
Sid 1KattSnack nr 2  2011

KattSnack
Nr  4 ~ 2011 Årgång 20

En riktigt 

God Jul  &  
      ett    Gott Nytt År
önskar vi på redaktionen



Sid 2     KattSnack nr 2 2011 Sid 3KattSnack nr 2  2011

Omslagsbild: 
S*AyuQadro´s Hemera

Ledaren ..........................................
Styrelsen ........................................
Årets klubbkatt ..............................
Utställda SUK-kissar......................
Toa-Problems.................................
Kattens Dag....................................
Lockharts........................................
Omplacering...................................
Julracept.........................................
Annonstorg.....................................
Julhälsningar...................................

Glöm inte betala in 

!!! MEDLEMSAVGIFTEN !!!

med 400 kr för 2012
senast 22 januari!

Postgiro 11 55 19-1

Tidningsredaktionen
söker medarbetare

Från och med 
årsmötet!

Är Du intresserad?
Hör av dig till 

Elisabeth Keidser
Tel: 076-115 85 80

E-mail: e1keidser@gmail.com

eller

Roseanne Forslund
Tel: 060-15 20 75, 070-229 20 75

E-post: 
ordforande@sundsvallskattklubb.se 
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Ledare:

Jubileumsåret börjar lida mot sitt slut och jag tänker tillbaka 
på hur året började med vår enormt uppskattade jubileum-
sutställning på Södra Berget. Tänk att vi fyllde ett helt hotell 
med bara utställare! 
Sedan har det varit lite olika aktiviteter under året och vi 
hade en mycket härlig dag på Ängen i sommar, då det gril-
lades och svarades på en massa kluriga frågor. 
Vi hade en till utställning i september, som var unik på sitt 
sätt. 
I november så lanserades det nya utseendet på vår hem-
sida och alla som har bilder, resultat m.m. skicka in dessa 
till vår webbmaster så vi kan fylla sidan med våra underbara 
katter. 

Påminner om att det börjar bli dags att betala medlemsav-
giften för klubben och för 2012 så är avgifterna något högre. 
Kontrollera på hemsidan vilket belopp som är aktuellt.

För att du som medlem ska ha rösträtt till årsmötet så måste 
avgiften vara inbetald senast per 31 januari 2012. Årsmötet 
kommer att äga rum den 19 februari 2012, men vi har inte 
lokalen klar än. 

Nästa utställning som klubben arrangerar blir helgen den 
30 juni – 1 juli och år kommer vi att vara i Kovlands Ishall, 
vackert belägen vid Ånäsparken.

Nu väntar härlig ledighet under jul- och nyårshelgen. Då får 
vi möjlighet att umgås med nära och kära, vara hemma och 
mysa med våra fyrbenta vänner också.

Julhälsning från styrelsen

Styrelsen vill tacka alla som varit med och jobbat under året 
och gjort vårt jubileumsår till glada minnen. 

Vi önskar alla en
 

God Jul och ett Gott Nytt År 
och ser fram emot nästa år.

     Ordförandes 
                     rader

SUK,
Sundsvalls KattKlubb

Norrlands äldsta kattklubb

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 aktiv-
iteter 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

Tele: 060-15 20 75,
Mobil: 070-229 20 75
roseanne.forslund@telia.com 

Medlemsavgifter för 2012
Aktivt medlemskap:
Huvudmedlem inkl. Våra katter................. 400 kr

Pensionär utgår ! 
Familjemedlem..........................................  100 kr

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

Passivt medlemskap:
Stödmedlem/passiv....................................  150 kr

Plusgiro: 11 55 19-1

Manusstopp
KattSnack 3........................................... 15 februari
Annons - priser
 Storlek                     IckeMedlem                     Medlem
 1/1 svart-v                600 kr                               300 kr
 1/1 färg                     900 kr                               450 kr
 1/2 svart-v                400 kr                               200 kr
 1/2 färg                     600 kr                               300 kr
 1/4 svart-v                250 kr                               125 kr
 1 /4 färg                    400 kr                               200 kr
 1/8 svart-v                125 kr                                 63 kr
 !/8  färg                     200 kr                               100 kr

Tidningsredaktionen

Elisabeth Keidser

Tel: 076-115 85 80
E-mail: e1keidser@gmail.com

Webbmaster

Krister Björklund

Tel:070-239 56 58
E-mail.
webbmaster@
sundsvallskattklubb.se

KattSnack nr 4, 2011
Innehåll                         Sida



Sid 4     KattSnack nr 2 2011 Sid 5KattSnack nr 2  2011
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                                      Valberedning,  
                                   Redaktörer och 
                                             webbmaster

SUK:s 
      styrelse

Ordförande
Ansvarig utg. av KattSnack
Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39 A, 2tr,   852 32 Sundsvall
Tel: 060-15 20 75, 070-229 20 75
E-post: 
ordforande@sundsvallskattklubb.se 
H-sida:
www.bjaro.se

Vice ordförande
Weronica Berqvist
Skönviksvägen 33,  863 33 Sundsbruk
Mobil: 070-235 17 63
E-post.
weronica@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.silvertorpets.dinstudio.se

Sekreterare
Kicki Ekengren
Kyrkogatan 28,  852 32 Sundsvall
Mobil: 073-051 20 78
E-post:
sekreterare@sundsvallskattklubb.se
H-sida:
www.robackens.se

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

Ledamot /Avelssekreterare
Monica Byström
Sågverksvägen 180,  865 91 Alnö
Tel: 060-58 84 08, 070-525 63 43
E-post: monica.by@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.knephs.se

