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Sid 1

Ordförandes rader....

Hilde, Sven och Ivar – de har alla stormat över oss senaste tiden men
jag hoppas att det håller sig lugnt under jul och nyår.
Vi har haft ett utställningsmöte och styrelsemöten sedan sista numret
av vår medlemstidning. Vår kommande utställning 2014 tar mycket tid,
naturligtvis men vi blickar även framåt och pratar om lite olika medlemsaktiviteter. Så har du önskemål om ett speciellt ämne som du vill
lära dig mera om så tveka inte att framföra din åsikt till oss. Några av
er har skickat in era önskemål och vi tittar på hur och när vi ska kunna
tillmötes gå dem.
Uppmanar alla medlemmar att hålla koll i mailboxen/hemsidan fram över då vi kommer att anordna en familjeaktivitet med lite olika små tävlingar. Mer information kommer när vi fått klart med
datum och lokal.
Ni kan även läsa i tidningen en liten rapport från utställningsmötet och alla är välkomna på
dessa möten.
Vill till slut tacka alla medlemmar för klubb året 2013 och önskar er alla en riktigt GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
// Roseanne Forslund, Ordförande.

Medlemserbjudande....
Ni som vill beställa mer kattsand, vill jag att ni meddelar mig hur många påsar ni vill ha, så plockar
vi hem sand så fort vi fått ihop tillräckligt för att ta hem en pall.
Sanden, av märket Van Cat, kostar 100 kr/säck (15 kg/säck) och det finns med doft och
oparfymerad. Sanden har fått mycket gott betyg bland de medlemmar som provat den.
Skicka ett mail till Roseanne Forslund på : ordforande@sundsvallskattklubb.se
Glöm inte ange vilket antal säckar ni önskar!

Sid 2

Årgång 22

Innehåll

Sid

Omslag: Julmotiv
Ledaren ..........................................
Information ....................................
Styrelsen ........................................
Faror för djur i jul ............................
Kursinbjudan djurhomeopati...........
Kattens Dag .................................
Julhälsningar .................................
Årets Klubbkatt 2013 .....................
AnnonsTorget .............................

2
4
5
6-7
8
9-11
12
13-14
15

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!
Årgång 22
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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 2014
Aktivt medlemskap:

SUK
Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb
Den grundades

1971
Klubbens ändamål
är att

Förhindra och motarbeta djurplågeri
Arbeta för god katthållning

Huvudmedlem inkl Våra Katter.......................... 400 kr
Familjemedlem.................................................. 100 kr
Studerande....................................................... 200 kr
(Ungdom upp till 25 år)

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

PLUSGIRO: 11 55 19-1
Nästa MANUSSTOPP
KattSnack 1, 2014................................ 23 Feb

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

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

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

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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Djurens faror i jul och nyår
(artikel hämtad från Royal Canin)

Växter

En hel del av våra säsongsbetonade växter är giftiga för våra fyrbenta
vänner. Amaryllis, azalea, idegran, julros, filodendron, hyacint, iris, julstjärna, korallbär, krokus, mistel, murgröna, oleander, prickblad med flera.
Även snittblommor kan vara giftiga och kan ge svåra skador.
Det är framförallt katter som har en benägenhet att tugga på växter, men
var uppmärksam. Brukar din katt eller hund inte ge sig på växter är faran
kanske inte så stor, men utsätt inte ditt djur för risker i onödan. Det finns
ju andra fina blommor!
Kom också ihåg att vattnet i julgransfoten bör vara täckt, så att inget djur
kommer åt att dricka det. Särskilt inte om du har för vana att ha i lite gödningsmedel för att granen ska hålla längre. Framförallt katter brukar tycka
att den nya ”vattenskålen” är rolig att dricka ur.
Blir ditt djur ändå förgiftat, ring Giftinformationscentraleneller kontakta din
veterinär.

