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KattSnack
Nr  2   ~  2012  ~  Årgång 21

Nya KattPensionatet...
Blodgruppering...
Sommarfaror...

 

Barn med katt...

... Sidan  2 och 8 

  Ha en riktigt skön sommar !!!
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Barn med katt forts. sid

    Barn 
             med Katt En häl-

sning från 
Björksta-
tassens 
Britter

Petra 4 år 
med
Alona 4 
månader:-)

< Erik med sin Fisen

    < Leopardettes-barn med sin små kelisar >

Två små Leopardettes-barn

Sååå varm och god sömn får hon av de små...
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1 (1)         Ragdoll                            1 900
2 (3)         Norsk Skogkatt                1 149
3 (2)         Helig Birma                     1 063
4 (4)         Maine Coon                     1 056
5 (5)         Perser                                  700
6 (6)         Brittiskt Korthår                  678
7 (7)         Sibirisk Katt                        636
8 (8)         Bengal                                 410
9 (9)         Devon Rex                          383
10 (10)     Cornish Rex                        339

2010 års placering inom parentes

Ordförandes  rader  ~~~~~~

Det har varit en intensiv period 
för undertecknad. Det har blivit 
tätt på given med utställningar 
och jag har hunnit varit en sväng 
till Norge också med katterna.

Här hemma så är det fullt upp med 
alla förberedelser till utställningen 
den 30 juni - 1 juli. Vi är för första 
gången i Kovlands Ishall, som lig-
ger väldigt vackert vid Ånäsparken. 

Mycket börjar att falla på plats 
och ta form, men känner du att du 
skulle vilja hjälpa till, men vet inte 
med vad - då kan du ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen. Det som 
alltid behövs är fika bröd, frivilliga arbetare under själva utställningen. Det kan vara 
skönt för de som står i information, sekretariatet eller på någon annan arbetsstation 
att kunna få gå ifrån för att t ex äta.

 Om vi lämnar utställningen för nu, så vill jag till att börja med tacka er medlemmar 
som svarat på enkäten som vi hade i förra numret. Jag har gjort en sammanställn-
ing i detta nummer av era svar och det hjälper oss att till hösten och nästa vår 
kunna planera för olika aktiviteter. Det är många som önskar sig föreläsningar i olika 
ämnen och det är något som vi kommer att ta tag i när vi klarat av vår utställning. 
Ett annat önskemål från er medlemmar är mer information ifrån oss i styrelsen - 
och det lämnar vi gärna. Styrelsen kommer att ha en stående spalt i kattsnack där 
vi lämnar information om vad som är pågång. Så ni ser, ni har alla möjligheter att 
påverka det som händer i klubben. Glöm inte bort att det är vi alla som är Sunds-
valls Kattklubb, inte bara vi som sitter i styrelsen eller på andra poster. Utan med-
lemmar har vi inte någon klubb.

 Så tag chansen att påverka, lämna berättelser till Kattsnack eller skicka bilder m.m. 
till hemsidan - det blir vi bara glada för och är väldigt uppskattat.
 vvvvvv Nu vill jag avsluta med att önska er en fortsatt skön vår/sommar och jag 
hoppas verkligen att jag inte behöver se några flera vita saker som flyger från him-
len förrän till vintern.

Ha en skön sommar
Roseanne
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Registreringsstatistik 
inom  Kattförbundet 

SVERAK

Ragdollen klöser sig fast på 
toppen inom Kattförbundet 
SVERAK!
Sveriges Kattklubbars Riksför-
bund, Kattförbundet SVERAK, 
har under 2011 registrerat 10 
345 raskatter.
Ragdollen fortsätter att toppa 
registreringslistan som numera 
består av semilånghår på de 
första fyra platserna.
Det finns idag 43 godkända 
raser inom det internationella 
världsförbundet FIFe – där 
Kattförbundet SVERAK är det 
svenska och enskilt största 
medlemsförbundet. 
 
Raskatternas 10-i-topp lista 
inom Kattförbundet SVERAK

     Placering        Ras                  Antal 
                                               registreringar

Ska du ställa ut katt 
på vår sommarutställning

i Kovland?

Är för första gången eller känner du dig bara lite 
osäker?

Då kan du få hjälp av oss. Vi hjälper dig gärna med 
frågor inför utställningen. Det kan gälla det mesta från 
vad du ska ha med dig till katten, hur får man tag i en 
burklädsel till - om det finns nått att äta på utställnin-
gen?   

Du kan även få hjälp under utställningsdagen med att 
t.ex. klä din bur, visa upp katten för domaren och få en 
enklare förklaring om de olika utställningsmomenten.   

Ring eller maila till oss innan så hjälper vi dig så gott 
vi kan…
Susanne & Kicki

Susanne Svelander  
Mail: susanne@midalva.net 
Tfn: 070-177 81 14

Kicki Ekengren 
Mail: kicki@robackens.se 
Tfn: 073-051 2078

Tips på bra hemsidor:
www.sverak.se   Här finns Sveraks utställningsregler

www.katter.nu     Här finns mycket bra att läsa. 
                           Klicka på Utställning\Utställnings-
guide 
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SUK

Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb

Den grundades 

1971
Klubbens ändamål 

är att

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.

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 !

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

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

PLUSGIRO: 11 55 19-1

MANUSSTOPP
KattSnack 2.....................................................  15 MAJ
KattSnack 3.....................................................  15 AUG
KattSnack 4.....................................................  15 NOV

Annons - Priser
Storlek                      Icke medlem          Medlem
1/1  Svart/vit              600  kr                    300  kr
1/1  Färg                     900  kr                    450  kr
1/2  Svart/vit              400  kr                    200  kr
1/2  Färg                     600  kr                    300  kr
1/4  Svart/vit              250  kr                    125  kr
1/4  Färg                     400  kr                    200  kr
1/8  Svart/vit              125  kr                      63  kr
1/8  Färg                     200  kr                     100 kr

Tidningsredaktioen      Webmaster

Elisabeth Keidser                          Krister Björklund
Tel: 076-115 85 80                        Tel: 070-239 56 58
E-mail:                                           E-mail:
e1keidser@gmail.com                   webmaster@
                                                       sundsvallkattklubb.se
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SUK:s Styrelse 2012   

Ordförande
Roseanne Forslund 
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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valberedning
Redaktörer och Webmaster
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Här nedan kommer en sammanställning över de svar som kommit in på medlemsenkäten, från förra numret av Kattsnack och med hjälp av era 
svar kan vi planera för kommande aktivieter, under hösten och våren. 