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

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

Suppleant / Utställningssekreterare
Anette Sundman
Hammarvögen 23,  863 32 Sundsbruk
Tel: 060-55 91 25
E-post: istindra@telia.com
H-sida: www.istindras.se

Suppleant
Christina Eriksson
Fredriksbergsgatan 7, 856 41 Sundsvall
Tel: 060-61 60 48
E-post: kicki@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.lince.se

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

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

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

Krister Björklund
Myrnäsvägen 25, 865 51 Alnö
Mobil:  070-239 56 
E-post: webmaster@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.skorpanodiana.cybersite.nu

Redaktörer /KattSnack
Elisabeth Keidser
Haparandavägen 225, 857 31 Sundsvall
Mobil:  076-115 85 80
E-post: e1keidser@gmail.com
H-sida: www.ayuqadros.se

Maria Sundberg
Båtmansvägen 30, 854 62 Sundsvall
Mobil:  070 517 95 08
E-post: mimmi522@hotmail.com
Blogg:  www.mimidollsragdoll.blogg.se

Webmaster
Krister Björklund
Myrnäsvägen 25, 865 51 Alnö
Mobil:  070-239 56 
E-post: webmaster@sundsvallskattklubb.se
H-sida: www.skorpanodiana.cybersite.nu

 

Nu är det dags att räkna ihop utställningsresultaten från 2011 års utställningar. Ni som vill vara med och tävla 
om årets klubbkatt sänder in resultaten till Susanne Svelander. 
 
Katterna delas in i 5 grupper: ungdjur/junior (3-10 mån), vuxna, kastrater, huskatter. seniorer och veteraner, 
tävlar denna gång i samma grupp. 
 
De fem bästa resultaten på FIFE-utställningar under året räknas enligt poängbedömningen nedan. Obser-
vera att kvalande resultat, som från SW och WW inte kan tillgodoräknas. En katt kan delta i mer än en grupp 
under året. Minst tre och max fem resultat i respektive grupp räknas. 
 
Skicka in kopior på bedömningssedlarna och ifylld blankett till Susanne senast den 31/1-2012
  
Sänd gärna ett foto till webmaster@sundsvallskattklubb.se för publicering på klubbens hemsida.

Diplom till alla deltagande katter, pris till bästa katt per kategori och bästa katt totalt. 

Resultaten redovisas SUK:s hemsida, och prisutdelning sker på årsmötet i februari 2012. 
 
Välkommen med ditt/dina bidrag!
 
Susanne Svelander 
Silvergatan 9 
861 34 TIMRÅ
Tele: 060-61 12 46 Mobil: 070-177 81 14

susanne@midalva.net                                                                         
                                                                                                            

Bästa Katt i kategori (BIS)                      55 p
Domarens bästa (NOM)                          45 p
Bäst i variant (BIV)                                  40 p
HP, Certifikat, Ex 1 ungdjur, junior        30 p
Ex 2                                                          10 p

Poängräkning för huskatt
Bästa Huskatt                                          35 p
Bästa kort-, långhår                                30 p
Klassvinnare (hane, hona)                     25 p 
Tvåa                                                          20 p
Trea                                                          15 p

Poängräkning för senior/veteran
Bästa senior/veteran                              30 p
Klassvinnare, (Bästa hane, hona)         25 p
Tvåa                                                         20 p
Trea                                                          15 p
                                                                                                               Blankett på nästa uppslag

Klubbkatt
                  2011

Årets
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ÅRETS KLUBBKATT 2011

För att arbetet med uträkningen av årets katt ska gå smidigt, fyll i nedanstående blankett och 
sänd den tillsammans med kopior på bedömningssedlarna senast den 31/1-12  till:

Susanne Svelander
Silvergatan 9
861 34 TIMRÅ

Kattens namn och ev. titel:…………………………………………………………………….....

Ras och färg:………………………………………………………………………………………

Ägare:………………………………………………………………………………………………

e-post:………………………………………………………………………………………………

•	 Ungdjur/junior (3-10 mån)
•	 Vuxen
•	 Kastrat
•	 Huskatt
•	 Senior
•	 Veteran

UTSTÄLLNINGSDATUM BÄSTA RESULTATARRANGERANDE KLUBB

Poäng:.......................................

SUK:s utställda kissar

Resultat för
S*Istindra´s Viper NightStar NFO ns 22

9+10 juli -11 KKMN´s utställning i Norge 
Lördag 9/7 CACIB nr 1

Söndag 10/7 CACIB nr 2 + BIV-V

Inter nationell Champion
 9 oktober i Uppsala på UK/Fräset.

Ägare: Anette Sundman, S*Istindra´s

Resultat för
S*Asphagen´s Xtaz NFO fs 09 22

9-10 juli -11 KKMN´s utställning i Norge
Lördag 9/7 Ex 1 + BIV-T + NOM

Söndag 10/7 Ex 1 + BIV-T

Ägare: Anette Sundman, S*Istindra´s

Resultat för
S*Robäckens Tango NFO a 09 

19 oktober Järva-utställningen
Ex 1, BIV-U och NOM

Ägare: Kicki Ekengren S*Robäcken´s

Resultat för
S*XIWAQ´s Azula SIB n 09 24
3 september Sibbeutställningen  Sundsvall

Ex1, NOM

Ägare: Anna Ingvarsdotter / Krister Björklund

Resultar för
S*Kneph´s Savoia SIB fy 24

3 september Sibbe-utställningen Sundsvall
Ex 1 n, NOM

Ägare: Krister Björklund
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En av de mest ställda frågorna när det kommer till katter/kat-
tungar,
 vare sig det är raskatter eller huskatter är frågan:
 - Är den rumsren?
 
