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Ordförandes rader....
Sedan sista numret av Kattsnack så har det hänt en hel del inom klubben.
I slutet av februari hade vi årsmöte och det handlade mycket om våra
stadgar. Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet 2012 att se över klubbens stadgar och lämna förslag till förändringar. Så det var några
förslag att behandla.
Även årets SUK katt presenterades och vinnaren hade inte möjlighet
att själv närvara på årsmötet, men i och med att jag ändå skulle ner till
Stockholm så kom diplom och prispokal med personlig leverans istället och jag blev bjuden på
gofika.
Vi hade även avtackning av avgående ledamöter och jag vill rikta ett stort tack till Camilla och
Weronica för deras arbete inom styrelsen.
Jag vill också rikta ett stort tack till vår Kattsnacksredaktör Elisabeth som lämnar över facklan till
Anette.
I mitten av mars så hade SVERAK sitt årsmöte och för första gången så var de i Norrland, nämligen på Södra Berget.
Under helgen så gick vi igenom alla handlingar samt alla motioner som inkommit.
Det var inte så mycket stora nyheter i år från förbundet sida.
De håller dock på att utveckla FINDUS med att kunna visa olika hälsoresultat.
Men den verkligen stora nyheten och överraskningen var att vi vann Royal Canins pris som
årets Kattens dag klubb. Prissumman på 10 000 kr kommer att gå till olika medlemsaktiviteter,
så har ni förslag och önskemål – skicka in dem till oss.
Jag måste bara få rikta ett stort tack till er alla medlemmar som gör det möjligt för oss att kunna
skicka in ett bidrag. Utan er medverkan skulle det inte vara möjligt.
Under våren har det varit stort fokus på utställningen som vi hade helgen 29 – 30 juni i Modin/
Zetterbergs hallen i Njurunda.
Vi har träffats regelbundet på våra utställningsmöten, där vi går igenom varje område och ser
om det är något som ska beställas/köpas in alt. ordnas med.
Sedan är det alltid bra om ”nya ögon” kommer med idéer och förslag till vad vi kan göra på utställningen.
Vi hade nöjda utställare och domare, samt att vi fick mycket beröm över att det är lugnt på våra
utställningar samt bra med plats.
Så jag vill rikta ett STORT TACK till alla som varit med och jobbat, både före, under och efter
själva utställningen.
Ha det skönt i sommar!
// Roseanne
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Visste du att…
....katten stärker sitt skelett, när den spinner?
Alla som har en katt kan skriva under på att den utbredda uppfattningen att det är ett uttryck för
välbehag eller kommunikation, när katten spinner.
Forskning tyder dock på att kattens spinnande även kan vara en biomekanisk läkningsmekanism.
Katter spinner nämligen inte bara när de är glada och nöjda utan även till exempel skadat sig,
när de föder eller är väldigt rädda.
Exakt hur katter frambringar ljudet har forskarna ännu inte helt klurat ut.
Spinnandet åstadkommer en vibbration mellan 25 och 150 Hz och undersökningar visar att
frekvenser i detta område befrämjar bentäthet och läkning av muskler – både hos djur och människor.
Det har även påvisats att i synnerhet de lågvibrerande frekvenserna har en terapeutisk effekt.
Det är smärtlindrande, gynnar sårläkning, reducerar svullnad och underlättar andningen.
Eftersom katten har anpassat sig till att spara på energin genom långa perioder med vila och
sömn, kan spinnandet vara ett sätt för den att stimulera sitt skelett och sina muskler utan att förbruka så mycket energi.
Jämfört med exempelvis hundskelett, läker kattskelett betydligt fortare och med färre komplikationer.
Kanske är det därför myten om kattens nio liv har uppstått – den har helt enkelt en inbyggd förmåga att bota sig själv.
Alla små katter kan spinna, och bland de stora kattdjuren kan geparden göra det.
Lejon och leopard kan dock inte spinna de kan i gengäld ryta, vilket de små katterna inte kan.
Källa: Elizabeth Von Muggenthaler, Fauna communications Research Institute
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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
E:post: ordforande@sundsvallskattklubb.se

Medlemsavgifter för År 2013
Aktivt medlemskap:

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

SUK
Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb
Den grundades

1971

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

PLUSGIRO: 11 55 19-1

Klubbens ändamål
är att

Förhindra och motarbeta djurplågeri
Arbeta för god katthållning
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

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

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

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

Webmaster
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, 076-818 21 84
E-post: ingmarie@sundsvallskattklubb.se

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: linda@sundsvallskattklubb.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
E-post: hakan.lindén@villaagarna.se

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
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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Klubbens årsmöte 2013
med prisutdelning för 2012-års SuK-katt
Text:& Foto: Anette Nygård.

Klubben hade årsmöte den 24 februari i en lokal på
Bågevägen 59, Bosvedjan.
Det var knappt ett 20-tal medlemmar som deltog på
mötet.
Vi avtackade några styrelsemedlemmar som valt att
avgå, samt hälsade nya välkomna.
Efter avslutat årsmöte så delades det ut pris till årets
SUK katt och i år hade vi två katter som delade på första
priset. Vi hade även andra fina andra katter som fick
diplom – alla deltagande katter kommer att presenteras
på hemsidan och i medlemstidningen.
I samband med prisutdelningen så bjöds det också på
mycket gott fika.
Vi vill ge ett stort tack till Elisabeth som ordnade lokalen
till oss, samt ett stort tack till er som bakade supergott
fika bröd.

Tycker du det är kul att planera olika aktiviteter ?
Vi söker någon/några som skulle tycka det vore kul och
givande att vara med i AktivitetsGruppen.
Om du/ni känner att detta skulle vara något för dig/er,
skriv några rader till oss i styrelsen så kontaktar vi er.
Styrelsen

E-post: ordforande@sundsvallskattklubb.se eller Roseanne telefon: 070-229 20 75
Sid 6

Årgång 22

Ordförande
Jag heter Roseanne Forslund och sitter mitt 4:dje år som ordförande i klubben.
Jag kommer ursprungligen från Stockholm, men ﬂyttade som elva-åring upp till Sundsvall.
Jag har alltid haft ett stort intresse för djur och när jag var liten så hade vi vid olika tillfällen katt,
hund, fågel, fiskar, kanin, marsvin och ökenråtta.
I min ungdom så var jag med i Svenska Blå stjärnan och fick genom dem lära mig att
bl. a mjölka kor. När vi upptäckte att min dotter, Daniella, var allergisk mot katt så trodde jag inte
att det fanns någon möjlighet till att ha djur.
Men då upptäckte jag den sibiriska katten och en helt ny värld öppnade sig för mig.
Genom katterna så har jag lärt känna många människor, fått nya vänner och skulle inte kunna
tänka mig en roligare hobby.
Nu har jag en liten uppfödning av sibiriska katter.
Har ni som medlemmar frågor, funderingar eller synpunkter
så tar jag mer än gärna emot dessa. Det är bara att ringa eller
skriva några rader till mig på e-posten.
Roseanne Forslund
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/