Som framgår av era svar är majoriteten med i en kattklubb för att dels höja kattens status, för att delta på utställningar och träffa andra kattin-
tresserade. Ni vill ha olika föreläsningar som handlar om katt och de kan vara uppdelade på rena medlemsträffar och uppfödarträffar. 
Det har också kommit fram en bra synpunkt från en medlem, eftersom vi har en del medlemmar som inte bor på orten (Sundsvall) och kan ha 
svårt att ta sig till möten. Vi ser över om det går att lösa med hjälp av teknik att kunna koppla upp sig. Så det ska vi titta på! 
Vi har också tagit till oss att bli tydligare i informationen från styrelsen till er medlemmar!  I detta nummer så börjar vi med en stående spalt där 
vi skriver lite om vad som händer, vilka beslut som tas m.m. (Se sid 17)
När vi får igång vår medlemsida på hemsidan så kommer vi kunna lägga ut information snabbare till er medlemmar.

 Än en gång så tackar jag å styrelsens vägnar för era svar, likväl som ni vill ha information från oss, så behöver vi era synpunkter också. Så 
tveka inte att skriva några rader om ni har idéer, funderingar eller önskemål.

  Text och sammanställning: Ordf: Roseanne Forslund 

Resultatet av enkäten i förra numret...
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 ... forts.

Assistentkursen är nu 
avslutad

Med Krister Björklund
som kursledare är nu 

Ing-Marie Lundin, Linda Forslund,
 Anette Nygård och

Fanny ????? 
redo att assistera på sina första utställnin-

gar som 
assistent -aspiranter.

Foto: E Keidser
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Det jag tycker 
om 
mina katter...
    

Jag tycker att mina katter 
är små busiga värmedjur, för de är varma mjuka luriga smådjur, och 
det tycker jag om. 

Jag har haft 15 katter och det började med 1. Min mamma blev 
intresserad av avel och började föda upp katter. 

Precis när katterna hade fötts, var de som små naken katter, men 
de var mycket varma och har vassa klor. Efter ungefär 1 månad, när 
de hade växt upp lite var de mycket busiga, luriga och var överallt. 
Men det störde mig inte att de t ex rev ut lite kläder ur garderoben, 
puttade ner några krukor från fönster hyllan när de jagade flugor eller 
att de tog osten från min macka. 

I dag så bor jag och min familj med två katter, Harald Blåtand och 
Fröken Jasmine. Harald, som är pappa till Jasmine, är väldigt lat. På 
dagar ligger han och sover för det mesta i katt trädet. Hans favorit-
mat är kyckling, har vi det till middag så kommer han alltid och vill ha 
en smakbit.

Jasmine är mer busig, än sin pappa. Hon brukar alltid lägga sig un-
der min säng. Hon är alltid pigg på att leka och hennes favoritleksak 
är en laserpekare. Jag brukar leka med henne en stund på kvällen 
innan jag lägger mig.

Jag tycker om mina katter och det kommer jag att göra en lång tid. 

 Skrivet av: 
André Forslund, 14 år

Jag och min katt...

Vem är du?
Jag heter Erik Sundholm Lepistö och är 
10 år. Min familj och jag bor i 
Tegelhagen Gångviken.
Jag gillar att spela hockey och spelar 
back i Timrå IK P-10 men jag har ändå 
lyckats få in några mål.

Vad heter din katt? 
Han heter Fisen och är fjorton år. Han är en vit långhårig huskatt. 
Fisen är kastrerad och försäkrad. Det är tur för han har senaste tiden 
haft problem med urin stenar och sina tänder.

Vad brukar du göra med din katt? 
Fisen och jag brukar mest mysa med varandra.

Kan du berätta lite om din katt?
Fisen tycker om att busa med mjölksnibbarna från mjölkpakten. 
Han älskar att kela med fötter, han ligger på golvet så ska man 
liksom knåda honom med foten.
Fisen tycker om att sitta ute och speja om det inte är för mycket sol. 
Vi tror att det beror på att han är lite känslig eftersom han är vit. 
Dessutom är Fisen snabb på att sätta tänderna i en liten råtta om 
han får chansen. Han har till och med fångat några när han sitter i 
sitt band ute.
 När vi kommer hem med pappers påsar och tomma kartonger 
gillar han att leka med dem, fast att han är så gammal. Varje kväll 
när vi ska gå och lägga oss brukar Fisen ”valla” in oss. Vi sover på 
övervåningen och Fisen tycker att vi ska gå och sova allihop på 
samma gång och han har väldigt bestyr innan vi alla är på plats i 
våra sängar.

Skrivet av:
Ing-Marie Lundin

Katter och barn.

Jag var 9 år när vi fick hem vår första 
katt Silvia. Jag kommer så väl ihåg det 
för jag tyckte att det skulle bli jättespän-
nande och roligt att vi skulle få hem en 
katt. 

Jag kommer ihåg att jag hade tjatat i flera år om att jag ville ha en 
katt och det är så barn gör om det är något dom vill ha.

Barn är också väldigt bra i närheten av kattungar, en utav dem bästa 
orsakerna är för socialisering av kattungarna. För det finns inget 
bättre än ett barn som springer efter och lyfter upp dem hela tiden för 
att få kattungarna att bli van. Men det finns också vissa som tycker 
att barn ska vara försiktiga i närheten av kattungar för att de är så 
sköra, barnet kan tappa dem lätt och förstår inte så bra, det där med 
att vara försiktig. Men jag tycker att det är barn som förstår det hela 
med att vara försiktig när man är i närheten av kattungar, lite mer 
än vuxna. Visst det kan bli fel ibland, men dem flesta barn är väldigt 
mån om alla djur. Visst förstår vuxna människor det också, men barn 
förstår det på ett helt annat sätt som vuxna aldrig kan göra. Och barn 
får ett särskilt förhållande till sina djur!

Skrivet av:
Daniella Forslund

Barn med sina kat
ter...
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Man skall aldrig säga aldrig...

Vem har inte hört talas om det ordspråket och jag kan bara instämma 
att det verkligen stämmer för mig, åtminstone när det gäller kattut-
ställning.

Jag ska ta er tillbaka i tiden några år, närmare bestämt till året 2005. 
Jag hade köpt min första raskatt och på grund av min dotters allergi 
så blev det en sibirisk katt. Min uppfödare, Monica Byström, hade 
noga berättat om rasen och att om vi var intresserade av utställning 
eller att lilla tjejen skulle få en kull så skulle hon alltid finnas där och 
svara på frågor.

Min goda vän, Linda Larsson, som också hade sibirisk katt p g 
a allergi pratade om att hon skulle anmäla sin katt till Sundsvalls 
Kattklubbs utställning som skulle vara på våren 2005. Hon föreslog 
att även jag skulle ställa ut min lilla kisse och jag, som var totalt novis 
gällande kattutställningar, tyckte att ok – detta provar jag, men provar 
en dag första gången.

Det var mycket fixande innan själva utställningen. Man skulle ha en 
mindre toalåda, matskålar och något som kallades burskynke. Jag 
fick tips om hur jag själv kunde sy ett – och pysslig som jag är så 
sydde jag ett skynke. Jag fick hjälp av Monica att fylla i utställning-
sanmälan och jag fick lära mig att sibirisk katt tillhör kategori II och 
att det fanns fyra olika kategorier samt huskatter. Dessutom tävlade 
Silvia i färggrupp 8. Efter att ha fått hjälp att fylla i anmälan så skickar 
jag iväg den och min betalning samtidigt.

