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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. 10% rabatt på kattillbehör
(ej foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
DjurMagazinet 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos  Zoo-center. rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.

OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJK-
medlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med
DjurMagazinet (tidigare Exotic
Zoo), som innebär att du som
medlem stöder klubben när du
handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2003
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 100:-
SÅ BLIR DU MEDLEM
 Hämta ett inbetalningskort för

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

Om du vill veta mer om BJK -
kontakta oss:
Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 30  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: info@bjorkstakatten.nu

ORDFÖRANDE
Jan-Erik Larvia
Djäkneböle 726
905 87 Umeå
090 304 44
janne_madisons@hotmail.com
VICE ORDF.  Vakant
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorkstakatten.nu
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43

   kerstin@justcatnaps.com
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20  Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu
LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42  Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42  Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
LEDAMOT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63  Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANTER
Anna Franklin
Kravattvägen 5
904 40 Röbäck
090 - 14 62 44
anakonda99@hotmail.com
Birgitha Andersson
Frejgatan 4 A
911 30 Vännäs
0935 - 103 87
frejgatan.4@vannastv.net

BJK:s STYRELSE 2004
KONTAKTPERSON
FÖR:
Ansvarig  utgivare
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Omslagsbild

År 2004 börjar närma sig sitt slut och sammanfattningsvis kan
man väl säga att det gångna året har flutit på bra. Utställningen
i mars blev lyckad, intresset för kattvisningarna har varit
relativt stort och klubben har fått en hel del nya medlemmar.
BJK:s medlemmar har varit flitiga med att åka på utställning
och klubben har bland annat förärats med tre nya Europa
Champion och en Europa Premier, ett stort grattis till dessa
katter och ägare. Många fler klubbkatter har också visat
framtassarna under årets lopp.
Kattintresset i Umeå med omnejd är på ständig tillväxt och
flera nya uppfödare, utställare och kattvänner har tillkommit i
BJK under året.
Nu blickar vi framåt mot ett nytt innehållsrikt kattår och 2005
års stora arrangemang på Umeå Arena. Även om utställningen
tycks vara långt borta har förberedelserna varit i gång sedan
ett tag tillbaka och det finns ett stort behov av arbetsinsatser.
Mer information finns att läsa i detta nummer. Efter årsskiftet
tar vi nya friska tag och med en gemensam kraftansträngning
ska vi göra vårt bästa för att BJK:s jubileumsår och 2-
certsutställning ska bli något händelserikt och roligt att blicka
tillbaka på.
Slutligen återstår för mig bara att påminna alla kattägare om
att förankra granen. Av egen erfarenhet vet jag att det inte
bara är barnen som vill fira jul ordentligt utan detta är även lite
av katternas högtid. Julgranspynt och klappar med snören
runtom uppskattas ju förstås även av våra fyrfota vänner.
Men vem har påstått att julen endast är till för barnen?
God Jul & Gott Nytt ÅrJanne Larvia
Ordförande

12 år gamla tomten S*Esteticas Quincy Jones,BRI ns11
Ägare: Sara Björk

S*Just Catnap’s Mad Max. Ägare och
foto: Susanne Larvia
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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 175 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.

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 762 Birgitta Näsman, som fårett presentkort på DjurMagazin.Grattis!

Om djur far illa
kan du anmäla detta till Kommunens Miljö-
och hälskoskyddsnämnd.  Du får vara
anonym!  Det är viktigt att du gör anmälan
så snart du upptäckt missförhållandena,
vänta inte. Att utreda ett fall efter flera år är
mycket svårt.
Djurskyddsföreningen i
Västerbotten har en egen
jourtelefon: 090-14 21 11

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

Björkstakatten har sin klubblokal på
Västra Idrottsallén 4 C, i källaren i
andra flygeln i Hagaborgs
Äldrecenter. Vi har telefon- och
besökstid där på helgfria torsdagar
mellan kl 19.00 och 21.00.
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Aktiviteter under vintern 2005
27 januari  Utställningsmöte
Vi fortsätter med planeringen inför jubileumsutställningen 2005- alla medlemmar behövs!
Plats: Klubblokalen 19.00
29 januari  Kattexpo i klubblokalen
För andra året ordnar BJK kattexpo i klubblokalen;  raspresentationer, lotteri, tipsrunda och försäljning av
varmkorv och hembakt bröd.  Antalet katter är begränsat och vi ser gärna en stor rasfördelning.
Se anmälan sidan  7.
Plats: Klubblokalen kl. 11-15
6 februari  Genetikens gruner - föreläsning med Dagny Dickens
Missa inte genetikföreläsningen med Dagny Dickens! OBS! Föranmälan till tellasmar@hotmail.com
Avgift: 100 kr. för medlemmar och 150 kr. för stödmedlemmar, (stödmedlemmar i mån av plats), förtäring
under dagen ingår i anmälan.
Plats: Klubblokalen kl. 11-17
13 februari  Björkstakattens årsmöte 2005
Välkoma tillklubbens årsmöte.
Plats: Klubblokalen kl. 14.00
.12 mars  Kattexpo Granngården
Se anmälan sidan  17
Plats: Granngården kl. 10.00-14.00
10 april  Assistentkurs
Här går vi igenom grunderna inför uppdraget att vara assistent på en kattutställning, katter kommer också att
finnas på plats.
Plats: Klubblokalen kl. 14.00
Föranmälan till tellasmar@hotmail.com

Djurmagazin
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Utställnings&Avelssekreteraren påminner
BJKs utställnings- och avelssekreterare Kerstin Kristiansson behöverdin utställnings-blankett  senast en vecka innan anmälningstiden går ut!Anmälningar till alla utställningar ska alltid skickas till den egnaklubbens utställningssekreterare. Anledningen till detta är att honmed sin signatur ska bekräfta att du är medlem i klubben, och senskicka vidare till arrangerande klubb före anmälningstidens utgång.
Du vet väl om att du kan skicka in din utställningsanmälan via e-post till Kerstin K?För att kunna göra det behövs en fullmakt för varje katt. Blanketter och merinformation finns på BJKs hemsida http:/www.bjorkstakatten.nuViktigt om du anmäler på detta sätt är att du får en bekräftelse från Kerstin atthon fått din anmälan. Om inte, kontakta Kerstin !!

Observera
att det är SVERAK:s senast utgivna blanketter som gäller så kasta alla gamla!Nya blanketter kan antingen laddas ned från SVERAK:s hemsida eller hämtas iklubblokalen.
att även registreringsanmälan och stamnamnsansökan skall gå via egna klubbensavelssekreterare och att kvittokopia skall bifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till Kerstin Kristianssons hemadress:Skogsvägen 9, 918 31  Sävar.

BJKs årsmöte för 2004 kommer att äga rum söndagen den 13 februari klockan
13.00. 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

Inbjudan till
Björkstakattens årsmöte 2005
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Din klubb behöver DIG!
Efterlysning!

