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Titel-Katter

från SUK

Grand INT
Champion
S*Bjaro´s Harald Blåtand
SBI as 01 21

Sundsvall 30 juni
Ägare: Roseanne
Forslund

Champion

S*NC´s Dirty Diana
NFO f 03 22

Sundsvall 30 juni

INT Champion
S*Wild Things Qes
DRX a

Ägare: Kicki Ekengren

Champion

INT Premier

S*Peavey´s Y can call me LN
DRXf 09 24

S*Wild Things Peach Suprise

Sundsvall 1 juli
Ägare: Susanne Svelander

DRX

Trondheim 4 august
Ägare: Anna Melander

Distinguished
Variety Merit
DVM

S*Kneph´s Sibylla
SIB f 09 24

Sundsvall 30 juni

Grand Int Primier
SIB S*Russicus Silje

INT Champion

S* Björktassen´s Ursus
BRI b

SIB n 03 24

Sundsvall 1 juli
Ägare: Monica Byström

Trodheim 4 augusti
Ägare: Ing-Marie Lundin
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Hoppas att ni haft en skön sommar
och är laddade inför hösten. Mitt i
sommaren så hade vi en utställning i
Kovlands Ishall för första gången. Vi har
fått mycket beröm från både utställare,
försäljare och besökare. I år hade vi
satsat lite extra för att barnen skulle ha
roligt. Vi hade ansiktsmålning, hoppborg
och godisregn. Vi hade även planerat in
ponnyridning, men fick ställa in detta på
grund av transportproblem. Men de satsningar som vi gjorde för barnen var
väldigt uppskattade och dessa satsningar kommer vi även att göra nästa år.
Nästa sommar utställning kommer också att vara i Kovlands Ishall och blir
samma helg, dvs sista helgen i juni (29 – 30/6 2013) och även om vi precis
har haft en utställning så börjar vi redan nu att planera inför kommande
utställning.
Vi håller även på med att planera inför Kattens dag som äger rum 1:a
advent och vill du som medlem vara med – läs då uppmaningen som finns i
detta nummer för mer information.
Sedan bara en uppmaningens ord från mig personligen till er alla – ta vara
på varandra och uppskatta den tid ni har tillsammans. I sommar hade jag
en arbetskollega som omkom i en olycka och i och med det så inser hur
snabbt saker och ting kan förändras.

Roseanne
Kattens dag 1:a advent
1983 så beslutade SVERAK’s årsmöte att 1:a
advent skulle bli kattens dag och sedan dess
har kattklubbar runt om i landet firat katten.
Sedan ett antal år tillbaka så har SVERAK ett
samarbete med Royal Canin där de framförallt
gör olika arrangemang ute bland djurbutiker.
Genom detta samarbete så har alla
kattklubbar möjlighet att dokumentera och
skicka de aktiviteter som klubben gör under
helgen och därigenom vara med och tävla om
10 000 kr.
Vi har de senaste åren märkt att många
butiker redan på fredagen börjar med sina
arrangemang och erbjudanden, många
besöker butiken redan på lördagen och färre
på söndagen. Så för att vi som klubb ska
kunna nå ut till allmänheten med vad vi står
för och framförallt att vi finns så kommer vi i år
målsättning att visa upp oss både på lördag
och söndag.
Så är du intresserad av att visa upp din katt,
gärna huskatt, så hör av dig till mig eller någon
annan i styrelsen. Du har möjlighet att välja
som du vill vara med på lördag eller söndag
eller kan tänka dig vara med hela helgen.
Mer information och detaljer kring upplägget
kommer via hemsidan och medlems mail när
det närmar sig.

Har alla glömt!!!
Ingen har kommit in med en enda fråga til Matilda Eriksson!
Har ni inga eller vet ni svaren på alla frågor ni har???
Sundsvalls Kattklubb har inlett ett samarbete med Matilda E under
de närmaste två åren. (se nr 2)
Det är tänkt att hon skall svara på våra medlemmars frågor och
ha en stående spalt i KattSnack där hon svarar på våra frågor.
Om intresse finns blir det också föreläsningar i näringslära, genetik och beteende och mycket mer.

Era frågor skall ni skicka till undertecknad, Elisabeth Keidser
till
kattsnack@sundsvallskattklubb.se.
Jag skickar sedan en gång i månaden frågorna till Matilda E
för att hon skall ha tid att svara.
Så kom igen nu, passa på när ni ha möjligheten! INGEN fråga
är en dum fråga!

Roseanne
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Klubbens Adress
Sundsvalls Kattklubb
c/o Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39 A, 2 tr
852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75
Mobil: 070-229 20 75
roseanne.forslund@telia.com

Medlemsavgifter för År 2012
Aktivt medlemskap:

Huvudmedlem inkl Våra Katter....................... 400 kr
Familjemedlem................................................ 100 kr
Pensionär har utgått !

SUK
Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb
Den grundades

1971

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge från
uppfödare i SUK....................................... 350 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem..................................................... 150 kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

Klubbens ändamål
är att

Förhindra och motarbeta djurplågeri
Arbeta för god katthållning

MANUSSTOPP

KattSnack 4..................................................... 15 NOV

Seriös kattuppfödning

genom
klubbverksamhet, utställningar
och på andra sätt öka intresset för katten
som husdjur och familjemedlem.

Tillvarata

medlemmarnas och deras katters intressen.

Söka kontakt

och samarbeta med likasinnade.
Som huvudmedlem
får Du

SVERAKs Våra Katter

Annons - Priser
Storlek
1/1 Svart/vit
1/1 Färg
1/2 Svart/vit
1/2 Färg
1/4 Svart/vit
1/4 Färg
1/8 Svart/vit
1/8 Färg

Icke medlem
600 kr
900 kr
400 kr
600 kr
250 kr
400 kr
125 kr
200 kr

Tidningsredaktioen

Medlem
300 kr
450 kr
200 kr
300 kr
125 kr
200 kr
63 kr
100 kr

Webmaster

med 6 nr/år och klubbtidningen

KattSnack
med 4 nr /år.

Du får också möjlighet att delta i klubbens
aktiviteter i form av medlemsmöten,
studiebesök och aktiviteter med olika teman.
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Elisabeth Keidser
Tel: 076-115 85 80
E-mail:
e1keidser@gmail.com
Medhjälpare:
Kicki Ekengren
Ing-Marie Lundin

Krister Björklund
Tel: 070-239 56 58
E-mail:
webmaster@
sundsvallkattklubb.se
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SUK:s Styrelse 2012
Valberedning
Redaktörer och Webmaster

Ordförande

Suppleant / Hjälpredaktör KattSnack

Rådhusgatan 39A, 2tr, 852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75, Mobil: 070-229 20 75
E:post: ordforande@sundsvallskattklubb.se
H:sida: http://www.bjaro.se/

Ekorrvägen 10, 861 33 Timrå
Tel: 060-57 13 37, Mobil: 073-041 93 67, 076-818 21 84
E-post: inglundin@hotmail.com

Roseanne Forslund

Vice Ordförande

Weronica Bergqvist

Skönviksvägen 33 B, 863 33 Sundsbruk
Mobil: 070-235 17 63
E-post: weronica@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.silvertorpets.dinstudio.se

Sekreterare / Utställningssekreterare
Anette Nygård

Januarivägen 56, 863 35 Sundsbruk
Mobil: 070-252 49 46
E-post: istindra@telia.com
H-sida: www.istindras.se