Några veckor innan utställningen dimper det ner en bekräftelse på 
att vi hade kommit med och vi skulle få en domare från Italien. När 
själva utställningsdagen kom så skulle man kliva upp i ottan för att 
vara på plats och ställa i ordning buren. Jag hade packat ner lite fika 
och en termos med the. Det gick bra genom veterinär kontrollen, 
även om Silvia inte tyckte det var lika roligt, men snäll som hon är så 
det enda som hon gjorde var att blänga surt på mig. När kontrollen 
var avklarad så skulle man checka in katten. Lät som man skulle ut 
och flyga, men så var det inte. Utan när man checkar in katten så 
talar man liksom om för klubben att jag har kommit med min katt till 
utställningen och så får jag numret som min katt fått.

Vi gick vidare och letade rätt på vart vi skulle sitta och började klä bu-
ren. Kan meddela att armar kändes väldigt långa efter allt släpande 
av grejor. Kunde inte fatta att för att ställa ut EN dag så måste man 
ha så mycket med sig. PUST. Och detta gjorde folk frivilligt. Jag hade 
allvariga diskussioner med mig själv om jag var vid mina sinnens 
fulla bruk.

När väl buren var klädd (tur att man fått långa armar av allt släpande) 
och katten var i buren, kunde vi äntligen sätta oss ner och fika lite. 
Det smakade underbart gott.
Efter påfyllnad av energi så tågade vi iväg och köpte en katalog – för 
en sådan måste man ha förklarade Linda käckt, så man kunde hålla 
koll på när man ska upp till domaren. Vi tittade i katalogen och det 
var en massa katter som fanns med i den. Linda förklarade för mig 
att i min grupp (alltså kattens färggrupp) så var det inte tillräkligt med 
katter för att kunna bli en BIV. Jag tittade på henne med oförstående 
ögon, vad då BIV??? Vad är det? Linda förklarade för mig vad BIV 
står för – det betydde Bäst i Variant och om det var tre katter eller 
mer i färggruppen så kunde domaren ta ut en BIV. Men man blan-
dade inte fertila och kastrater, utan de tävlade var för sig.
Kan återigen erkänna att jag funderade på vad jag hade gett mig in 
på och det blev värre framåt dagen i min förvirring.

Efter en lång väntan så var det äntligen dags att få gå upp till ”min” 
domare och få höra om vad hon tyckte om min lilla vackra kisse. Hon 
tog katten och tittade på den och sa inte ett ljud – i alla fall inte så jag 
hörde. Jag hade fått berättat för mig att domare kan vara olika i hur 
mycket de pratar och jag alltid kunde läsa på bedömningssedeln vad 
hon skrivit, då skulle jag få veta vad hon gillade hos min Silvia.
Här ska jag villigt erkänna att jag var allmänt förvirrad efter bedömn-
ing – det hade pratas om BIV och sedan ett annat uttryck – NOM*. 

Men det var inte aktuellt med någon NOM förstod jag, utan hon blev 
slagen av andra kissar.
(*Anmärk. NOM är en förkortning för nominering till panel. Domaren 
tar upp t ex alla kattungar av samma kategori och tar ut den som 
hon/han vill ha med i panelen.)
Så allt var över vid ca halv två tiden. Glad i hågen gick jag till Linda 
och tyckte att nu är vi klar, vad gör vi nu? Lindas svar blev att nu kan 
vi äta och sedan väntar vi på panelen. Jag fattade inte någonting – 
vadå panel?

Linda förklarade tålmodigt för mig att en panel är som en final, där 
inom varje kategori det tas ut en BIS och BIS stod för Best in Show. 
Domarna röstar för bästa hane, hona, ungdjur och junior och sedan 
bästa kastrerade hane och hona. 

Vi intog vår lunch och väntade på panelen. Det kändes om en 
väldigt, väldigt lååång väntan och jag ångrade att jag inte tagit med 
någon bok eller tidning för att titta i. Linda och jag gick iväg för att se 
om bedömningssedel blivit utlagd än och det hade den. Vi gick iväg 
och fick en lite rosett som jag kunde sätta på buren, det stod Ex 1 
på rosetten. Nu skulle jag äntligen få läsa om vad hon, min domare, 
tyckte om Silvia. Jag satte mig ner för att läsa och fick mer eller 
mindre ge upp på en gång. Det gick inte att tyda vad som stod där, 
kunde bara utläsa att de flesta meningar började med ex. Usch vad 
jag blev besviken. Jag var trött och uttråkad och sa till Linda att detta 
skulle jag ALDRIG göra om. Det skulle bara bli denna utställning och 
inget mer. Jag var mycket bestämd!

Nu så här sju år senare så måste jag erkänna att det jag bestämde 
på min första utställning inte stämde alls. Jag har varit på ett antal 
utställningar under dessa sju år, till och med varit utanför Sverige 
och ställt. Vad som fick mig att anmäla ytterligare en gång till vet 
jag inte, men det är inte något som jag ångrar. Nu har jag lärt känna 
många trevliga utställare och har knappt tid att sitta på min stol som 
jag släpar med mig. Och det bästa av allt, jag har fått med mig en 
familjemedlem som delar mitt intresse, nämligen min dotter.

Så till er alla som har känt och kanske känner samma som jag kände 
– ge det lite tid, så kommer ni att upptäcka det roliga i kattutställnin-
gar ni också. Visst, det finns fortfarande tidpunkter då det inte händer 
så mycket, men ta tillfället i akt, gå runt och prata med olika utstäl-
lare, titta på andra raser m.m. Vi kan lära oss mycket av varandra. 
Och ser du mig, hoppas jag verkligen 
att du kommer fram och pratar bort en 
stund.

Vid pennan och upplevelsen,

Roseanne Forslund

“Barnsjukdommar”
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Ta bort 
fästingarna !!!

Fästingar bör tas bort så 
fort de upptäcks, helst 
inom det första dygnet 
efter det att de satt sig 
fast. På apoteket finns 
preparat som effektiv 
skyddar mot fästingbett. 
Var noga med att du 
köper ett fästingmedel 
som är till för katt bara. 
Det finns fästingmedel 
som enbart är till för hund 
och som är livsfarligt 
för en katt. Om din katt 
ändå skulle bli angripen 
tar du bort fästingen 
med en fästingplockare 
eller pincett. Du ska inte 
ha något medel och du 
behöver inte “vrida” bort 
fästingen, utan dra rätt 
ut.
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1995 hade Åke Johansson och hans fru Bodil byggt om sitt 
stall till ett pensionat. Hästarna hade bytts ut till katter och 
hundar och Timrå Djurpensionat var ett faktum. De drev 
det fram till 2011 då de ville dra sig tillbaka.

Att ha sin hund på ”dagis” var ett alternativ för Stefan Lögdqvist 
och i slutet på 90-talet. Han lämnade sin hund hos Åke och 
Bodil och har sedan dess haft sina hundar där. 