Endast 15 medlemmar deltog på klubbens första utställningsmöte den 9/12. Några poster har fått
huvudansvariga, men vi saknar mycket folk på alla områden. Vi efterlyser alla som kan hjälpa till i
servering, entré, information, lekhörna samt att gå assistent. Det behövs även mycket folk till att bygga
upp och riva utställningen.
En assistentkurs kommer att anordnas den 10 april, se under Aktiviteter på sidan 5 .
Vi som har intresse av att denna utställning ska genomföras:
Detta gäller framför allt alla utställare, men även medlemmar som vill bidra till klubbens fortsatta verksamhet.
De flesta som arbetar under utställningshelgen ställer även ut sina egna katter och därför är det extra
nödvändigt att så många som möjligt kan hjälpas åt. Detta minskar arbetsbelastningen för alla som
jobbar. Denna 2-certs utställning kommer att bli klubbens största arrangemang under 2005 och vi hoppas
naturligtvis på att detta ska kunna genomföras till allas belåtenhet. BJK har som mål att kunna anordna en
2-certs utställning en gång per år, men detta är förstås beroende på medlemmarnas engagemang.
Välkomna på nästa utställningsmöte som kommer att hållas torsdagen den 27/1 kl. 19.00 i klubblokalen.

Alla gamla och nya medlemmar behövs!
Tveka inte att ringa eller maila för att anmäla ert intresse.
Upplysningar: Ordförande Janne Larvia mail: ordf@bjorkstakatten.nu eller telefon: 090-30444,
070-5480170

BJK-KATTEXPO 29/1 2005
För andra året ordnar klubben kattexpo i klubblokalen, antalet katter
är begränsat och vi se gärna en stor rasfördelning. Dagen bjuder på
raspresentationer, lotterier, tipsrunda, försäljning av kaffe och hembakt
bröd och förstås varmkorv. Alla medlemmar är välkomna- även
utan katt. Anmäl till
Eva   090-197254  u90113949@telia.com
Ethel 070-5979257 tellasmar@hotmail.com
Vill du skänka något till lotteriet  -   hör av dig!

VÄLKOMNA
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BJKi farten

Den 21 oktober var det raspresentation av Britter i BJKs klubblokal. De var 6 kattägare varav 3 uppfödare
S*Catpearl’s, S*Björktassen’s och S*Brännuddens, som visade sina representanter av rasen i olika
färgvarianter. Bland annat fanns det en långhårig Britt. Den blev väldigt uppskattad av de besökare som sökt
sig till klubblokalen denna kväll. Kanske för att den är långhårig, efter korthåriga föräldrar, och för kattens
enormt yviga och tjocka päls. Antal besökare denna kväll var kring 25 personer. Klubben bjöd på fika, som
vanligt.

Raspresentationen av Brittisk korthår

I slutet av varje år får klubbens nya medlemmar en personlig inbjudan till en träff med klubbens styrelse, så
även detta år. Eftersom 1:a advent närmade sig passade det bra med glögg och pepparkakor på mötet där
stryrelsen presenterade sig och klubbens verksamhet. Naturligtvis fanns det även lussekatter på plats denna
speciella kväll. Ett 10-tal medlemmar fanns på plats; blivande förväntansfulla kattägare och ägare till fyrbenta
kompisar av vitt skiftande slag ex. Rex, Bengal, Siames, Maine Coon, huskatt och Perser. Välkomna till klubben
än en gång!

En söndag i början av oktober fick ett 15-tal
medlemmar ta del av Katarina Österbergs kunskaper
i grundläggande genetik. Vad är egentligen seriös
uppfödning, uppfödarens avelsarbete, hur nedärvs
färger och mönster, dillution och scheman för
färgutfall, var en del av de intressanta ämnen som
togs upp. Vi visste att Katarina föder upp Orientaliskt
Korthår och Norska Skogkatter under stamnamnet
S*Runaways och att hon äger stor kunskap om
genetik - men hon överaskade oss med att vara en
duktig pedagog också! Inga frågor var för enkla eller
för dumma för att ställa och vi tackar Katarina för
hennes tålamod och för att hon kom och föreläste
för oss!

Kattsnack med Katarina - Om katten och dess färger

S*Brännuddens Baltazar, brunmaskad britt.
Ägare: Gabriella Öhman

S*Catpearl’s Golden Calacit, färg shaded golden.
Ägare: Gerd Andersson

Nymedlemsträff
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BJKi farten

Adoni-Lea Nox Bios, Bios är en bruntabbymaskad siames.
Ägare:  Christine Sundbom/Nicklas Sandgren

Orientaliska Korthåret S*tee Asmas Swet Juni,visar upp
sina gröna ögon. Ägare: Annica Ejderlöv,

De orientaliska katterna Siames, Balines och
Orientaliskt Korthår presenterades 23/9. Kategori IV
innefattar även Orientaliskt Långhår, f.d. Javanes, men
något sådant exemplar fanns inte att visa upp annat än
inom inbundna sidor- rasen saknas alltså fortfarande i
klubben. Åtta katter visade upp sig; allt ifrån den ljusa
crememaskade siamesen Loa, bruntabbymaskade Bios
och Pepper, den blå balinesen Kotten som charmade
alla till svarta orientalen Hera,
svartsköldpaddsspottedsystrarna (!) Juni och Jama och
den cremespottade Birro.
Siamesen är en av de allra äldsta kattraserna och anses
härstamma från Thailand, tidigare Siam. Där
betraktades rasen som mycket värdefull; den fick bo i
templen och klostren och en stöld av en siames
straffades med döden.

Till Sverige kom de två första siameserna i början på
1900-talet då prins Wilhelm förärades med två stycken
av kungen och drottningen av Siam. Dessa placerades
på Skansen och blev tyvärr inte långlivade där. Under
årens lopp importerades fler siameser och de ökade i
antal. Under 60-talet var siamesen en av de allra

Presentation av Siames, Balines & OrientalisktKorthår

populäraste raskatterna inom SVERAK och toppade
listan över registreringar. En siames har alltid blå ögon
och mask, d.v.s. ansikte, tassar, öron och svans är
pigmenterade medan kroppen är ljus. Kroppen är lång,
smäcker och muskulös, svansen piskliknande. Huvudet
är triangelformat med lång rak profil och en väl rundad
hjässa, öronen stora och luftiga. Ögonen är snedställda
och mandelformade och intensivt blå. Pälsen är
silkeslen, tättliggande och glänsande.
Balinesen är i grunden en siames med medellång silkig
päls och plymliknande svans. Rasens ursprungsland
anses vara USA och FIFe godkände rasen 1983.
Orientaliskt Korthår är resultatet av ett medvetet
avelsprogram som startade i England på 50-talet där
målet var att få fram siamesiska katter med färg på
hela kroppen. Förutom kroppsfärgen skiljer sig
rasstandarden enbart på en punkt från siamesens -
ögonfärgen: orientalerna har lysande gröna ögon och
siamesen blå.
Till sättet är katterna utpräglat sällskapliga, livliga och
intelligenta. De söker sin ägares uppmärksamhet och
vill alltid vara med som familjens lilla hjälpreda. De
orientaliska katterna trivs i regel inte som ensamkatter
och mottot lyder: köp inte en- köp två!



