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Ordförandes rader....

Hoppas att ni alla haft en skön sommar med möjlighet till att ladda upp
era ”batterier” inför kommande vintern.
Själv har jag haft en något turbulent sommar och höst med en massa
farande ner till min sjuka pappa i Stockholm.
Det som händer just nu i klubben är att vi jobbar och förbereder oss
för vår kommande utställning 2014.
Vi har jobbat fram ett avtal gällande boende med Scandic Hotell Nord
samt några rum inne i City.
Vi har även lanserat en speciell hemsida för utställningen som heter www.suk2014.se och där
kommer vi att lägga upp all information gällande utställningen.
Vi har även fått önskemål om olika typer av föreläsningar och cirklar från medlemmar och vi tittar
på hur och när vi ska kunna genomföra detta. Vi blir jätteglada när det kommer in önskemål, tips
på bra föreläsare m.m. från er medlemmar på vad ni vill göra genom klubben, annars blir det lätt
att vi funderar ut något och det kanske inte alls är intressant.
I slutet av sommaren lade jag ut en fråga på Sundsvalls Kattklubbs Facebook sida – om hur ni
medlemmar vill att styrelsen ska skicka ut information till medlemmarna. Och svaren har inte haglat in, men jag uppmanar er att lämna gärna feedback tillbaka till oss, det är viktigt för oss att vi
når ut till våra medlemmar. Vill ni inte lägga ut informationen publikt kan ni alltid skicka mig eller
någon annan i styrelsen ett PM, mail eller ringa.
I samband med vår utställning i sommar så framkom det att några medlemmar inte alls vill
hjälpa till med något på t ex utställning, utan tycker att de redan har lagt ner så mycket arbete i
klubben så att de därigenom skulle vara arbetsbefriade. Jag vill bara vara tydlig i mitt budskap
– vi är alla medlemmar i Sundsvalls Kattklubb och vi har valt denna klubb av en anledning. Och
ska vi kunna genomföra en utställning så bygger det på att medlemmar hjälper till med det som
man kan. En utställning ger som regel ett tillskott i klubbens kassa så att vi kan genomföra andra
aktiviteter, såsom föreläsningar & studiecirklar m.m. utan att det kostar oss medlemmar något
eller att klubben kan rabattera kostnaden. För mig och många är detta värt mycket! Det som är
grädde på moset är att vi kommer i kontakt med andra människor som är lika tokig i katter.
Ha en fortsatt skön höst och hoppas vi ses på kattens dag!
// Roseanne Forslund
Ordförande i Sundsvalls Kattklubb
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Årsmöte i februari 2014
I februari nästa år är det dags för klubbens Årsmöte och valberedningen vill gärna
ha in förslag på styrelseledamöter.
Kanske vill Ni prova på att vara i beslutsposition eller Ni kanske har någon Ni skulle
vilja föreslå.
Hör då av Er till Jimmy Åsberg, antingen via telefon : 060-314 07 eller via mail :
jimmy.asberg@spray.se

...och några rader från Er Redaktör.

Jag skulle behöva Er hjälp med innehållet till vår medlemstidning.
Reportage, berättelser, foton mm mm, allt är välkommet.
Det behöver inte vara märkvärdigt, t.ex kanske en liten
berättelse hur Ni blev med katt, om Er katt har små egenheter
eller Ni kanske läst något intressant någon annanstans och
skulle vilja dela med Er av det.
Vi är en av de få kattklubbar i Sverige som
fortfarande har en medlemstidning och jag tycker att vi ska
försöka ha den kvar. Med gemensam kraft kan vi det, så fatta
pennan och/eller kameran så hjälps vi åt!
Skicka in på e-post: skogkatten2002@gmail.com.Nästa
manusstopp är 2013-12-15.
Ingen kan göra allt, men allt kan Vi göra tillsammans!
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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 2013
Aktivt medlemskap:

Huvudmedlem inkl Våra Katter.......................... 400 kr
Familjemedlem.................................................. 100 kr

SUK
Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb
Den grundades

1971
Klubbens ändamål
är att

Pensionär har utgått !
Studerande....................................................... 200 kr

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge från uppfödare i SUK......................... 350 kr
Passivt medlemskap:
Stödmedlem............................................... 150 kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

Förhindra och motarbeta djurplågeri
Arbeta för god katthållning
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

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.