Vice Ordförande
Caroline Jonsson bor i Nyland strax ovanför Kovland föder upp
Bengaler och Devon rex under stamnamnet S*Leopardette´s.
Har alltid haft katt men älskar alla djur.
Jag sitter mitt 3:e år som ledarmot istyrelsen men har tidigare varit
med som suppleant så det känns ändå inte helt nytt.
Jag hoppas att -13 ska bli ett mycket
givande och händelserikt år och hoppas få träffa er alla på våra
medlemsaktiviteter under året :)

Caroline Jonsson
Nyland 119
860 25 Kovland
Mobil: 076-811 22 75
E-post: caroline@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.leopardettes.se
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Sekreterare/Suppleant
I februari 2004 ﬂyttade en sibirisk kattfröken vid namn Nikopeja’s Devochka hem till mig och min familj.
Hon tog våra hjärtan med storm och numera bor vi med fyra
Sibirier.
2007 registrerade jag mitt stamnamn Devochka’s och fick
även min första kull, har sedan dess haft fyra kullar.
Har gjort Sveraks diplomering samt gått kurserna G1, G2
och G3.
I mitt katteri har det också ﬂyttat in ett yrväder till hund som
förgyller både katt- och människoliv.
Ser fram emot att under detta år arbeta som sekreterare i
klubben och att lära mig ännu mera om föreningsverksamhet samt att få fortsätta arbeta aktivt för katter och deras
status.
Linda Larsson
Sommartjärn 101
155 90 Sundsvall
Mobil: 070-428 85 60
E-mail: sekreterare@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.devochka.se

Ledamot/Avelssekreterare

Jag heter Monica Byström, är styrelseledamot och har funktionen avelssekreterare i styrelsen.
Jag började mitt styrelsearbete som suppleant 2007.
Jag bor på norra Alnö tillsammans med min sambo Jim och våra sibiriska katter, Sniff, Silje,
Dariia och Sibylla.
I uppfödningen finns också Bärgarn som bor som foderkatt hos Emma.
Jag föder upp under namnet S*Kneph´s. (det uttalas knefs)
Det var lite klurigt att hitta på ett stamnamn. Det blev många funderingar och biblioteksbesök
innan vi kunde enas om tre förslag. Vi fick inte vårat första förslag utan det var det andra som
godkänndes. Kneph var djuren och de spirituellas gud i den egyptiska mytologin.
Jag åker gärna på utställning.
Åtta kullar har det blivit men nu blir det ett uppehåll i uppfödningen eftersom alla våra katter är
kastrater. Jag kommer givetvis fortsätta att ställa ut mina katter och vara aktiv i klubben även om
det inte blir kullar på några år.
Jag är SVERAK diplomerad uppfödare. Jag har också gått internetkurser i PawPeeds regi, G1, G2 och G3. Kurserna handlar om
Kattens skötsel och om kattuppfödning.
Som ni förstår så går nästan all fritid åt till min stora hobby, katterna. Annars har jag fem syskonbarn som behöver moster/faster
lite då och då och det är ju så roligt att få skämma bort dem på ett
sätt som inte föräldrar kan.
Monica Byström
Sågverksvägen 180
865 91 Alnö
060-58 84 08, 070-525 63 43
E-post: monica@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.knephs.se
Sid 8
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Ledamot/Utställningssekreterare
Mitt namn är Anette Nygård och jag har varit suppleant, sekreterare, samt jobbat i UtställningsGruppen och AktivitetsGruppen tidigare.
Är nu ledamot i styrelsen, samt utställningssekreterare.
Det är jag som tar emot alla anmälningar från medlemmar som ska på utställning hos andra kattklubbar.
Jag är uppfödare av Norsk Skogkatt sen 11 år tillbaka med stamnamnet S*Istindra´s, är Sverakdiplomerad och bor i Sundsbruk.
Till vardags håller jag mest på med webbgrafik, fotografering och
hemsidor, samt pratar katt i telefon och över Facebook med likasinnade.
Anette Nygård
Januarivägen 56
863 35 Sundsbruk
Hemtele: 060-175500
Mobil:070-2950748
E-post:anette@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.istindras.se

Suppleant
Jag heter Daniella Forslund, är 17 år och sitter som suppleant
i SUK:s styrelse.
Jag är född i Stockholm men uppväxt i Sundsvall och går mitt
andra år på Realgymnasiet där jag läser djurvård.
Jag har alltid tyckt väldigt mycket om djur men när jag var
ungefär 6 år fick jag reda på att jag var pälsdjurs allergiker.
Jag blev självklart väldigt ledsen eftersom jag alltid velat ha en
katt.
Men vi försökte att göra det bästa av situationen och skaffade
vid olika tillfällen fiskar, fåglar, grodor och salamandrar.
Men jag ville ha ett djur som man kunde riktigt gosa med.
Sedan när jag var 9 år fick jag höra av en klasskompis att dem
hade skaffat en sibirisk katt som vissa allergiker tydligen skulle
tåla. Så vi åkte och testade och jag tålde dem. Då köpte vi vår första katt som också blev vår
första avelshona.
När jag var 15 år köpte jag min första egna sibiriska katt som jag nu har börjat min egna
lilla uppfödning med.
Har, och kommer även i framtiden, att gå in som delägare i stamnamnet S*Bjaro’s som
ursprungligen är min mammas uppfödning.
Daniella Forslund
Rådhusgatan 39A, 2tr
852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75
Mobil: 076-82 22 296
E:post: daniella@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: http://www.bjaro.se/
Årgång 22
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Ledamot
Jag heter Ing-Marie Lundin och fick förtroendet att få sitta med i styrelsen som ledamot.
Det tackar jag för.
Jag gick med i Sundsvalls kattklubb i samband med att vi köpte vår första brittiska korthårs kille
Björktassen`s Tiger 2009.
Vår uppfödare tipsade om Sundsvalls kattklubb som hon tyckte var bra och hade fräscha idéer .
Vår familj består av min man Magnus och våra två pojkar Markus snart 20 år och Måns 15 år.
Under de senaste åren har familjen utökats med ﬂer katter(det brukar bli så har jag hört).
Nu har vi förutom Tiger även vår huskatt Maja, Ursus och lilla Viva.
Vi tycker att det är jättekul att åka på kattutställning och träffa
alla trevliga kattmänniskor med sina katter.
Det finns ju så fantastiskt många raser men britter är och förblir
vår favorit ras när det gäller raskatt.
Till vardags jobbar jag som koordinator inom Socialtjänsten
Sundsvalls kommun.
Ing-Marie Lundin
Ekorrvägen 10
861 33 Timrå
Tel: 060-57 13 37
Mobil: 073-041 93 67
076-818 21 84
E-post:ingmarie@sundsvallskattklubb.se