Klösbrädan 4 - 200410

   Vi grinade inte då, berättar Kerstin i telefonen, men
jag hör på hennes röst att den stunden var svår. Vad
skulle de tre barnen säga? Hur skulle de framföra detta
tragiska budskap? Och just då kom äldsta sonen hem –
han som ivrigast lärt en mycket ung Mojje att med sats
hoppa rakt upp i famnen.
   - Vi måste gräva ner honom innan Lovisa kommer
hem. Hon blir vansinnig om hon får se honom så här
tillplattad.
   Så sa sonen, hämtade en spade och satte den i
händerna på fadern. Själv var han hungrig, sa han, och
gick in i huset. Ögonblicket därefter öppnade han dörren
och ropade:
   - Gräv ordentligt, så han inte kommer upp igen!
   Fredagen övergick i lördag och söndag, och när den
nya veckan kom hade familjen slutat gråta och återgått
till rutinerna. Fast det var svårt. Någon gång, eller flera,
hade de av gammal vana ropat Mojjes namn innan de
gått in. Fler än en gång hade de klivit över en matskål,
som redan var bortplockad, och rundat en vattenskål,
som inte heller fanns kvar på golvet.
   Det värsta var nog att de såg honom, eller skuggan
av honom, litet här och där i huset. Nästan som om han
gick igen.
   Måndag eftermiddag stod Gustav och jobbade i
garaget. Han var ganska trött, för dagen hade börjat
tidigt och jobbet hade varit ovanligt slitsamt, nu skulle
han avsluta ett trist reparationsarbete. Han suckade tungt
och tittade ut genom den öppna gargedörren. Då kom
Mojje spatserande.
   - Var han hemskt jordig, frågade jag.
   - Nää, han såg ut som vanligt.
   - Men?!
   - Jo, det visade sig att vår Mojje hade varit ute på en
längre promenad. Vi hade begravt en annan katt. Usch,
så hemskt!
   - Men hur såg Gustav ut?
   - Ja, det var då jag höll på att bli änka. Han blev rent
chockad! Trött som han var, trodde han att Mojje gick
igen.
   Barnens glädje fick uppväga Gustavs känslor av
obehag, och genast startade undersökningen om vem
det egentligen var som de hade grävt ner. Ordentligt
dessutom.
   Gustav har hämtat sig numera, men när vi frågade
honom om händelsen förra gången vi hade vägarna förbi
Burträsk, så skakade han bara på huvudet och lät en
glasartad blick svepa runt sig.
   Den gravade katten visade sig vara en nyinflyttad
rymling.

Karin Degerliden

   - Jag trodde jag skulle bli änka i helgen, sa lill-
svägerskan i telefonen från Burträsk. Det var rent
kusligt!
   - Men du brukar väl inte vara lättskrämd, försökte jag
trösta.
   - Nähä? Kanske inte! Men Gustav, den stackarn, det
var han som blev skrämd från vettet.
   (Jo, jag vet att en människa från Burträsk inte pratar
så där, men jag litar inte på min förmåga att stava rätt,
så denna kuslighet återberättas på relativt ren svenska.
Alternativet hade varit att låta lill-svägerskans storebror,
det vill säga min käre make, berätta historien, men då
hade ni inte fattat någonting – och det hade ju varit
slöseri med både er tid och föreningens papper.)
   Nåja, under ömsom kvävda snyftningar och suckar
och senare lika kvävda skrattsalvor berättade min yngsta
svägerska Kerstin om den älskade familjekatten Mojjes
senaste eskapader. Men först ska jag berätta om katten.
   Mojje är grann. Rödtabby, kaxig, stolt näsrygg och
mestadels höjd svans. Ögonen gnistrar djupgrönt och
motorn går på högvarv, när han kärleksfullt och
dödsföraktande kastar sig upp på någon av familjens
medlemmar. Nu är inte detta Mojjes ”fel”. För detta
har husets pojkar lärt honom innan han vägde så mycket.
Han är även en bra jägare, och ibland kan det hända att
ute är något mer spännande än inne. Då får den övrig
familjen vänta något dygn innan han dyker upp på bron
och talar om att han är hemma.
   Nu hade det gått mer än ett dygn. Så här länge hade
Mojje aldrig varit hemifrån, och Kerstin stålsatte sig inför
den makalösa förtvivlan som skulle följa om katten inte
snart dök upp. Men så kom han hem, fast inte som hon
tänkt sig.
   En dag när hon kom med bussen från jobbet i stan,
väntade maken Gustav på henne ute vid garaget. Han
såg ledsen ut, och pekade bara bort mot cykelstället.
Där stod en låda med en tidigare stolt, rödtabby hankatt
i. Katten var tvivelsutan ordentligt död.
   - Visst är det Mojje? sa Gustav och Kerstin hörde på
hans röst att han ville ha ett nekande svar.
   - Hur har du hittat honom, frågade Kerstin samtidigt
som hon försiktigt undersökte katten. Eller det som var
kvar av honom.
   - Det var en ung kvinna, som körde på honom, och
när hon mötte grannen kände han ju igen Mojje. Sen
kom dom hit. Jag tog med en låda och la honom i, och
sen bar jag hem honom. Visst är det Mojje?
   - Nog borde du väl känna igen vår egen katt!? Se här
på hakan; där är den där pricken. Se på den vänstra
framtassen; där är en tå mycket ljusare. Se på
morrhåren; ett hårstrå växer ute på kinden. Jo, nog är
det Mojje, alltid.

Mojje – katten som gick igen!!
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Vi har tidigare varnat för olika julblommors giftighet genom att publicera
Agrias sida om detta. Här kommer en påminnelse, så du slipper åka med
katten till veterinären på julaftonen. Varningarna gäller även hunden och
andra små djur.
Amaryllis: Hela växten är giftig och kan orsaka både kräkningar och
diarré.
Julstjärna: Växtsaften ger irritation med kräkningar och diarré.
Symptomen är i de flesta fall lindriga. Kraftigare besvär med svullnader
och svårigheter att svälja kan förekomma.
Julkaktus: Ofarlig
Julros: Hela växten är giftig!
Hyacint: Löken är giftig. Kan ge kräkningar och diarré.
Liljekonvalje: Hela växten är giftig. Kan ge kräkningar, diarré och ge upphov till
hjärtproblem.
Mistel: Bladen och bären innehåller ämnen som kan irritera och orsaka diarré och
kräkningar.
Novemberkaktus: Inte giftig.
Tidlösa: Hela växten är giftig! Katten/hunden blir törstig, får svåra kräkningar, blodig
diarré, cirkulations- och andningsproblem. Förgiftningen påverkar njurarna.
Tulpan: Hela växten är giftig! Men relativt ofarlig. Kan orsaka kräkningar,
magsmärtor och salivering. Kan ge cirkulationsproblem.
Tazett: Kan vara giftig!

Katten och julblommorna

Misstänker du att ditt djur har blivit förgiftat, ska du kontakta veterinär.
Under helgerna kan det vara svårt att få tag på din vanliga veterinär, men det går
bra att ringa till Agrias Telefonveterinär för råd.
Tel 0900-100 51 61 (kostar 25 kronor). Öppet vardagar 16.00 – 24.00 och helger
07.00 – 24.00.
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Hej, dä ä n Gunnar!
Õm man jämför vä dä ja ha vöre vä
õm, sä ä drivis´n i garachä och hagle
ini hall´n rakt barnschlit. Õm je minns
(vicke ja tvivla på) sä skull jag på n
utställning igen. Före ganga gick ä
väl bra inna vi for, men nu vare anne.
Je förstå att käringa hadd fått nys
õm att dä va någre saker sõm hon
skull göra inna vi for. Sõm äxempel
kan ja nämn att hon tyckt att ja int
va no ren, utan nu skull dä chvättes!.
Ättersõm ja aldri gjort ä för, sä va ja
int beredd på va sõm skull hänn.
Käringa spänt tag i mäg å sä bar iväg
ditta duschrumme. Ättersõm jag ana
oråd ve en gang, sä klöst ja fast mäg
dära döragåta (dörröppningen för je
sõm int begrip vanli svenska), men
va hjärt dä. Ha man n 100 kilos
käring baki rõggen, sä hjälp ä int att
man ha långe kloa. Hon tötte fast
mäg på gõlve och sä sprute na vattne
på mäg. Herreligen sä hemskt dä va!
Nu ska vi göra dig riktigt fin inför
utställningen. sa käringa. Int tyck
ja dä va na fel på mäg, men när
käringa ha bestämt sä då hjälp inga
böner. Hon hällt na chvättmedel på
mäg och gnidd, sä ja trodd att ja skull
varl hårlös. Ätter att hon sköljt å
mäg, sä skull ja tõrkes. Käringa lyfte
opp mäg å när vi geck förbi spegeln,