Sid 4

MANUSSTOPP
KattSnack 4......................................... 15 Dec
KattSnack 1......................................... 23 Feb

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

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

Tidningsredaktioen

Webmaster

Anette Nygård
Tel: 070-2950748
E-mail:
skogkatten2002@gmail.com

Krister Björklund
Tel: 070-239 56 58
E-mail:webmaster@
sundsvallkattklubb.se
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SUK:s Styrelse 2013
Valberedning
Redaktörer och Webmaster

Ordförande

Ledamot

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

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

Roseanne Forslund

Vice Ordförande
Caroline Jonsson

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

Suppleant/Sekreterare
Linda Larsson

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

Kassör

Krister Björklund

Söndagsvägen 70, 863 34 Sundsbruk
Mobil: 070-239 56 58
E-post: kassor@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.gattoleones.se

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
Hemsida: www.knephs.se

Ledamot / Utställningssekreterare
Nygård Anette

Januarivägen 56, 863 35 Sundsbruk
Tel hem: 060-17 55 00
Mobil: 070-295 07 48
E-post: anettee@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.Istindra.se

Ing-Marie Lundin

Suppleant
Daniella Forslund

Rådhusgatan 39A, 2tr, 852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75, Mobil: 076-82 22 296
E:post: daniella@sundsvallskattklubb.se

Revisor

Håkan Lindén

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

Revisorrsuppleant
Anitha Magnusson

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

Valberedningen
Jimmy Åsberg

Skedlovägen 11, 862 40 Njurunda
Tel: 060-314 07
E-post: jimmy.asberg@spray.se

Webbredaktör / Kassör
Krister Björklund

Söndagsvägen 70, 863 34 Sundsbruk
Mobil: 070-239 56 58
E-post: webmaster@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.gattoleones.se

Ledamot

Redaktör

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

Januarivägen 56, 863 35 Sundsbruk
Tel hem: 060-17 55 00
Mobil: 070-295 07 48
E-post: skogkatten2002@gmail.com
Hemsida: www.Istindra.se

Agneta Jonsson
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Nygård Anette
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Utländska utställare betalar på plats efter överenskommelse med kassör.
mail: kassor@sundsvallskattklubb.se

Klubbens egna medlemmar skickar direkt till respektive ansvarig, helst via mail.

Kat II – Linda Larsson, Sommartjärn 101, 855 90 Sundsvall.
Mail: kat2@suk2014.se

Kat I, III, IV och huskatt - Monica Byström, Sågverksvägen 180, 865 91 Alnö
mail:. kat1345@suk2014.se

ANMÄLNINGSTID
2014-02-20—03-27. Anmälan är bindande. I första hand gäller inbetalningsdatum. På
inbetalningen ange kattens reg.nr och kattens namn. Inbetalare ska vara ägare. Anmälan
och inbetalning ska skickas samtidigt. En anmälningsblankett för varje katt skickas via
egna klubben (gärna via e-post) till:

07.00 – 08.30
07.00 – 19.00
Katter som inte är i panel kommer att få möjlighet att gå tidigare.
08.30 – 16.00

SUK ingår i ”Bäst i Norr”!

LOGI
Turistbyrån Sundsvall, tfn 060-61 04 50
Scandic Hotells, tfn 060-785 63 00

Glöm inte att ta med följande
Stamtavla, huskattsbevis eller intyg om registrering, vaccinationsintyg, hörselintyg (vita katter),
kastreringsintyg. För mer information om hälsa och gränsbestämmelser se www.sverak.se. FIFe:s
och SVERAK:s regler gäller, anmäl inte svårhanterliga katter och glöm inte bort att klippa kattens
klor.

UPPLYSNINGAR
Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil i närheten av utställningshallen finns, men vi kan inte tillhanda
hålla el. Café finns i lokalen där du kan köpa lunch och fika, se meny på hemsidan. Kokarder
tillhanda håller SUK till Ex1 och titelkatter utan extra kostnad. Bekräftelserna kommer att skickas
ut via e-post, i den mån det är möjligt. Klubben tillhandahåller utställningsburar till alla utställare.