Kassör

Camilla Stenlund

Lördagsvägen 1, 863 34 Sundsbruk
Mobil: 073-460 20 66
E-post: kassor@sundsvallskattklubb.se
H-sida: http://northnaked.com/

Ledamot / Avelssekreterare
Byström Monica

Sågverksvägen 180, 865 91 Alnö
Tel: 060-58 84 08, Mobil: 070-525 63 43
E-post: monica.by@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.knephs.se

Ledamot

Jonsson Caroline

Nyland 119, 860 25 Kovland
Mobil: 076-811 22 75
E-post: caroline@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.leopardettes.se

Ing-Marie Lundin

Suppleant
Linda Larsson

Sommartjärn 101, 155 91 Sundsvall
Mobil: 070-428 85 60
E-mail: lindalarsson@devochka.se
H-sida: www.devochka.se

Revisorsuppleant
Håkan Lindén

Alvägen 5, 854 63 Sundsvall
Tel: 060-17 20 46

Revisor

Anitha Magnusson

Storgatan 52 B, 852 30 Sundsvall
Tel:060-12 85 69
E-post: anitha.magnusson@spray.se

Valberedningen
Widmark Urban

Forminnesvägen 2, 864 91 Matfors
Tel: 060-221 31
E-post: runsviks@telia.com
H-sida: www.runsvik.se

Webbredaktör / Valberedningen
Krister Björklund

Söndagsvägen 70, 863 34 Sundsbruk
Mobil: 070-239 56 58
E-post: webmaster@sundsvallskattklubb.se
H-sida: http://skorpanodiana.cybersite.nu/

Ledamot

Redaktör

Sodalen 185, 860 25 Kovland
Tel: 060-961 48
E-post: agneta@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.leopardettes.se

Haparandavägen 225, 85731 1sundsvall
Tel: 060-50 17 27, Mobil. 076-115 85 80
E-post: e1keidser@gmail.com
H-sida: www.ayuqadros.se

Jonsson Agneta
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Vårt keliga och lekande rovdjur ...
Liksom alla andra köttätande djur är katten en mycket
skicklig jägare. Som rovdjur befinner sig katten högst upp
på näringspyramiden. I det vilda upprätthåller katten den
naturliga balansen mellan rovdjur och byten. Huskatten
behöver naturligtvis inte jag för att överleva, huruvida
huskatten bidrar till balansen i naturen när den kommer
hem med byten är väl ganska tveksamt.
Det finns skillnad mellan större och mindre kattdjur i fråga om
när och hur ofta de fångar byten. Dessa skillnader beror på
storleken på bytena och deras vanor.
Stora kattdjur fångar huvudsakligen stora byten och behöver
därför inte döda så ofta som mindre kattdjur. I Afrika, till exempel, dödar lejon och geparder stora gräsätare som zebror,
gnun och antiloper. En flock lejon jagar i medeltal en gång var
sjätte eller sjunde dag, medan mindre katter oftast måste jaga
flera gånger varje natt.
De mindre kattarterna jagar oftast på natten därför att deras
byten också är mest aktiva den tiden på dygnet. De större
kattdjuren fångar olika sorters byten så de kan jaga hela dagen
och ibland även på natten.
Konkurrens:
På de större kattdjurens revir finns ofta inga andra rovdjur. De
har därför få eller inga konkurrenter om födan. Men om de inte
äter upp hela bytet med en gång, gör asätare - som hyenor
och gamar- snabbt slut på det. Mindre kattdjur har däremot
konkurrens om bytet med andra rovdjur, inklusive rovfåglar
som örnar, hökar och ugglor.
Kattens jaktvapen:
Deras korta käkar, som ger ett kraftigt bett, de
skarpa hörntänderna och klorna är de främsta
vapen när de ska döda ett byte. Klorna att hålla
fast bytet och hörntänderna används även till att
slita sönder köttet på bytet.
Många kattägare har lite svårt att acceptera att
deras katt jagar och fångar småfåglar och möss. Men de inser
att det rör sig om ett instinktivt beteende och tycker därför att
katten är ursäktad. Däremot är det mycket svårare att acceptera det faktum att katten verkar tycka om att först ”leka” med
sitt byte i ställlet för att snabbt död det. Många tycker att detta
är en långsam och onödigt grym form av tortyr.
Katten och dess byte:
Det verkar som om katten njuter av att ”leka” med bytet och se
hur det reagerar innan de fortsätter. Det är från detta som uttrycket ”katt o råtta lek” kommer. Men för kattens del är det inte
en fråga om nöje eller grymhet. Istället så uppvisar katten en
form av ångestbeteende där den försöker ta reda på hur bytet
kommer att reagera på kattens behandling.
Olika slags ”lek”:
En katt kan t ex verka ”spela boll” med en mus genom att slå
till den omväxlande med vänster och höger tass. När sedan
musen försöker komma undan fångar katten den med båda
tassarna och griper till sist tag i den med munnen. Sedan upprepas ofta hela proceduren.
Detta beteende kan förstås verka grymt, men är helt naturligt
för katten.
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En annan lek är att katten drar till sig musen med tassarna,
biter tag i den med käkarna och kastar upp den i luften.. Det
bteende upprepas flera gånger. Katten kan också försiktigt
peta på bytet och förskräckt rycka till när bytet visar tecken på
liv. Allt detta är klassiska exempel på kattens jaktbeteende.
En katt som inte har fångat något byte på en tid använder sig
av andra föremål som ersättning. Den kan jaga och “döda” en
hopknycklad pappersboll, t ex, i brist på levande byte.
Kattungar leker med alla ersättningsbyten som de finner i
hemmet eller i trädgården. Det är en utmärkt träning inför den
verkliga jakten som vuxen katt.
Förstå din katt:
Citat från Eva Gunnarsson
”Att förstå en katt handlar om att inse att dess naturliga instinkter styr dess beteende. En ökad kunskap om kattens komplexa
fysiologi kan göra att man som kattägare också förstår och
uppskattar sin katt ännu mer! Många katter omplaceras och
t.o.m. kanske avlivas helt i onödan för att man inte har förstått
vad det är som gör att det helt plötsligt inte går att leva tillsammans med sin katt.
Katten är perfekt anpassad till ett liv som jägare. Den smidiga
kroppen och de välutvecklade sinnena gör katten till en av de
mest framgångsrika vilda rovdjuren. Katter är unika på så sätt
att de är utvecklade till utpräglade köttätare och hela deras
fysik och skarpa sinnen är anpassade till att jaga - också
nattetid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

flexibelt skelett,
förmågan att landa på fötter vid ett fall,
ögats uppbyggnad för att kunna se i mörker,
öron som kan vridas för att signalera känslor, men också
för att kunna spåra ljudet av ett byte,
hörsel anpassad till höga tonlägen som en mus pipande,
morrhår som gör att katten kan avgöra bredden på
öppningar,
morrhår på baksidan av frambenen hjälper till i smygandet
och att bedöma landningar,
kort käke för att kunna bita döda sitt byte,
lång svans som hjälper till att balansera under klättring
och som ett kommunikationsmedel,
starka muskler i rygg och bakben ger styrka i att klättra
och hoppa,
doftkörtlar under svansen, tassarna och längs med läpparna och hakan för att lämna doftmeddelanden,
och ett utvecklat luktsinne.”