sä råke jag fo si mäg själv. JA
TRODD JA SKULL DÖ! No ha ja
hört talas õm svältfödd kattern, men
nu såg ja själv ut sõm ja ba hadd skinn
å bena. Håre spreta åt alle håll, dä
såg ut sõm õm ja hadd blive chvätte
vä limme. Nästa chock kõm när
käringa ställt mäg på strykbräda och
tog fram n apparat. När hon slog på
elände, sä storma dä kring mäg, sä
jag trodd ja skull blås ne på gõlve. Å
sä levt ä n apparat´n õm sõm när
dammsugarn gå på högvarv. Hon
vifta vä ä darn blåsväre brano läng
innan hon gedd sä. Gå nu inte och
smutsa ner dig, utan håll dig ren
fram till utställningen. Jahapp,
tänkt ja å for ditte kattlåa dä förste
ja gjord.

Ja fick ä lugnt någre daga innan
de bar iväg ditta utställningen. Där
fick jag ännu n chock. Kan je giss
va käringa gjort?! Jo, hon hedd
barnpudre på mäg! Hur tro ni de
käntes för mäg, sõm ä känd för mina
manliga talanger, att lukt sõm ä
bånarschel?! Sen bar sä int bätter
än att hon skull kam mäg å. Ja va
förstörd i tri daga ätter den pärsch´n.
Ja hör je int är ä lätt dell å va kattgõbb
int!

Sä bar ä iväg till n domar, sõm skull
tött på mäg. Ve å fasaner! Va tro ni
käringa råke hitt åt?! Jo själve
pössan! Men vad är meningen med
detta?! fråga kärringen. Är katten
fertil? De orde hadd ja hört för, sä
ja visst va hon ment. Hadd ja ba rådd
ve och tala, sä skull ja berätte õm
hur färtil ja ä. Katten måste genast
lämna utställningen Fertila
huskatter får absolut inte ställas
ut. Õm ja ba ha könne, sä skull ja ha
pusse käringa! Hör je dam sprange
sõm a toka å käringa hon föll ihop
dära gõlve. Ja rektet såg hur
tus´nlappa fladder iväg för na. Nu
va man int länger like myche värd.
Vad skall jag göra?! Vad skall jag
ta mig till ?! åma sä käringa. Först
å allt kan du väl stig opp, tänkt ja.
Begrip du int att ja skämmes öga ur
mäg õm du ligg o bre ut dä på ä darn
vise. När hon stige opp sä plocke na
ner grannlåta från bur´n och stöppe
in mä ti fraktlåa å sä bare iväg hem.
Ja va gla å käringa sur, sä dä va sõm
vanlit. Ja, herreligen va dä kan varl
tokit!

Nu fo ja säg tack och farväl för n
harn gånga. Vi höres!
Je må ha nä
N Gunnar

Förtydligande
För att undvika eventuella missförstånd vill vi förtydliga att Gunnar är  en uppdiktad
personlighet som berättar sin livshistoria med glimten i ögat.
För huskatter gäller följande: På utställning ska katter äldre än 10 månader vara kastrerade och intyg ska uppvisas BJK följer SVERAKs riktlinjer om att det inte ska bedrivas avel med huskatter Alla katter som saknar stamtavla är huskatter oavsett föräldrar och utseende
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Lästipset

Nya medlemmar

Välkomna!

Annika CarlssonHanna ErikssonAndré HolmHannele Kujala TölliEwa Norén SvenssonAgneta ThorfveFelicia ThörnströmHeikki TölliMaria Westerlund

Påminnelse angående medlemskap
 Huvudmedlemskap kan endast erhållas i en

klubb och detta beror delvis på att alla Sverak-
anslutna klubbar får röstmandat baserat på
antalet medlemmar.

 Huvud-, junior-, och familjemedlemmar får
annonsera sin uppfödning mm. på hemsidan och
i Klösbrädan.

 Gällande BJK:s aktiviteter har ovanstående
medlemmar förtur och stödmedlemmar kan delta
i mån av plats.

Kattägarens handbok
av Ulla Barvefjord, foto: Eivor Rasehorn.
ICA förlag 2004
Recension kommer i nästa nummer.

Nytt  i BJKs bibliotek
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A Flashpaw´s To my delight
(Uppfödare: Claudia Halsinger, Österrike)

Claudia skriver i ett av sina första mail:
  “Hon är född 04-03-2004 och är en top-show-
kattunge. Eftersom jag inte kunde bestämma mig för
om jag skulle behålla henne eller inte, är hon
fortfarande kvar här med mig. Till slut började jag
ändå att söka efter ett passande hem åt henne. Jag
behöll en syster från förra kullen och behöver inte två
full-systrar, så jag lät hjärnan vinna över hjärta.
 Låt mig få veta så fort som möjligt om ni vill ha henne
eller inte, för jag vill meddela de andra intressanterna
om hon är ledig eller såld. Jag tycker inte att det är
rättvist att hålla dem hängandes för länge”.

  Eftersom Russian Blue är en ganska liten ras i Sverige
kan importer mestadels ses som positiva. Min sambo
Daniel favoriserar den ”nyare” ljusare typen av ryssar
och därför letade vi utanför Sverige. Så är vi vad som
kan kallas för ”pryl fantaster”, gillar dyra, häftiga och
funktionabla prylar. Så om vi står i valet och kvalet mellan
två föremål med samma funktion, fast en finare/dyrare
än den andra… Då väljer vi den finare (och olyckligtvis
för mestadels även dyrare). Katterna är för oss lite av en
hobby på samma gång som de är små familjemedlemmar.
Visst skulle det gå lika bra med en ”bondkatt”, men
”prylmänniskor” som vi är så självklart valdes raskatter.
  Fadern är en Japansk/Amerikansk import och modern
har rötter från Tyskland. Eftersom det inte går att
importera utanför EU/EFTA-länder utan karantän tyckte
vi att det var spännande med en sådan stamtavla. Claudia
Halsinger fick jag kontakt med via hennes hemsida,
”www.flashpaws.net”. Vi inte kunde åka och titta på
katterna och därför krävdes för oss en bra kontakt med
uppfödaren, för att vilja köpa. Även det faktum att Tomy
skulle bo hos Claudia i 6 månader förutsatte ett förtroende,
att hon kunde ”uppfostra” katten. Claudia visade oss alla
Tomys förfäder som hon ägde via webb kamera; den
vuxna systern, mamma, pappa, mormor, mormorsmor,
mormorsmors mor och Tomy så klart. Vidare beskrev
hon vår blivande kisses och hennes upptåg över tiden via
e-mail; ”Tomy mår bra och är nu Bossen över alla
kattungar (3 kullar), eftersom hon är snabbare och

