engagemang. Kravet för att
få vara medlem i BJK är i första hand ekonomiskt
relaterat på det sättet att medlemsavgift skall erläggas.
Därefter handlar det om att man skall följa klubbens
stadgar som i sin tur kopplas till SVERAK’s och i

förlängningen FIFe’s stadgar. För att klubben skall
fungera fodras därefter en styrelse som i vårt fall med
ideella insatser organiserar verksamheten.
Tanken bakom detta är att styrelsen genom beslut skall
skapa förutsättningarna till en aktiv verksamhet som
gagnar föreningens utveckling med dess medlemmar. I
detta resonemang ryms delaktighet från alla
medlemmar till ett förverkligande av dessa aktiviteter.
En risk i detta som förekommer i stor utsträckning i
många föreningar är i slutänden att många medlemmar
tror och i förlängningen underförstått kräver att
styrelsen skall vara ett serviceorgan som också skall
praktiskt genomföra och delta vid alla arrangemang
som anordnas i klubbens regi.
Får denna uppfattning växa och gro för länge innebär
det att ett överutnyttjande av dessa resurser kommer
att få en negativ utveckling när mycket skall utföras på
för få händer. De eldsjälar som gång efter annan alltid
ställer upp måste få ha en mänsklig sida där signaler
om deras välmående måste få komma i första hand.
Det får Ej i förlängningen vara avskräckande för
medlemmar att acceptera uppdrag inom styrelsen. En
riskfaktor för föreningen är att antalet passiva
medlemmar får tendensen att öka. Det finns redan
idag förutsättningar till att höja ett varnande finger för
att onormalt högra krav tenderar att ställas på vissa
positioner. Förutsättningarna och omvärlden förändras
och föreningen måste tillåtas utvecklas och förändras
med den.
Ett tips till medlemmar som önskar ett ökat utbud är att
kontakta styrelsen för delaktighet i verksamhetens
förverkligande.
Man skall tillåta och respektera att medlemmarna i
föreningens styrelse besitter från tid till annan olika
förutsättningar och varierande kompetens för
verksamheten. Alla är valda av årsmötet och går in för
uppgiften med en ödmjuk inställning till att göra sitt
bästa för föreningen och dess medlemmar. Detta
uppdrag förvaltas fram till idag på helt ideell basis utan
någon form av arvode och bör så och få vara när
föreningen skall verka på grunderna för idealism
(intresset för Katten) utan något intresse för profit. Att
styrelsen består av människor som i de flesta fall  är
yrkesarbetande med kanske fler intressen än
föreningens verksamhet måste respekteras. Alla
människor är värda ett rikt liv med många influenser
varav Björkstakatten är en ingrediens utan ensamrätt
till den enskilde individens blandade kompott.
Om eventuellt missnöje skulle uppstå med föreningens
och styrelsens verksamhet gäller samma sak i
Björkstakatten som hos andra föreningar. Man kan
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ställa sig positiv till delaktighet vid arrangemang och
även till deltagande i styrelsearbetet. Där årsmötet
varje år på demokratisk vis ger alla medlemmar
möjligheten till påverkan av styrelsesammansättning till
gagn för föreningens utveckling. Till sist finns
ytterliggare alternativ som kan tolkas obekvämt men
som i sak handlar om att medlemskapet är helt frivilligt
och anser man föreningens ideologi ej passar ens egen
så finns alternativa klubbar att tillgå.
Antar man ett uppdrag som förtroendevald i styrelsen
får man Ej vara naiv och tro att man i alla lägen
kommer eller kan göra alla medlemmar tillfredställda.
Att skilda åsikter finns och en dialog med konstruktiv
karaktär utvecklar föreningen kan vi väl alla vara
överens om. Motsatsen att destruktiva strömningar
förekommer underminerar däremot i förlängningen en
positiv utveckling i all föreningsverksamhet.
Björkstakatten är i sig inget unikt undantag där allt
förlöper smärtfritt och egen erfarenhet av att sak och

person Ej alltid har kunnats hållas isär har erhållits om
än inte i så stor omfattning. Verkligheten kan kännas
brutal när den är ett faktum hur mycket man än
försöker förbereda sig och hur seriös man än försöker
vara. Även om detta i sig kanske sker i liten
omfattning så har de ändå så mycket högre
verkningsgrad än de positiva gensvar man kan erhålla.
Som avrundning på dessa rader vill jag ge uttryck för
min och vad majoriteten av Björkstakattens
medlemmar ger uttryck för. Björkstakatten är en BRA
förening med ett varierande utbud av aktiviteter som
har alla förutsättningar till att utvecklas från tid till
annan efter de för stunden gällande förutsättningarna.
Majoriteten av oss talar med stolthet om att de är en
BJÖRKSTAKATT…
Inget går aldrig göra så bra att det inte går göra
bättre…
Personliga reflektioner
Tommy Sjödin