Ledamot/Kassör
Jag heter Krister Björklund och bor i Ljustadalen med 2 Sibiriska tjejer och 1 Helig Birma.
Jobbar som Personlig assistent.
Min uppfödning har stamnamnet GattoLeone’s.
Är nyvald Kassör i klubben och sedan 2 år klubbens webbmaster. Har varit sammankallande i
klubbens UtställningsGrupp
Speciellt intresserad av Avel, Genetik och hälsa, samt Utställningsarrangemang.

Krister Björklund
Söndagsvägen 70
863 34 Sundsbruk
Mobil: 070-239 56 58
E-post: kassor@sundsvallskattklubb.se
webmaster@sundsvallskattklubb.se
Hemsida: www.gattoleones.se
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Revisor
Till vardags jobbar jag på Villaägarnas Riksföbund.
Där uppstår nästan dagligen frågor av föreningsteknisk karaktär
så jag känner mig väl bevandrad bland stadgar, och dagordningar, protokoll och revisionsberättelser.
En gång i tiden när vår första katt, Myllis, kom till oss blev jag
och Myllis matte Anette medlemmar i SUK och hade en tid också
förtroendeposter i föreningen.
Det känns naturligt att nu finnas i styrelsens närhet som folkvald revisor.
Förutom Myllis har vi också Ferry och Milton hemma hos oss, eller om vi bor med dem det kan
diskuteras.
Håkan Lindén
Alvägen 5,
854 63 SUNDSVALL
Tel: 060-17 20 46
E-post: hakan.lindén@villaagarnas.se

Revisorsuppleant, Hedersmedlem
Mitt namn är Anitha Magnusson.
Jag har alltid, sedan jag fick bestämma själv, haft katt och sedan
20 år tillbaka är det Helig Birma som gäller.
Min första, en brun birma, som hette Pontus köptes 1993 som
sällskapskatt, men tävlade hela vägen till Europa premier.
För att Pontus skulle få sällskap på dagarna så köpte jag en blå
birmapojke, Albin, och så har det fortsatt… Båda dessa katter blev
17,5 år gamla och nu är jag inne på min femte birma och det blev
en hona, Estrella, (Stella) denna gång.
Eftersom jag inom kort slutar arbeta så har jag mer tid och nu har
jag också skaffat stamnamn: S* Stellani’s. Vi får se vad som händer framåt hösten….
Fr.o.m. 1996 har jag varit engagerad i klubbens verksamhet.
Det började som för många andra, som suppleant och gick snabbt över till kassör, sedan har jag
haft funktioner som sekreterare, utställningssekreterare, tidningsredaktör och under många år ordförande. Ibland två funktioner samtidigt, jag tror att det enda som jag inte varit är avelssekreterare.
Att arbeta i klubben har alltid varit spännande och engagerande dock kan ibland lönearbetet kräva
för mycket tid och då måste man prioritera.
Nu tänker jag att jag gärna ställer upp vid olika evenemang typ visning av katt eller vid utställning
så får jag träffa katter och ”kattmänniskor” i alla fall.
Anitha Magnusson
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
Hemtel: 060 128569
Mobil: 070 662 80 69
E-post: anitha.magnusson@spray.se
Årgång 22
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Valberedning
Jag heter Jimmy Åsberg under hela min uppväxt har min familj
levt med katter. När jag sedan ﬂyttade hemifrån och träffade
min fru som var allergisk, så blev det av naturliga skäl att vi
inte skaffade pälsdjur.
Redan år 2002 hörde jag talas om den sibiriska katten och att
ﬂertalet som är allergiska inte får allergi av den. Jag var och
besökte en utställning i Sundsvall, men tajmingen var inte den
bästa att skaffa katt då jag reste mycket i mitt jobb och vi hade
småbarn.
Sedan blev barnen lite äldre och började tjata om att skaffa
katt. Så fick jag 2009 se en annons om att det var en
uppfödare i Sundsvall som hade sibiriska kattungar. Min fru
var skeptisk men vi åkte dit och hälsade på och satt i ett rum
med kattmamma och sju små kattungar. Min fru visade inga symtom på allergi och blev helt förbluffad. Det hela slutade med att vi köpte vår första sibiriska katt ur den kullen. Efter några månader köpte vi ytterligare en Sibirisk katt och vårt intresse för kattutställningar tog fart.
Jag har sedan 2011 egen uppfödning ”SE*Zatash”. I dag består min uppfödning av sex sibiriska
katter. Våra katter med uppfödning och utställning är ett stort intresse, även fiske likaså.
Fiskeintresset uppskattas även av våra katter :-)
Jimmy Åsberg
Skedlovägen 11
862 40 Njurunda
Tel: 060-314 07
E-post: jimmy.asberg@spray.se

Katter döms på sin pälsfärg
Färgen på en katts päls har stort inﬂytande på hur vi uppfattar dess
personlighet, säger forskare vid University of California, Berkeley i USA.
Forskarna har intervjuat cirka 200 kattägare och kan dra slutsatsen att
rödaktiga och tvåfärgade katter uppfattas som vänliga, medan svarta,
vita och trefärgade katter anses mer skygga och antisociala.

Katters öron stängs av
En god hörsel kan vara förenad med en rad nackdelar, eftersom mängden sinnesinformation kan bli för stor för att djuret skall kunna koncentrera sig. För att inte bli störd under de avgörande sekunderna av
en jakt kan vanliga tamkatter koppla bort hörseln. Strax innan katten
anfaller, slutar öronen att skicka information till hjärnan.
Hämtat ur Illustrerad Vetenskap NR7/2013
~ Inskickat av Monica Byström ~
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Pälsvård på DjurMagazinet, Birsta
Lördagen den 23 mars
Text:& Foto: Anette Nygård.