smartare än de andra :-)”, ”I dag red hon runt på
vår hundvalp och tyckte att det var hemskt roligt!
Hunden i fråga hade ingenting emot sin
fripassagerare. Jag sprang för att hämta min
kamera, men självklart hade hon hoppat ner när
jag kom tillbaka :-(“, “Hon öppnar mina
skrivbordslådor lika säkert som sin mor och älskar
att sova på mina kläder, men mest av allt tror jag
hon gillar att se mig leta efter henne... :-)”.
  Inledningsvis planerade Claudia att skicka Tomy med
en kamrat, som skulle flyga upp till Sverige, men
bestämde sig senare för att själv är bästa dräng. Vi
möttes på Arlanda. Över internet hade jag skapat en
positiv bild av Claudia och blev inte besviken. Snarare
överraskad att hon verkade ännu trevligare i
verkligheten, än vad jag från början hade föreställt mig.
  ”Lillan” var tvungen att åka tre flygresor innan hon
kom hem till oss i Umeå. För det första är det inte direkt
djurvänligt på flygplan. Djuren måste åka längst bak vid
motorerna, för att allergikerna ska sitta längst fram och
detta är ”policy”. Enligt mig en regel någon tänkt ut,
utan att tänka efter riktigt. Djuren blir ju i regel livrädda
för bullret och kan inte använda sig av öronproppar till
skillnad från allergiker. Det andra är ventilationen, kalluft
som blåser rakt ut.
  Tomy var på resande fot hela dagen och var tvungen
att lyssna på två jetmotorers öronbedövande buller under
flygresorna, då går det ej heller att sova. Vidare ådrog
hon sig en rejäl förkylning samt några dagars irritation i
vänster öga. Flygbolag skärp er, hur svårt kan det vara
att ändra ”policy” till: Djur fram och allergiker bak?
  För att en liten kattunge ska slippa utsättas för onödigt
lidande. Kanske stora flygbolag inte är medvetna om
att djur också har känslor och rättigheter? Som om det

Anna Saverstam har nyss fått hem
en liten rysshona från Österrike. Vi
bad henne skriva lite om hur det
gick till.
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inte är nog att lämna sin familj och hantera en helt ny
levnadssituation. Så ska ”den lilla” bokstavligt bli liv-
rädd. Den ovan nämnda regeln fans ej att begrunda på
flynordics hemsida. Informationen jag hittade under
”Resevilkor/Djur” var: ”Vi tillåter endast djur
under 8 kg (inklusive bur eller väska som går att
ställa under stolen framför) inne i kabinen (1 per
person, maximalt 2 per flygplan). Dessa skall då
sitta i bur om djuret är rymningsbenäget eller i
vattentät väska som går att stänga. Gnagdjur
accepteras inte ombord. flynordic checkar inte in
djur. Passageraren måste själv upplysa sig om vilka
regler som gäller på ankomstorten, beträffande
vaccinationer och karantänsregler. flynordic
ansvarar inte för några kostnader som kan
uppkomma pga att passageraren inte tagit reda på
gällande regler”.
  Vi är mycket nöjda med våran import och jag
rekommenderar Flashpaw’s uppfödning. Claudia har
exporterat förut och tog hand om alla vaccinationer samt
nödvändiga dokument. För er som inte vet om alla regler,
alltså varför hon tvunget skulle bo hos Claudia i 6
månader, ska jag nu förklara. Österrike räknas inte som
ett rabiesfritt land och därför måste ungen vaccineras
emot det. Vaccinationen kan göras först vid 3 månaders
ålder och tidigast 120 dagar efteråt kan katten testas.
Den ska då ha utvecklat ett visst antal antikroppar, för
att få godkänt på den punkten. Nu har en ny lag trätt i
kraft. Om katten är yngre än tre månader, lokal veterinär
intygar inga fall av rabies inom xkm i xår och
uppfödaren intygar att katten är frisk. På så vis kan nu
katter importeras under tre månader.
6 månader verkade gammalt och egentligen ville vi ha
en mindre katt. Det kändes som ett så starkt skäl att vi
avvägde att inte importera (från början visste vi inte om
den nya lagen). Calippo kom hem till oss vid 3,5 månader

och han var LITEN, så nu när hon kom insåg jag att
hon också var liten. Jag har ändrat uppfattning och förstår
inte hur man kunde ta kattungar ännu tidigare förut. Nu
när jag fått henne tycker jag att 3,5 månader var nog så
litet. Fick jag välja mellan mindre än 3månader eller mer
än 6 månader så skulle jag idag välja det senare, vilket
jag inte ansett 2 månader bakåt i tiden.

AnnA
  Motorn har en sån ”touch start”, bara man snuddar henne
går den igång. Hon kryper gärna upp i knäet och gosar aktivt;
trampar, boxar med huvudet, säger till om människan tappar
fokus, luktar, tvättar. (Detta låter ju mysigt men hon har ej
lärt sig att det är oartigt att nysa ner andra). Som tidigare
nämnt av Claudia verkar hon faktiskt njuta av att se oss leta
efter henne. Hon vet när vi talar till henne, men ligger kvar
tills hon är hittad och då kommer hon fram av sig själv. Hon
talar mycket, då inte med jamningar utan mestadels skjorrar.
Hitintills står tornfisk och ägg-gula står högst på menyn.

Tomy
Calippo är en farlig typ: Först fräser och morrar han på mig.
Klöser mig jättehårt på pannan så jag inte kan gosa ordentligt
utan att det gör ont. Fast jag kan också vara farlig, det fick
han erfara. Så nu är det jag som tagit över; liggringen,
fönsterplatserna, leksakerna, maten etc.
Calippo är ganska läskig, man vet aldrig vad han hittar på.
Springer jag över golvet ligger han på lur någonstans och
hoppar fram. Sitter jag fridfullt och tittar, plötsligt har han
smugit på mig och är där med sin tass för att rör på mig. Så
kan han ligga och stirra på mig så länge att jag blir trött och
somnar.
Calippo
Nu ska ni få höra det har flyttat in en underbar liten varelse
hos mig. Jag kan inte se mig mätt, så har hon en likadan svans
som jag, den är jätterolig, hoppar och far. Fast ibland kan hon
vara okänslig och såra mig. Jag vill ju bara leka, men när jag
hoppar fram eller springer blir hon Fröken fräs. Matte säger
att det kan bero på att jag var så otrevlig i början, men det har
då jag inget minne av. Hon påstår att jag försökte jaga bort
bruden och sedan kom upprörd och berättade att jag hittat
henne, ”- att hon är faktiskt kvar vet ni det?!”
Så långt mitt minne räcker har jag alltid älskat Tomy.

“Första tiden hemma
hos oss hade vi prob-
lem med
språkförbistringar, hon

Av: Anna Saverstam, S*Grrr
 www.roback.nu/lgh12/grrr
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Djurskyddstillsyn
Vi utför tillsyn enligt djurskyddslagen. Djurskydd innebär
att husdjur och djur som hålls i fångenskap ska
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och
sjukdom. Djur ska vidare hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras
hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. I
tillsynen ingår bl a inspektioner av djurhållning,
prövningar av ansökningar, intygsbesiktningar av
djurtransportfordon och deltagande i djurförsöksetiska
nämndens sammanträden.
Vi medverkar även till ett förbättrat djurskydd genom
våra kontakter med djurhållare, allmänhet och aktörer
som har kontakt med djurhållare samt genom att
tillhandahålla information, besvara frågor och ge råd.
Samtliga djurhållare i kommunen kan bli föremål för
tillsyn. Vi bedömer tillsynsbehov och prioriterar insatser
och besöksfrekvens utifrån djurhållningens karaktär och
vår riskbedömning beträffande brister i djurskyddet.
Här kan djurhållare med aktiv egenkontroll bidra till att
underlätta prioriteringarna.
Vi lovar att
Lämna råd och information på ett tydligt sätt. Vi ska
bland annat genom samrådsmöten bidra till en levande
dialog med verksamhetsutövarna.
I vår myndighetsutövning hålla en hög kompetens samt
vara tydliga, enhetliga och konsekventa samtidigt som
ett helhetsperspektiv iakttas.
De djurhållare som prioriteras högst i tillsynen ska vara
de där tillsyn under en längre tid inte skett samt de där
brister i djurskyddet kan misstänkas.