Ett stortTACK
vill vi i styrelsen rikta till alla som bidragit med små
som stora insatser under det gångna året till
föreningens fortsatta positiva utveckling. Stöttat oss
under resans gång och funnits tillhands när allehanda
arrangemang förverkligats.
Dessutom vill vi tacka alla som valt att gå med som
medlem i Björkstakatten och även alla medlemmar
som troget finns kvar. För utan alla er medlemmar så
skulle inte vår förening vara vad den är idag…
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Önskar Styrelsen

”Tänd ett ljus och låt det brinna,
Låt aldrig hoppet försvinna,
det är mörkt nu
men det blir ljusare igen.
Tänd ett ljus för alla du tror på,
För den planeten vi bor på.
Tänd ett ljus för jordens barn.
God Jul… och Gott Nytt År!
Lova va’ rädd om dig själv,
Det är den hälsning du får. ”
Text & musik Lasse Lindbom
& Niclas Strömstedt
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Utställningsinbjudan
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S*Lingontuvans
 önskar en riktigt

God Jul
och ettGott Nytt Kattår

Per, Katarina, Willeoch allaskogisar och maine cooner

Trevlig julhelg & ett gott 2004!önskarS*Tell Asmar
 orientaler & siameser

God Jul
Gott Nytt År

Önskar
S* Bergbackens

Siames & Oriental
Annie Lundström

Blue Aveny´s
önskar Er alla
God Jul
och

Gott Nytt År
Maria Jansson
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God Jul ochGott Nytt År
                 önskarS*Brandkatten's
Cornish RexuppfödningCarina & Assar Brand, Tel 0935-230 41,http://medlem.spray.se/brandkatten

God Jul och
Gott Nytt År
önskarS* Englunden
Ann Englund S*Degerlidens

Perser & Exotic

önskar Er alla en
God Jul
och ett

Gott Nytt År

Katrin Jonsson ochungdomarna önskaren riktigt skön jul!
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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 inför detta nummer)

VeterinärensvararMunhälsa hos katt –
del 2
Efter den första delen om tandsten går vi nu vidare till
betydligt otrevligare åkommor som kan drabba katten.
Gingivit- tandköttsinflammation
När tandsten fortsätter att utvecklas blir till slut tandköttet
inflammerat, svullet och rött. Veterinär måste då avlägsna all
tandsten, lämpligast görs detta med ultraljud under narkos.
Om inflammationen är kraftig måste katten även äta antibiotika
för att hålla den tillbaka. Man tror att vissa katter kan få
tandköttsinflammation av allergiska orsaker, då blir
inflammationen kronisk och mycket svår att få bukt med.
Tandköttet blir väldigt svullet, rött och förtjockat, ibland måste
man operera bort delar av det och kortison kan ge en bra
behandling.
Perodontit med tandlossning
Om tandköttsinflammationen tillåts fortsätta kan även
käkbenet drabbas. Kattens tandhalsarna blir då synliga eller
så är köttet där så förtjockat så man inte ser hur processen
fortskrider. Antibiotikabehandling blir här nödvändig,
eventuellt måste man operera tandköttet och ta bort
inflammerade tandfickor.
Hål i tänderna
Att katter får hål i tänderna är inget ovanligt, tanden äts upp
vid tandköttskanten och ner mot roten. Sen går kronan av
och rotspetsen blir kvar i käken. Tandresterna kan vara svåra
att dra ut
Stomatit- inflammation i munhålan
Om en katt har mycket saliv och har svårt att äta kan det röra
sig om en inflammation i munhålan. Katten har sår i munnen,
på tungan och i gommen. Oftast kan det bero på någon
virussjukdom ex. herpes eller calicivirus. FeLV och FIV kan
också ge sedda symtom. Veterinären sätter in behandling
mot bakterieinfektionen, mot viruset finns ingen behandling.
Ge katten lättuggad och mjuk mat under läkningsprocessen,
den har säkerligen ont i munnen. På apoteket finns
xylocainsalva som fungerar smärtstillande på såren i munnen,
den kan man lägga på en stund före maten.
Faryngit- inflammation i svalget
Bakteriella infektioner eller virussjukdomar kan göra kattens
svalg rött och slemmigt; det blir en inflammation i svalget.
Även här behövs antibiotika
Tonsillit
Har en katt tandköttsinflammation eller någon virussjukdom
kan inflammationen vandra ner till tonsillerna. Oftast hjälper
en antibiotikakur, annars kan en bortoperation av tonsillerna
bli nödvändig.
Rotspetsinflammationer
Om en katt får en svullen kind eller haka kan det vara en
rotspetsinflammation. Katten behöver då antibiotika. Kommer
problemet tillbaka kan det bli aktuellt att dra ut den infekterade
tanden.