Med åren blev Stefan och hans sambo Charlotte Källman 
väl bekanta med Åke och Bodil. I slutet av 2011 fick de av en 
slump höra att Åke och Bodil  funderade på att sälja och dra sig 
tillbaka till en välförtjänt ledighet.
Efter en kort fundering ringde de upp, de kom överens att 
Stefan och Charlotte skulle köpa Timrå Djurpensionat och 
Gårdsbutik.

Stefan Lögdqvist 44 år, 
-Jag har jobbat i restaurangbranschen som kock i nästan hela 
mitt liv... ler han och har haft hundar och katter sedan jag var 
barn.

Charlotte Källman 44 år,
-Jag har jobbat inom restaurangbranchen i nästan halva mitt 
liv och den andra halvan har jag jobbat i butik. Har haft hund 
sedan barnsben och nu äger vi en Flat som heter Henry och är 
4 år, berättar Charlotte.

 I vagnen ligger deras lille son och sover 
i vårsolen. Charlotte har varit mammale-
dig och kommer nu att jobba heltid med 
detta .
-Stefan är pappa ledig och hemma hela 
första året. Men, kommer att gå tillbaka 
och jobba åtminstone en tid tills vi kan ta 
ut två löner ur företaget, säger Charlotte 
och fortsätter, Vi tror att det kommer att 
ta ytterligare 1-2 år, förhoppningsvis.

Hur många platser finns det hos Er?
-Vi kan ta emot 40 katter om vi enbart  har katter, säger de. 
Men idealet för oss  är 5-6 hundar och 28-32 katter när det är 
fullbelagt.

Även de små kattfröknarna 
som löper eller kattkillen 
som är fertil är välkomna 
till Stefan och Charlotte. 
De ger både p-piller och 
även annan medicin som 
de skall ha,  både till katter 
och hundar!
-Vi medicinerar rätt ofta 
både hundar och katter, efter instruktion från deras hussar och 
mattar, säger Stefan.

 Hur är det med foder, ingår det eller skall man ta med 
eget?
-Vi håller med foder till både hundarna och katterna, men det är 
lite knepigare till hundar, tycker Stefan För att alla har nästan 
sitt eget märke. Passar Adult Oroplan original så får dom detta.

Till katterna har de nyligen bytt från Royal Canins alla olika 
sorter till IAMS multikatt som de tycker funkar ypperligt till de 
flesta katter och de gillar det. 

-Har man speciellt foder får man naturligtvis ta det med så att 
de får vad de skall ha, säger Stefan. Vi har även flera olika sort-
ers blötmat som vi varierar med

Hur gör ni när det finns många kissar i familjen?
-Har man flera katter i hushållet som är vana att vara tillsam-
mans får de själklart var det här också. Vi har haft familjer som 
har 4 katter och alla får givetvis vara tillsammans, ler Stefan.

För att få ha sin katt/hund på ”panget” skall de vara vaccin-
erade. Under vistelsen där är de försäkrade genom deras 
företagarförsäkring.

Att de har det bra hos Stefan och Charlotte är det inget 
tvivel om! 
De har mycket rent och fint 
med mattor och en klösmatta i 
varje ”rum”. Tillika har de kojor 
och klösträd med hyllor och 
rena toalåder. Vill man ha med 
egna små kojor, filtar, kuddar 
osv får man givetvis det. 

Timrå 
     Djurpensionat
             &
 Timrå 
      Gårdsbutik
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De vill att de skall trivas när de vistas hos dem utan ”sin 
familj”

Det är härligt att se hur 
mycket de månar om de djur 
som vistas där.
Hundar får sina promenader 
och rastningar medan kis-
sarna får vara med Stefan 

inne i ”stallet” när han städar, gör 
i ordning mat mm. Han växlar 
mellan katterna så att alla som 
vill har möjlighet att få vara med. 
Alla djurs pälsar tas också om 
hand med både kammning och 
borstning. Kan man ha det bät-
tre... och en mycket bra vetskap 
för ägaren att deras älsklingar 
har det bra!

Jämte pensionatet finns Gårdsbutiken med sitt café också 
kvar. 

Med många fina inredningsartiklar och annat smått och gott 
är det värt att besökas och det görs det. Med två kockar som 
ägare är det inte bara djuren som har det bra även människan 
får en mysig fikastund med mycket gott kaffebröd och har möj-
lighet till även en underbar paj eller sallad till lunch. Det kom-
mer många bussar under året och man kan även beställa om 
man är ett sällskap och komma för att äta och ha det mysigt.

Givetvis måste man beställa i god tid för såväl vistelse för 
sina kära djur som för oss om man vill komma i ett sällskap till  
caféet.

Vi önskar Er många fina stunder med djuren på ”panget” och 
att vi får behåll Er i många år framåt. 

Lycka till!

Text &Foto: Elisabeth K
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Har du sett att vi i klubben skall anordna en utställning i sommar? Den kom-
mer att hållas i Kovlands ishall och vara i dagarna två (30 juni till 1 juli). Har 
du anmält en katt (eller flera)? Vad roligt. Har du inte? Du kan ha roligt i alla 
fall!

Man anmäler sin katt på följande vis. Du ser alla utställningar på Sver-
aks hemsida, därifrån så kan du gå in på den klubb som anordnar en 
utställning där du vill ställa ut. Kolla mellan vilka datum du kan anmäla 
dig och betala in den summa som behövs. Tänk på att är det två dagar 
så skall du alltså betala in kattpriset * 2. Sedan skickar du en anmälan 
till din egens klubbs utställningssekreterare.

Vare sig du har anmält katt 
eller inte så kan du få vara 
med på utställning, på olika 
sätt. Vi behöver många som 
hjälper till och det är ett jätte-
trevligt sätt att lära känna nya 
människor. Samtidigt är det 
jätte bra att få kontakt med fler 
som har just din ras av katt, 
eller någon som har en ras du 
är intresserad av.

Måste nästan säga att alla som ställer ut sin katt älskar att få frågor om 
just sin ras! De flesta gillar också att hjälpa nya att komma igång med 
utställning eller vad det nu kan vara.

Lite tips om du skall ställa ut katt. Ta med stamtavlan (går även bra 
med en kopia men tänk på att den måste visa vaccinationsdatumen) 
och glöm inte att klippa kattens klor. Det du behöver till din utställn-
ingsbur behöver inte vara avancerat (vissa lägger ner mycket tid och 
pengar) om man nu inte har tid och möjlighet till det. Det du skall tänka 
på är att katten kommer att behöva en låda att kunna gå på. En spade 
till dig så du kan slänga det katten har gjort och så självklart sand till 
lådan. Sedan behöver du två skålar, en för vatten till katten och en för 
t ex torrfoder. Sedan kan du köpa en 10 kronors filt på Ikea och klippa 
till så den passar till bur tak och sidoklädsel och ha gardin ”nypor” att 
sätta upp den med. Samt en filt katten kan ligga på (om du googlar får 
du reda på storleken!). Så, det behöver inte vara svårare än så! Det 
är alltid bra att ha med sig sax, och dubbelhäftande tejp (jag använder 
mig av matt tejp då sitter det som berget!). Sedan beroende på ras…. 
kattens skönhetsartiklar så som borste, våtservetter mm.