Vi vill bli bättre
Vi ska utveckla vår hemsida så att företagare och andra
intressenter inom djurhållningsområdet snabbt kan få
nödvändig information.
Genom att utveckla rutiner och metodik ska vi snabbare
nå ut med besked i ärenden och få fler människor att
uppleva tillsynsverksamheten som skälig och effektiv.
Vi vill gärna att du framför synpunkter, klagomål och
förbättringsförslag på vår djurskyddstillsyn. Kontakta
oss enligt nedanstående information.
Vill du veta mer
Vi  du veta mer eller kontakta oss kan du skriva eller
ringa till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. D har rätt att
vara anonym om du så önskar.
Du kan även besöka vår hemsida
www.umea.se
Adress: Umeå kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskydd
901 84  UMEÅ
Tel: 090 – 16 16 97
Fax: 090 – 16 16 96
E-post: miljoenheten@umea.se
Fastställd
Detta dokument är fastställt av Miljö- och
hälsoskyddsnämnden 2004-08-26 och gäller ett år efter
fastställandedatum.

Kvalitetsdeklaration  Djurskyddstillsyn

Umeå kommun
Miljö och hälsoskydd
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InfoSVERAK

Aktuella avgifter
Registrering av kull/ stamtavla
Enkel avgift, ungar inte äldre än 3 mån. 200 kr
Dubbel avgift, ungar äldre än 3 mån. 400 kr
Stamtavlor
Halv avgift, t.ex. ändringar/ tillägg/transfer 100 kr

Huskattbevis
SVERAKs styrelse har beslutat att huskattbevis
kommer att utfärdas utan kostnad även under 2005.
Julstängt på kansliet
Kansliet kommer att vara stängt från  den 23
december till den 9 januari.
Årets Kattutdelning
Utdelningen av Årets Katt 2004 sker i samband
med Nerikes Kattklubbs utställning 4 - 5 juni 2005.
SVERAKs årsmöte
Årsmötet hålls i Västerås 19 - 20 mard.

Stamnamn
Nyregistrering 1500 kr
Överföring från IDP 1000 kr
Endast stamnamnsbevis     50 kr
SVERAKs och FIFes stadgar och regler
Hela paketet   50 kr
Enstaka häften   15 kr
Kompendiet “Att ha katt”   50 kr
Stamnamnslista          150 kr
Startpaket 300 kr
FIFes standard 250 kr
FIFes EMS lista  40 kr
FIFes Coulor Chart 100 kr
FIFes titelkokarder 250 kr

SVERAKs kansli
Åsbrogatan 33
504 56 Borås
tel: 033- 10 15 65
BANKGIRO 630-2962
E-POST sverak@sverak.se
Hemsida www.sverak.se

KATTEXPO- GRANNGÅRDEN 12/3
Anmäl dig till årets första kattvisning i

Granngårdens butik på Västerslätt.
Butiken är öppen 10.00- 14.00

Anmälan till   info@bjorkstakatten.nu
Välkomna

OBS! Glöm inte kattens vaccinationsintyg.
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Grand Internationell Champion
S*Barkli’s Don Juan, NFO n0924
Skellefteå 2009-10-09
Ägare: Kerstin Boström

Titelkatter

Europachampion
S*Co'Coons King of Clubs, MCO ns23
Mo i Rana den 2004-06-19
Ägare: Lena & Tommy Sjödin

Europapremier
S'Björktassen's Adonis, BRI a
Skellefteå 2009-10-09
Ägare: Sara Björk

Grattis !!!
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katterTitel

Champion
S*Zaxofragas Bruno, CRX  b
Skellefteå 2004-10-09
Ägare: Monica Steimert

 Internationell Champion
S*Fjällvinden's Vilda Hilda, SBI n
Skellefteå 2004-10-09
Ägare: Catrin Bergkvist

Premier
S*Kaizen Propaganda
Skellefteå 2004-10-09
Ägare: Maria Lindvall

Internationell Champion
S*Barkli’s Snowflake, NFO w
Skellefteå 2004-10-09
Ägare: Anna Sjöström

 Champion
S*Just Catnap's Robbie, NFO ns0924
Skellefteå 2009-10-09
Ägare: Kerstin Boström
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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 Kunskapscentrum
för
husdjur i Sverige
HusdjursSverige är ett unikt projekt som
syftar till att vara en attraktiv samlingsplats
för de som söker kunskap och information
om ämnet husdjur.
   Den riktar sig i första hand till de som i
sitt arbete har anknytning till hus-djur. Men
då den är en produkt i sann
inter-net-anda är den öppen och tillgänglig
för alla med dator, modem och ett intresse
för hus-djur.
http://www-husdjurssverige.slu.se/

Fram till slutet av 90-talet var det praxis att vänta med
kastration tills efter könsmognad. År 2000 kom nya
rekommendationer från svensk veterinärexpertis att
kastrering av han- och honkatt kan utföras fr o m 6 mån
ålder. Syftet framför allt att minska antalet lösspringande
och övergivna katter. Detta har även varit orsaken till
tidig kastration som man hållit på med i USA de sista 20
åren.
Bland djurägare och veterinärer är det en vanlig
uppfattning att kastration före pubertetens inträdande kan
vara farligt för kattens fysiska eller psykiska hälsa.
Några svenska studier i ämnet finns ej gjorda utan alla
undersökningar är gjorda i USA. De ger vid handen att
katter kan kastreras från 6 veckors ålder utan ökad risk
för komplikationer eller biverkningar även om man pratar
om exempelvis försenad epifysslutning kan predisponera
för vissa frakturer, att de blir feta, men det blir även
äldre kastrerade. Påverkan på immunförsvarets
utveckling bör utredas vidare.
Vid 6-8 veckors ålder infaller kattens ”fear imprinting
period” och det är inte uteslutet att otrevliga upplevelser
under denna period kan leda till oönskade
beteendeförändringar etc.
Huvuddelen av denna artikel hämtad från svensk
veterinär-tidning 2002 nr 12 och skriven av en veterinär
Måns Röken. De som vill ha mer information kan läsa
där.

Kontentan är framför allt att före 12 veckors ålder
rekommenderas ej kastration pga risker vid bara
injektionsanestesi och att orsaken till tidig kastration är
framför allt att minska risken för oönskade kullar och
att minska antalet lösspringande  och övergivna katter.
MVH
Veterinär Lars Göransson

Vissa uppfödare väljer att låta kastrera sina hankattungar före flytten till det nya
hemmet, d.v.s. hankatten kastreras redan vid 11-12 v. ålder? Vad får detta för
konsekvenser för katten? Kan man säga att ingreppet inte får några negativa följder
för katten?