Visste du...
… att alla katter är utmärkta musjägare om de får möjlighet att
jaga? Studier av jagande katter har visat att 70-90 % av deras
kost består av möss. Det verkar inte vara någon skillnad på
förvildade katter, katter som lever på bondgårdar eller vanliga
huskatter.
… att en katt tar hem sina byten till sin ägare på samma sätt
som honkatten tar hem bytena till sina ungar? Det är ett av kattens sätt att visa sin tillgivenhet för ägaren.
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… att när en katt ser men inte kan ta byte (genom ett fönster)
så drar den ibland upp munvinklarna och ger ifrån sig ett
rytmiskt skällande ljud? Det låter ungefär som om den hackar
tänder. Detta är ett klassiskt beteende när katten känner sig
frustrerad.
... att även om du inte kan hindra din katt att jaga kan du fästa
en bjällra vid halsbandet. Ljudet från bjällran skrämmer bort
eventuella byten!
… att stora kattdjur, som lejon, tigrar och leoparder, dödar sina
byten med ett nackbett, precis som huskatten? Om bytet är
stort kväver dock ett större kattdjur sitt byte genom ett bett i
strupen så lufttillförseln skärs av.
… att proportioner mellan antalet jagande katter och deras
byten varierar ute i naturen? Men ni en undersökning, som
gjordes av forskare i ett område av den afrikanska savannen
visade det sig att det i genomsnitt gick ett lejon på hundra
gräsätare. Antalet byten kan också påverkas av kattdjurens
matvanor.
Källor:

Eva Gunnarsson
Allt om Katter, Atlas förlag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Visste du...
...att zoologer har hittat 26 underarter av Felis Libyca?
...att den afrikanska vildkatten inte alls är lika kraftigt
byggd som sin europeiska
motsvarighet?

...att den har också svagare teckning och avsmalnande svans.

Europeisk Vildkatt (Felis silvestris silvestris)
Lever vilt bland annat i Skottland
Denna katt är vanligtvis tyngre och tjockare än tamkatten.
Vuxna djur är omkring 120 cm långa och cirka 8 kg tunga. Den
jämförelsevis korta och tjocka svansen har vid änden, som inte
är spetsig, tre typiska mörka ringar. Ögonen ligger långt ifrån
varandra. På tassarna finns små svarta fläckar. Pälsen på extremiteternas insida är rödaktig. Annars är pälsen inte särskilt
kontrastrik.
Den europeiska vildkatten är mycket skygg. Som hos de flesta
kattdjur lever individerna ensamma och har ett utpräglat revir.
Katten smyger sig fram till byten och startar sedan ett överraskningsangrepp med ett hopp. Bara i undantagsfall jagar den
i öppen terräng.
Revirets storlek är beroende på tillgång till föda och skiljer sig
mellan de olika utbredningsområdena. Vid särskilt goda förhållanden är reviret 2-3 kvadratkilometer stort och under sämre
villkor 9 kvadratkilometer eller fler. Hanar har vanligtvis större
revir än honor.
Parningstiden ligger för den europeiska vildkatten mellan
januari och mars.
Efter dräktigheten som varar i cirka nio veckor (63 till 69 dygn)
föder honan två till fyra (sällan sex) ungar i ett säkert gömställe. De flesta ungarn föds i april.
Efter 6 till 8 månader blir ungarna självständiga och letar efter
egna revir. Under optimala förutsättningar blir dessa djur i
naturen 7 till 10 år gamla, men många katter avlider under de
första levnadsåren.
Vildkatter i fångenskap har blivit upp till 15 år gamla.
Bortsprungna tamkatter stannar i närheten av människans
boplatser men vildkatter undviker dessa områden. I trakter
med jordbruk är det möjligt att revir från tamkatter och vildkatter överlappar varandra. Tamkatter och vildkatter kan para sig
och det uppstår fertila ungar. Dessa djur har oftast problem
i naturen och därför uppkommer inga större populationer av
dessa hybrider.

...att en geolog i Arabien en gång fann en kull huskattsungar i
ett obebott område i öknen, hundratals kilometer från både vatten och närmaste beduinläger?
En del zoologer anser att det är den afrikanska vildkatten som
är huskattens förfader.
Det finns också en teori, som har en viss vetenskaplig grund,
om att den afrikanska vildkatten inte bara är nära släkt med
den europeiska utan till och med en variant av samma art.
Ingen har ännu kunnat bevisa denna teori, men detta lilla
kattdjur är verkligen mycket likt sin europeiska släktning men
är vanligare än den senare.
Afrikansk vildkatt (Felis libyca ). Även kallad kaffireller caffrekatt.
Utseende: Ljusbrun päls med svaga tabbyränder eller/och
fläckar, ibland guldaktig undersida, ovansidan på öronen är
alltid rödgul. Maxvikt 8 kg, honor är något lättare än hanar.
längd 70 cmn - svansen upp till 40 cm, mankhöjd ca 23 cm.
Lever i : Afrika, Asien och delar av södra Europa.
Kullar: 1 kull /år med 2-6 ungar som blir självständiga vid 6
månader och könsmogen vid 11 månader.
Dräktighet: 56-63 dagar.
Livslängd: upp till 15 år
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Felis silvestris silvestris
vuxen och unge
Likhet, eller...
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Aktiviter för din älskade
katt

Text & Foto: Kicki Ekengren

Fysik aktivitet är viktigt för katten. I leken får katten utlopp för sin överskottsenergi och
tränar upp sina muskler. Katten är född med sin jaktinstinkt. Det är viktigt att jaktinstinkten stimuleras hos katten hela livet och inte bara som kattunge. Jakten och leken är nära besläktade i kattens värld.
Kom därför ihåg att aldrig låta katten leka med dina händer och/eller fötter. Om en kattunge ser din händer eller fötter som ett
byte ersätt det med en lämplig leksak. Alla katter behöver stimulans via leken. Detta är speciellt viktigt för din innekatt som
inte själv kan jaga ute i skog och mark.
Det finns många sätt du kan hjälpa din katt med sin jaktinstinkt. Mycket kan du göra själv med enkla medel.
•

Knyckla t.ex. ihop en pappersboll som man sprätter iväg, då får katten jaga, fånga, bära och bevaka sitt lilla byte.

•

Knyta en vikt pappersfjäril (av hushållspapper) i ett resårband som hänger t.ex. i en dörrpost, eller knyt den runt midjan
under tiden som man pysslar runt i hemmet. Då kan katten fånga och dra i den tills den släpper, och då jaga den på nytt.
Låt inte resårbandet ligga framme utan uppsikt. Bandet kan lätt bli en dödsfälla om det vill sig illa. Garn bör man
undvika då katten gärna vill äta garn.