Varför den frågan ställs över huvudtaget beror på okunskap.
 En katt är av naturen rumsren, att gå på en låda med sand är 
en ren instinkt.
 Katten är ursprungligen ett ökenlevande djur, antagligen därför 
många föredrar
	den	lite	finare	typen	av	kattsand.
 
	Att	gå	på	sand	är	något	de	flesta	kattungar	gör	naturligt	så	fort	
de tagit sig ur boet!
 Ibland kan det hända färre missöden under första veckan om 
de har för stor yta
 att röra sig på och inte hinner eller hittar till lådan.
 I övriga fall blir de ofta rumsrena i samma stund de börjar göra 
sina behov på
 egen hand.
 
 Men varför går då en del katter inte på lådan,
 utan gör sina behov på andra ställen?
 
Till att börja med kan vi med tanke på ovanstående snabbt 
konstatera att OM en katt
 inte går på sin låda är det något som är fel.
 Alltså måste vi börja med ett litet detektiv-arbete för att ta reda 
på var felet ligger.
 
Problem: katten kissar eller bajsar utanför sin låda!
 
 1. Revirmarkering
 2. Något fysiskt fel (urinvägsinfektion mm.)
 3. Stress (Under denna punkt hamnar det mesta)
 
 Vi börjar med revirmarkering och avlivar en del myter!
 
 Den absolut vanligaste orsaken till problem av det här slaget är 
fertilitet!
 D.v.s. är det en icke kastrerad hankatt eller honkatt?
 
 Är katten inte kastrerad, kastrera omedelbart så ska du se att 
problemen försvinner.
 
* Min katt är en hona och dessa markerar inte revir!
 FEL!
 Honkatter revirmarkerar också,
 oftast i samband med löp men det kan även ske emellan 
löpen.
 
 * Min hankatt är bara olydig för han sprayar inte utan kissar 
stora pölar!
 FEL!
 En hankatt kan både spraya och kissa pölar.
 
	Mot	revirmarkering	finns	egentligen	ingen	större	hjälp	att	få	an-
nat än att kastrera katten.
 Är det en huskatt så är det dessutom det mest humana för kat-

ten, men är det en katt som är
 planerad att gå i avel så har man en jobbig tid framför sig.
 
	Det	finns	dock	en	del	hjälp	att	få,	det	viktiga	är	att	förstå	kat-
tens synsätt.
 
 Bäst är om man kan analysera situationen, direkt när beteen-
det uppkommer första gången.
 I efterhand kan det vara oerhört svårt att komma ihåg den lilla 
obetydliga detaljen som satte igång det hela.
 
 För att ge ett exempel så läste jag om en hankatt vars ägare 
analyserade situationen, när denne började
 markera revir. De kom fram till att kissandet hade börja i sam-
band med sonens födelsedag.
 På sin födelsedag hade sonen fått en ny cykel, av rädsla för 
stölder tog man varje dag in cykeln i hallen.
 
	Doften	efter	en	hankatt	kan	sitta	i	flera	veckor	upp	till	månader	
i torrt väder, långt efter att vi människor slutat känna den.
 En katt däremot med sitt utmärkta luktsinne, känner doften väl.
 Doften som då fastnat på cykelns däck efter cykeltur genom 
någon ivrig hanes territorium,
 kommer så in i vårt hus på vår katts domäner genom cykeln.
 
 Detta är naturligtvis oerhört stressande för en hankatt, som 
känner	doften	av	fienden	på	sin	domän	men	kan	inte	se	honom.	
Han	känner	att	han	finns	där	och	att	sätter	så	följaktligen	igång	
att bevaka sina rättigheter och markera in sitt territorium genom 
att överrösta den andra hanens doft med sin egen.
 
 I det här fallet hittade man en annan lösning för cykeln,
 städade noggrant ur och därefter avtog revirmarkerandet 
långsamt.
 
 Detsamma som med cykeln gäller för skor, det är därför man 
så ofta på besök hos ägare av fertila hanar
 får kommentaren:
 - Ställ in/upp skorna!
 Det första man hör när man kliver innanför dörren och ur 
skorna :-)
 
 Bor man så att man har möjlighet så är en sluss där man 
ställer sina skor väldigt bra,
 eller om man kan ställa dem utanför. Det blir lite mindre 
stressande för hanen.
 
 Inte alltid är det lätt att hitta orsaken och ibland kan man inte 
göra något åt den utan får helt enkelt leva med det så länge 
man har hanen fertil.
 
	Men	det	finns	många	andra	saker	som	kan	verka	stressande	
på en fertil hane:
 * Skor och annat som kommer utifrån
 * Nya katter i hushållet
	*	Uppkommen	osämja	i	kattflocken
 * Nya familjemedlemmar
 * Flytt
	*	Möbler	som	flyttas	runt

Toa-problems???  * Nya möbler
 * Nya kläder/skor
 * Nya dofter (parfymer)
 * Löpande honor
 * Att de inte får para tillräckligt
 (En han bör få para minst två gånger om året)
 
 Man kan använda sig av feliway som är ett naturligt välmåen-
dehets hormon och som lugnar
 katten en del. Feliway är bra att använda sig av vid många 
olika typer av problem hos katter.
 