Själv när jag skulle ställa ut mina katter i Uppsala i januari så åkte jag 
ifrån hela utställningsväskan (där även stamtavlorna låg)…. men tack 
o lov så hjälpte vår ordförande mig med väskan…annars hade jag 
blivit tvungen att vända hem utan att ha fått visa upp mina katter. Men 
jag anser mig ju fortfarande som nybörjare J så jag kan ju med gott 
samvete skylla på det!

Är det första gången för både dig och katten så kan man alltid fråga om 
någon kan hjälpa en på utställningen, även fråga om hjälp för att bära 
fram katten när det är kattens tur att träffa domaren.

Så när du är på utställningen och har klätt buren och katten sitter i 
sin bur…..vad skall du nu göra? Eller om du överhuvudtaget inte har 
med dig en katt. Ja varför inte jobba lite på utställningen? Då lär du 
garanterat lära känna andra kattmänniskor. Du kan sälja fika, sitta i 
entrén hjälpa till att torka ur burar…finns en uppsjö att göra! Så hör av 
dig redan nu för vi behöver all hjälp vi kan få.
Själv kommer jag tyvärr bara ställa katt en dag på den här utställn-
ingen… men jag kommer att jobba båda dagarna! Så glöm inte att 
komma förbi mig och säga hej!

Bilderna är tagna på Fräsets 
utställning i jan 2012.
 
Text & Foto: 

Camilla Stenlund 
”Sundsvalls Kattklubbs 
Kassör”

http://northnaked.com                     

 Från mig som nybörjare 
                     till dig som nybörjare! Rapport från SVERAKS årsmöte i Borås 2012 

av en rookie

Vi var 8 stycken tjejer åkte iväg en fredag eftermiddag med flyg från 
Midlanda.
Roseanne tog med gott mod an sin uppgift som reseledare. Det 
behövdes någon som kan milt men bestämt fösa ihop en skock förvir-
rade medelålders ”tjejer”. En av oss hade lämnat id kortet hemma och 
vi fick nog hjärtat i halsgropen flera av oss. Men allt gick bara fint att 
checka in.
Vi bodde på trevliga Grand hotell i Borås, jag hade förmånen att få en 
trevlig rums kompis i Linda Larsson. Efter incheckningen på fredag 
kväll var det dags för mingel som jag upplever var att krångla sig in 
och liksom följa strömmen för det var nästan omöjligt att tänka sig 
en egen väg. Tur att man gått ned en del i vikt annars hade man nog 
kunnat fastna där inne. Men detta är tydligen en tradition så det måste 
man liksom bara fortsätta med av någon outgrundlig anledning.
Jag som inte tidigare har någon erfarenhet från att vara med i något 
föreningsliv, tycker nog att det gick smidigt och lätt med alla nyval och 
liknande. Som det verkar så var FINDUS det som intresserade de 
flesta allra mest. Jag förstår ju att det kan vara intressant men vidden 
av det tror jag mera garvade personer i katt världen förstår bättre.
Lördagen gick åt till att plöja igenom så mycket av dagordningen att 
bara några motioner var kvar till söndagen. Ja ,vi åt ju och fikade 
mest hela tiden också förstås och pratade katt .Utdelningen av årets 
katt var trevlig men även där kunde lokalen ha varit lite bättre så att 
man kunnat se tydligt vilka som var framme och hämtade pris. Det är 
ju ändå en stor händelse tycker jag. Många av oss får ju aldrig äran 
att få vara med i det sammanhanget. 
En del personer i styrelsen berättade mycket roliga händelser de varit 
med om på utställningar och liknande. Exempelvis berättade Caroline 
om sin första utställning och Agneta om en galen episod om ett bo-
ende vid en kattutställning.
Varför skriver ni inte ned dem och skickar dem till Elisabeth så de kan 
synas i tidningen? 
Jag måste slutligen säga att vi har två mycket bra representanter för 
vår klubb Monica och Roseanne som med sitt lugna och trevliga sätt 
ger klubben ett gott ansikte.

Det mina kära klubbkompisar är något 
vi ska vara glada för ibland verkar det som vissa klubbar bara lägger 
in motion på motion och det är samma person som mal på trots att de borde 
märka att det inte går hem.

Text & Foto: Ing_Mari Lundin
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Äntligen!
...är de långa resorna i ett akutläge, i de allra flesta fall över !
Vi har varit hänvisade till Uppsala, Strömsholm och det mer när-
belägna Östersund och deras Djursjukhus. Våra kära djur har fått lidit 
under dessa resor och vi har lidit med dem av vanmakt när vi inget 
har kunnat göra för dem. Ibland har vi inte vetat om det skulle ”gå 
vägen” som det troligtvis skulle ha gått om vi haft tillgång till veterinär 
på närmare håll. Ja , vi har alla fasat över detta...

Från och med den 30 MAJ 2012 har DJURKLINIKEN i Sundsvall 
DYGNET RUNT JOUR!
Efter 12 år som ägare av Djurkliniken Sundsvall säljer Annika Stafrén 
kliniken till Veterinär Johan Bromée och hans fru Åsa Gunnarsson 
Bromée, som blir VD för företaget. Annika Stafrén stannar som vice 
VD för sundsvall
Östersunds Djursjukhus har dygnet-runt-jour så och Uppsala- och 
Strömsholms Djursjukhus dit vi
tills nu har varit hänvisade till
- Att nu få den möjligheten här i Sundsvall  känns väldigt bra, säger 
Annika S till Sundsvalls Tidning.

Östersunds djursjukhus drivs av Åsa Gunnarsson Bromée och 
hennes man Johan Bromée som också är Veterinär och Ortoped. 
Med köpet av Djurkliniken i Sundsvall är de Norrlands största i 
branschen.

17 anställda varav 5 är veterinärer har tagit emot 12000 -13000 djur/
år på dagtid på Djurkliniken.
Östersund har tagit emot i snitt 10-tal djur/år från kustområdet.
- Dygnet runt beredskap kräver mycket personal och vi har inte haft 
de resurserna, säger Annika S och fortsätter 

- För några år sedan försökte vi tillsammans med kollegorna i stan 
att 
ordna en jour men, det lyckades inte

Djursjukhuset i Östersund har dubbelt så många anställda varav 13 
veterinärer. För att klara en övergångstid kommer Östersund att bistå 
med resurser.
- I höst räknar vi med att kliniken i Sundsvall skall ha vuxit till omkring 
25 anställda, säger Åsa G Bromée till Sundsvalls tidning.