Papperskassen från affären är hur rolig som helst att gömma sig i. Kartonger kan man skära olika små öppningar i, jätteskoj
för katten.
Det finns många fina leksaker i handeln. När man går in i en butik är det som en liten godisaffär. Vanligast är alla möss och
små bollar. Ofta är leksakerna små och de uppskattas av de flesta katter. Vi får dock inte glömma bort att katten är ett rovdjur.
Ibland behöver den en rejäl utmaning att brottas med. Det är långt ifrån alla som har en annan katt att brottas med. Speciellt
viktigt är det för de unga killarna när de blir könsmogna. Då behövs större leksaker. Det finns t.ex. billiga mjuka hundbollar
i våra vanliga mataffärer. Det börjar komma mer och mer större leksaker även för katter. Det finns en bra leksak som heter
Kickeroo. Den är kraftig och fylld med kattmynta. Hemma hos mig brottas det med den men den är även uppskattad att kramas med när man sover. Katten behöver leksaker som den kan aktivera sig själv med men även de som kräver en människa.
Vippor och olika kattspön är mycket populära. Med dem kan man enkelt imitera jakten. Laserpekare är en annan uppskattad
leksak. I stället för att göra din katt snurrig med laserpekaren - så använd laserpekaren för att locka fram sprintern i din katt.
Ställ dig på ett strategiskt ställe, tex en hall eller vardagsrum och för laserpekaren fram och tillbaka långa sträckor över golvet
och låt katten springa av sig riktigt ordentligt.
Det finns som sagt mycket olika leksaker i handeln. Allt ifrån den billiga lilla musen till större och dyrare aktiveringsbanor. Det
vikiga är att katten blir stimulerad till lek. Även om katten leker mycket själv är det bra att det finns anpassade leksaker till den.
Dels för kattens säkerhet och för att inte katten ska ge sig på dina saker. En katt som inte får några kattleksaker hittar ofta annat att leka med som papper, pennor, smycken eller sladdar. Det är bra om det finns saker som de kan roa sig själv med när
du inte är hemma. Sedan bör man lägga ner en stund varje dag för att leka med sin katt. Det ger dig en mer stimulerad och
harmonisk katt. Det är särskilt viktigt att hålla igång den lite äldre katten som annars lätt kan bli överviktig eller bli stel i sina
leder.
Leker inte din katt? Ibland tvivlar jag på att katterna leker med alla bollar och råttor. De får ett litet ryck på kvällen eller om jag
leker med dem men inte mer. Känner du igen det? När du går ut nästa gång, lägg en liten hög med leksaker mitt på golvet.
Det är ganska spännande att se om de ligger kvar eller inte när man kommer hem. Lägg gärna undan några leksaker i byrålådan. Efter någon vecka kan du byta ut dem, det är alltid roligt med ”nya” byten. Ett annat tips är att lägga ut lite kattgodis eller
torrfoder lite här och där, i hörn, på klätterträd etc. Då har katten lite mat att jaga när den är ensam.
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Vad har handeln att erbjuda?

Eva Molén
Ströms Zoologiska

Sandra Sjödin
Arken Zoo

Monica Mattfolk
Djurmagasinet

Ylva Söderstedt
Djurkompaniet

Jag bad dem tipsa mig om en bra kattleksak ...

Den klassiska musen är ett
säkert kort.
Evas erfarenhet

Om det är till en ungkatt som
ska kunna aktivera sig själv
är detta ett roligt alternativ. En
mus som springer runt, runt…
Annars går alltid mössen hem.
Sandras erfarenhet

Om leksaken är till en ativ
ungkatt rekommenderar
Monica en lite större leksak
med kattmynta.
Monicas erfarenhet

En mus är det spontana svaret.
Men det beror på hur gammal
katten är och vad leksaken får
kosta. En populär lite dyrare
leksak är denna ”bollbana”
som aktiverar katten.
Ylvas erfarenhet

MUSEN är den populäraste leksaken
hos alla butiker!

>>>
Årgång 21
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Aktiviteter är viktiga för innekatten

!

Vi frågade några medlemmar...
Christina Bäck –
Christina Bäck – S*Taigasoul’s

Bra böcker att läsa...

1 huskatt, 5 Sibiriska katter samt 3 små Sibbar
födda den 1 juli.
Favoritleksak: Laserpekaren! -Alla älskar den,
de kommer direkt när jag plockar fram den.
Annat tips: kattspö med fjädrar – Da Bird

få tips och råd hur man får sin katt att må
bra geom skötsel och aktivering...

Lilly Blomqvist

2 Norska skogkatter
Favoritleksak: Kattspö med en pälstuss
Annat tips: Vanliga möss med mynta

Barbro Eriksson

1 Brittisk korthår och 1 huskatt
Favoritleksak: Papperstussar och de älskar att
leka med varandra
Annat tips: Vippor, speciellt när är barn som
leker med dem.

Anna Melander

2 Devon Rex och 1 Spynx
Favoritleksak: kattspö med fjädrar – Da Bird.
Katterna blir som tokiga så jag måste gömma
den när vi inte leker.
Annat tips: Vippor är rätt i alla lägen

Susanne Svelander

7 Devon Rex
Favoritleksak: en vit råtta
Annat tips: Roligast (enl. katterna) är de enkla
som t.ex. delen man river av på mjölkpaketen.
Annars är vippor poppis.

Din innekatt
aktivering och skötsel

Gunnel Bylund

3 Norska Skogkatter
Favoritleksak: En av katterna älskar lektunneln.
En annan bär alltid omkring på små råttor.
Annat tips: Laserpekare och lektunnlar.

Kattens 50 favoritlekar
av: Jackie Strachen

<<<
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Varför
pratar alla om kattmynta?
Kattmynta är nog det enda som kan få din katt utom sig av
glädje och upphetsning. Den uppmuntrar din katt att leka,
träna och må bra i största allmänhet. Varför är då kattmynta
så attraktivt för katter, och hur använder du den för att hålla
din katt glad och nöjd?

Reagerar alla katter på kattmynta?

Den reaktion en katt får på kattmynta varar oftast bara i några
minuter innan den vänjer sig vid det kemiska ämnet. Det tar
ungefär en timme innan samma kemiska reaktion kan utlösas
igen. Alla katter reagerar inte på kattmynta. Det finns katter
som inte är det minsta intresserade, medan de flesta katter
blir helt vilda av den. Även några av våra katters större kusiner, som tigern, har också setts bli uppspelta av kattmynta.

Är kattmynta helt säkert?

Kattmynta är inte beroendeframkallande och du kan vara
säker på att din katt inte tar någon skada även om den tuggar
på de torkade bladen. Det finns faktiskt många olika kattsaker
som är fyllda med kattmynta, som t ex leksaker, bollar, godis
och filtar.
Kattmynta kan också vara ett utmärkt övnings- och träningsredskap för att din katt ska hålla sig i god form utan att den
är medveten om att den faktiskt tränar. Kattmynta finns även
som spray. Om du sprayar vätskan på en klöspelare, uppmuntrar du din katt att klösa och tugga på pelaren istället för
på din bästa armstol. Detta avleder inte bara din katt från dåliga vanor, kattmyntan fungerar även som en direkt belöning
för ett gott uppförande.

Du kan odla kattmynta själv

Om din katt verkligen älskar kattmynta, kan du själv odla den.
Den är väldigt lätt och billig att odla, och du hittar kattmyntefrön hos varje välsorterat trädgårdscenter. Du sår bäst utomhus tidigt på våren. Kattmyntefrön behöver mycket sol och du
ska därför odla dem på den soligaste platsen i trädgården.
Tänk på att kattmynteplantor kan växa sig väldigt stora, och
att du behöver ha cirka 25 centimeter mellan varje planta.
Kattmyntan är en perenn ört som återkommer varje år, så
länge vintern inte har varit för kall. Fröna börjar ge skott efter
ett par veckor. När plantorna börjar växa ska du låta dem
fortsätta skjuta i höjden till dess att de börjar visa tecken på
att börja blomma. Då skär du av stjälkarna cirka 20 centimeter
ovanför marken.