 Så med andra ord är det svårt att inte utlösa beteendet hos en 
fertil hane, det beror också enormt
 mycket på hur trygg han är i sig själv.
 
Några saker som kan vara till hjälp!
 * Undvik att ta in cyklar och annat som drar många dofter med 
sig.
 * Försök hålla skor isolerade om det går.
 * Undvik att möblera om eller köpa nya möbler om det går.
 * Köp Feliway hos veterinären och sätt in dosor.
 

 Om katten kissar trots att den är kastrerad!
 
Det absolut första man bör göra i det här läget är att ta katten 
till en veterinär för att utesluta medicinsk orsak.
 
När man uteslutit medicinsk orsak så kan man påbörja nästa 
steg i för att lösa problemet.
 
 Som sades ovan så är katter renliga varelser där själva 
kunskapen om att gå på sand och göra sina behov ligger djupt 
inrotat.
 Så om katten inte vill gå på lådan kan man snabbt konstatera 
att något är fel.
 
 Börja med att försök ta reda på exakt när startade detta be-
teende?
 Ibland kan man tycka att det startade rent i det blå utan någon 
som helst anledning.
 Men	tro	mig,	anledningen	finns	där	någonstans,	det	hjälper	
bara att hitta den.
 
 När du tagit reda på tidpunkten så tänk noga igenom om något 
förändrats precis kring den tidpunkten?
 Det kan vara en aldrig så liten förändring för dig men som för 
katten upplevs som rejält omvälvande.
 Detta beror också en hel del på om det är en nervöst lagd katt 
eller en katt som är trygg i sig själv.
 En nervös katt behöver inte mycket för att stressnivåerna skall 
rinna över, medan en trygg katt klarar ganska mycket mer innan 
det rinner över.
 
Ofta hör man ord som protest-kissande och kissar pga. miss-
nöje, egentligen handlar det alltid i grund och botten om stress!
 
Vad man kan börja med är:
 
 * Begränsa utrymmet för katten, dels känner den sig tryggare 
med en mindre yta och det är närmare till lådan.
 * Prova ställa ut mer än en låda, en del katter vill bajsa på en 
och kissa på en annan.
 * Prova byta sand, i värsta fall i ett övergångsskede lägg vanlig 
sand eller sandblandad jord i lådan.

 Detta hjälper katten att instinktivt veta vad den ska ha lådan till. 
Sen kan man försiktigt börja blanda upp med vanlig sand för att 
så småningom ha bara vanlig kattsand i lådan.
 * Prova tömma lådan oftare, en del är riktigt kinkiga med att det        
ska vara rent i lådan.
 * Se till att ha egentligen minst en låda per katt + en extra, men 
det är inte alltid hållbart om du har åtminstone 1 låda/2 katter så 
bör det räcka.
 * Om du har mer än en katt, se till att ha lådor utspridda så att 
inte alla står i närheten av varandra.
 På så sätt är det lättare för en tex ranglåg katt att få gå på 
toaletten ifred.
 * Undvik starkt doftande rengöringsmedel för toalettlådorna 
och absolut inte något med citrondoft eller liknande.
 * Har katten speciella ställen den går och kissar på, prova med 
något av följande.
  * Ställ mat på platsen
  *Lägg ut plast eller plåtfolie
  * Rengör noga med lite ättika för att få bort kvarbliven lukt
  * Ställ ev. en toalettlåda på platsen
 * Se till att katten har lugna ställen att söka sig till om den kän-
ner sig stressad och orolig
 * Har det nyligen anlänt en ny familjemedlem (läs mer under 
beteende introduktion)
 

 När du vill träna din katt till något, oavsett vad det är och det 
här kommer jag att upprepa en halv miljon gånger i olika texter. 
Straffa ALDRIG någonsin!
 Du lär en katt bäst genom belöning när den gör rätt, belöning 
är bäst i form av någon form av godis eller mat, men även 
genom lek och kel.
 OM du behöver tillrättavisa katten kan ibland “en högre makt” 
hjälpa till, det innebär att man använder sig av en blomster-
spruta eller liknande, men man ser till att katten inte förknippar 
obehaget med dig.
 Katten får aldrig uppmärksamma att det är du som orsakar 
obehaget.
 
 Har du försökt allting ovan och inget fungerar, kan det vara 
dags att fundera på omplacering, vissa saker rår vi inte över 
och kan inte göra något åt.
 Har vi katteri kanske vi helt enkelt har många katter och katten 
ifråga skulle trivas mycket bättre i en lugnare miljö.
 Kanske är den mobbad av övriga katter i ett hushåll med 
många individer?
 I det läget är omplacering ofta ett bra alternativ.
 Viktigt är då att katten kommer till ett hem där ägarna är på 
det klara med att den här katten klarar kanske inte att leva 
med någon annan katt eller kanske bara med EN kompis och 
absolut inte mer.
 
	I	de	allra	flesta	fall	så	löser	en	omplacering	problemet	och	allt-
ing får ett lyckligt slut.
 Har inget av ovanstående hjälpt och ni desperat börjar fundera 
på avlivning, ta kontakt med en duktig beteendevetare!
	Det	finns	hjälp	att	få	men	ibland	hjälper	inte	text	skriven	utan	
man måste få hjälp 
med en individuell bedömning.
 
Ge inte upp!

Text: Malin Sundqvist
S*Dagdrinarns Maine Cooner
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Vinnare frågetävlingen 
 På Arken Zoo :  Britt-Marie Melander från Torsboda.

