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Titel-Katter från SUK

Supreme Champion                       Int Champion
GIP/SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow                          CH S*Silveronyx Aprilia
Västerhaninge 7/7 2012.                                                         Åbo, Finland 17 Mars 2012.

Ägare: Eva & Göran Johansson, S*Aloha Popoki

Alldeles nya 
var vi här 

med lycklig och 
stolt mamma 
Midälva Disse 

Disen 

Nu har vi 
blivit 

“stora” hela 
6 veckor

 
Vi finns hos 

Midälva

Det finns ingen gäspning
lika skär och ren och full av nålvassa tänder 

som en kattunges.

Inte ens en Fabergé
skulle någonsin ha kunnat skapa

ett så utsökt detaljarbete
som en liten kattunge.

Det nyfödda barnets händer 
fascinerar - men kattungens tassar

verkar omöjliga.
Så små, så ömtåliga, så välgjorda.

Pälsen len och fin. 
klorna nålvassa. trampdynorna rosa och orörda 

som rosenblad.

De snuddar, prövar, petar.
Springer och smyger.

Svänger och  klänger, klättrar och kravlar. 
Lägger sig mjukt över små ansikten förs-

junkna i sömn
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Ordförandes  rader  ~~~~~~

Ledare till Kattsnack!

När jag var liten så tyckte jag att det var 
så långt mellan sommaren och julen, 
men nu när jag är äldre så tycker jag 
tiden rasar iväg fortare än någonsin. 
För mig känns det inte alls länge sedan 
vi hade vår utställning i somras och nu 
lackar det mot jul.
Jag hoppas att ni alla har läst reportaget 
i senaste numret av Våra katter, där 
Ewa hade skrivit om hur vår utställning 
var i somras. Jag har sagt det förut och 
jag säger det igen – STRÄCK PÅ ER SUK:are. Vi gör ett bra jobb med våra 
utställningar och de är uppskattade av utställare, och en av anledningarna 
är att vi är glada och har trevligt på vår utställning.
I början av december så firade vi kattens dag, som är 1:a advent. I år så 
provar vi att även visa upp våra katter på lördagen i djurbutiken samt att vi 
hade gjort i ordningen ett välkomstpaket till den som tecknade medlemskap 
under helgen. För klubben händer det inte så mycket i december, utan vi 
riktar in oss på det nya året. Det är mycket som ligger i planeringsskedet 
när det gäller aktiviteter för medlemmar. Vi har tittat på den enkäten som ni 
har svarat på och försöker få ihop en föreläsning där vi förenar nytta med 
nöje. Men mer om detta kommer längre fram.
Jag vill också påminna er alla om att det är dags att betala medlemsav-
giften! Har du anmält din katt/katter till utställning i januari så måste du ha 
betalat medlemsavgiften i sista december 2012. Det gäller även om du 
ska registrera kattunge kull i början av året. För att du som medlem ska 
ha rösträtt på årsmötet så måste medlemsavgiften vara betald senast 31 
januari 2013.
Jag vill tacka alla medlemmar för det gångna året och önskar er en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År. Vi ses under 2013.

Roseanne
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SUK’s styrelsen önskar 
alla medlemmar och samarbetspartners en riktigt 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

Vi tackar varmt alla som ställt upp och jobbat på 
olika aktiviteter som vi arrangerat.

Vi ser fram emot 2013 med olika klubbaktiv-
iteter som är i planeringsskedet. Så håll utkik i 

medlemsmail och på hemsidan www.sundsvalls-
kattklubb.se

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

Glöm inte att betala medlemsavgiften till 
Sundsvalls Kattklubbs pg 11 55 19-1.

Avgifterna för 2013 är 
Huvudmedlemskap, inkl Våra Katter   
400 kr
Familjemedlem     100 kr
Stödmedlem     150 kr

Introduktionserbjudande för den som köpt kat-
tunge från uppfödare i SUK   350 kr

Huvudmedlem får endast bedriva uppfödning, 
avel och utställning via en kattklubb (SUK)
Familjemedlem kan övriga i familjen bli om en 
har betalat avgiften för huvudmedlemskap. Ett 
krav är att man bor på samma adress.