Hur du förbereder örten

När du har skurit av sticklingarna ska du torka dem. Börja
med att dra av bladen från stjälkarna och sprid ut dem på en
bricka. Bladen kan läggas ovanpå varandra i ett 7 till 10 centimeter tjockt lager. Kasta stjälkarna och ställ brickan med blad
på en luftig plats där din katt inte kan få tag på den. Efter ett
par veckor borde bladen vara spröda och börja falla sönder.
När de börjar smula sig är de färdiga.

Källa: www.whiskas.se
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Beskrivning på kattmynta:

Kattmynta är en flerårig, hårig, grågrön ört med aromatisk
doft och vitaktiga blommor. Stjälkarna är upprätta, vanligen greniga och kan bli upp till meterhöga, men är oftast
betydligt lägre. Bladen är utdraget
hjärtlika med tandad bladkant. Kattmynta blommar i juli-augusti. Blommorna sitter samlade i täta, axlika
blomställningar i toppen av stjälken, men
även i grenspetsarna. Fodret har femton
nerver och fem likstora likstora flikar.
Kronan är tvåläppig och vit med röda
fläckar på underläppen.
Kattmynta kan knappast förväxlas med
andra arter. De övriga arterna i släktet
nepetor (Nepeta) som kan påträffats
Sverige har blå blommor.

i

Utbredning. Kattmynta är mycket sällsynt. Den förekommer
endast på några få platser i södra Sverige, och har nästan
försvunnit ur den svenska floran. Förr var arten mer spridd
och påträffades vid gårdar och annan kulturmark från Skåne
till Västerbotten. Ursprungligen hör den hemma i sydöstra Europa och Främre Asien, men man tror att den kom till Sverige
redan under medeltiden. Första fynduppgift publicerades på
1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt
1920).
Användning. Kattmynta har förr använts som medicinalväxt.
Enligt Retzius (1806) gned man bikupor med örten för att
locka bisvärmar att sätta sig.
Etymologi. Artnamnet cataria kommer av latinets catus (hankatt), namnet syftar, liksom det svenska namnet, på att dess
doft lockar katter. Andra växter som är kända för att dra till sig
katter är till exempel läkevänderot (Valeriana officinalis).

... en katt har ungefär 19 miljoner nervtrådar som sköter om
“lucktandet” i näsan? Människan har cirka 5 miljoner.
... det även finns andra örter som har en liknanade effekt
men inte lika stark som kattmynta? Läkevänderoten (Valeriana officinalis) är en sådan, men klätteraktinidian (Acinidia
polygama) innehåller också ett ämne som lockar katter. Det
heter aktinidin.
... det sägs att siameser oftast inte visar något intresse för
kattmynta? Detta antyder att tendensen att reagera på kattmynta kan vara genetiskt betingad.
... katten även reagerar på den eleganta arten Nepeta mussini (kantnepeta), som man odlar för blommornas skull.
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hemmagjorda
kattleksaker...

Sundvalls äldsta
kattägare ?

Att katter precis som barn tycker om omväxlande saker att
leka med är väl inte främmande för någon av oss kattägare.
Hemmagjorda kattleksaker - Mycket som vi har hemma kan
bli fantastiska leksaker till våra kära ...
En mjuk gosig leksak kan vara ett välkommet tillskott till din
katts leksakssamling. Men bli inte förvånad om den sparkar på
den lika mycket som de gosar med den!

Enkla Leksaker

Många leksaker är mycket enkla att göra. Man kan exempelvis
fästa en tom trådrulle vid ett snöre, som du kan leka tillsammans
med din katt.
En liten bit hårigt skinn efter någon gammal päls, som du syr ihop med kattmynta
i är en rolig “mus”. Eller varför inte en
vanlig skinnbit från någon avlagd kappa/
jacka, som du syr en
“bläckfisk” av med fylld “kropp” och flera
“ben” som kisse kan ta några nappatag
med...
PingPong-bollar är en annan leksak som kattungar/vuxna kan
leka med i timmar...
Fjädrar kan DU leka med tillsammans med din katt, kasta upp
en fjäder i luften och se vad din katt kan göra...
Sy en fleece-boll fyll med kattmynta, den blir en härlig leksak.
Gör den gärna något större och ge den några “ben”, som din
kisse kan “sparka” lite med/på den...
Sticka/virka “möss” som du fyller med
kattmynta. Alla kattungar/vuxna bara
älskar papptussar...

Leksaker din katt INTE skall leka med !!!
Det är inte lämpligt att din älskade kisse leker med det klassiska
garnnystanet! Den kan svälja i sig av garnet, om olyckan är
framme kan den kvävas av garnet!
Så även snören av alla de slag kan vara farligt för vår lilla vän!
Eller hängande snören eller gummiband med intressant sak i
änden, som den kan trassla in sig i och i värsta fall strypas i!!!
Fler än en katt har omkommit så.

Text & foto av Ing-Marie Lundin
Jag passade på att prata katt med min kära mormor
för ett tag sedan! Min mormor är en härlig person,
glad och positiv med minnet i behåll.
Min mormor fyller 93 år i september och bor i ett hus
på landet.
Hon har en blå huskatt som heter Hans. Hon har också en
pudel som heter Mimmi.
Min mormor är en av de förebilder jag har när det gäller att ta
hand om djur! Djuren är hennes bästa kompisar och ett fint
sällskap på dagarna. Jag brukar hjälpa henne att sköta om
kloklippning och borsta ur Hans päls ordentligt. Mormor bryr
sig verkligen om sin katt och bekymrar sig verkligen när han
inte ätit, som hon tycker att han ska. Hon köper gärna god mat
åt lilla Hans och Mimmi.
Vi pratade lite om hur det är att ha katt nu och förr.
När mormor var barn bodde hon på landet med sin familj. När
någon flyttade dit skulle man ha en katt, -Det hörde liksom till
sa mormor. Ibland kom det bara en katt och flyttade in och så
var det bra med det. Mormor tycker att på den tiden satte man
inget värde på katterna, de kom och gick som de ville. Man
hade de som råttfångare och inget annat.
Den vanligaste färgen var grå och vit eller svart och vit. Det
fanns långhåriga med, de var inte lika vanligt. Den första katten mormor minns hette Mirra och hon följde med barnen och
badade. Sedan gick de hem tillsammans. Mormor har haft
katter i alla år och många har varit speciella. Grålle som hade
sin favorit plats uppe på ett skåp, där låg han och kikade på
dagarna och många andra.
Mormor tycker att man ska ha katt för att det är roligt och för
att man tycker om dem.

Kattungarna börjar leka -både med leksaker och varandra- från
ungefär 3 veckors ålder.

Idag är det bättre för katterna tycker mormor. Katthonorna kan
slippa få en massa ungar. Det finns bra mat och katterna har
ett värde.
En rolig sak mormor berättade var att hennes mamma köpte
särskild mat till kattungar. Det fanns att köpa på handelsboden
i Nedansjö. Maten såldes i små runda trälådor och såg ut som
rom. Kattungarna tyckte mycket om det sa mormor. Det måste
ha varit en föregångare till dagens kattmat. Detta var omkring
1925-1930 för mormors mamma dog när mormor var 8-9 år.

Lek är viktigt, inte bara för kattens överlevnad som jägare, utandet lär även katten olika metoder för självförsvar.

Det vore kul om någon av er vet vad det var för något i lådorna? Kontakta gärna mig i så fall på ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Som redan nämts är lek särskilt viktigt för kattungar, men även
vuxna katter kan vilja leka. Det är ett bra sätt för dem att få motion för kroppen samt hjärnan som också aktiveras då.