På DjurMagazinet:  Ida Fjellström Sundsvall
 

Publikenms favorit 

Arken Zoo = Nr 5 en Bengal  

DjurMAgazinet = Nr 7 en Bengal 

 

 Vi Grattulerar ALLA vinnare!

  Kattens Dag 2011

SUK:s egen  trollkarl och 
husse till publikfavoriten nr 
7 på Arken

Det här med Kattens dag..
hmmm Skulle man kunna få 
hälsa på dig i buren...

Besök från Polen var med Annette 
för att uppleva svenska 

Kattens Dag

  Kattens Dag 2011
Stort TACK 

till alla medlemmar som deltog under Kattens Dag 
med eller utan katt!!

Kattälskande Grand Old Lady 91 år
Följde sin dotter till Kattens Dag
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Vad var det som fick dig intresserad av just denna 
ras?
 Min blivande fru hade devons när jag kom in i bilden. 
Jag blev snabbt förälskad i denna roliga ras. Chris-
tina hade några mycket rastypiska och framgångsrika 
devons. Med rastypisk menar jag då inte bara utseendet 
utan även kattens sociala beteende.
Efter hennes död fortsatte jag hennes avels och utställn-
ingsarbete.

Hur blev Ni intresserade av avel?
Christina var redan uppfödare och en duktig sådan, så 
hon lärde mig en hel del under tiden vi var tillsammans. 
Då utvecklade även jag ett starkt intresse för att utveckla 
och hälsomässigt säkra denna fantastiska ras. Har även 
fått hjälp och stöd av några andra uppfödare som jag 
samarbetar tätt med. Hälsomässig och rastypisk avel gör 
man inte själv – man måste samarbeta med likasinnade. 
Christina hade redan samarbete med dessa uppfödare 
– och jag har fortsatt och även fått vidare kontakt med 
andra lite nyare uppfödare.

Vad anser Ni vara viktigaste av Typ/Egenskaper hos 
Er ras?
Jag anser att både typ och egenskaperna samt hälsa 
hos denna ras är lika viktiga. Många köper en devon 
på grund av deras sätt att vara samtidigt som de har ett 
så särpräglat utseende. Det går alltså hand i hand. Jag 
har valt bort katter som varit bra rastypiskt – men som 
inte har visat rätt sociala egenskaper. Vi måste komma 
ihåg att katten är en familjemedlem i första hand och en 
utställning skönhet i andra hand.

Hur ser Ni på standarden, som ett facit, ett kulturarv, 
som en subjektiv riktlinje eller som ett arbetsreds-
kap? 
Jag ser standarden som mallen för hur devons ska se ut.  
Det är både ett arbetsredskap och ett sätt att hålla rasen 
homogen på. Jag gillar inte när man är tvungen att ändra 
i en rasstandard för att den ska likna nuvarande katter 
och inte tvärt om. 
Detta beror oftast på att många uppfödare och ibland 
domare premierar och föredrar det extrema. 
Ibland till absurdum tyvärr – vilket kan leda till lidande för 
djuren. 

När det händer kan man undra för vilket syfte vi håller 
på.

Är ni aktiva utställare? Vad betyder det för Er att åka 
på utställning (förutom ära och berömmelse)?
Tidvis.	Mitt	arbete	är	krävande	och	jag	har	fler	hobbys	än	
kattutställningar.

Verkar Eran ras vara attraktiv till den breda allmän-
heten, dvs är det många som hör av sig till Er för att 
enbart köpa en sällskapskatt eller är det oftast de 
”aktiva kattmänniskorna” som vill köpa katt från Er? 
Till 90 % är det sällskapskatter jag säljer. Många lätt kat-
töverkänsliga kontaktar mig och ibland kan de genomföra 
ett köp av katt från mig.

Vilka för/nackdelar anser Ni att det är med dessa 
olika ”typer” av köpare?
Det är alltid roligt att se sin avkomma på utställning eller i 
någons stamtavla – men nöjda hemmakattsägare är det 
viktigaste för mig.

Vad tycker Ni det är för fördelar/nackdelar med att 
vara uppfödare? 
Fördelen är att du kan föra nästa generation ett steg 
närmare rasstandarden – och att man lär sig massor om 
gentik och sådant. Nackdelen är att det kommer hårda 
bakslag som sjukdomar, skitsnack och annat.

Till sist men inte minst, Vad har Ni för planer för 
framtiden? 
Jag tänker para två av mina honor samt att jag har bokat 
parningar med Citrinen´s nya spännande import. Den kil-
len har en mycket bra stamtavla och är läckert maskad. 
Jag letar en annan maskad hane till de andra två.

    S*Lockhart´s 
Aktivitetsgruppen

2012

Caroline Jonsson
Nyland 119 

860 25 Kovland
Tel: 076-811 222 75

E-post: caroline@leopardettes.se

Kicki Ekengren
Kuskvägen 2 

857 51 Sundsvall
Tel: 060-56 33 95, 073-051 20 78

E-post: Kicki@robackens.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vi tar ny kraft och hoppas på fler anmälningar 
till våra studiecirklar:

Utställning för nybörjare och att gå assistent. 

Dessa planeras att starta under februari 2012

 

Aktivitetsgruppen söker medarbetare! 

Hör av dig om du känner att detta är någonting för dig.

 

Håll utkik på vår hemsida!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Medlemsträffar
till våren: 

Tid och plats
 se hemsidan

Svarstext och foto: Håkan Hägglöf
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Omplacera katter ett misslyckande eller...
Att omplacera katter oavsett anledning är för 
många uppfödare och kattägare ett känsligt ämne. 