Det kom mycket folk när DjurMagazinet och Sundsvalls
Kattklubb bjöd på pälsvårdskurs.
Det var Monica Byström, Kristin Widmark, Elisabeth Keidser
och Krister Björklund från klubben som tipsade om bra pälsvårdsprodukter samt visade hur de används.
Krister Björklund med sin 5½ månader gamla
Heliga Birma, SE*Gattoleone´s Errol Flynn.

S*AyuQuadro´s Hemera, en 1-årig Maine
Coon tjej som ägs av Elisabeth Keidser.
3-åriga Norska Skogkatten GIP S*Runsvik´s
Quicksilver hade egen stol med sig.
Ägare: Kristin Widmark

Tjusiga 10-åriga AUS*Miakoshka Sylvstr,
en Sibirisk katt som ägaren Monica Byström
importerat från Australien.

Monica Mattfolk, ägare till DjurMagazinet i Birsta, hade
mängder av produkter till förmånliga priser kvällen till
ära. Allt från olika schampon, till kammar och klotänger.
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20%

på ett köp/hushåll
gäller varor till ordinarie pris t o m 10/8
(går ej att kombinera med övriga rabatter)

DJURMAGAZINET SUNDSVALL
Antennvägen 14, 863 37 Sundsvall (Östra Birsta)
Mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 11-17
www.djurmagazinet.se
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Gäller endast hos DjurMagazinet Sundsvall 10/8 2013, gäller så länge lagret räcker. Vi reserverar oss mot ev. tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.

Välkommen till
DjurMagazinet!

GASTROINTESTINALA SJUKDOMAR
Utifrån en föreläsning av leg. vet. Caroline Harlos den 27 mars 2013 vid Albano djursjukhus, Stockholm.
Text och bild: Eva Johansson.
Normala mag- och tarmfunktioner
Magsäcken
I magsäcken blandas och fördelas maten till mindre beståndsdelar. I magsäcksväggen finns celler som bildar
saltsyra,
enzymer och slem. Slemmet lägger sig som ett skydd på magsäckens slemhinna och är mycket viktigt för att
skydda magsäcken från syror. pH-värdet i magsäcken är normalt ca 3,5.
Tunntarmen
I tunntarmen sker upptag av näringsämnen, vatten och vitaminer från insidan av tarmen till blodet. Tarmludd kan ses som en mängd av veck på tarmens yta vilket ökar absorptionsförmågan av ämnen som kroppen
behöver. Tarmluddet i sig ökar tarmens yta ca 600 gånger. Lättsmält mat passerar snabbare. Fiberrik och fet
mat tar längre tid på sig att passera genom tunntarmen.
Tjocktarmen
Tjocktarmen innehåller många goda bakterier som är nyttiga för magen. Här sker också upptag av vatten
och elektrolyter (de senare behövs för att transportera vatten tillbaka till blodbanan). I tjocktarmen finns
också ett slemskikt vars funktion är att skydda tarmen och underlätta tarmtömning. Normal avföringsfrekvens är 1-3 gånger per dygn.