Öppet för publik

ALLMÄN INFORMATION
Vet.besiktning / incheckning
Öppet för utställare

UTSTÄLLNINGSKOMMISARIE - MONTERPLATSER & DISPENSANSöKAN
Roseanne Forslund, Tfn 070-229 20 75, e-post: ordforande@sundsvallskattklubb.se

325 kr
350 kr
50 kr
0 kr
0 kr
0 kr

AVGIFTER/DAG
PG 24 27 53-2
Anmälningsavgift mellan 20/2 – 28/2
Anmälningsavgift efter 29/2
Senior/veteran, om utställd i annan klass
Kullklass (minst 3 st), om 2 st av kattungarna är ställda individuellt
Avel, om anmäld i annan klass
Uppfödning

ASSISTENTER
Assistent (medlem i SUK ersätts inte) ersätts med 325 kr/dag samt fika & lunch. Anmäl direkt till
assistent ansvariga:,e-post: assistent@sundsvallskattklubb.se

AVANMÄLAN/ÅTERBETALNING
Återbetalning efter anmälningstidens slut endast mot veterinärintyg enligt utställningsreglerna § 1.15,
se www.sverak.se. Vi tar en administrativ avgift på 100 kr.

ÄNDRINGAR
Inga byten av katt efter den 1 april 2014.

PRISER
Vi tar gärna emot priser och är du uppfödare så ta med utskrift av din logga som vi sätter upp i
prisrummet. Har du frågor tag kontakt med Anette Nygård, e-post: anette@sundsvallskattklubb.se

Allround
Allround
Allround
I III oIV
I III o IV
II
II o III
III o IV
I II o III

Bära själv utställning!
Utställningen är begränsad till 700 katter per dag. Anmäl i tid! Vid för många anmälningar
förbehåller sig Sundsvalls Kattklubb rätten att fördela platserna

Olga Kommissarova, EE
Janna Jyrkinen, FI
Charles Spijker, NL
Thea Friskoveck, CH
Ad de Bruijn, NL
Mats Askett, SE
Mira Fonsén, FI
Anna Wilczek, PL
Sebastian Pruchnick, PL
ANNONSER/KATALOG – stopp dag 1 april 2014
Monica Byström, Tfn 060-58 84 08 ,e-post: sekretariat@sundsvallskattklubb.se

Allround
Allround
Allround
I II o IV
I II o IV
II
II o III
III
I II o III

Reservation för ändringar, se klubbens hemsida www.suk2014.se,för ev. ändringar.
Domarfördelning kommer att presenteras på klubbens hemsida.

Luigi Comorio, IT
Alexey Shchuckin, NL
Donatella Mastrangelo, IT
Marc Cratucci, FR
Britta Busse, DE
Maud O Johansson, SE
Glenn Sjöbom, SE
Marianne Roth, DK
Grazyna Laskowska-Malaga, PL

DOMARE

Hitta till hallen:
http://kartor.eniro.se/m/ns9Xt

Anmälningstid: 2014-02-20—03-27

BENGAL SPECIAL PÅ LÖRDAG / HUSKATT SPECIAL PÅ SÖNDAG

26 – 27 april i Nordic Hallen, Sundsvall

Sundsvalls Kattklubb inbjuder till 2 certifikats internationell utställning

Våran stora utställning nästa år
Planeringen är i full gång för utställningen 2014 och alla som kan hjälpa till med
något är
välkommen att höra av sig till den arbetsgrupp som vi skapat. Den som håller i
gruppen är
Agneta Jonsson och ni kan maila till henne på: agneta@sundsvallskattklubb.se.
Vi har massor av sysslor, små som stora och man hjälper till efter sin förmåga och
det kan vara sysslor som man utför innan själva utställningen och/eller under/efter
själva utställningen.
Några exempel kan vara - baka fikabröd, sälja lotter, sitta i entrén, hjälpa till i cafeterian, kolla vaccinationer på morgonen, hjälpa till vid veterinärincheckningen,
lägga upp matpåsar m.m. på burarna innan själva utställningen, hålla rent och
snyggt på toaletterna, hjälpa nybörjare på utställningen, att gå assistent, fixa blommor och godis till domarborden - ja, detta är några
uppgifter som vi behöver folk till.
Så hör av Er till Agneta och tala om vad Ni skulle kunna tänka Er att hjälpa till med.
Exempel på ställen där vi behöver bemanning :
- parkeringsvakter
- sanitet
- information/lotteri
- prisrum
- entrén
- “löpare” , några som kan föra information/papper mellan olika stationer
Detta är bara ett litet axplock på göromål där vi behöver hjälpoch det skulle vara
väldigt roligt
att få Er hjälp. Tro inte, att Ni inte kan något för alla kan hjälpa till!
Våra utställningsmöten är för alla, oavsett gammal eller ung. Tid och plats meddelas genom våra
medlemsutskick och på hemsidan.
Nästa utställningsmöte är torsdag 5 december klockan 18.30, i Studiefrämjandets
lokaler på Storgatan 52. Klubben bjuder på fika.