E-post: inglundin@hotmail.com
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Kort om ...
Våran fina loggotyp

Bokade utställningar
av SUK

Visste du?
... att klubbens logotyp är gjord av
Åke Arenhill
i format av en tavla som en privat gåva till
klubbens första sekreterare,
Helga Söderholm. Numer hedersmedlem.
Logon är en vit katt med ett hjärta på svansen i rött mot en grön
bakgrund. Den gröna bakgrunden symboliserar Medelpads skogar,
den vita katten, snön och hjärtat, kärleken till katten.

Fototävling !!!
vi vill ha roliga /tokiga bilder på Era kissar... Inte bara
uppställda snygga preparerade kissar. Det finns en
vardag där biilderna kan bli många och roliga.
Skicka in Era bilder

Glöm inte att!!!
Skicka in Eran julhälsning

2013 - 29 - 30 Juni
Kovlands Ishall

Storutställning 2014
8 - 9 Februari
Nordic hallen
! Med 18 domare !

Viktigt om ögonfärg

på förekommen anledning
Observera nya registreringsregler från FIFe
rörande färger. Alla helvita, samt höggradigt
vita katter (01 & 02) skall registreras med
ögonfärg. Detta gäller alla raser.
Källa: www.sverak.se

Sista datum för Foton och julhälsning
15 november

...Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, är en ideell förening och den svenska

centrala organisationen av ett femtiotal SVERAK-kattklubbar med cirka 8 000 enskilda
medlemmar.
Enskild person blir medlem i en lokal SVERAK-ansluten kattklubb - det är alltså klubben
som är ansluten till SVERAK. Om man vill ställa ut sin katt eller föda upp och registrera
raskatter måste man vara medlem i en kattklubb. Det räcker alltså inte att vara medlem i
en intresseförening för specifik ras, så kallad rasring.
SVERAK-klubbarna är suveräna vilket bland annat innebär att de ansvarar för sin egen
ekonomi och har egna klubbstadgar. De följer dock SVERAKs och därigenom FIFes stadgar och regler. Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och här finns representanter från SVERAK-anslutna klubbar. Vid SVERAKs årsmöte fastställs bland annat SVERAKs stadgar och regler.
Källa: www.sverak.se

På Sveraks hemsida finns mycket spännande att läsa. Du hittar tex information om
att köpa katt och alla olika kattraser. Många bra tips till dig som kattägare. Allt om
kattklubbar, utställningar, uppfödning, regler och mycket mer.
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Föreläsning i ämnet Kattsex
Sundsvalls Kattklubb, Skogkattslingan och Agria bjuder gemensamt in till föreläsning.
Lördag den 27 oktober kl 10:00-16:00
i Sundsvall.  

Pris:

150 kr ~ medlemmar i Sundsvalls Kattklubb och Skogkattslingan
300 kr ~ icke medlemmar

Föreläsare

Marie-Louise Almbjelke
legitimerad veterinär sedan 1983 och med stor erfarenhet av egen uppfödning.
Föreläsningen vänder sig till dig som tänker eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din katt.
Eller du som redan haft kullar och vill få mer kunskap.
Om parningen, hankatten - honkatten.
Om hur fostret utvecklas under dräktigheten och förlossningen.
Vad man bör veta inför förlossningen
och vad du kan göra för att hjälpa till.

Innehåll:
Kattens fortplantning.
Parning och dräktighet.
Förlossning och förlossningshjälp
Mer information meddelas längre fram, vi planerar för fullt nu.
Inbjudan kommer att publiceras på hemsidan

Välkommna
Sid 14
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Några ord från
styrelsen ...

Bilder från vardagen ...

Vi jobbar just nu med att sammanställa hur vår utställning i
sommar gick, både utställningsmässigt och ekonomiskt. Vi
har fått klart med de inbjudna domarna för utställningen i juni
2013 och håller på att göra själva inbjudan. Vi håller även
på med att fundera på vilka domare vi ska bjudan in till vår
utställning i februari 2014.

-Vad i fridens dagar är
det för mat man suger
på?
-Mat?,jag har ingen
mat...
- Ganska spännande
doft...
-Du är ju min kompis,
kolla får du se vad en
napp är!!!
- OK kanske man ska
prova... Hmm

Närmast i höst så är det full planering för höstens föreläsning
i samarbete med Skogkattslingan och förberedelser för att fira
Kattens dag. Nytt för i år är att vi ska vara ute i djuraffär både
lördag och söndag. Då fördelar vi oss både inne i stan och i
Birsta. Är du intresserad att vara med och visa upp din katt,
så hör av dig till någon av oss i styrelsen. Kommer att komma
mer information längre fram och i separata medlemsmail.
Får du inte våra medlems mail, då kanske vi saknar din
e-post adress. Skicka ett mail till ordforande@sundsvallskattklubb.se, så lägger vi till dig till maillistan.
Du vet väl att om du har funderingar, önskemål om föreläsning, studiecirklar eller annat, så hör av dig!

- God va...

Jag brukar vara barnvakt åt mitt yngsta barnbarn,
Julian Nygård.
ibland och de senaste gångerna har jag fått lov att jaga
NO*Haapet´s Glorfindel, alias Lille Puusbus, både
högt och lågt då han stjäl nappen av Julian hela tiden.

Hälsningar Styrelsen

Anette Nygård

Houdini?
-Tjena tjejer var är ni??? -Bäst man håller sig undan nu...
tycker
Nu är Midälva TimTulo
på G!!!
S*Peavey´s Y can call me LN

- Hmm...
Ska du sitta i den där
påsen länge, eller!!!
tycker

S* Björktassen´s
Ursus

- Japp, det ska jag!!!
svarar

S*Björktassen´´s
VIva
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Kattungen är borta!
Panik i hela huset.
Öppna alla dörrar. Dra ut alla lådor. Leta ovanpå,
under och bakom. Inte ett spår! Inte ett ljud!
Men vips sitter den där.
Iaktar er alla med förbryllat intresse.
Kattungar ryms precis där förnuftet säger att ingen kattunge
kan rymmas där
Livet är aldrig tråkigt
om man har turen att äga en kattunge med fantasi.
Vartenda gardinsnöre och dörrhandtag,
varenda papperspåse blir material till nya påhitt.
Varenda stängd byrålåda, dörr och väska har
en hemlig ingång.

Houdini

Släng dig i väggen!
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Sjukdomar i bukspottkörteln på katt
Text: Catarina Eliasson

Undersökningar visar att det är vanligare med
inflammation i bukspottkörteln hos katt än vad man
tidigare trott. Veterinär CATARINA ELIASSON
beskriver inflammation och bristande funktion hos
bukspottkörteln.
Sjukdom i bukspottkörteln (pankreas) ansågs tidigare vara
mycket ovanlig på katt. På senare år har obduktioner visat att
ett stort antal katter haft sjukliga förändringar i bukspottkörteln
och att majoriteten av dessa har haft kronisk inflammation.
Men fortfarande vet man lite om vilka orsakerna till sjukdomen
är. Att ställa diagnos kan vara svårt och behandlingen baseras
främst på att vara understödjande.

Bukspottkörteln

Bukspottkörteln ligger i den främre delen av buken längs med
den första delen av tunntarmen och mellan magsäcken, levern
och den högra njuren. Den är en körtel med två funktioner.
Den producerar hormonerna insulin och glukagon som förs ut
i blodet och reglerar blodsockernivån. Dessutom producerar
den enzymer som via en utförselgång förs ut i främre delen av
tunntarmen och deltar i matspjälkningen.