Ingen kastrat! S*Milda ma Tildes Nisse
Rimfrost - ny avelshane. Ägare Viktoria
Sandlund
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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God Jul
Gott Nytt År

Önskar
S* Bergbackens

Siames & Oriental
Annie Lundström

God Jul & Gott Nytt År !
önskarS*Björktassens

      Sara Björk & Gunnel Lindehall

God jul!
S*Tell Asmarorientaliskt korthår &siames

S*Xenti’s
önskarGod Jul

och Gott Nytt År!
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S*Degerlidens
önskar alla en

God Jul och ett
Gott Nytt 2005

S*Blue Aveny
önskar God jul

och Gott Nytt År!
Siameskattungar till salu!
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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
S* Silverspirit´s
Åsa Burström     0932 - 410 01
E-post: mediaproduktion@runaways.ac.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/runaways/
B r i t t i s k  k o r t h å r
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/
C o r n i s h  R e x
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@vannas.net
Hemsida: http://medlem.spray.se/brandkatten
S*Englundens
Ann Englund 090 - 325 20
E-post: annenglund@home.se
Hemsida: http://hem.bredband.net/lovjoh/
S*Qurra Moyaz
Kristina Asplund    0930-303 75
E-post: erik.asplund48@home.se
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson    090-191067
E-post: joajon00@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/joajon00
Britt-Inger Niva & Jenny Öhlund    070 - 388 91 23
E-post: rexkatten@yahoo.se
Hemsida www.geocities.com/hamnskarskatten/
Devon R e x
S*My Angel
Elin Quist    090 - 19 66 06
E-post: e_quist@hotmail.com
S* Sigillion’s
Lena Dau    0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

H e l i g  b i r m a
S* Bia’s
Birgitta & Bengt Sandgren    090-423 77
070-475 46 66 Birgitta   070-565 51 10 Bengt
E-post: bengt.sandgren@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/bia-s
S*Eithel's
Therese Bahlenberg  090 - 13 95 37,  070 - 271 66 45
E-post: bahlenberg.therese@telia.com
S*Lilla yllets
Catrin Bergkvist    090-13 67 80
E-post: catrin@lillayllets.se
Hemsida: http://www.lillayllets.se
S* Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson090-19 22 53,
070-305 92 51
S*Salsakattens
Eva Andersson     090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
S*Vinaminni’s
Elin Hedström    090 -  401 21
E-post:  elin@nuovoinizio.se
M a i n e C o o n
S*Arctic Star
Linda Adolfsson 0941 - 100 02
linda.adolfsson@ktv.asele.se
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@holmsund.nu
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S*Swedcoon´s
Agneta Andersson
090-66065
mailto:agneta-and@spray.se
hem.passagen.se/henkyno1
S*ToLe’Coons
Lena & Tommy Sjödin 090 - 221 45
E-post:  tommys@roback.nu
Hemsida:  http://www.roback.nu/lgh36/
N o r s k  s k o g ka t t
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 0934 - 332 24
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com

Uppfödare i BJK
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S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren  090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:  http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S*Madison's
Susanne & Janne Larvia    090-304 44
E-post: madisonscattery@hotmail.com
Hemsida: http://madisonscattery.com
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S*Tasstrampets
Johanna Jonsson   090 - 19 10 67
E-post:   joajon00@hotmail.com
Hemsida:   http://hem.passagen.se/joajon00
S*White Pearl
Susanna Lind  090 - 77 87 22 073-587 47 33
E-post:   susannalind2@hotmail.com
Hemsida:   http://www.skogskatt.se
S*Önskan's
Ida Gustavsson  0663 - 106 09 070-566 98 69
E-post:   chowie222004@yahoo.se
Hemsida:   http://www.geocities.com/chowie222004
Orientaliskt korthår & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se
S*Blue Aneny´s
Maria Jansson
0935 - 209 66   070 - 255 88 99
E-post: tassan57@hotmail.com
Hemsida: http://www.Blueaveny.info.se
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com
Pe r s e r  & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
Lina Degerliden  090 - 13 62 96
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Dragonfly’s
Lina Tonegran 090-18 95 00
E-post:zweivierzwei@yahoo.com
S*Habituss
Nadja Hägglund    090-774052
E-post: Habituss_elon@hotmail.com

S*Subwoofer
Eva Falck   090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
R a g d o l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 090-971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S*Itchy Koo
Hanna Sandström 090-192108
E-post: hanna@itchykoo.se
Hemsida: http://www.itchykoo.se
S*Nattkattens
Jeanette Viktorsson  090-14 65 66,   070-300 02 05
S*RagaCoon
Synnöve Solbakk Karlsson,  090 - 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.umehus19.ac.se/lgh44/RagaCoon
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27
S*Vilda Western`s
Kerstin Tjäderborn  090-18 20 05, 070-395 76 60
E-post: pudeltax@hotmail.com
Hemsida: http://www.vildawestern.tk
Russian blue
S*Grrr
Anna Saverstam  073  073  45 61
E-post: grrr@roback.nu
Hemsida: http://www.roback.nu/lgh12/
Somali
S*Backilandets
Eva Wålinder  0950 530 40
E-post: xhosa96@hotmail.com
Sibirisk katt
S*Sibericat
Sara Vikström,  0910 - 830 38
E-post: sara@vikstrom.nu
Hemsida: http://www.sibirikatt.com
Sphynx
All-Hairless
Maria Norberg 090-404 80
E-post: all-hairless@holmsund.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/allhairless/

Uppfödare i BJK
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Avelssidan
Avelshanar
CORNISH REX
S*Zaxofragas Bruno. CRX b, blodgrupp A.
Monica Steimert   090 - 77 61 05, 
070 - 577 61 35.
E-post:  monica.steimert@telia.com 
S*Tasstrampets Albert Einstein, CRX a
Blodgrupp A
Carina Brand  0935-230 41, 070 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemisida: http://medlem.spray.se/brandkatten
NORSK SKOGKATT
S*Gottneriver`s Guffy, NFO es 0922
S*Krusmon´s Gran Mauro, Nfo n
S*Abuela´s Bastian, Nfo ns 09 22
Ida Gustavsson  0663-106 09 alt. 0663 104 15
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: www.geocities.com/chowie222004
IC S*Just Catnap's Mad Max, NFO n 23
Susanne Larvia
E-post: susanne@madisonscattery.com
hemsida: http://madisonscattery.com
CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se
S*Milda ma Tildes Nisse Rimfrost,  NFO
d0924
Viktoria Sandlund  090 - 14 89 04
070 - 226 73 23
E-post:  viktoria.sandlund@dalennet.se
PERSER/EXOTIC
EC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
SIBIRISK KATT
Cinnyj, SIB as0923
Misha, SIB ns23
S*Sibericat
Sara Vikström  0910-83038
sara@vikstrom.nu
www.sibirikatt.com