Mycket Välkomna!
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Vettris har öppnat i Birsta.

Text & Bild : Anette Nygård

Den 17 augusti slog Vettris upp portarna i
anslutning till Arken Zoo på Gesällvägen 9
i Birsta. Då jag ej hade möjlighet att närvara på invigningen så besökte jag Vettris
den 22 augusti. Det blir den 4:e kliniken i
Sverige som öppnar, och fler kommer på
andra orter. Nästa klinik de öppnar blir i
Borås. Legitimerade Veterinären Mariette
Rohlertz berättar : - Konceptet “allt under
samma tak” kommer att underlätta för alla
djurägare, oavsett om det är hundar elle
katter. Specialfoder kan inhandlas även
Nya fina lokaler , fullt utrustade.
om kliniken stängt för dagen, då personalen på
Arken Zoo har möjlighet att hämta fodret på kliniken åt kunden.
Mariette har under många år jobbat för
att höja kattens status och varit verksam
i bl.a föreningen Samvetet, som jobbar i
anslutning till Uppsala katthem.
Eftersom de är en rikstäckande kedja
har de för avsikt att ha bra priser, t.ex
vid kastrering ingår en örontatuering,
vill man hellre ha ett datachip kan man
lägga på 95 kr och få ett sånt istället.
Stort sortiment av specialfoder.

För vaccinering i samband med kastrering lämnas
50% rabatt. Alla ID-märkningar gjorda hos Vettris
registreras i Sverak´s kattdatabas FindUs. För de
som kommer med en kull kattungar har dom ett
paketpris på 750 kr/kattunge. Då ingår 2 vaccinationer, besikting samt chipmärkning. För valpkull är
priset 600 kr/valp då de får 1 vaccination istället för
2.
Denna dag träffade jag den glada och trevliga
spanieln Juni och hennes ägare Lova Loftbacken.
Jag hoppas allt gick bra för Juni och Lova och önskar dem stort lycka till. Kanske vi ses någon gång
igen.
Här är spaneln Juni i en pratstund
med Leg. Vet. Mariette Rohlertz
Sid 8
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VIP-kväll på DjurMagazinet

Text & Bild : Anette Nygård

Onsdagen den 21 augusti bjöd Monica Mattfolk
oss medelmmar i Sundsvalls Kattklubb på en
trevlig VIP-kväll.

Monica hade dukat upp ett digert fikabord med
diverse förfriskningar och tilltugg. Bl.a en god
sallad av härligt frächa grönsaker, rostbiff med
potatissallad, olika bröd med smakrika färskostar, melon samt kakor till kaffet.
Monica Mattfolk, ägare av DjurMagazinet,
Birsta

Kvällen till ära gav hon även 20% på
hela sortimentet till klubbens medlemmar!
Massor av gott som Monica bjöd på.

Det var en mycket trevlig kväll med mycket
mingel, där vi även fick stifta bekantskap med en liten Maine Coon-tjej vid namn
S*Sybo´s Onica. En 13 veckor gammal
blåsilversköldpadda som var så söt.
Ägaren Elisabeth Keidser erhöll många
fina lovord om sin nya kisse.
Vi hoppas det blir fler av dessa mysiga,
trevliga träffar för oss i Sundsvalls Kattklubb, och vi hoppas då att ännu fler medlemmar vill göra oss sällskap.

S*Sybo´s Onica MCO as (blåsilversköldpadda)
Årgång 22
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Lite från kulisserna till SUK:s utställning...
Utställningkommissarie
var vår ordförande
Roseanne Forslund
Här med sin
S*Bjaro´s Harald Blåtand

Ekonomiansvarig
Krister Björklund

En vacker blå
oriental
med namn
La Bell Fix Faximil
Ägare:
Marlene Johansson

Här med sin
S*Glitter´s Qarma

Information med vår revisor Håkan Lindén som ansvarig.
Håkan skrev ett mycket fint och tänkvärt kåseri i förra nr av
KattSnack.
Till sin hjälp hade han bl a 2 ungdomar som var hos honom
båda dagarna.
En icke medlem Linnéa Eklund, som hjälpte till vars familj
är medlemmar i Stockholms Kattklubb och ställde ut Ragdoll.
Tillsammans med Robin Sundin som i sin tur jobbade hela
lördagen istället för mamma Christina, ställde de upp båda
dagarna. Och med ett glatt leende på läpparna mötte de
utställarna. De sålde lotter och höll rätt på priserna så det
blev rätt och riktigt. På frågorna om klubben och annat fick
de hjälp av Håkan med svaren. De tyckte verkligen att det
var jätteroligt att få
hjälpa till.
Dessa ungdomar är väl värd en stor
applåd...