Gomspalt
Gomspalt är en spricka i gommen, om den inte är medfödd är
orsaken oftast yttre våld. Katten får andnöd, snörvlar och
blöder ur nosen. Gomspalten läker ihop av sig själv, eventuellt
kan katten behöva antibiotika och dropp. Endast om sprickan
är väldigt stor behövs en operation.
Tumörer
Tumörer är allvarliga och drabbar främst äldre katter. Den
vanligaste är skivepitelcarcinom under tungan, detta går oftast
inte att åtgärda.
Ärftliga missbildningar
Bettfel
Det normala bettet för katter är saxbett. Vissa raser har större
benägenhet att få bettfel än andra ex. perser som kan ha
snedbett och underbett. Det blir då nödvändigt med en
nedslipning av tänderna.

Gomspalt
Katter som föds med gomspalt har oftast flera defekter och
överlever sällan. Om de överlever kan gomspalten opereras
under narkos.
Andra problem i munhålan
De flesta skador som katter kan få i munnen kan åtgärdas med
dagens utmärkta veterinärvård, ex käkbrott. Tänder som gått
sönder vid olyckor brukar lagas eller slipas ner och rotfyllas.
Källa: Kattens sjukdomar av Anne-Marie Nilsson

Tips!
För dig som gillar skogsdoft från katternas
toalådor finns nu SÅBI bränslepellets att
köpa på OKQ8 Parkvägen, Haga. Säckarna
är på 16 kg. och kostar 47 kr.
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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 s k  ko r 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
B u r m a
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
Corn i sh  Rex
S* Tofsörats
 Solweig & Helen Öjebrant    0935 - 203 55
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*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* 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
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
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* 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
Main Coon
S*Arctic Star
Linda Adolfsson 0941 - 100 02
S*Kvarngårdens
Lotten Hanefjord.  0950 - 530 16
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post:  tommys@roback.nu
Hemsida:  http://www.roback.nu/lgh36/

Uppfödare i BJK
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Norsk  skogkat t
S*Abuelas
Anita Edwardson  090 - 18 64 28,   073-054 49 41
E-post: abuelas_katteri@hotmail.com
Hemsida:  http://www.kommunicera.umea.se/hemma/
tedvardsson
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* 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*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
S* Pireu’s
Linda Sundström  090-12 65 76, 070-347 69 30

S* Tofsörat’s
Solweig Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen
Orienta l  & 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*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/
Rag do l l
S*Blue Aveny´s
Maria Jansson     070-2558899
E-post: tassan57@hotmail.com
Hemsida: http://www.Blueaveny.info.se
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* Nova Queen’s
Anna-Karin Karlsson      090-13 72 65
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
Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg 090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/

Uppfödare i BJK
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Avelssidan
Planerade/väntade kullar

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
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55
S*Jazz-Annas Cannonball, CRX e24,
Blodgrupp A   Född:2002-11-06
Står till begränsad avelstjänst till lämpliga,friska
krull-missar.
Blivande avelshane: Benito Bequerell, CRX e23
Född:2003-04-26
Bitte och Jenny,  tel: 070 - 388 91 23
rexkatten@yahoo.se
www.geocities.com/hamnskarskatten/

S*Brandkatten's Nalle Puh , CRX  d23
född: 2002-12-02
Blev BIS junior på sin första utställning. Till
begränsad avel.
Far: EC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats (CRX ns09)
Mor: IC S*Älgskogens Eldiga Elsa (CRX f23)
Elisabeth Hedlund 090-142777
ehlena@acc.umu.se