Inflammation

Vid inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) kommer
enzymerna ut i vävnaden utanför gångarna och bryter
ned körtelvävnad istället för maten. Enzymer som normalt
är overksamma tills de når tunntarmen aktiveras inne i
bukspottkörteln och detta resulterar i en inflammation och
självförstöring. Bukspottkörteln börjar bryta ner sig själv.
Inflammation i bukspottkörteln delas in i akut eller kronisk.
Akut inflammation i bukspottkörteln tenderar att ha allvarligare
symtom och kan vara livshotande. Den kan antingen läka helt
eller bli kronisk. Kronisk inflammation i bukspottkörteln är mer
vanligt förekommande och är en konstant pågående inflammation med mildare symtom.

Sjukdomsorsak

Hos de flesta katter som drabbas av inflammation i bukspottkörteln kan man inte finna orsaken till sjukdomen. Man betraktar därför inflammationen som idiopatisk, det vill säga orsaken
till inflammationen är okänd. Faktorer som har sammankopplats med inflammation i bukspottkörteln är bland andra
trauma,
toxoplasma,
calicivirus,
FIP (Felin Infektiös Peritonit),
förgiftning,
hypercalcemi (hög kalciumhalt i blodet),
komplikation till narkos.
Man har även sett ett samband mellan inflammation i
bukspottkörteln och inflammation i leverns gallgångar samt i
tarmen, så kallad triadit. Bukspottkörtelns utförselgång mynnar tillsammans med gallblåsans i tunntarmen.
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Symtom

Sjukhistorien och de resultat som en veterinärundersökning
ger visar inte specifikt på att djuret drabbats av inflammation i
bukspottkörteln. Katter med inflammation i bukspottkörteln kan
visa en rad olika symtom. De vanligaste är nedsatt aptit och
trötthet. Kräkningar, viktförlust, diarré och buksmärta kan också
förekomma. I milda fall behöver det inte märkas alls att katten
insjuknat.
En undersökning kan bland annat visa att katten är uttorkad,
har bleka slemhinnor, gulsot, snabb andning, feber, undertemperatur och buksmärta. Ibland kan veterinären känna att
bukspottkörteln är förstorad.

Diagnos

Resultat av rutinblodprov visar oftast inte tydligt att djuret drabbats av inflammation i bukspottkörteln men de är ändå viktiga
för att veterinären ska kunna utesluta andra sjukdomar och få
en överblick av kattens tillstånd. Resultat från röntgen visar
inte heller tydligt att katten lider av inflammation i bukspottkörteln. Ultraljudsundersökning är mer användbar än röntgen för
att ställa diagnos men ställer krav på att den som utför den är
skicklig och har bra utrustning. Dessutom utesluter ett normalt
utseende på bukspottkörteln ändå inte sjukdom.
Nyligen har ett nytt test kommit, fPLI (feline pancreatic lipase
immunoreactivity), som är specifikt för bukspottkörteln och
som anses vara det bästa testet. Eftersom det förekommer att
testet ger både felaktigt positivt och felaktigt negativt provsvar
så bör fPLI ändå bara ses som en indikation på om kattens
bukspottkörtel är drabbad av sjukdom. Vävnadsprov från
bukspottkörteln kan vara till hjälp för att ställa diagnos men
är inte alltid praktiskt möjlig att utföra. Ställandet av diagnos
kompliceras även av andra, möjliga och samtidiga sjukdomar.
Många gånger ställs diagnosen inflammation i bukspottkörteln
för att den anses mest trolig utifrån från de undersökningsresultat man fått.

Behandling

Behandlingen av akut inflammation i bukspottkörteln är inledningsvis understödjande och består av vätsketillförsel, smärtstillande, näring och eventuellt antikräkmedel. Om nedsatt aptit
är problemet kan man behöva sondmata katten. Fettlever kan
förekomma samtidigt vilket gör det ännu viktigare att undvika
fasta. Eventuella förändringar av halten elektrolyter i blodet
korrigeras, till exempel vid hypokalemi då halten kalium är
onormalt låg i blodet.
Allvarligare fall av akut inflammation i bukspottkörteln kan kräva
intensivvård med bland annat blodplasma.
Om en kronisk inflammation behöver behandlas så inriktar man
sig på att hitta den underliggande sjukdomen och behandla
den, till exempel inflammation i lever eller tarm.
Generellt behöver katter med inflammation i bukspottkörteln
inte antibiotika.
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forts:
Men sjukdomen kan förvärras om det uppstår komplikationer med infektioner. Bakterier kan spridas från tunntarmen till
en inflammerad bukspottkörtel. Antibiotika kan också vara
befogat om man misstänker en böld eller en bukhåleinflammation.

EPI

När en katt har EPI (exokrin pankreasinsuffiens, bristande
funtion i bukspottkörteln) producerar bukspottkörteln inga
enzymer. Detta påverkar matspjälkningen negativt och
katten kan framför allt inte tillgodogöra sig fettet i fodret.
Typiska symtom är ökad aptit, viktsförlust, diarré och fettrik
avföring. Diagnos ställs med hjälp av blodprov, ett så kallat
fTLI-test (feline trypsin-like immunoreactivity test).
Ofta har katten samtidigt vitamin B12-brist vilket ses med
hjälp av blodprov, på grund av att upptaget i tarmen är
nedsatt. Behandlingen består i att tillsätta bukspottkörtelenzymer i maten och ge ett foder som är fettfattigt.
Veterinär CATARINA ELIASSON är specialist i hundens
och kattens sjukdomar.
Hon arbetar vid Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Artikeln hämtad från : www.bozita.com

AGRIA´S OMBUD I VÄSTERNORRLAND
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070-3371557
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0738-437181
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Vi har DYGNET - RUNT - JOUR
VÄLKOMMEN!

Medicin* Kirurgi * Röntgen * Ultraljud * Tand och Munvård *Laboratorium

Din veterinär i Sundsvall

Öppettider. Måndag & Torsdag 8 - 19
Tisdag, Onsdag & fredag 8 - 17
Lördag 10 - 15
(med reservation för ändrade tider)

Ditt djurs hälsa - vårt jobb

Södra Allén 5, Sundsvall * 060-14 70 10 * www.djurkliniken.se
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GRATTIS !
SUK:s kategori 2-domare, klubbens “egen” Glenn
Sundsvalls Kattklubbs egen Kategori 2-domare tog sin examen på
våran utställning i Kovland lördagen den 30 juni
Efter ett samtal på telefon med Glenn fick jag ta del av denna
presentation. En berättelse med mycket fart och fläkt som sin
skribent...
Tänkte skriva ner några rader om mig själv. Är en snart 50-årig ung
kille som gillar katter.
Började egentligen som roadracingförare på mc, åkte runt på banor
och tävlade så ofta och mycket jag kunde, men älskade djur på sidan
om.
Det började med att jag köpte en burma i Bergsåker som var blå och
hette Mao Tsee Nam Tan Creb, blev senare Europa Premier,
en hane som var i mitt tycke helt enkelt underbar och det kommer
aldrig att finnas hans like.
Fortsatte med att börja föda upp burmor, Heligholms Blenda inköptes
och kullar började komma sakta men säkert. Träffade Jan Sjögren,
blev galen i abessinier så jag skaffade en hane från Jan som hette
Aucuparia’s Ras Karakum, sorrel med en helt annan typ än vi har
idag.
Efter ca 5-6 år så började sakta planerna på att bli domare komma
fram men det var ju omöjligt
eller hur?
Började gå assistent jämt och ständigt parallellt med att jag ställde ut,
for land och rike runt, blev ordförade i SUK och satt i styrelsen totalt 13
år om jag inte minns fel, det var en fantastisk tid, som jag aldrig glömmer. Vi anordnade utställningar och var ett enormt sammansvetsat
gäng som
fick rykte om oss, som en av dom bäst arrangerade utställningarna i
sverige under den tiden.