Qarma alias Pysslan
är en riktig liten
godistjej... med sikte
på domarens godisskål!!!

Entré med Anna Ingvarsdotter som ansvarig

Två av de som satt i insläppet var två glada tjejer,
Frida Thunström och Sofia Sjö.
Vår speaker var
Carolin Jonsson som med
klar och tydlig stämma
guidade oss genom
utställningen.

Frida: När folk kommer frivilligt och fortfarande
under dagen är glada och positiva, då är det roligt
och värt att jobba! Och Sofia instämmer med ett
leende.

Prisbordet med Anette Nygård som ansvarig hade
Tina Jonssn och Susanne Asplund som medhjälpare.

Sekretariatets ansvaig var Monica Byström
som sttyrde skeppet i hamn med hjälp av Linda Larsson. Emma D fanns där och hjälpte till
med allt skrivande som det är i sekretariatet.
Assistentansvarig var Eva Johansson
och ledde 7 assistenter rätt i alla nr och raser
och att se till att domarna blev rätt behjälpta.
Av dessa var 5 assistenter från andra klubbar.
Hall och bur-ansvarig var JimmyÅsberg med
fru Marita
Sjukvårdsansvarig var
Frida Thunström

Anette: Jag har haft prisbordet i 3 år nu och tycker att det är jätteroligt. Folk tycker om att få/köpa kokarder. Det är ju ett minne
och många vill hänga upp sina utställningsminnen.
I år fick vi kokarderna sent, onsdag samma vecka som utställningen. Det blev lite svettigt innan vi hade gått igenom och
sett att vi fått det vi skulle, det var ju ingen tid att få eventuellt
resterande... Men, vi fick alla och alla
blev strukna till utställningen, annars har
det gått bra.
Susanne: Det är kul att jobba tycker jag, det är mycket småpyssel
och alla priserna bestäms året innan.
Tina: Tina har i 3 år hjälpt till utan att vara
medlem i klubben. Jag tycker att det är roligt
att hjälpa till, man får träffa så många härliga
människor.

Tyvärr inga foton...

Sid 10
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Våra domare
under 2013:s

SUK-utställningen

Waltraut Sattler
Kategori I, II och III

Anne Veland

Stephe Bruin

Allround

Allround

Anna Wilczek

Kategori III och IV

Johansson
Maud Olsen
Kategori II

Bertil Joh
ansson
K
ategori II

Sirpa Lindelöf
Kategori II ochIII

Mat och café-ansvarig var för 4 året
Agneta Jonsson till sin hjälp hade hon
Eva Jonsson.
Det är mycket jobb emn det är jättekul.
Vi lagar all mat själva och fikabrödet
har vi hjälp av olika klubbmedlemmar
att knopa ihop.

Smörgåsar, bullar, härliga kakor,med
kaffe, te eller läsk sköttes av
Anna Ikonen och Anders Thor
Godis fanns det också att njuta av
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Christina Eriksson var Domarvärd.
såg till att domarna kom till sina hotellrum
och kom till utställningens båda dagar. Även
avresa skulle ordnas.

Domarfoto: GattoLeone’s
Text och övriga foton: Elisabeth Keidser

Sid 11

Foto: Lena Livbom/SVA

Parasitorsakade kroniska diarréer i kattbesättningar
Syftet med denna artikel är att stödja och hjälpa kattuppfödare som vill driva sin verksamhet på ett säkert sätt.
Dessutom hoppas vi kunna underlätta rådgivningen för den enskilda veterinären. Fokus ligger på Tritrichomonas
foetus och Giardia intestinalis.
Gruppen som sammanställt dessa rekommendationer:

Helena Back, Leg veterinär SVA
Ulrika Forshell, Leg veterinär, SVA
Eva Osterman Lind, Leg veterinär, VMD, SVA
Helene Alm, Leg veterinär, Specialist i reproduktion,
Djursjukhuset Bagarmossen och Tyresö Djurklinik
Jenny Hedman, Leg veterinär, Specialist i hundens och
kattens sjukdomar, Haninge Djurklinik
Anja Kanold, Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens
sjukdomar, Djursjukhuset Bagarmossen
Jeanett Lemmeke, djurvårdare, kattuppfödare