Kattungeköpare är den som köper kattunge 
av uppfödare inom SUK. Man får då huvud-
medlemskap under första året för 350 kr som 
ett introduktionserbjudande. 
Det är viktigt att du anger uppfödarens namn.
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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 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
Medhjälpare:
Kicki Ekengren
Ing-Marie Lundin
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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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Katt-sex ...

Föreläsning i kattsex av 
Leg Veterinär Marie-Louise Almbjelke
Arrangörer, Skogkattslingan och Sundsvalls kattklubb.

Den sista lördagen i oktober var vi ett gäng som offrade en 
lördag på att prata om just det kattsex. Innehållet handlade 
om kattens fortplantning, parning och dräktighet, Förloss-
ning och förlossningshjälp.

Marie-Louise lyckades med att få in allt detta på en dag. Att 
Marie-Louise sitter på massor av erfarenhet och kunskap 
i ämnet fanns det ingen som helst tvekan om. Jag som går 
i tankar på att själv prova på att para min lilla hona blev 
nästan förskräckt när jag hörde om allt man ska tänka på 
och vad som kan gå fel under en förlossning. Men med lite 
humor och mycket pedagogik visade Marie-Louise att om 
man använder sitt sunda förnuft och tar det lugnt så ordnar 
det mesta sig.

En mycket intressant del i det hela var att Agria hade sin 
representant Ylva Edgren och en till tjej från Umeå som jag 
tyvärr inte minns namnet på svarade på försäkringsfrågor 
runt avel och förlossning.
Det kan man sammanfatta med att ta reda på vad som gäller 
innan du parar din hona.
En tack riktas särskilt till Kicki Ekengren, Weronica Berg-
kvist och Anette Nygård som hade varit uppe med tuppen 
och fixat go frukost och ordnat med lunch catering. Bra job-
bat av er och tack för en bra dag.
Mycket trevligt att träffa andra kattnördar en hel dag och 
samtidigt lära sig mycket matnyttigt. Om ni får chansen på 
Marie-Louise föreläsning.’

Text: Ing-Marie Lundin

Leg Veterinär 
Marie-Louise Almbjelke
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Skönhetstävlingen ”Miss Sundsvall och
Kattens Dag firades också på DjurMagazinet 
i Östra Birsta med uppvisning av katter.

Kung Bore visade sig med besked och snön 
låg djup på många håll, detta till trots var det 11 
katter som tog sig till DjurMagazinet för att visa 
upp sig. 

5 Norska Skogkatter, 4 Sibiriska Katter, 1 Birma 
och 1 Ragdoll.
Publik tillströmningen var relativt stor och kat-
terna visades o presenterades, publiken hade 
möjlighet att rösta fram sin favorit, gå tipsslinga 
i butiken och sedvanligt adventsfika med glögg, 
kaffe o pepparkaka... Apropå tipsslinga så är 
fråga 7 i tipsslingan ännu i skrivande stund inte 
återfunnen! Hmmm kan tomtefar ha varit framme 
o spelat oss ett spratt eller är det kanske en liten 
husmus som busar...

Publikens favorit togs med en jordskreds seger, 
alla röster förutom 1 föll på en 4½ månad ung 
vit Sibirisk kille vid namn Tolstoj (Ägare: Anette 
Lindén). Grattis till segern.

Så var det då dags för dagens höjdpunkt ”Miss 
Sundsvall”, 10 kandidater ställde upp för att 
tävla... 
I år var konkurrensen riktigt hård och dagens 
domare hade ett tufft jobb...
Till slut stod valet mellan en fantastisk Blå 
Ragdoll hona och en superläcker Norsk Skogkatt 
Blåtabby.
En kamp mellan hjärta o hjärna för mig som 
skulle kora vinnaren.

Det slutliga valet blev med hjärtat denna gång 
och Miss Sundsvall 2012 blev den australisk 
importerade Ragdoll honan vid namn Roxi. Stort 
Grattis till titeln.

Vid pennan 
Krister Björklund 

  Kung Bore till trots...
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Kattens Dag 2012...