Många uppfödare säger stolt 
”Jag har aldrig omplacerat en katt”, men vilken lycka det 
måste vara att aldrig ha behövt genomlida de hjärtskärande 
kval det innebär att tvingas ta beslutet 
att omplacera en älskad familjemedlem. Eller är det kanske 
katterna som fått lida? 
Minst lika många uppfödare ser det som ett misslyckande i 
sin gärning.  Och inte nog med att man brottas med det egna 
samvetet,	runt	omkring	finns	de	som	förstärker	känslan	av	
skam och skuld när man behöver omplacera en katt.
 
Men om vi vänder på det, kan det vara med våra älskade kat-
ter som med hussar och mattar? 

Alla passar inte att leva ihop! De har inte rätt personkemi eller 
vi	kanske	ska	säga	”kattkemi”.	Katten	är	inget	flockdjur	av	
naturen, det är vi uppfödare och kattägare som sammanfört 
katterna	till	en	flock.	Har	vi	inte	då	också	ansvaret	att	se	till	
våra katters bästa den dag två individer inte fungerar ihop, att 
hitta en lösning som blir bra för alla inblandade. 

Här kommer min berättelse om hur det kan gå.
”Jag har sedan ett antal år tillbaka en liten uppfödning av 
Birma först under stamnamnet Tikrispirit’s och senare under 
stamnamnet GattoLeone’s. Birman är en underbar social o 
tillgiven katt och en stor utmaning för en uppfödare. För att en 
birma ska vara ”rätt” är det mängder med små små detaljer 
som måste stämma. 

Birman ska ha vita sockor på alla fyra tassarna och dom ska 
vara symmetriskt vita på alla fyra tassarna. På bakbenen ska 
det vita övergå i en kil, ska se ut som ett inverterat V och kilar-
na ska vara symmetriska. Ögonen med dess djupblå färg och 
lätt ovala ögonform. Ja listan kan göras hur lång som helst. 

Jag har under några år tittat på den Sibiriska katten och i 
”smyg” önskat mig en eller två honor till min uppfödning. Jag 
tog kontakt med några av uppfödarna i vår klubb för att få lite 
inblick i Sibbe världen. 
Birma -honan Freja var dräktig och jag bestämde mig för att 
använda en del av pengarna från kullen till att investera i min 
första Sibiriska katt...

Så	en	dag	fick	jag	ett	samtal	att	nu	fanns	det	en	liten	tjej	
som såg ut att bli något alldeles extra, en liten svartsköld-
padda med namnet Savoia. Jag behövde inte fundera så 
värst många minuter innan jag 
bestämde mig. Jag ringde upp 
Monica Byström och vi pratade 
länge och sedan bestämdes att 
jag skulle komma ut och åtmin-
stone titta på tjejen och hennes 
syskon.	Gissa	om	jag	vart	FÖRÄLSKAD	♥	
                                                          S*Kneph’s Savoia
                                                                                        Foto: Monica Byström

Frejas kull föddes 3 underbara birmissar såg dagen ljus och 
jag hade bestämt att jag inte skulle spara något för egen del ur 
kullen. Kullen växte och snart fanns det nya underbara hem till 
alla	3	kattungarna.	Samtidigt	höll	jag	på	att	flytta. 
Det sägs ju att allt händer av en anledning!? Mitt i allt detta så 
ringer	Roseanne	och	berättar	att	det	finns	en	Sibbe	kull	som	
jag måste kolla in lite extra... 
Jag kollade och jag ringde Anna Ingvarsdotter som hade kul-
len.	Min	nyfikenhet	var	väckt	så	jag	måste	ju	bara	kolla	in	den	
här kullen också. Snacka om att vara såld!!! Det fanns en liten 
tjej i kullen, fröken Tipp, som var något utöver det vanliga, så 
det	skulle	inte	bara	bli	en	Sibir	som	flyttade	in	utan	två.

Flytten gick smidigt och snabbt, Freja och kattungarna fann 
sig snabbt tillrätta i det nya hemmet. Savoia bodde kvar hos 
Monica	och	Jim	tills	jag	hade	kommit	i	ordning	efter	flytten.	
Frejas	första	kattunge	flyttade,	kattunge	nummer	två	var	på	
G	att	flytta	och	ÄNTLIGEN	
kom dagen då Savoia, ”Pappis 
Hjärta” skulle komma hem. Det 
gick förvånansvärt smidigt att 
introducera Savoia för de andra 
katterna. 

Mamma Freja var lite extra 
vaksam och sa högt och bestämt i från, när hon tyckte Savoia 
lekte lite väl hårt med kattungarna.
Då	flyttade	kattunge	nummer	2	och	samma	dag	flyttade	
fröken Tipp in.       
                                                            S*XIWAQ Azula
                                                                                          Foto: Krister Björklund 
Även här gick introduktionen över förväntan. Savoia o Tipp 
hade väl några små sammandrabbningar för att göra upp  om 
ordningen. Så fanns det då bara en kattunge kvar och han 
skulle stanna ytterligare 2 veckor då hans nya familj var på 
semester. Freja höll järnkoll på de nya fröknarna i synnerhet 
Savoia. Freja talade ovänligt och bestämt om vem som var 
familjens	överhuvud.	Birk	(den	tredje	kattungen)	flyttade	för	nu	
hade matte Sara äntligen kommit hem från semestern. Freja 
gjorde vad hon kunde för att göra livet surt för Savoia medan 
fröken Tipp däremot kom väldigt lindrigt undan. Så höll det på 
under några dagar, men jag hoppades att det skulle lugna ner 
sig och att tjejerna skulle komma sams och fungera ihop. Men 
icke!!!