Planerade kullar

Väntade kullar

NORSK SKOGKATT
S*Madison's planerar en kull i höst/vinter -04
mellan...
IC S*Southamptons Luthien NFO f0923
IC S*Just Catnap's Mad Max, NFO n23
Mer info & bilder finns på hemsidan http://
madisonscattery.com
Susanne Larvia  090-30444, 070-6265365
E-post: susanne@madisonscattery.com
S*Önskan's planerar att para...
Far: CH S*Gottneriver´s Guffy es 09 22
Mor: S*Myselisia´s Eloise n 24
Ida Gustavsson, 0663-104 15, 070-566 98 69
E-post: chowie222004@yahoo.se
Hemsida: www.geocities.com/chowie222004
DEVON REX
S*My Angel planerar en parning mellan
Mor: IDP*Talamasca's Daylight Torn DRX
f09 (B)
Far: N*Santalas Gizmo DRX ns22 (B)
Elin Qvist
Telefon: 090 19 66 06 alt. 070 367 53 31
E-post: e_quist@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/
devon_rex
S*Sigillion's planerar en parning
mellan
Far: (N) Santala's Gizmo DRX ns22
Mor: S*Peavey's Reflection of
Pennylane DRX d
Lena & Lars Dau  0930-32034
0703687813, 0706883977
E-post: devon@sigillion.com
Hemsida: www.sigillion.com

RAGDOLL
S*RagaCoon planerar en parning mellan
Mor: S* Sommarlunds MossRoss, RAG a04
Far: Azzi`s Frodo, RAG a04
Synnöve Solbakk Kalsson  090 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.ragacoon.com/

BRITTISK KORTHÅR
S*Catpearl's har kattungar födda 1/12
Far: S*Catpearl's Golden Calacit, BRI ny11
Mor: Holtas Harrier, BRI ns11
1 hane ny11
1 hona ny11
Gerd Andersson 090-14 98 23 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: hem.passagen.se/catpearl/

S*Vilda Western´s har kattungar födda
14/11
Far: CH King Pellinor á Camelot Treasure.
Rag n
Mor: S*Sheltieblue Raggalollipop. Rag a
3 hanar
1 hona
Kerstin Tjäderborn  090-18 20 05
Hemsida: www.vildawestern.tk

CORNISH REX
Kattungar födda efter
Far: S*Kazimirez Allain CRX w61 blå ögon)
Mor: S*Englundens Toulouse CRX d33
1 hane d2309
1 hane d/e33
1 hona f09
1 hane e2309
http://hem.bredband.net/nemi
Frida Jonsson  090 - 13 13 18
E-post: jonssonfrida@hotmail.com

Kattungar till salu

RAGDOLL

RAGDOLL
S*Fjälltoppen´s Eucalyptus rag n03
Carin Nilsson  090 971 07
E-post: fjalltoppen@hotmail.com
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
RUSSIAN BLUE
S*Glasskattens Calippo Merry X-mas,
RUS
Anna Saverstam
E-post: anna@roback.nu
Hemsida: www.roback.nu/lgh12/calippo

S*Sommarlund's planerar parning mellan
Mor: CH S*Katrinelund's Mirakel RAG a
Far: CH S*Amazing Dollz Blue Bical RAG a03
 För ytterligare information Kontakta...
Camilla Sommarlund
Tel: 090-142512
 E-post: Pyret_5@hotmail.com
S*RagaCoon’s planerar en parning
mellan...
Mor: S* El Moroccos LadyGun, MCO f 23
Far: N*Artic Coons Quatro, MCO d
Synnöve Solbakk Kalsson  090 462 88
E-post: solbakk@umehus19.ac.se
Hemsida: http://www.ragacoon.com/

I Sävar väntas en kull Cornish rex vecka 53...
Mor: My Little Cats Lilli Coxi, CRX g09
Far: Älgskogens Tage Trocadero, CRX d09
Lena Lundberg   090 504 77
 076 812 20 19
E-post: rulerrobzerg@hotmail.com

CORNISH REX
S*Brandkattens väntar 2 kullar vecka 51
Far: S*Tasstrampets Albert Einstein, CRX a
Mor: IC S*Magicbrook Whirlwind, CRX ns
Far: S*Tasstrampets Albert Einstein, CRX a
Mor: IC S*Englundens Duchess, CRX d 23
Carina Brand  0935-230 41, 070 575 30 41
E-post: brand.pengsjo@vannas.net
Hemisida: http://medlem.spray.se/brandkatten

CORNISH REX

SIAMES
S*Blue Aveny´s har kattungar födda 15/11
Far: IC S*Cat Trick´s Chipi Pepper JW,
SIA n21,
Mor: Cayoma´s A Women in Love, SIA
f21
1 hane, e
1 hane, n
1 hona, f
Maria Jansson,   0935 - 20966   070 - 25
58 899

S*Sommarlund’s har en kattunge till salu
Mor: GIC S*Krickelin’s Gigli Rag a03
Far: S*Daylight blues Gordon Rag n
Marina Sommarlund  090-14 66 27

S* White pearl har en kull född 24/10
Mor: S* Lenlass Jade ( w )
Far: S* Mighty Claws Aragorn ( d 22 )
2 hanar
2 honor
Susanna Lind,  090-77 87 22 073-587 47 33,
070-636 35 33
susannalind2@hotmail.com

NORSK SKOGKATT

OBS!   Fr.o.m. nästa nummer måste
uppfödare själva meddela vad man vill
annonsera på denna sida. Kontakta
redaktionen i god tid före planerad
utgivning. Glöm inte heller att tala om när
avelshanen inte länre är tillgänglig.



27Klösbrädan 4 - 2004



Klösbrädan 4 - 200428

Kommandeutställningar
  vintern & våren  2005

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.

JANUARI
050108-09   Sollentuna 2-cert Speed Cat   SC
FEBRUARI
050205-06   Stockholm 2-cert Järva Kattklubb   JKK
050226-27   Stockholm 2 cert City Cat Club   CCC
MARS
050312-13   Stockholm Top Cat Club  TCC
050326-27   Stockholm Skogkattklubben Birka   BIRKA
APRIL
050416-17   Boden Kattklubben Arctica   ARC
050423-24  Stockholm Stockholms kattklubb   SK
050430-01   Östersund 2-cert Storsjökatten   SÖK
MAJ
050507 Bollnäs Hälsingekatten   HÄK
050514-15 Stockholm Perserkatten    PK
050521-22 Umeå 2-cert Björkstakatten   BJK
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Jan-Erik Larvia
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se
Elisabeth Jonsson,    090 - 77 84 04
elisabethjonsson@spray.se
Adress: Björkstakatten

   Västra Idrottsallén 4 C
   903 36  UMEÅ

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

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 2005
Utgivning Manusstopp

Nr 1 v 13 1 mars
Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 39 1 september
Nr 4 v 51 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Här kommer årets sista nummer av Klösbrädan i
bråda juletider. Reaktioner på tidningen önskas
som tidigare, både ris och ros.  Vi i redaktionen är
helt beroende av er medlemmar för att kunna göra
en bra tidning så fortsätt att skicka in material.
Observera också att vi måste få information om
planerade, väntade och födda kullar för att kunna
ha aktuell information på den  sidan!
Om inte förr så syns vi på årsmötet.
God Jul & Gott Nytt Årönskar redaktionen



BJÖRKSTAKATTEN
Västra Idrottsallën 4C903 30 UMEÅTel/Fax   090-13  86 16info@bjorkstakatten.nu

Nu finns vi även i nya fräscha
lokaler på Mariedal

Välkommen in till Umeås
största kompletta djuraffärer!
Björkstakattens rabatt gäller

givetvis även på Mariedal

Öppettider
Vardagar: 10 – 18
Lördag:  10 – 15

Stöd Björkstakatten, lämna ditt kvitto i BJK:s låda när
du handlar.

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

Djurmagazinet City
Västra Esplanaden 7
090 / 12 65 30
(fd. Exotic Zoo)