förklara hur man tycker och
tänker och vad standarden
säger och
HUR jag tolkar den. Försöka
måla upp en bild för alla
utställare och besökare hur
den specifika rasen ska
egentligen se ut.
Jag tycker det är enormt
viktigt för att få in unga nya människor i kattvärlden, kan jag och har
jag tid så hjälper jag till så ofta och mycket jag kan. Därav mitt enorma
intresse för huskatten, underbara varelser
som för många är insteget i vår underbara kattvärld.
Startade om med mina kära semilånghår för ca 3-4 år sen och gick så
ofta och mycket jag kunde, hade
förmånen att få göra min examen på min kära klubb SUKs utställning i
slutet på juni i år. En av mina
viktigaste stunder i livet återigen. Nya raser, nya katter att få lära sig,
utforska och njuta av, ett intresse
jag verkligen älskar och kommer så att göra så länge jag lever.
SUK har jag varit trogen från starten och kommer att så förbli, kan jag
göra nåt för denna klubb så gör jag
det ska ni alla veta.
Jag kunde utan minsta tvekan skriva en bok om alla upplevelser men
det här skulle ju bara bli några få
rader vilket jag såklart inte kunde hålla som vanligt.
En så kallat kort beskrivning av mina år inom kattvärlden, nåt jag aldrig
kommer att ångra, tro mig.

Ett av kraven för att bli domare är att man ska vara ansvarig att arrangera utställning så allt som erfordrades för att bli elev fixades sakta 				
men säkert.

Text: Glenn Sjöbom
Foto: Krister Björklund

Elevprovet gjorde jag för Helga Söderholm (en av dom mest färgstarka
människor jag träffat under mitt liv och medlem i SUK, en fd korthårsdomare som lärde mig massor) och Barbro Helmer, var ingen dans på
rosor, men fixade det i alla fall.
Elevade enormt hårt, gick konstant och fick ganska fort ihop närmare
1000 katter som jag sett av olika korthårsraser, gjorde min examen i
Tjeckien juni 1997 och fixade det. En känsla som inte går att beskriva i
ord. Men jag fixade det. Bilade ner genom hela östeuropa och direkt in
och skrev teorin, ingen dans på rosor. Det hela gjordes i ett stort slott i
den lilla byn Valtice utanför Brno.
Har under dessa 15 år dömt i massor av olika länder, sett så många
enormt vackra katter så när man tänker efter är jag otroligt lyckligt
lottad.
Idag så ligger tyvärr min uppfödning nere pga min minsta som har
grav astma så jag vill inte riskera något inför hans framtid fast att även
han älskar djur. Men hann under mina uppfödarår med ca 55 kullar
av raserna abessinier, burma, oriental och siames. Försökta mig även
på brittiska korthår men det gick allt annat än bra och hade en extrem
otur, fick ingen överlevande unge alls. Det grämer mig än idag.
Började gå elev ganska direkt efter jag tagit min korthårsexamen,
närmare bestämt inte ens 1 år efter hade jag mitt första betyg från. Var
nästan klar när jag helt enkelt fick lägga dom planerna på hyllan pga
för mycket jobb och barn och verkligheten kom ikapp kort och gott.
Bestämde mig för att starta om när möjligheten uppenbarades igen
och livet var mer stabilt.
Har dömt korthår hela tiden och verkligen försökt att finslipa mina kunskaper och alltid förklara mina val. Öppen bedömning är viktigt för mig,
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Sommarutställningen i Kovlands Ishall
den 30/6 – 1/7
I år hade vi en riktig sommarutställning och för första
gången var vi i Kovlands ishall. I år hade vi satsat mycket
på att locka dit barnfamiljer och även göra något för alla
barn som följer med sina föräldrar på utställning.

La Bell Fix Faximil

OSH a
Ägare: Marlene johansson

Vi hade hyrt en hoppborg, hade en väldigt duktig tjej som
målade ansikten på barnen samt att vi hade godisregn
på lördagen och söndagen. Vi hade även för avsikt att ha
ponny ridning, men fick ställa in det i sista stund då det
blev problem med transporten av hästarna.
Jag vill verkligen poängtera att vi har fått OTROLIGT
MYCKET BERÖM för utställningen av utställare,
domare och försäljare. De två representanter som kom
från SVERAK tyckte det var sådan härlig stämning på
fredagen är vi byggde och ställde i ordning, så att de
trodde nästan de kommit till iordningsställande till en
fest. Utställarna tyckte att det var mycket luftigt mellan
burraderna och att det under själva utställningen var lugnt
och organiserat.

Sotpe-En-Re Amun Ra
MAU n 24
Ägare:Annika Hissa

En utställare/försäljare kom och tackade och sa
- Att det är sådana här utställningar man minns, där det
är trevligt och välorganiserat. Glädje bland funktionärerna, inga sura miner. Det är det som gör att man kommer
tillbaka som utställare!

Okänd...

På lördagen så hade vi vår egen Glenn Sjöbom som
gjorde sin examen på Kat II och till vår glädje så klarade
han den med bravur. Han var även med och dömde
några Kat II-katter på söndagen. Återigen – Ett STORT
GRATTIS Glenn!
Vi hade ett avstämningsmöte den 23 augusti där vi utvärderade utställningen och det är några små saker som
vi ska tänka på och justera till nästa utställning.
Nästa år så kommer vi att vara i samma hall och helgen
är då 29 – 30 juni 2013. Så planera in redan nu denna
aktivitet och kom och var med, för du lär känna många
härliga människor som du helt obehindrat kan prata katt
med

Qira

HCL f 02 21
Ägare: Ramona West

Text: Roseanne
Foto: Elisabeth
S*Shaneequas Jelelaj
CRX n 01 33
Ägare: Cherish Gustavsson

Utställningens
Klubbkatt
S*Robäckens Tango
Ägare: Kicki Ekengren

S*Leopardettes ...
Caroline med en av sina vackra Bengaler
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Avs:

Sundsvall Kattklubb
c/o Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39 A, 2 tr
852 32 Sundsvall

B-

Föreningsbrev

Nytänkande

inom näringsprecision
för kattens hälsa

Kunskap om och uppmärksamhet
på katternas individuella särdrag och näringsbehov är ledstjärnan för Royal Canin.
Vi är experter på näringsanpassade foder till katter som har unika egenskaper och
som behöver speciell näringsanpassning.
Royal Canins näringsanpassade foder för katter tar hänsyn till alla de olika parametrar
som gör varje katt unik. Som till exempel ålder, livsstil och individuella egenskaper.
Serien Feline Health Nutrition är framtagen med allt detta i åtanke för att ge katten ett
friskt och långt liv.

Medlem i vår Breeder Club?
Besök vår hemsida och läs mer.
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