INLEDNING
Katter är solitärer, dvs. ensamlevande individer vilka under
naturliga förhållanden endast träffas för parning eller
revirstrider. Katter är följaktligen sämre anpassade för
flockliv, i motsats till exempelvis hundar. Vid flockliv
utmanas både kattens sociala gränser (stress) och immunförsvar, även om tamkatter fungerar bättre i grupp än vilda.
För katter som hålls tillsammans inomhus kan stress till
viss del begränsas av att hålla nere antalet djur och inrätta

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
Sektion för parasitologi
751 89 Uppsala
besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala
telefon. 018 67 40 00 fax. 018 30 91 62
e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se
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Anki Lindahl, djursjuksköterska Tyresö Djurklinik, katt
uppfödare
Ulrika Olsson, grundare av Pawpeds utbildningssite för
kattuppfödare, kattuppfödare
Anna Selin, Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens
sjukdomar, Djursjukhuset Albano
Bodil Ström-Holst, Leg veterinär, docent, SLU, Specialist i
reproduktion hos hund och katt
Linda Toresson, Leg veterinär, Specialist i hundens och
kattens sjukdomar, Chefveterinär Regiondjursjukhuset
Helsingborg

dem i mindre grupper. Även utevistelse kan minska på
stressen, men för många katter i avel finns inte denna
möjlighet.
Man vet sedan länge att stress påverkar immunförsvaret
negativt hos alla djurslag. Vid stress utsöndras bland annat
stresshormonet kortisol, som är antiinflammatoriskt, vilket
betyder att kattens eget försvar sänks.
Exempel på orsaker till stress hos en katt är revirrelaterade konflikter, som uppstår när många katter vistas på en
begränsad yta. Ett annat exempel är omplaceringsstress,
som uppstår när ungar flyttar från uppfödare till sin nya
ägare eller när en ny individ introduceras till en befintlig
grupp. Katter har ett mycket diskret signalsystem och visar
inte sina känslor på samma utåtriktade vis som hundar. En
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Vi Gratulerar SuK-katter
som varit på utställning!
Intenationell Premier

IP/IC S*Kneph´s Sibylla DVM, f 09 24
Ägare: Monica Byström
Titel tagen i Trondheim 3/4-13

Intenationell Champion

IC NO*Haapet´s Glorfindel NGO ns 02 21 64
Ägare: Anette Nygård
Titel tagen i Trondheim 2013-08-03

Har ni varit på utställning, och er/era katt/katter fått fina
resultat som ni skulle vilja dela med er av ?
Skicka ett mail till : skogkatten2002@gmail.com ,
bifoga gärna foto på katten/katterna i stor storlek.
Märk mailet med Utställning.
Sid 18
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AnnonsTorget
Här kan Ni medlemmar annonsera
om Ni har något att sälja, köpa, efterlysa eller byta.
T ex. kattungar till salu, avelshane sökes eller kattbur bytes/säljes/köpes ,
med andra ord kan det vara precis vad som helst.
Även mer kommersiella annonser från olika företag emottages.
Annonspriser:
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

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

Skicka ett mail till : skogkatten2002@gmail.com
Märk mailet med AnnonsTorget.

Önskas hjälp med annonsen kontakta Anette Nygård
E-post: skogkatten2002@gmail.com Hemtelefon: 060-17 55 00 Mobil: 070-295 07 48

Årgång 22

Sid 19

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.
Brittisk Korthår- ©Y. Lanceau

Ett vetenskapligt arbete som sköts av experter.
Royal Canins landvinningar är möjliga tack vare att vi samarbetar med erfarna uppfödare och veterinärer.
Dessutom har vi våra forskare och vetenskapliga specialister från hela världen.

Vår föresats är att ständigt göra de näringsanpassade fodren ännu lite bättre.
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.

En frisk katt behöver daglig omsorg.
Vetenskapliga studier har visat att katter idag löper allt större risk att bli överviktiga. Det beror bland annat på hur
aktiv katten är i förhållande till hur den lever, och på om den är kastrerad eller inte.
Med dessa faktorer i åtanke ger Royal Canin perfekt sammansatta lösningar genom Health Nutrition. De är
anpassade till olika katters individuella behov och syftar till att förebygga övervikt.

eller hund 22
behöver!
SidRoyal
20 Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din kattÅrgång