På lördagen så blev Frida Thunströms ABY hona publikens 
favorit katt och på söndagen blev Anitha Magnussons SBI hona 
publikens favorit.

 
Kattens dag lördag!

Vaknar till världens snöoväder, under natten så har det 
snöat och blåst. Vintern kom och med besked. Det var 
många som var insnöade eller inte kom fram på oplogade 
vägar. Men det var några som trots vädrets makter tog sig 
till Arken Zoo City på morgonen. Jag hjälpte till att ställa i 
ordning, såg till att de som kom med sina katter fick sina 
burar. När Jenny kommit och installerat sig så åkte jag iväg 
till Arken Zoo i Birsta för att stå i montern med Monica Bys-
tröm och Daniella Forslund när Sundsvalls Djurhem hade 
sin adoptionsdag. Under hösten så har vi försökt vara med 
när Djurhemmet har sin adoptionsdag, så vi kan informera 
om att vi finns, samt vikten av att märka sin katt.

Pga. av vädret så var det ganska lugnt både ute i Birsta och 
inne i stan. När Djurhemmet hade avslutat sin adoptions-
dag så riggade vi upp alla burar så de skulle stå klara inför 
söndag morgon.

Kattens dag Söndag!

I dag skiner solen och det är en härligt vit solig dag och 
kallt, mycket kallt. Är inte van med kylan än. Men jag går 
ner med Harald Blåtand till Arken Zoo City för att vara med 
och fira Kattens dag. Alla har betydligt lättare att komma in 
till stan idag och alla katter är på plats strax efter att butiken 
öppnat. Med erfarenhet från lördagen så ändrar vi lite i bu-
tiken. Vi ställer in bordet för veterinären och flyttar ner vårt 
SUK bord till gången så att vi står mittemot butiköppningen. 
Det är många som kommer och tittar på katterna. Tidvis är 
det så mycket folk i butiken att de har svårt att se katterna. 
Många röstar på sin favoritkatt och på söndagen hade vi 
över 70 personer som röstade på sin favorit! De fanns till 
och med besökare som ville köpa katterna i burarna. På 
lördagen vann Frida Thunström med sin ABY hona och på 
söndagen vann Anitha Magnusson med sin SBI hona.

 Till denna helg hade vi gjort i ordning medlemskit som 
man fick om man blev medlem i klubben under helgen, och 
klubben fick tre nya medlemmar under helgen. Jag fick rap-
porter om att det var lika mycket folk på Arken Zoo i Birsta. 
Och där var det också många som rösta på sin favorit katt 
och vann gjorde Anna Nordqvist med sin vackra MCO.

Stort tack till alla som var med och deltog i Kattens dag 
firandet, samt ett extra stort tack till Mats och Ingela från 
Sundsvalls Veterinärmottagning och Sandra från Djurklinik-
en som var med inne på Arken Zoo City.

 

Vid pennan

Roseanne Forslund
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KattSnack
Tack, för att jag har haft erat förtroende att göra tidningen i 4 år.

Det har varit roligt och utvecklande att få skapa fram något. 
Det känns lite som att skiljas från en vän, 

men av privat orsak slutar jag med tidningen.
Det är nu dags att någon annan tar över och fortsätter att utveckla den!

Att göra en tidning tar lite tid även om man har ett tidningsprogram, trots det hoppas jag att någon  
vill fortsätta med tidningen. 

För dig som är intresserad kommer jag att ställa upp för till det du känner dig 
bekväm att göra den själv.

Snälla någon, våga prova att göra den, om inte, kommer det nog ingen tidning ut till medlemmarna 
nästa år!!!

Ser fram emot nästa ”redaktör” väl mött nästa år.

God Jul 
& 

Gott Nytt År

önskar jag Er alla
Elisabeth Keidser

Katter gillar inte bara gräs utan tuggar 
gärna på andra växter också om de får 
chansen. Men se upp - vissa växter är så 
giftiga för katten att den kan dö. 