Källa ST,
rep. Tommy Lindberg

Helger, röda dagar händer det som inte får hända !!! Jag är knappast 
ensam om att fått känna på maktlösheten när det akuta slår till och 
det händer.
Vi ser fram emot denna positiva förändring och hälsar Johan och Åsa 
G Bromée

VARMT VÄLKOMMEN TILL SUNDSVALL

Text: Elisabeth K

Vi startar  DYGNET - RUNT - JOUR

Från och med onsdagen den 30 Maj

VÄLKOMMEN!

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

Dit djurs hälsa - vårt jobb
Södra Allén 5, Sundsvall  *  060-14 70 10  *  www.djurkliniken.se

Din veterinär i Sundsvall
Öppettider. Måndag & Torsdag 8 - 19

Tisdag, Onsdag & fredag 8 - 17
Lördag 10 - 15 

(med reservation för ändrade tider)
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Enligt statistik från Genlab Niini/Genoscoper har följande raser flest katter med blodgrupp B  

 ACL 29%      ACS 35%    AMS 40%     BRI 32%      CRX 32%     DRX 30%        DSP 7%

BRI 32%      EUR 4%      EXO 4%       MAU 6%      PER 4%       PIXIE B 100%  RAG 6%

SBI 9%        SCO 50%     SBI 9%        SCO 50%     SPH 11%     SRL 9%           SRS 13% 

TUV 11 %    

Rasringar och kattklubbar tillhanda

 Jordbruksverket anser inte att det finns lagmässigt utrymme att 
para en honkatt med blodgrupp B med hanar med blodgrupp A. De 
anser att de nyfödda kattungarna inte får de livsviktiga antikroppar-
na mot sjukdomar när vi handmatar ungarna de första 16 timmarna. 
Tidigare hände det ju att flera kullar dog innan man upptäckte att 
katterna hade olika blodgrupper. Vi måste nu bevisa att Jordbruks-
verkets påstående att kattungar får sämre immunförsvar med 
handmatning är struntprat samt även visa att dessa katter lever lika 
länge som kattungar med blodgrupp A. 

Jag håller därför på att samla fakta som går emot Jordbruksverkets 
påstående. Jag ber om hjälp av er alla som har handmatat kat-
tungar. Tacksam om ni svarar på enkäten som docent Eva Axnér på 
SLU har sammanställt. 

Hämta enkäten via denna länk: http://enkater.slu.se/svara.
cfm?sv=2644-blodgruppB

Tyvärr var vi av olika anledningar tvungna stoppa den första utskick-
ade enkäten och tappade då både enkäten och de inkomna svaren 
vilket vi beklagar djupt. Docent Eva Axnér har nu gjort om den så nu 
måste vi börja om från början igen.

Vi kan ju inte utesluta friska katter från avel bara på grund av 
blodgrupp. Att ha olika blodgrupper är ingen sjukdom. Om jordbruks-
verkets förslag går igenom så är det stor risk att många uppfödare 
kommer ta katter med blodgrupp B från aveln och det tror jag skulle 
vara katastrofalt för många raser. Vi kommer att förlora friskt avels-
material helt i onödan och sjukdomarna kan komma att öka. 

Jag vore tacksam om ni ville översända detta brev vidare till alla era 
medlemmar och hoppas också att alla berörda vill fylla i den länkade 
enkäten ovan. 

Tacksam även om styrelser för kattförbund, föreningar, rasringar 
och kattklubbar kan besluta att stödja kampen mot Jordbrukverkets 
lagförslag. 

Skicka gärna era skrivelser till mig, som jag sedan sammanställer 
och skickar till Jordbruksverket.

 Alla äldre uppfödare från 1970-90 talet som förlorade hela kullar 
eller kattungarna tappade sina svansar tidigare eftersom vi, som 
sagt, inte visste riskerna med olika blodgrupper hos katter på den 
tiden, ta gärna kontakt med mig. 

Alla ni som har handmatat kattungar till en B-hona, skriv gärna en 
liten berättelse om hur du gör och skicka även bilder av mamman 
iförd sin dräkt samt på kattungar som handmatas. 

Jag svarar gärna på eventuella frågor. 
Ring mig på tfn 08-7339604 eller 070-2365466 eller maila mig. 

Min mailadress är: chimars@bredband.net 

Adress: Sibeliusgången 32, 1602, 
164 72 KISTA 

Med vänlig hälsning
Anneli Pääkkö

Hälsogruppen 
Birmasällskapet



Årgång 21 Sid 15

Forts. på ...Sommarfaror

Ormbett
Många kattägare tror felaktigt att ormbett är ofarliga för katter! I de 
lindrigaste fallen blir katten bara svullen på platsen för bettet. I de 
medelsvåra fallen uppstår skador på kroppens organ. Katten får en le-
ver- och njurskada och ofta blodbrist. Allt detta går över med vila och 
lämplig medicinering. I de allvarligare fallen får den kraftigare lever- 
och njurskador. Blodkropparna faller sönder med allvarlig blodbrist 
som följd. Blodäggvita läcker ut och det uppstår stora ödem under 
buken, bröstet och i benen. Intensivbehandling krävs, men trots den 
överlever inte alla katter ormbetten. 
 
Det har stor betydelse var bettet tar. Den vanligaste är att katten blir 
biten i nosen och läpparna. Ibland tar bettet i en eller flera av tassar. 
Man vet aldrig på förhand vilken katt som kommer att bli dålig. Man 
måste utgå ifrån att vilken katt som helst kan bli dålig. 
 
En orm hugger sitt byte och sprutar in giftet i såret. Ormen doserar 
uppenbarligen olika vid olika tillfällen. Ibland tycks inget gift komma 
alls, vid andra tillfällen kommer en större dos. 
 
Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter eller enzymer. De 
påverkar blodet så att blodkroppar faller sönder och blodproppar 
bildas. Ett av enzymerna bryter ner vävnaderna, frigör de kroppsegna 
substanser och verkar som gift. 
 
Först märks ormbettet inte så mycket på katten, men efter ett tag 
blir den trött och vill helst ligga. Efter någon timme svullnar den bitna 
kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar 
ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. 
Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka 
ner på halsen. 
Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig 
uppåt benet. 
 
De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farligaste i 
tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är det inte, som 
tur är. Trots att de flesta katter blir bitna i nosen, är det de som får bet-
tet i tassen som oftast dör. Vad beror detta på? 
 

Blodet pumpas runt med hjälp av hjärtat. Men i kroppen finns en an-
nan typ av cirkulation som vi inte talar så ofta om, nämligen lymfcirku-
lationen. Till stor del sköts den cirkulationen av musklernas samman-
dragningar. Ormgiftet i en tass bryter ner vävnaderna så att giftet lätt 
kan sugas upp. Lymf-cirkulationen sprider sen giftet. 
 
Om en katt dessutom går på benet då den ömsom böjer och ömsom 
sträcker på tassen sprids giftet ännu mer effektivt.