MAINE COON
S*Lingontuvan’s väntar en kull vecka 51
Far: Starpaws Reiffel Bullet, MCO ds22
Mor: GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La,
MCO a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com

S*Tell Asmar väntar en kull vecka 3
Far: S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW sia
n21,
Mor: IC Afrodite ori j24,
Ethel Henriksson, 090-18 91 71,
070-597 92 57
ethel.henriksson@uh20.ac.se

DEVON REX
S*Peavey's Razamataz, DRX d
Carina Brand  0935 - 230 41, 070 - 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net
CH S*Älgskogens Ragnar Eriksson DRX d,
f. 020203
Blodgrupp A
Kristina och Erik Asplund  0930-303 75

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

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

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

BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl's väntar kattungar till julhelgen. 
Far: IC FIN*Gnome's Chilly Champagne,
BRI ns11 (shaded silver)
Mor: GIC S*Esteticas Ariel, BRI ns11 (shaded
silver)
Väntade färger är: Shaded silver, svart chinchilla,
shaded golden & shell golden
Gerd Andersson  090-14 98 23,  070- 392 88 91
catpearl@telia.com

CORNISH REX
S*Brandkatten's väntar kattungar vecka 51
Far:  EC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats, CRX
ns09
Mor: Duchess, CRX d23 
Carina & Assar Brand,  0935 - 230 41
brand.pengsjo@vannas.net
S*Tasstrampets väntar kattungar vecka 4
Far: S*Jazz-Annas Cannonball, CRX e24
Mor: CH S*My Little Cat's Lady Blue, CRX g
Johanna Jonsson, 090-191067
joajon00@hotmail.com

SIAMES/ORIENTAL
S*Bergbacken väntar två kullar
Kull väntas v.51 Oriental & Siames.
Far.:S*Cat Trick’s Chipi Pepper J.W. SIA
n21
Mor.IC. S* Tell Asmar Hera ORI n.
Kull väntas v.2. Siames.
Far. S*Cat Trick’s Chipi Pepper J.W. SIA
n21
Mor. IC.S*Lycky Love’s Malibou SIA n
Annie Lundström 
Tel. 090/774494
s.bergbackens.siam@spray.se 

RAGDOLL
S*Vilda Western`s har kattungar födda den 27/
11
Far: Ch S*Sheltieblue Raggasmoke,  RAG
a
Mor: S*Sheltieblue Raggalollipop,  RAG a
2 honor, RAG a
2 hanar, RAG a
Kerstin Tjäderborn   090-18 20 05, 070-395
76 60
pudeltax@hotmail.com

Kattungar till salu

S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW

S*Jazz-Annas Cannonball
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Kommandeutställningar
 vintern  & våren  2004

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.

FEBRUARI
040228-040229 Gävle X-Katten (XK)
MARS
040313-040314 Stockholm Top Cat Club (TCC)
040320-040321 Trondheim Trönderkatten
040327-040328 Umeå Björkstakatten (BJK)
APRIL
040403-040404 Västerås Kattklubben Klöset
040410-040411 Söderhamn Hälsingekatten (HÄK)
MAJ
040501-040502 Östersund Storsjökatten  (SÖK)
040515-040516 Sundsvall Sundsvalls Kattklubb (SUK)
040522-040523 Stockholm Perserkatten
JUNI
040612-040613 Örnsköldsvik  Örnsköldskatten (ÖKN)
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Tommy Sjödin
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 2003/04
Utgivning Manusstopp

Nr 1 v 13 1 mars
Nr 2 v 26 1 juni
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!

Så har det gått ett år igen, julen närmar sig med stormsteg
och snart skriver vi 2004. Vi är glada att vi fått in flera bidrag
från våra medlemmar. Faktisk så många att alla inte fick plats
i detta nummer, men det kommer fler. Fortsätt med det,
berätta om något roligt, något pinsamt, ja till och med något
tråkigt vill man kanske berätta om ibland. Om du skickar
bilder så skicka gärna bilden separat också (inte bara inlagd i
textdokumentet) och så stor bild som möligt så blir trycket
snyggare.
Många av oss har gjort klösträd i olika modeller till våra
katter. Skicka in en bild på ditt hemgjorda träd och beskriv
hur du har gjort det. 1 mars är manusstopp för nästa nummer.
God Jul och Gott Nytt År
önskar redaktionen



BJÖRKSTAKATTEN
Västra Idrottsallën 4C903 30 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