Pynt och paket

Under julen vill vi pynta och göra fint. Vi tar in gran och
andra barrträd och hänger upp dekorationer och glitter för
att skapa riktig julstämning. Katter är nyfikna till sin natur
och vill naturligtvis inspektera de olika julpynten. Säg den
katt som inte nyfiket antingen klättrar i granen eller slår
med tassen på kulorna …
Både julgranskulor och glitter brukar vara oemotståndligt.
Glaskross på golvet från ömtåliga julgranskulor är inte
skönt att få i tassen. Uppätet julgransglitter, presentsnöre,
presentpapper och annat orsakar mag- och tarmproblem.
Har katten fått i sig ett snöre kan den inte spotta ut det eftersom kattens tunga är sträv och hullingarna riktar allt nedåt mot matstrupen-magen.
Köp julgranskulor i plast och häng glittret så att inget djur kommer åt det, eller använd alternativ
till glittret. Änglahår, presentsnören, papper, kartonger – allt är roliga leksaker men se upp så att
ingen kommer till skada av leken.

Elektriska stötar

Vi ställer ofta fram adventsljusstakar och andra elektriska apparater vid
juletid. Djur kan få elektriska stötar genom att bita i strömförande kablar.
En sådan situation kan också vara ytterst farlig för dig.
Rör inte vid djuret eller eventuell vätska i närheten av strömkällan förrän strömmen brutits. Befria sedan djuret till exempel med hjälp av en
träpinne. Kontrollera hjärtslag och andning och börja eventuellt återupplivningsförsök. Transportera djuret till veterinär omgående.
Stoppa undan elkablar eller spruta dem med illasmakande spray för att
förhindra att kattungar, valpar eller unga djur biter i dem.
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Levande ljus

Framförallt för katter som hoppar upp på bord, men även
marshaller eller stora värmeljus som står i en öppen spis
eller på golvet kan vara en risk. Morrhår och svansar fattar
lätt eld, och välter ljusen kan det bli fler som skadas. Även
stearin i pälsen är ett problem.
Håll tända ljus under uppsikt, låt bli att ha tända ljus i
närheten av djuren och ha värmeljus i lyktor. Lämna heller
aldrig ett rum där det brinner levande ljus.
Om det värsta ändå händer: Vid brännskador ska de
skadade områdena genast spolas i kallt vatten under 20
minuter. Täck över öppna brännsår med steril gasbinda eller en ren handduk och uppsök veterinär. Smörj inte på brännsårssalva eller liknande.
Var uppmärksam på chocksymtom som eventuellt först kommer efter ett par dagar. Även relativt
små brännskador kan ha livsfarliga följder om djuret drabbas av chock på grund av vätskebrist och
infektionsreaktioner i huden.

Mat

Under julen har man oftast många bjudningar hemma. Det kan vara frestande att låta katten eller hunden smaka på det som bjuds. Men julens
mat passar inte våra djur. De kan lätt drabbas av diarréer och kräkningar.
Den feta maten kan orsaka magsmärtor och kräkningar som följd. Ge
din katt/hund foder som är avsett för honom/henne så undviker du dessa
problem.
Det finns även mat som kan vara direkt farlig för dina djur. Choklad, kött
med ben som kan fastna i strupen, jäsande deg, lök, fet och salt mat för
människor. Nötter och pepparkakor kan i värsta fall ge allergireaktioner
och är lätta att sätta i halsen.
Tillhör du dem som älskar att knäcka nötter bör du vara försiktig med var
du ställer nötskålen. Nötterna är väldigt lockande för till exempel katten,
och råkar den svälja en nöt kan det orsaka stopp i tarmen.
Tänk också på om du hänger upp mat till fåglarna. Talgbollar med nät har
orsakat att en del hundar har hamnat på operationsbordet. En del sväljer tomma nät, medan andra
sväljer med talgboll i och allt, men i magen på en hund ska de inte vara.