Om din katt blir ormbiten, gör så här:
•	 Inspektera och leta efter bettet 
•	 Om du kan få tag på is – lägg ett kylande omslag 
•	 Håll katten i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben 
•	 Uppsök veterinär

Bilen kan bli en dödsfälla !!!
Tänk på att ha ventilation i bilen, även när den står still !!!
Ha alltid med vatten för katten !!!

Huggormar kan ha olika mönster och färg. 
Den helsvarta huggormen kan förväxlas 
med snok men snoken har dock oftast

ljusa fläckar i nacken.



Årgång 21Sid 16

Nyhet !

Hej

Jag heter Matilda Eriksson. 
Jag är kattuppfödare, etolog samt författare och driver det 
lilla företaget PaleoCat som erbjuder bl.a. rådgivning och 
föreläsningar om kattens beteende, nutrition, 
uppfödning och genetik. Jag har skrivit en bok om kattmat och i skrivande stund 
arbetar jag på en bok om färggenetik.

Anledningen till att jag kontaktar er är att jag undrar om ni som förening är intresse-
rade av något slags samarbete. Det skulle t.ex. kunna handla om att jag svarar på 
frågor från era medlemmar i en rådgivningsspalt i föreningstidningen eller på hemsi-
dan. Detta mot att jag får synas och göra lite reklam för mitt företag i tidningen och/
eller på hemsidan. Jag kan även skriva artiklar om ni har specifika önskemål om att få 
veta mer om något särskilt område (t.ex. vanliga beteendeproblem, tvångssyndrom, 
miljöberikning, kattungens utveckling, inavelsberäkning, kattens näringsbehov eller 
foderstatsberäkning).

Med vänliga hälsningar,
Matilda Eriksson
PaleoCat

www.paleocat.se

www.facebook.com/PaleoCat 

Ovan ser ni en presentation av Etnolog Matilda Eriksson, som Sundsvalls Kattklubb har 
inlett ett samarbete med under de närmaste två åren.

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.

Hon har studerat bland annat evolutionen av djurs beteenden inom beteende-ekologin 
och kunskap om djurs beteenden, kan förbättra deras välfärd inom tillämpad etologi och 

mer som ni kan läsa på hennes hemsida. Hennes register är brett av kunskap.

Era frågor skall ni skicka till undertecknad, Elisabeth Keidser på 
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!
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World Winner 
2013  

kommer att hållas i 
Gigantium, Aalborg, 

Danmark

Jag har genom mitt jobb hyrt hela Scandic 
Aalborg, vilket är det hotell som ligger 

närmast hallen (ca 1km). Av 101 rum har vi 
lyckats få upp 95 rum för katt!

 Tanken är att vi skall kunna samla alla 
svenska utställare (vilket jag tror blir väldigt 

många) på samma hotell.

Därför har vi satt ihop ett paket med 3 nät-
ter, middag på fredag kväll och busstrans-
fer från hotellet till utställningen och tillbaka 

båda dagarna.

Vi kommer även att erbjuda en bussresa 
från Dalarna och Stockholmsområdet för 
de som inte vill åka egen bil till Aalborg.

Med vänlig hälsning
Malin Folkerud
Dalälvskatten DÄK

 

www.travelarena.se 

Följ med på en oförglömlig resa till Aalborg i Danmark och World Winner Show! 
 
Vi har hyrt hela Scandic Aalborg för att kunna samla alla svenskar på samma hotell! 
Vi börjar med en gemensam buffémiddag på fredag kväll för att komma i stämning. På lördag morgon blir vi 
skjutsade i buss till utställningen. Bussen hämtar oss sedan när utställningen stänger för att ta oss tillbaka 
till hotellet. 
På lördag kväll kommer det danska förbundet Felis Danica att hålla en bankett, även dit kommer vi att er-
bjuda bussanslutning till en liten kostnad. 
På söndag morgon blir vi åter skjutsade till utställningen och hämtade efter utställningens slut för återfärd 
till hotellet. 
 
På söndag kväll samlas de som vill för att fira de svenska vinnarna med en 
gemensam buffé på hotellet. 

I priset ingår: 
♦ 3 nätter på Scandic 

Aalborg inkl. frukost 
♦ Buffémiddag på fredagen 

♦ Transfer från hotellet till och från 
   utställningen båda dagarna 

Del i dubbelrum 

Enkelrum 

Tillägg för katt 3 nätter 

För bokning och information kontakta Malin Folkerud 
 

www.siljabutik.se   0243-818 20   info@siljabutik.se 

   Först till kvarn!          500:- i anmälningsavgift 

Vi hjälper även till med bokning av färja, tåg, flyg vid individuellt resande 

Vi reserverar oss mot ev. mindre prisjusteringar pga valutaändringar. 

Buss Falun 
♦ Falun 
♦ Borlänge 
♦ Ludvika 
♦ Örebro 

Buss Uppsala 
♦ Uppsala 
♦ Stockholm 
♦ Södertälje 
♦ Nyköping 
♦ Norrköping 
♦ Linköping 

Vi kommer även att ordna gemensamma bussresor till och från Aalborg 

I priset ingår: 
♦ Bussresa tur och retur från 

vald ort 
♦ Färja Göteborg-

Fredrikshamn tur och retur 
 
Antalet katter är begränsat till 
max 2 transportburar som är 
staplingsbara och får plats på 
ett säte i bussen 

Pris per person 

 Hej!
Så har vi i styrelsen tagit ett beslut om att skriva en liten 
spalt i Kattsnack om vad som har hänt i styrelsen.

Vi i styrelsen träffas första onsdagen varje månad. På de 
här träffarna så får vi veta det ekonomiska läget, vi går 
igenom eventuella punkter som har kommit från Sverak och 
mycket mera. Icke att glömma är att vi har väldigt trevligt på 
våra möten och fikat är alltid gott!

Som ni förstår så är det mycket ”utställnings-beslut” som 
fattas just nu.  Nu har vi ju även utställningsmöten en gång i 
månaden men de är mer för det praktiska. Vem gör vad och 
när! En sak som bestämdes är att det är trevligt med försäl-
jare under en utställning och för att kunna locka flera att 
sälja så har vi sagt att det inte skall kosta något att få sälja 
hos oss utan att de skall skänka en gåva till vårt lotteri. Vi 
bestämde även att vi skall ha ett bord för barn där de kan 
sitta och rita. Vi kommer även att ha en liten tips slinga som 
alla som vill kan gå.

Vi tittar även framåt mot kommande utställningar och då 
håller vi på att diskutera datum när det passar att vi skall 
ha 2013 års utställning och vi har även vissa tankar kring 
2014. 

Vi kommer även att inleda ett samarbete med Skog-
katt slingan och erbjuda några föreläsningar om katter, 
förhoppningsvis redan i höst. Då hoppas vi att ni medlem-
mar kommer och lyssnar och fikar med oss.

Klubben har även haft ett förråd i Skönsberg som tyvärr har 
blivit uppsagt och har äntligen hittat ett nytt. Så den 2 juni 
kommer flytten att ske och kan du hjälpa till så är vi evigt 
tacksamma. Kan du kroppsligen inte vara där så kan du alltid 
baka till fikastunden som vi tänkte ha när vi har flyttat klart. 
Eller helt enkelt bara komma och fika!