Jag	hade	besök	av	en	god	vän,	hon	var	nyfiken	på	att	träffa	
tjejerna, framförallt mina två nya Sibbe tjejer. 
Då kom den stora uppgörelsen... 
Freja som låg på köksstolen kastade sig ner över Savoia och 
fighten	var	i	full	gång,	Savoia	förlorade	den	ronden... 
Efter	detta	så	blev	det	bara	mer	och	mer	konflikter.	Freja	ut-
manade Savoia dagligen, det gick så långt att jag var tvungen 
att dela på katterna varje gång jag gick utanför dörren. Freja i 
ett rum och Savoia och TippX i övriga lägenheten. Jag mådde 
dåligt, katterna mådde dåligt. Allt var bara kaos och tårar, jag 

     Att omplacera
                               Katt!                  

S*Tikri Spirit´s Freja
Foto: Krister Björklund

gick till jobbet med en klump i magen varenda dag. Vad gör 
jag nu? 

Tankarna snurrade, hjärnan arbetade för högtryck 24 timmar 
om dygnet.  Jag annonserade, jag pratade med alla runt om-
kring mig men ingen kunde ta sig an Freja... Det gick så långt 
att jag snuddade vid tanken att låta Freja få somna in. 

Dagarna gick, katterna levde åtskilda så fort jag gick utanför 
dörren. Allt var skit, för alla mådde vi mer eller mindre dåligt.
Så en dag knackade det på dörren, utanför stod en granne. 
Hon visste nån som var intresserad att ge Freja ett nytt hem. 
Ååååhhhh vilken lyckokänsla... Frejas nymatte kom på besök 
samma dag och det var ”kärlek från första stund”. 
Vi	bestämde	att	Freja	skulle	flytta	så	fort	det	bara	gick,	ny-
matte	hade	ju	lite	som	skulle	fixas	innan	Freja	flyttade	in.
Dagen efter kom nymatte och hämtade Freja, det var en mix 
av känslor inombords. Men jag var övertygad om att detta var 
den bästa lösningen för alla parter. I skrivande stund har Freja 
bott hos sin nya familj i nästan 3 veckor och hon är en helt an-
nan katt idag. Hon har verkligen funnit sin plats i tillvaron. 

Savoia	ägnade	det	första	dygnet	efter	Frejas	flytt	åt	att	gå	runt	
och ropa o leta efter henne, hmm!?  
TippX däremot verkade inte bry sig. 
Och idag ser jag att jag gjorde alldeles rätt, jag har två tjejer 
här hemma och Freja hos sin nya familj, som mår bra och är 
trygga. Husse mår bra... Så slutet gott allting Gott!”

Sammanfattning
Jag har tagit ställning till omplacering utifrån mina värde-
grunder som uppfödare. Att jag säger uppfödare och inte kat-
tägare är att jag valt att ägna mig åt kattuppfödning, därmed 
inte sagt att mina katter inte är ett sällskap och att jag skulle 
sätta ett lägre värde på en katt som inte har de kvalitéer jag 
eftersträvar som uppfödare. På samma sätt har jag tagit 
ställning vad det gäller mina kastrerade katter, jag hittar nya 
kärleksfulla familjer till mina kastrerade avelsdjur där de kan 
fortsätta att leva ett gott liv. Jag gör detta med ett enda för 
mina ögon, jag gör det av KÄRLEK till mina älsklingar.

Att vara uppfödare betyder att jag jobbar mot ett förutbestämt 
mål och det innebär att jag emellanåt måste ta in nya avel-
skatter i mitt katteri, för att komma ett eller två steg närmare 
målet. För jag vill inte hamna i den situationen att jag måste 
göra uppehåll under 10-15 år som uppfödare för att jag sitter 
med huset fullt av kastrater. Jag är medveten om att detta är 
ett	känsligt	ämne	för	många	och	att	det	finns	väldigt	olika	syn	
på vad som är rätt eller fel! Var och en måste ta ställning till 
detta utifrån sina egna värderingar, utan att omgivning kom-
mer	med	pekfingrar.	 
Jag	flyttar	inte	på	någon	katt	om	jag	inte	är	övertygad	om	att	
de kommer till det bästa av hem. 
För	mig	finns	bara	ett	som	är	RÄTT, det är att se till att mina 
katter får den kärlek och omsorg de förtjänar!

Krister Björklund 

SE*GattoLeone’s 

 

 
 

 

Vi säljer Friskfoder och specialfoder till 
Din katt 
Öppet-tider

Måndag och Torsdagar  8:00 - 19:00

Tisdagar, Onsdagar, Fredagar  8:00 - 17:00

Lördagar  10:00 - 15:00

Tidsbokning och akutmottagning
Tfn-tid lördagar 09 - 15

Lätt att parkera

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
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Härliga chokladbitar

2 dl grädde 
3 dl socker 
25 st ”sockerbitar” godis 
100gr smör
200 gr blockchoklad

Blanda allt utom chokladen
Låt det koka i 10 minuter och drag från 
värmen

Tillsätt 200 gr blockchoklad som får 
smälta ned under omrörning
Häll i en form så att de blir ca: 1½cm 
höga
Låt det svalna och skär i rutor.