Smällare och raketer

Trots de grupper som arbetar aktivt med att få bort smällare och raketer, så är det ändå så att vi
inte kommer undan dem. För de hundar som är skotträdda blir nyårsafton riktigt jobbig. Men det
finns saker du kan göra för att lindra plågan.
Har du en ung hund är chanserna ännu större, eftersom du kan vänja den vid oljud redan från när
den är liten. Det är svårare att bota än att förebygga, så satsa på att förebygga. Du kan ta hjälp av
din bruks- eller träningsklubb.
Att du själv agerar lugnt och varken stressar upp eller försöker trösta hunden är viktigt. Ignorera
rädslan och försök distrahera hunden. Låt den vara i ett välbekant rum och dra ner gardinerna om
det är möjligt.
Ibland kan det hjälpa att ha en annan, icke-rädd hund,
som sällskap och att leka med för att visa att det inte är
farligt och för att sätta fokus på något annat. Att åka bort
till ett lugnt ställe utan raketer kan vara ett annat.
Är det redan försent så finns det medel som kan hjälpa.
Både naturläkemedel som säljs i zoobutiker och så kallat D.A.P kan hjälpa din hund att dämpa ångesten. Att ha
fetvadd i öronen på hunden kan också lindra. För samtliga
hjälpmedel gäller dock att man börjar tillvänjningen i tid.
Sid 7
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!!Glöm Ej!!
Medlemsavgiften för 2014
Se sidan 4 för mer information om olika medlemskap.

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.
Sid 8
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Kattens Dag på DjurMagazinet

Text & Bild : Anette Nygård

Kattens Dag firades lördagen den 30 november och söndagen den 1 december av klubben på DjurMagazinet i Birsta.
På lördagen korades Miss och Misster Sundsvall och domare
var Fanny Söderlund.
Fanny tittar här lite närmare på S*Kazol´s Fröken Jasmine,
som senare vann titeln Miss Sundvall. Fröken Jasmine är en
sibirisk katt i färgen svartsilvertabby med vitt.

Agria Djurförsäkring fanns på plats i egenskap av Michael Edlundh, här i samspråk
med vår klubbens ordförande Roseanne
Forslund.
Michael svarade på frågor och gavgoda
råd i angående Agria´s försäkringar. Han
hade även en liten tävling för alla, där 1:a
pris var en stamtavle/utställnings-pärm.

Djurskyddet Sundsvall, som i år firar 125 år, fanns
också på plats. Ordförande Eva Norberg och kassör
Birgitta Edström delade ut information samt hade ett
litet lotteri där man kunde vinna choklad.
Det finns ca 3 milj. sällskapsdjur och ca 10 milj. lantbruksdjur och trots att Sverige har ett bra djurskydd
jämfört med andra länder så far djur illa. Djurskyddet
Sundsvall tillhör Riksorganisationen Djurskyddet
Sverige ochde jobbar hårt för att förbättra djurens tillvaro, även i andra länder.

Från vänster, Miss Sundsvall 2013:
S*Kazol´s Fröken Jasmine, SIB ns 09 22 (sibirisk
svartsilvertabby med vitt) med sin ägare Daniella
Forslund.
Misster Sundsvall 2013:
Vallhovstassens Jägermeister, RAG a 04 (blåmaskad ragdoll)
med sin ägare Kim Källström.
Stort Grattis önskar KattSnack!
Årgång 22
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....fortsättning Kattens Dag söndag

Text: Anette Nygård , Bild: GattoLeone´s

På söndagen var det besökarnas tur att rösta fram
den finaste katten bland dagens deltagande kissar.
Monica, ägare till DjurMagazinet, bjöd även denna
dag alla på korv med bröd, kaffe, saft, kakor samt
godis. Hon hade även arrangerat en frågeslinga
med olika frågor om katter samt kattfoder.

Agrias representant denna dag var Catarina Bogg Asplund och här ses hon
tillsammans med Maine Coon-tjejen
S*AyuQuadro´s Hemera, ägare Elisabeth
Keidser. Det kan tilläggas att Hemera kom
på en 2:a plats i lördagens tävling om
titeln Miss Sundsvall.

