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KLUBB NYHETER 
 

 
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 
 
Vi har en ny tillförordnad ordförande, AnnCharlotte 

Johansson som tog över efter att Jimmy Åsberg 

lämnade sitt uppdrag. I övrigt så är det en 

ledamotspost och 2 st suppleant poster som är vakanta. 

Det kommer inte att utlysas något extra årsmöte för att 

välja ny ordförande, ledamot och suppleanter, utan 

dessa kommer att väljas på kommande ordinarie 

årsmöte i februari 2022. 

 

Däremot så behöver klubben 2 st som tar på sig 

uppdraget som valberedning. Så här uppmanar vi 

klubbens medlemmar att ställa upp och ta på sig 

uppdraget. Det uppdrag gäller fram till ordinarie 

årsmöte feb 2022. 

 

I augusti så tog styrelsen beslutet att inte genomföra 

vår jubileumsutställning i november då vi inte vid den 

tidpunkten visste om restriktionerna skulle skärpas 

eller lättas upp. Men det var också en tidsfaktor som 

vägde in tungt, det hade blivit ett stort jobb att planera 

och fixa med allt på drygt två månader. 

 

MEN – nu satsar vi på juni 2022! Nu ska vi ha våran 

jubileumsutställning som vi fått skjuta på, så hör upp 

alla medlemmar – vi drar igång med utställningsmöten 

nu under hösten. Första mötet blir den 10 oktober kl 

18.00, plats Gärdet i Sundsvall eller via Skype länk. 

Anmäl till sekreterare@sundsvallskattklubb och 

meddela om du vill delta fysiskt eller digitalt. 

 

Kom och träna med din katt – helgen den 6 – 7 

november så kan du komma och träna med din katt, ny 

som van utställningskatt. Nu när utställningarna så 

smått börjar komma igång igen så märker domarna av 

att även vana utställningskatter känner sig lite 

obekväm och då erbjuder vi som klubb att du kan 

komma och träna med din katt. 

 

Vi kommer att ha några utställningsburar, så vi tränar 

dels att bekanta sig med utställningsburen och dels för 

att träffa nya människor. Vi kommer skicka ut till alla 

medlemmar mer information om tider och hur du 

anmäler din katt. Allt är kostnadsfritt för klubbens 

medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE*Pendas Connie (chokladfärgad burma) 
Ägare, uppfödare & fotograf: Helena Strömberg, SE*Pendas 

Vad kan jag som medlem göra på en utställning? 

Det finns mycket som medlemmar kan göra när klubben 

arrangerar en utställning. Har man inte möjlighet att jobba 

själva utställningshelgen så finns det mycket som ska ordnas 

med innan, t ex ragga priser till prisrummet och lotteriet. Att 

arrangera en utställning krävs många inblandade på alla 

nivåer för att genomföra en utställning och mycket arbete av 

olika slag. Och i år så kommer det bli lite extra då vi har ett 

försenat 50-årsjubileum. 

Sekretariatet – är navet före, under och efter utställningen. 

Här är det ordning och reda som gäller. Anmälningar hanteras 

före, betalningar prickas av, klassändringar och titelchanser 

tas emot och resultat matas löpande in under dagen. 

Assistent – varje domare har en assistent som är domaren och 

utställaren till hjälp. De presenterar även katterna som gått till 

panel (den stora finalen) där Best In Show (BIS) utses.  

Prisrum – att arbeta med prisrummet så är det jobb före 

utställningen och under själva utställningen. Det handlar om 

att beräkna antalet kokarder som går åt, beställa kokarder, 

söka priser, sponsorer och på själva utställningen packa priser 

till vinnande BIS katter och dela ut kokarder. 

Lotteri – att sälja lotter är en viktig inkomstkälla för klubben. 

Här krävs arbete både före och under utställningen, du kanske 

inte vill stå i montern men är en fena på att ragga lotterivinster 

så kan du hjälpa till på så sätt. Är du en person som tycker det 

är fantastiskt roligt att får vara social med våra besökare på 

utställningen så är detta rätt plats för dig. 
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Entrén – du välkomnar besökare och tar inträde till 

själva utställningen. Även här är det bra med en som 

gillar att träffa människor och hälsa dem välkomna. 

Informationen – här möts utställare och besökare som 

kommer med frågor om utställningen, klubben och 

katter. Är du öppen och tycker om att prata med 

människor är detta platsen för dig. 

Bygg och hall – vi hyr in arbetskraft från andra 

föreningar för att bygga och riva burarna, eftersom det 

är ett tungt jobb. Men det behövs medlemmar som kan 

planera hur burarna ska stå, vart försäljare ska vara 

och hjälpa till med att lägga ut mat ovanpå burarna. I 

detta område ingår även att ställa i ordning de bord 

och stolar som domarna ska ha, se till att det finns 

handsprit, sprayflaskor med desinfektionsmedel samt 

pappershanddukar på varje domarbord. 

Poolen – här behövs en massa mångsysslare. Poolen 

jobbar nära bur och hall och är dem behjälplig med att 

märka upp burar. I övrigt är det att hålla koll på 

toaletter, städa, tömma papperskorgar, flytta 

bord/burar, hjälpa till med att torka bord i panelen, 

kontrollera vaccinationer på katter och torka bord hos 

veterinär kontrollen. Ju fler vi är, desto lättare blir det 

för alla! 

Domaransvarig – ser till att våra inbjudna domare har 

det bra. Ordnar med transport till/från flygplats alt. 

tågstation och hotell. Håller ordning på restider för 

domarna, ser till att det inhandlas gåva till domarna 

och ev. elever samt dekorationer till domarborden. 

Skriver ett välkomstbrev till domarna innan 

utställningshelgen där de får information om vilka 

tider som gäller under helgen. 

Café/grill/funktionärsmat – ansvarar för att domare, 

assistenter och funktionärer är mätta och nöjda under 

helgen. Café och grill serverar mat, fika m.m. till utställare 

och besökare. Inför utställningen så planeras och lagas maten 

och alla medlemmar som vill kan baka hembakat fikabröd, 

som är väldigt uppskattat, till utställningen. Under 

utställningen så behövs det folk till olika saker, stå i kassan, 

koka kaffe, plocka och köra disk, förbereda ”frukost” och 

lunchmat, sköta kaffe/fika bord till domare och assistenter. 

Även är gäller att ju fler vi är, desto bättre är det! 

Sjukvårdsansvarig – en eller flera personer som är lugna och 

har kännedom om 1:a hjälpen. Plåstrar om och tar hand om 

personer som drabbats av t ex bett eller rivsår. Vid behov 

även kontaktar sjukvård och ambulans som så krävs. 

Nybörjarservice – en eller flera personer som är en fena på 

att förklara för nya utställare vad som händer på en 

utställning. Vara dem behjälplig, möta upp dem vid 

veterinärincheckningen, gå igenom katalogen och kunna 

förklara alla moment som händer på utställningen. 

PR – en person som har kontakt med media (lokal radio/tv 

och tidning), utformar och bokar annons. 

Så välkommen till utställningsmöte den 10 oktober! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Cecilia Stensdotter Sahlin 

Torsdagsv. 26 
863 34 Sundsbruk 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 

http://www.sundsvallskattklubb.se/