Dessa är helt underbara!

Fikonkonfekt

½ kg mandelmassa
250	g	fikon
¾ dl whiskey
300 g blockchoklad

Det	enklaste	är	att	mala	fikonen	och	mandel-
massan i en kvarn om man har en sådan. 

Annars	går	det	säkert	bra	att	mixa	fikonen	i	en	
mixer, riva mandelmassan och blanda i. Tillsätt 

whiskeyn och rulla cirka 70 små bollar.
 Blöt händerna med kallt vatten emellanåt så 

klibbar det inte så mycket. 
Smält blockchoklad över vattenbad, gärna i en 

halvdjup tallrik ovanpå en kastrull.
	Doppa	bollarna,	lyft	upp	dem	med	gafflar	och	
lägg på bakplåtspapper att stelna – gärna i ett 

lite svalt rum eller skafferi.

Sill

Två underbara såser att blanda med inlagd sill, helst 
som man lagt in själv.

Senapssill
½ dl senap (gärna söt hemlagad) 

1 msk socker 
2	msk	gräddfil 

½ dl olja 
½dl dill (hackad)

Blanda ingredienserna precis innan de ska serveras 
och vänd ned sillen.

Lingon sill
Lika enkel som god!

2 dl creme fraiche 
1-2 msk rårörda lingon

Blanda ihop och vänd ned sillen.

1 1/2 dl smör som fått mjukna

4 dl socker
1 matsked mörk sirap

2 matskedar bakpulver

1 stort ägg som du vispat upp

3 teskedar kanel

2 teskedar riven ingefära

1 tesked kryddpeppar

8 dl vetemjöl

1 1/2 dl apelsinjuice.

Så här gör du, se nedan:

Blanda ihop vetemjöl och bakpulver. Rör samman smör och socker så 
att det blir smidigt. Lägg i det blandade mjölet med alla andra ingredi-
enser. Blanda till en deg för hand eller i en matberedare. Forma degen 
till en limpa med den tjocklek du önskar. Vi brukar landa på runt 5 
cm i diameter. Låt degen vila över natten i kylskåp. Skär 1 mm tjocka 
skivor och placera på bakplåtspapper. Grädda i 175-200 grader i ca 10 
minuter. Goda nybakade och hela julen.

Prova det och hör du till ostfantasterna så ät en nybakad pepparka-
ka med en klick gorgonzola. Varför inte med ett glas madeira.

Seniorkoll 740:- 
hund och katt 

då ingår allmän undersökning samt blodprovsanalys lever, 
njurar glukos och blodvärdet.

Juniorkoll 590:-/st
 då ingår besiktning vaccin och id. märkning

Gäller december månad.

Välkommen hälsar
Marie och Anneli

~~~~~~~~~~~~

Betselvägen 4. Sundsvall
www.berguven.se

Tel: 060-66 17 00  Fax: 060-66 17 01
~~~~~~~~~~~~

Våra öppettider
Månd-Fred 8.00 - 16.00

Lunch 12.30 - 13.30

Lördagar och Helger 
STÄNGT 

Nu finns vi på facebook, länk via vår hemsida  
www.berguvens.se

Mvh Anneli, Berguvens veterinärmottagning
Recept: Kicki Ekengren & Elisabeth K

KAOS! OREDA! KATASTROF!

För en vuxen katt är vatten något
att dricka, kattmat något att äta.

För en kattunge är vatten och mat något att 
dribbla, skvätta, doppa sig i samt rota i.

Efter det, ser köket ut som en offentlig bad-
plats vid lågvatten.

Ena dagen ligger kattungarna
i en bolåda hos mamma, blinda och 
hjälplösa.Alla kan titta på democh 

beundra dem. Men nästa dag är de 
plötsligt ute på äventyr- hänger i
gardinerna, bestiger bokhyllans

bergvägg, rotar i tvättkorgen, äter upp 
krukväxter, dansar på pianot, åker 

kana över mahognybordet,
gräveri ballkonglådan.

Tre kattungar har 
förvandlats
till trettio.
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VETERINÄRHUSET
SÖDRA BERGET

MÅN-TORS 8:00-17:00
FRE 8:00-15:00
060-12 92 00

Regementsvägen 9
          Sundsvall
      www.vhsb.se

Välkommen till

Sundsvalls största och 
modernaste veterinärklinik!

Behandlingar . Kirurgi
Röntgen . Ultraljud

Videoendoskopundersökningar

Tandbehandlingar . Ortopedi . 
Labratorieundersökningar

Medicinska utredningar . Foderrådgivning
Välsorterad butik . Undersökningar . Vaccineringar

  Annonstorget
     
    
                Tackar för i år och hoppas 
                                 bättre lycka nästa år

S*AyuQadro´s
6 små trollisar
 söker sina familjer

          3 hanar 

Alla svart smoke med vitt
MCO ns 09

          3 honor

En: Svart smoke med vitt
MCO ns 09

Två: Bruntigré med vitt
MCO n 09 23

Elisabeth Keidser
elisabeth@ayuqadros.se
Mobil: 076-115 85 80

Julhälsningar

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar 
MIDÄLVA Devon Rex

God Jul & Gott Nytt År
önskar

S*Bjaro´s 
Sibirisk Katt

           God Jul
   & Gott Nytt År
                       önskar 

          S*AyuQadro´s
                Mina Cooner
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Avs: 
Sundsvalls Kattklubb
cv/o Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39A, 2tr
852 32 Sundsvall

B-POST FÖREINGSBREV