Publikens favorit-kisse blev SE*GattoLeone´s
Aramis, en brunspotted sibirisk katt. Monica
Mattfolk, DjurMagazinet stod för vinsten som var
ett fint klösträd. Grattis Aramis!

Sid 10
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Diverse bilder från Kattens Dag

Text: Anette Nygård , Bild lördag: Anette Nygård
Bild söndag: GattoLeone´s

S*Leopardette´s Azzlan , en bengal som kikar över axeln på
ägaren Agneta Jonsson. (lördag)

Norska skogkatten S*Istindra´s Gullik som hålls upp
av ägaren Britt-Marie Norberg. Han kom på en 2:a
plats i tävlingen Misster Sundsvall på lördagen.

Huskatten Vilja , en blåsköldpadda med vitt ,
visas upp av ägaren Kim Källström. (lördag)

Monica Mattfolk , DjurMagazinet visar upp
diplom som delas ut till Miss & Misster Sundsvall.
(lördag)

Elisabeth Keidser med S*Sybo´s Onico , en
blåsköldpaddsilver Maine Coon-tjej. (lördag)

IC NO*Haapet´s Glorfindel , en Norsk skogkattkille , fanns på plats under söndagen med ägaren
(mig) Anette Nygård.
Årgång 22
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Jul- och Nyårshälsningar
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Årets Klubbkatt 2013
Nu är det åter igen dags att räkna ihop utställningsresultaten från 2013 års utställningar.
De som vill vara med och tävla om årets klubbkatt kan redan nu skicka in sina resultat till
Susanne Svelander.
Katterna delas in i 5 grupper: ungdjur/junior (3-10 mån), vuxna, kastrater, huskatter.
Seniorer och veteraner, tävlar i samma grupp.
De fem bästa resultaten på FIFE-utställningar under året räknas enligt poängbedömningen
nedan. Observera att kvalande resultat, som från SW och WW inte kan tillgodoräknas. En
katt kan delta i mer än en grupp under året. Minst tre och max fem resultat i respektive
grupp räknas.
Skicka in kopior på bedömningssedlar och ifylld blankett till Susanne senast den 31/1-14.
Sänd gärna ett foto till roseanne.forslund@telia.com för publicering på klubbens hemsida.
Diplom till alla deltagande katter, pris till bästa katt per kategori och bästa katt totalt.
Resultaten redovisas SUK:s hemsida, och prisutdelning sker på årsmötet i februari 2011.
Välkommen med ditt/dina bidrag!
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
Tele: 060-61 12 46
susanne@midalva.net
Bästa Katt i kategori (BIS)
Domarens bästa (NOM)
Bäst i variant (BIV)
HP, Certifikat, Ex 1 ungdjur, junior
Ex 2
Poängräkning för huskatt
Bästa Huskatt
Bästa kort-, långhår
Klassvinnare (hane, hona)
Tvåa
Trea
Poängräkning för senior/veteran
Bästa senior/veteran
Klassvinnare, (Bästa hane, hona)
Tvåa
Trea

Årgång 22

55 p
45 p
40 p
30 p
10 p
35 p
30 p
25 p
20 p
15 p
30 p
25 p
20 p
15 p

Sid 13

ÅRETS KLUBBKATT 2013
För att arbetet med uträkningen av årets katt ska gå smidigt, fyll i nedanstående blankett och posta eller
maila den tillsammans med kopior på bedömningssedlarna senast den 31/1-14 till:
Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ
susanne@midalva.net

Kattens namn och ev. titel:…………………………………………………………………….....
Ras och färg:………………………………………………………………………………………
Ägare:………………………………………………………………………………………………
e-post:………………………………………………………………………………………………
Ungdjur/junior (3-10 mån)
Vuxen
Kastrat
Huskatt
Senior
Veteran
UTSTÄLLNINGSDATUM

ARRANGERANDE KLUBB

BÄSTA RESULTAT

Poäng:

Sid 14
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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
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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.
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.
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