Kräkning respektive diarré
Kräkning definieras som en forcerad uppstötning av mag- och tunntarmsinnehåll. Diarré är lös avföring
p.g.a. av för stor mängd utsöndrad vätska. Diarré kan vara akut eller kronisk. Med kronisk diarré menas
att den pågått i mer än tre veckor. Den vanligaste orsaken till kräkning och/eller diarré är att man ätit något
olämpligt. Normalt skall detta tillstånd gå över efter 1-3 dygn.
Tunntarms- respektive tjocktarmsdiarré
Diarré kan vara av två typer. Tunntarmsdiarré är stora mängder mörk, nästan svart avföring och avföringen
kan även innehålla blod vid blödning i tarmen. Denna typ av diarré orsakar ofta viktförlust p.g.a. förlust av
proteiner och får därför ses som allvarlig.
Tjocktarmsdiarré är ljus och slemaktig avföring i ”normala” mängder och leder inte till viktförlust. Den kan
också innehålla blod, oftast ljusare. Ofta kommer denna typ av diarré i många omgångar.
En kombination av tunntarmsdiarré och tjocktarmsdiarré är inte ovanligt. Ibland förekommer samtidigt
kräkning. Man kan på ett enkelt sätt definiera avföring genom att ställa sig frågan. Är avföringen formad
eller lös? Har den form - ingen diarré. Ser avföringen ut som en ”blaffa” - diarré.
Årgång 22
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Vad händer i kroppen?
Kräkning och diarré orsakar vätskebrist och därmed även elektrolytförlust. Risken för uttorkning är stor och
den kan bli livshotande för unga djur. Normalt vätskebehov för ett djur är 0,5 dl per kg kroppsvikt och dygn.
Vid kräkning och diarré ökar vätskebehovet till det dubbla.
Tips på vätskeersättning
Koka upp 1 liter vatten. Tillsätt 1 matsked druvsocker och 1 tesked salt. Tillför vätskan försiktigt till djuret
teskedsvis. Ger ni denna vätska till djuret och den kastas upp, sök veterinär.
När kan jag behandla själv och när behöver jag söka vård?
Vid kräkning och/eller diarré: Ge endast vatten under 12 timmars tid, ingen mat.
Prova därefter med s.k. skonkost:
Kokt vit fisk, kokt kyckling, kokt vitt ris (vilket skall vara ganska blött). Det finns givetvis också färdiga
foder att ge, t.ex. Hills i/d, RC gastrointestinal, Purina EN.
Ge små portioner (d.v.s. några matskedar) flera gånger dagligen, gärna varannan timme. (Hundar skall inte
få godisbitar eller tuggben samtidigt.) Gäller det kattungar eller valpar, kontakta veterinär.
Vid diarré kan man också ge fodertillskott med probiotika vilket innehåller mjölksyrabakterier som återställer tarm-floran. Probiotika är nyttobakterier som är bra för tarmfloran och även immunförsvaret. Fråga
din veterinär. Välsorterade apotek har både pro- och prebiotika. Prebiotika innehåller tjocktarmsbakterier i
reglerad mängd vilka stoppar upp diarré och ger samtidigt ett elektrolyttillskott.
Exempel på receptfria läkemedel är Pro-colin, Fortiflora och Canikur.
När magen fungerat normalt i ca två dygn kan ditt djurs normala föda återinföras allt eftersom under ungefär en veckas tid. Återkommer problemen? Kontakta veterinär.
När bör jag söka vård?
Fortsätter det vuxna djuret med kräkning och/eller diarré trots att dess ursprungliga föda har tagits bort och
ovanstående åtgärder vidtagits är det läge att kontakta veterinär. Likaså om djuret kräks vatten, om djuret är
allmänpåverkat, trött och kanske även drar sig undan. Kolla gärna temperaturen om djuret har feber eller är
undertempererat. Detta vill veterinären gärna veta. Gulaktiga slemhinnor är också ett tecken på att man skall
söka veterinär.
Misstänker man att katten eller hunden har ätit något främmande föremål skall givetvis veterinär kontaktas.
Vid mycket blodiga kräkningar och/eller diarré måste man söka akut vård. Lite färskt blod i diarrén är dock
inte ovanligt och i sig inte heller farligt.
Tänk på att unga och äldre djur (15 år och uppåt för katt) blir snabbare uttorkade vilket kan leda till livshotande tillstånd vilket kräver omedelbar vård.
Konstatera uttorkning så här
Kontrollera tandköttet som skall vara glatt. Är tandköttet klibbigt? Detta är ett tecken på uttorkning.
Ett vanligt ställe för att konstatera uttorkning hos katt är att ”dra” i nackskinnet. ”Står huden kvar” när du
släpper är det ett tecken på uttorkning. Huden skall sjunka ner direkt efter dragning uppåt om djuret har en
normal vätskebalans.
Vad händer hos veterinären?
Man börjar alltid med en klinisk undersökning och ställer sig följande frågor. Visar djuret tecken på
magsmärta? Har djuret feber? Är djuret uttorkat?
För att utesluta ett eventuellt stopp i magtarmkanalen utförs kontraströntgen och ultraljudsundersökning.
Blodprover tas för att framför allt kontrollera lever- och njurvärden och blodsockerhalten. Om möjligt kontrolleras även avföringsprover. Därefter kan man gå vidare med små kirurgiska ingrepp i form av endoskopi
och titthålsoperationer.
Endoskopi innebär att man för in en slang i magtarmkanalen för att lokalisera dess vävnader. Man har en
röntgenkälla till hjälp. På så sätt kan man se magtarmkanalens slemhinna och eventuella felaktigheter i
denna. Endoskopi kräver fasta och eventuellt även laxering (d.v.s. tarmtömning). I bägge fall sövs djuret
med narkos, men kan oftast gå hem samma dag som ingreppet sker.
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Orsaker till mag- och tarmstörningar
Här följer ett antal orsaker till gastrointestinala sjukdomar.
Främmande föremål
Främmande föremål ger ofta intensiva kräkningar vid stopp på tunnarmsnivå. Främmande föremål i magsäcken (t.ex. att djuret svalt något som ligger kvar) ger kroniska kräkningar.
Ibland är det bara något litet främmande föremål som kan ge ett partiellt stopp i tunntarmen, men som kan
orsaka diarré. Små föremål är svåra att se även via röntgen och endoskopi. Syftet med en kontrastpassageröntgen är att se om föremålet förflyttar sig i någon riktning. Normalt sett skall ett föremål passera
genom kroppen på fem timmar.
Vid stopp kommer det inget blod till tarmarna och därmed finns det delar av tarmen som inte arbetar och på
så sätt
driver föremålet vidare.
Ser man ett ”halvsvalt” föremål, t.ex. ett snöre, dra aldrig ut det. Försök aldrig heller själv att få ditt djur att
kräkas, detta är en uppgift för en veterinär.
Förstoppning
Förstoppning ger ofta kräkningar då det blir ett stopp i tarmflödet vilket fortplantar sig uppåt i magtarmkanalen. Detta drabbar oftast överviktiga katter och är ofta ett återkommande problem.
Vad kan man då göra åt detta? Ge en fiberrik diet och se till att katten dricker ordentligt. Man kan komplettera med Laktulos (vilket kan blandas i maten). Försök att motionera katten och se till att katten minskar i
vikt om den behöver.
Väl hos veterinären kan man ge smärtstillande. Ibland sätter man djuret på en vibrationsplatta för att tvinga
djuret att röra på sig.
Tumörer och polyper i tarmen kan ge upphov till förändringar i ryggraden som kan orsaka förstoppning.
Pålagringar i kotor och höfter kan också ge liknande besvär. Sköldkörtelrubbningar och njursvikt kan också
vara orsak till förstoppning.
Inflammatorisk tarmsjukdom
Kräkningar/diarré i mer än tre veckor klassas som kronisk. Problemen går ofta i skov. Tecken på inflammatorisk tarmsjukdom är kräkningar, dålig aptit, gaser, diarré, viktnedgång och rikliga tarmljud, vilket beror på
att kolhydrater inte bryts ned normalt. Ett annat tecken på inflammatorisk tarmsjukdom är att djuret faller
ned i ”böneställning”, d.v.s. sträcker fram/ned frambenen, samtidigt som bakbenen står upprätt.