Vi kommer även inleda ett litet sammarbete med en tjej som 
har skrivit lite böcker om katters beteende och hon kommer 
snart att släppa en bok om genetik. Sammarbetet går ut på att 
hon får en egen liten spalt här i kattsnack där hon kan svara 
på frågor från alla oss medlemmar eller bara skriva om något 
aktuellt inom kattvärlden! 

Vi har pratat mycket om medlemsvård och försöka få alla 
medlemmar att trivas i vår klubb. Vi har gått igenom de få 
enkäterna som kommit in och har lite tankar på hur vi skall 
fortsätta arbeta för att alla skall trivas hos oss på Sundsvalls 
Kattklubb.

Vill du vara med i styrelsen? Varje årsmöte så byts det alltid ut 
några medlemmar ur styrelsen och kan du tänka dig att vara 
med så kontakta valberedningen så kanske du kan vara med 
från och med februari 2013.

 
Ha det så bra

/Styrelsen
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Suprelorin är ett preparat som sedan ett par år tillbaka är 
godkänt för användning på hanhundar. Det dämpar produk-
tionen av könshormoner och syftar till att göra det behand-
lade djuret tillfälligt ofruktsamt i upp till 18 månader. Prepara-
tet har även i mindre skala testats på katter, men är ännu inte 
godkänt för detta ändamål.

Att ha fertila katter är inte alltid så enkelt. Honkatter såväl 
som hankatter har starka könsdrifter och kan både vara 
högljudda och urinmarkera revir. Att kastrera katten och på så 
sätt eliminera könsdriften och de olägenheter den medför är 
en bra lösning för många kattägare. 

En kastration är dock ett oåterkalleligt beslut. Vissa väljer 
därför att skjuta upp kastrationen och i stället behandla sina 
katter, både honor och hanar, med p-piller och p-sprutor. 
Syftet är i båda fallen att dämpa könsdriften och på så sätt 
kunna hålla katterna fertila ett tag till. 

Behandlingar av nämnda slag är dock inte helt riskfria. 
Livmoderinflammationer och juvertumörer är bara ett par 
exempel på biverkningar som p-piller och p-sprutor kan föra 
med sig. Många upplever även att katten blir deprimerad eller 
drabbas av andra humörförändringar av det negativa slaget.

I hundvärlden används sedan några år tillbaka ett preparat 
som heter Suprelorin. Medlet, som i första hand är avsett för 
hanhundar, gör dessa tillfälligt ofruktsamma under en period 
på 6-18 månader. När preparatet försvinner ur kroppen blir 
djuret åter fertilt. 

Suprelorin introducerades först i Australien 2004 och som-
maren 2007 blev det godkänt av EU och därigenom även i 
Sverige. Suprelorin har även provats på katter av båda könen 
och ett fåtal undersökningar har gjorts, men i dagsläget 
är preparatet inte godkänt av Läkemedelsverket för detta 
ändamål.

Den aktiva substansen i Suprelorin är det syntetiska hor-
monet deslorelin. Det injiceras mellan djurets skulderblad 
och består av en vaxstav som långsamt smälter och till slut 
försvinner helt. En låg och kontinuerlig utsöndring av deslore-
lin dämpar produktionen av testosteron respektive östrogen 
hos han- och hondjur. 

Implantatet fungerar så att det blockerar hypofysens produk-
tion av gonadotropinfrisättande hormoner (GnRH). Sålunda 
kan inte fortplantningsorganen tillverka de hormoner som får 
honor att löpa och hanar att bli sexuellt aktiva. Det behand-
lade djuret blir därför ofruktsamt så länge medlet är verksamt. 

De första veckorna efter att implantatet injicerats är det dock 
rätt så vanligt att djurets könsdrift tillfälligt stegras, hanar blir 
mer haniga och honor kommer i löp. Därefter dämpas köns-
driften markant. Full effekt ger preparatet tidigast fem till sex 
veckor efter påbörjad behandling.

De kända biverkningar som användning av Suprelorin för 
med sig är hittills få. En viss svullnad på själva implantatstäl-
let kan förekomma, men den går oftast tillbaka inom ett par 
veckor. 

Under behandlingsperioden krymper också hanarnas testik-
lar, men de återgår till normal storlek så snart preparatet går 
ur kroppen.

I ytterst sällsynta fall har det även hänt att en testikel vandrat 

upp till inguinalkanalen, det vill säga till den passage genom 
bukväggen som testiklarna i ett tidigare skede passerat på 
sin väg ner i pungen.

Det börjar bli allt vanligare att Suprelorin används även på 
katter, men i dagsläget verkar det inte finnas några sam-
lade erfarenheter. För att få reda på hur vanligt det är med 
Suprelorinbehandling, samt för att samla in fakta kring hur 
kattägarna upplever behandlingen, genomför  Hälso- och 
avelsrådet inom Skogkattslingan en enkätundersökning bland 
Slingans medlemmar. 

Då det visat sig att det finns intresse är andra raser välkomna 
att  ingå i undersökningen. Förhoppningen är att enkäten 
bland annat skall ge mer information angående förekomsten 
av biverkningar, samt om Suprelorin kan vara ett bättre alter-
nativ än behandling med p-piller och p-spruta.

Har du själv prövat Suprelorin på din katt och vill delta i un-
dersökningen?  
Kontakta Hälso- och avelsrådet i Skogkattslingan på följande 
e-mailadress:  avelsrad@skogkattslingan.com. 

Av: 

Tina Ackelid 
i samarbete med Hälso- och avelsrådet i Skogkattslingan

Artikeln publicerades i skogkattslingans klubbtidning 
Skogisen nr 1/2010

Suprelorin – ett alternativ till kastrering?
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 Midälva DisseDisens Lisen
DRX n
Ägare:

Susanne & Ted Svelander

S*Kneph´s Concorde (Bärgarn)
SIB n 24
Ägare:

Monica Byström & Jim Hallisson

S*Silvertorpet´s Pontiak
NFO n 23

Ägare: ? Frankrike

Premier
14 Maj, Umeå

Champion
20 Maj, Bollnäs

CAGPIB, NOM
28 April, Ö-sund

CAGPIB, 
Bästa seniorhona

29 April, Ö-sund

BIV & BIS

Champion
20 Maj Bollnäs

IC  PR  S* Skogsälvans Tigra Tingeling
NFO n 09 24

Ägare:
Kicki Ekengren

S*Rùssicus Silje
SIB n 03 24

Ägare:
Monica Byström & Jim Hallisson

 IC S*Kazol’s Fröken Jasmine
SIB ns 09 22

Ägare:
Roseanne Forslund

Champion
20 Maj Bollnäs

Titel-Katter från SUK
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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.

Nytänkande 
inom näringsprecision

för kattens hälsa

Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.
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Sundsvall Kattklubb
c/o Roseanne Forslund
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