Det kan också handla om födoämnesintolerans, d.v.s. en allergisk reaktion. Ofta är djuret känsligt mot en
viss proteinkälla. Djuret brukar svara bra på foderbyte. Vid födo-ämnesintolerans kan klåda också förekomma. Oftast ser man en radikal förbättring inom ungefär två veckor efter foderbyte. Man kan prova att ge ett
s.k. ”hydrolycerat” foder vilket innebär att proteinet är så finfördelat att immunförsvaret inte kan känna igen
det protein som ger den allergiska responsen.
IBD = Inflammatory Bowel Disease
IBD innebär att immunförsvaret reagerar på ett programmerat och felaktigt sätt vilket man idag inte vet
orsaken till. Diagnosen ställs främst via endoskopi, där man tar vävnadsbitar av slemhinnan och analyserar
mot olika protein vilka sägs ”koda” för själva sjukdomen.
Det finns olika typer av IBD och vissa är genetiskt kopplade. IBD orsakar ofta B-vitaminbrist (B12 samt
folsyrebrist).
Erfarenheter av foderbyte vid samtidig IBD har visat att djuret inte blir bättre av bytet. Idag behandlas IBD
med ”lättsmält mat” vilken minskar retningen av immunförsvaret. Man ger också extra B12, kortison och
även cytostatika. Kosttillskott i form av magslemhinneskyddande läkemedel ges i regel.
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Magsår
Magsår kan orsakas av en mängd olika läkemedel, t.ex. antiinflammatoriska mediciner. Vid magsår kan man
ibland se mörkt blod i avföringen. Diagnosen ställs via endoskopi via munnen (gastroskopi). Behandlingen
består av slemhinneskyddande och syrasänkande preparat.
Tumörer
Olika typer av tumörer kan sätta sig i magtarmkanalen. Vissa är behandlingsbara, andra tyvärr inte. Symptom vid tumörsjukdom är kroniska kräkningar och diarréer (ibland blodiga)samt viktnedgång. Behandlingen
består av kirurgi, kemoterapi samt strålning.
Virusinfektioner
Coronavirus är ett vanligt tarmvirus hos tamkatt och ger upphov till milda diarréer. Coronaviruset kan
mutera och orsaka kattdöd via den fruktade virussjukdomen FIP (Feline Intrafectious Peritonitis). FIP ses
oftast i katterier och är en mycket lömsk sjukdom då det inte finns någon bot. Diagnosen ställs endast via
obduktion.
Rotavirus är ett virus som härbärgerar magen och tarmen och som ger upphov till milda diarréer.
Parvovirus är ett av de mest fruktade magtarmvirusen då det samtidigt är mycket smittsamt. Detta är det
enda virus som veterinärerna gör provtagning på idag just eftersom det är så smittsamt. Skydd mot detta
virus ingår i den vanliga
vaccinationen. Vaccinet ger dock inte ett hundraprocentigt skydd. Katten kan vara bärare av detta virus utan
att själv bli dålig. Parvovirus kan på katt orsaka kattpest (läs gärna mer i
”Kattens sjukdomar” av Anne-Marie Nilsson).
Bakteriella infektioner
Det är viktigt att komma ihåg att vissa bakterier är en naturlig del av tarmfloran och därmed inte av ondo.
Salmonella är en bakterie som utsöndras via fåglars avföring. Det kan ge problem framför allt på vårvintern
då många utekatter äter fåglar. Hundar är inte lika mottagliga för salmonellabakterier som katter. Salmonellainfektion klassas enligt Smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig till
Smittskyddsinstitutet (SMI). Salmonella är dessutom en zoonos som kan smitta mellan djur och människa.
Ingen antibiotika ges.
Campylobacter-infektion är också en zoonos. Den läker ut av sig självt och behandlas inte med antibiotika.
Clostridium difficile är en tarmbakterie som bildar gifter och ger symptom i form av diarréer med en uttalad
doft.
Diarréerna leder till kraftig uttorkning. Clostridie-infektion är även den en zoonos.
Maskinfektioner
Spolmask är den vanligaste maskinfektionen hos unga katter och valpar. Den smittar via mamman genom
modersmjölken och moderkakan. Spolmask kan i stora mängder ge upphov till kräkningar, diarré och avmagring. Spolmasken lever i tunntarmen. Masken kan ge hosta. Spolmasklarver kan leva länge i en omkringliggande miljö. Spolmask behandlas med avmaskningsmedel, t.ex. Banminth.
Bandmask drabbar även utekatter som äter möss och råttor. Bandmask ger normalt inga symptom utom vid
kraftiga maskangrepp då diarré kan förekomma. Masken avger små vita bitar vilka ses runt ändtarmen hos
infekterade katter. Infektionen behandlas med Drontal eller Axilur.
Mindre vanliga maskinfektioner orsakas av hakmask och piskmask. Dessa maskar drabbar oftast bara importerade hundar. Hakmask kan orsaka blodförlust då masken suger blod från tunntarmens slemhinna. Detta
ger symptom i form av lös, blodig avföring och viktförlust. Unga djur är mest mottagliga för maskangrepp.
Valpen smittas av tiken.
Piskmask orsakar infektioner som inte alltid ger symptom. Har hunden symptom består de av aptitlöshet
samt vattniga och blodiga diarréer.
Maskdiagnosen ställs via avföringsprov. På apoteket kan du köpa ett ”Kolla masken”-kit vilket ger ett
snabbt svar. Du kan också skicka avföringsprover direkt till SVA som genomför analysen.
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Parasitinfektioner
Tritrichomonas drabbar endast katt och ger upphov till mycket illaluktande tjocktarmsdiaréer. Det kan även komma blod i avföringen. 30 procent av katterna är symptomfria bärare. Diagnos ställs via
PCR-teknik.
Följande parasiter finns hos både hund och katt:
Giardia är en parasit vilken drabbar mest unga djur och ger
tunntarmsdiarré. Infektionen är en zoonos men människa och djur har
olika genotyper av parasiten.
Coccidier ger upphov till tunntarmsdiarréer främst hos unga individer.
Cryptosporider är en zoonos, men precis som hos giardia har vi
olika typer. Denna parasit är rätt ovanlig och behandlas inte. Inga av
ovanstående parasiter behandlas om djuret inte har svåra infektioner.
Bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
Pankreatit ger ofta kraftiga kräkningar och buksmärta och kan vara
ett mycket allvarligt tillstånd. Den uppstår ofta i samband med leversjukdom eller sjukdom i andra organ.
Orsaken är bl.a. fet mat, höga blodfetter, läkemedel och
genetiska faktorer. Diagnosen ställs med hjälp av ultraljud och blodprover. Behandlingen består av vätska,
smärtlindring och fettsnål kost (fetthalt under 7 procent).
Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)
EPI kan drabba både katt och hund. Djuret får stora mängder fet, gul avföring och magrar trots god aptit.
EPI kan bero på underutveckling av bukspottskörteln. Sjukdomen behandlas med särskilda enzym och behandlingen är livslång.
Övriga
Andra sjukdomar som kan ge symptom från magtarmkanalen är njursvikt, leversvikt, hyperthyreos (sköldkörtelrubbning), binjurebarkrubbningar (t.ex. Addison’s), diabetes mellitus, förgiftningar, pyometra (livmoderinflammation) o.s.v.
Listan kan göras lång så att hitta orsaken till kräkningar och
diarréer kan vara ett riktigt detektivarbete för veterinären.
Foderrekommendationer vid magproblem
Vanlig magsjuka:
Ge lättsmält kost, t.ex. Hills I/D, Royal Canin gastrointestinal,
Purina EN.
Tjocktarmsdiarré:
Lättsmält kost och prebiotik/probiotika. Pro-kolin, Visiblin,
Hills W/D, Hills R/D eller Royal Canin Fiberrespons.
Foderintolerans och IBD:
Ge ”singleprotein” Hills D/D (anka, hjort, lax) eller hydro-lyserad Hills Z/D, Royal Canin hyopallergenic,
Purina HA.
Pankreatit:
Ge Hills I/D lowfat eller Royal Canin gastrointestinal lowfat (< 7 % fett).
~ inskickat av Eva Johansson ~
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SVERAK´s Årsmöte
Text:& Foto: Anette Nygård.

I år hölls SVERAK´s årsmöte på
Hotell Södra Berget den 15-16 mars.
Delegater från klubbar över hela
Sverige kom till Sundsvall för en
trevlig helg.

Här är klubbens glada representanter, Ordförande Roseanne
Forslund och Vice Ordförande Caroline Jonsson.

Dom fick även äran att ta emot pris för Årets Kattdags klubb från
Royal Canin och SVERAK. Ett pris på 10 000 Kr till klubben för
vårt arbete kring Kattens Dag.

Även åskådarplatserna var upptagna av intresserade.
Här är Ing-Mari Lundin och Agneta Jonsson från
våran klubb.

SVERAK´s årsmötesdelegater, från vänster :
Mikael Wirth Färdigh, Anette Sjödin, Eva Porat, Stellan Spetz
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En härlig båtresa med föreläsningar

Under Kristihimmelsfärds helgen så åkte 26 st kattintresserade med Birka Cruise på en föreläsningskryssning från Stockholm till Åland. Vi var 13 st från SUK och 13 st från andra klubbar.
På torsdag kväll åt vi gemensamt och minglade sedan omkring på båten. På fredag morgon på
lyssnade vi på Dagny Dickens som tog oss in i genetikens spännande värld. Eftersom genetik är
ett stort ämne, valde vi att fokusera på de anlag som är bra att känna till som uppfödare.
Efter en gemensam lunch så kunde vi lära oss om kattens sinnen och beteenden utav Matilda
Eriksson. Hon berättade om de grundläggande behoven som katten har, samt de beteenden
som katter måste få utöva för att må mentalt bra.
När båten la till vid kajen på fredag eftermiddag var vi alla nöjda och började vår bussresa hem
till Sundsvall, vi som skulle norrut.
Text: Roseanne Forslund
Foto: Anette Nygård
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Några rader från en medlem....
Tack Sundsvalls kattklubb, SUK, för en bra helg med fint omhändertagande.
För visst är det bra att få näst intill frukost, förmiddags-fika, lunch och eftermiddagsfika och kanske en fika
till under en dag.
Min motprestation var att vara funktionär på SUKs kattutställning. Närmare bestämt var jag i informationen.
Vi brukar vara ca 15 medlemmar inkl styrelsen som jobbar under utställningsdagarna. Före och efter utställningen har styrelsen fortsatt jobb med att summera och sammanfatta. Då kan vi medlemmar luta oss bakåt.
Om vi ställt ut och det gått bra är det extra skönt att luta sig bakåt.
Du som ställer ut din/dina katter måste vara medlem i en kattklubb. Du har valt SUK i de allra flesta fall
för att du bor i Sundsvall med omnejd. Du är glad för att SUK ordnar en utställning så du slipper åka långt
varje gång du ska ställa ut.
Och här är hemligheten, Du som medlem är medarrangör! Låter inte det bra. Javisst, du har genom årsmötet
vare sig du är där eller ej valt en styrelse, valberedning och revisor. Det betyder inte att du valt bort att göra
en egen arbetsinsats vid våra utställningar.
Om du hade varit med i funktionärsledet nu i söndags, är jag säker på att vi tappra knappt tio personer som
var kvar till slutet kunde ha åkt hem tidigare än som i mitt fall runt 18.30 och då var jag inte sist. Var du på
utställningen vet du att panelen gick fort och att vi stängde runt 15.30!
Vi var 6-7 personer som sist på dagen, med stora och små sopar i hand, grovsopade golvet efter oss. Under
tiden plockade den inhyrda skolklassen ihop alla burar och drog ut dom. Sekretariatet höll på med sitt efterarbete.
Det är bara det att vi som sopade kunde inte börja tidigare för vi hade annat att göra först. Jag själv skulle
avveckla informationsavdelningen, dvs packa ihop överblivna priser, räkna och redovisa kassan osv. Alla i
sekretariatet skulle avsluta sitt jobb först och därefter ta hand om resten. Du kunde ha varit en av oss som
jobbat, kanske tagit tag i en sop och vi alla skulle ha kommit hem tidigare.
Tänk på att den dag styrelse och frivilliga utan katt och medlemskap inte vill jobba längre då får du åka
minst till Hudiksvall för att ställa ut din katt. Om du inte har tur och MEK har en utställning.
OK, jag har målat upp ett scenario som kan kännas tungt men det är det inte!
Vi som jobbar på en utställning i dess olika faser bygger upp en fin gemenskap och vi har roligt på jobbet.
Vår belöning är nöjda utställare varav du bör vara en, och att vi får äta och fika.
Känner du kanske att det är dags för dig att syna mig, redan nu anmäla ditt intresse av att vara funktionär på
nästa utställning som vi dvs också du, arrangerar i april nästa år.
Välkommen i gänget.
Jag är där och vill gärna träffa dig och prata en stund. Vem vet, kanske det är du och jag som sopar golvet
nästa gång.
Håkan Linden medlem, funktionär, utställare (revisor, vald av Dig)
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En presentation av Årets SuK-katt 2012
Total-vinnare
SP/SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow, MCO as 03 23
Ägare: Eva & Göran Johansson, Täby

“KAI”

På söndagarna heter han :
FIFE SP/SC CFA CH FIN*Chamberlain
Blazing Arrow, men det är så jobbigt att ropa
så han heter “Kai” hos oss, som betyder hav/
sjö på hawaiianska.
Han är ju blå silvertigre bicolor.

Född 2009-04-16 i Raisio utanför Åbo i
Finland hos Maarit Palmen o Pauli Aaltonen som har Maine Coon uppfödningen
FIN*Chamberlain sedan 1995.

En uppfödare jag haft ögonen på i många år för dom har såå vackra och trevliga Maine Cooner.
Jag fick bild på honom när han var 1 dag med meddelandet att detta var min nya katt.
Det bästa med Kai är hans helt underbara temperament. Har han fräst 10 ggr? på sina snart 4 år, så är det inte
mer.
Han är ju utställd till både Supreme Champion och sedan i somras (2012) även Supreme Premier, och han är
en dröm att ha med sig på utställning.
Även som fertil hane uppträdde han alltid lugnt och trevligt på domarbordet. När vi var i Åbo våren 2011
lade han sig ner på domarbordet, sträckte ut sig i hela sin längd och bara låg där med magen i vädret. Så
säger domaren “Det var en stackars stressad hankatt” o så lade hon av ett stort garv.
Jag ställde ut honom 1 dag på en CFA utställning som fertil och då fick han 1:a plats hos alla 6 domarna så
CFA champion blev han på en dag. Men detta med CFA var inget för mig (givetvis egentligen för katterna,
på tok för stressigt med 6 grundbedömningar och 6 ringfinaler dvs 12 bedömningar på 1 dag) så vi gick inte
vidare i den karriären.
November 2010 blev han pappa till en liten kull hos våra goda vänner Camilla o Hasse Bengtsson S*Silveronyx, så där köpte jag tillbaka hans dotter Aprilia (brodern heter Dukati) en blåsköldpadd bicolor
som idag är halvvägs till GIC.
Hon i sin tur fick en kull 15 augusti 2012 (på min födelsedag, snacka om att få 6 underbara små födelsedagspresenter) och där behöll vi S*Aloha Popoki Lahaina, en svartsilversköldpadds spotted liten prinsessa.
Så nu är Kai morfar, en roll han tagit med största allvar från första dagen.
2012 blev han även bästa gr 8 Maine Coon i Sverak, samt bästa kastrat i Maine Coon katten samt 4:e bästa
Maine Coon kastrathane i Finska Maine coon klubben där jag också är medlem.
I Finland ställs ju katterna generellt ut mycket mer så där tas det ut 10 bästa i varje grupp, hanar, honor, kastrathanar, kastrathonor, juniorer och kattungar, så konkurrensen är ju betydlige större i Finland.
Bild & Text, samt stolt matte : Eva Johansson

Årgång 22

Sid 23

Årets SUK- katt 2012
Bästa SuK-katt totalt 2012
med 225 poäng

SP/SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow
MCO as 0323
Ägare: Eva & Göran Johansson, Täby

KATEGORI II

UNGDJUR/JUNIOR

Poäng

Kattens namn

Ras

135

S*AyuQadro´s Hypnos

MCO ns 09

Elisabeth Keidser

120

SE*FireHeart’s Estrella

SBI c 21

Anitha Magnusson

105

S*AyuQadro´s Hemera

MCO n 09 23

Elisabeth Keidser

90

S*AyuQadro´s Nemezis

MCO n 09

Elisabeth Keidser

KATEGORI II

VUXEN

185

IC S*Kazol’s Fröken Jasmine

SIB ns 09 22

Roseanne Forslund

170

GIC S*Bjaro’s Harald Blåtand

SIB as 01 21

Roseanne Forslund

120

CH S*Asphagen´s Xtaz

NFO fs 09 22

Anette Nygård

120

IC S*Istindra Gizmo Guy

NFO e

Susanne Asplund

105

CH S*Robäckens Tango

NFO a 09 22

Kicki Ekengren

KATEGORI II

KASTRAT

225

SP/SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow

MCO as 03 23

Eva & Göran Johansson

195

PR & IC S*Skogsälvans Tigra Tingeling

NFO n 09 24

Kicki Ekengren

KATEGORI II

SENIOR

95

GIP & IC S*Rússicus Silje

SIB n 03 24

Monica Byström

Ägare

Bästa katt i kategori III med 195 poäng
IP S*Wild Thing´s Peach Surprise
DRX n 32
Ägare: Anna Melander, Timrå

KATEGORI III

UNGDJUR/JUNIOR

150

SE*Wrinkled Naked Amazing Avatar

KATEGORI III

VUXEN

150

SPH b

Anna Melander

IC S*Wild Thing´s Qes

DRX a

Anna Melander

90

CH S* Peavey´s Y can call me Ln

DRX f 09 24

Susanne & Ted Svelander

KATEGORI III

KASTRAT

195

IP S*Wild Thing´s Peach Surprise

DRX n 32

Anna Melander
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En presentation av Årets SuK-katt 2012
Vinnare kategori III

IP S*Wild Thing’s Peach Surprise
Ägare:Anna Melander, Timrå

“Ninja”

Devon Rex på 2 år
Ninja är min första raskatt, rasen valde jag bl a för att de är aktiva, påhittiga och har en fantastisk päls.
Familjen har utökats med ännu en devon och en sphynx.
Ninja gillar utställning och showar alltid på domarbordet men i
år tar vi paus och inväntar en sphynxkull.
Ninja är en bestämd dam med ett stort hjärta och hon har alltid
nåt hyss på gång!
Hon kan morra lika högt som hon kan spinna!
Hon är en kleptoman av stora mått, älskar att leka apport och
favoritleksaken är en mjukisråtta i hennes egen storlek! Hennes
livsuppgift är att göra livet surt för familjens otäcka best, kallad
hund!

Bild & Text, samt stolt matte : Anna Melander

Hej!
Mitt namn är Anette Nygård och jag har tagit över “facklan” med att göra KattSnack,
efter Elisabeth Keidser, som slutade vid års-skiftet.
Det är ingen lätt uppgift att klara helt själv, därför undrar jag om det finns någon/
några medarbetare bland Er medlemmar ?
Fatta “tangentbordet” och skriv några rader till mig om Dig/Er själv och berätta vad
Du/Ni skulle kunna hjälpa till med.
Jag uppskattar även att få reportage, insändare, kuriosa mm mm med andra ord allt
som Ni medlemmar vill dela med Er av.
Det är ju Er medlemstidning och självklart ska Ni vara med att utforma den !

Anette
E-post: skogkatten2002@gmail.com , Hemtelefon: 060-17 55 00 , Mobil: 070-295 07 48
Årgång 22
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Vi Gratulerar SuK-katter
som varit på utställning!

Premier

PR/IC S*Kneph´s Sibylla DVM, f 09 24
Ägare: Monica Byström
Titel tagen i Örnsköldsvik 2013-05-18

Premier

PR/IC S*Zaroya´s Dariia, sib fs 23
Ägare: Monica Byström
Titel tagen i Örnsköldsvik 2013-05-18

Champion

CH NO*Haapet´s Glorfindel NGO ns 02 21 64
Ägare: Anette Nygård
Titel tagen i Örnsköldsvik 2013-05-18

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 26
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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 ,
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
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Avs:

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

Sid 28

B-

Föreningsbrev
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