Många av våra krukväxter eller snittblommor 
är giftiga eller har irriterande växtsaft. Det är 
ganska ovanligt att katter blir förgiftade av 
växter men det förekommer. I värsta fall kan 
det gå så illa att njurarna tar sådan skada att 
katten inte överlever. Det är framförallt liljeväx-
ter enligt nedan som kan skada njurarna.

Därför bör du vara lite du försiktig med vilka 
sorts växter du har hemma om du har en katt 
som gillar att smaka på blommor och blad. 
Ställ giftiga växter på en plats där katten 
inte kan nå dem, eller välj växter som inte är 
giftiga.
Om katten visar tecken på förgiftning, om 
han/hon har ett påverkat allmäntillståndom, 
dräglar, kräks eller har diarré, kontakta 
närmaste djursjukhus så de kan ge dig råd. 
Troligen behöver katten besöka veterinären. 

 

Här är några av de vanligaste växterna i 
hemmet som kan vara farliga för din katt: 

Giftiga  
Liljeväxter, till exempel släktena Lilium och 
Hemerocallis 
Julros 
Oleander 
Änglatrumpet
 
Mindre giftiga 
Amaryllis 
Azalea 
Cyklamen 
Hortensia 
Korallbär 
 
Irriterande växtsaft 
Flitiga lisa 
Fredskalla 
Gullranka 
Julstjärna 
Prickblad 
Rosenkalla

  Våra vackra julväxter... 

     Julros            Oleander

  Julstjärna          Cyklamen

    Amaryllis          Azalea
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Marknaden bjuder idag på en uppsjö av olika torrfoder. 
Jag skulle inte lyckas namnge dem alla ens om jag 
försökte. De är alla helfoder vilket innebär att de tillgo-
doser kattens grundläggande näringsbehov. En annan 
sak de har gemensamt är att de erbjuder ett praktiskt sätt 
att utfodra katten. 

Maten blir inte dålig av att stå framme vilket innebär att matte 
eller husse inte behöver oroa sig för att katten går hemma 
hungrig när de är borta. Torrfoder fungerar även väl för att 
använda i olika aktiveringsleksaker vilka kan bra som sys-
selsättning.

Tyvärr är inte utfodring med torrfoder helt oproblematiskt. 
Eftersom katten ofta ges fri tillgång på torrfoder innebär det 
en viss risk för fetma, i synnerhet hos innekatter som gener-
ellt sett är mindre aktiva än utekatter. Idag är 25-40% av alla 
katter överviktiga och övervikt hos katt ökar precis som hos 
människa risken för vissa följdsjukdomar t.ex. för artrit och 
diabetes. Ytterligare ett problem är urinvägsproblem.

En ”ny våg” av foder har kommit se senaste åren. Foder som 
är ”naturliga” och som bättre ska efterlikna kattens naturliga 
mat. De har nått stor popularitet då de ofta innehåller mycket 
kött och saknar spannmål.  Tyvärr är det inte odelat posi-
tivt med alla dessa foder. Några av dem innehåller frukter, 
bär, örter och alger vilka påstås har positiva hälsoeffekter. 
Påståenden som ofta saknar bäring. Ibland är även askhalten 
dvs. mineralhalten hög vilket kan orsaka hälsoproblem. Höga 
halter frukt och bär riskerar att orsaka mag- och tarmproblem 
då katten inte kan tillgodogöra sig fruktos.

Praktiska råd
Nedan följer en lista över vad som kan vara bra att tänka på 
när du väljer torrfoder. Detta är bara ett urval av de punkter 
jag anser vara viktiga. De baseras bl.a. på att förebygga över-
vikt och urinvägsproblem. Välj ett torrfoder med:

Hög proteinhalt (>40%): Mat med hög halt protein ger bäst 
mättnad. Proteinet ska vara animaliskt. Generellt sett tilltalas 
katten mer av animaliska näringsämnen än vegetabiliska. 
Dessutom kan den nästan alltid tillgodogöra sig animalier 
bättre än vegetabilier. Det kan vara svårt att veta exakt hur 
mycket animalier ett foder innehåller, men eftersom ingredi-
enserna anges efter hur mycket (i vikt) fodret innehåller och 
med den största ingrediensen först bör du välja foder som har 
eventuella vegetabilier så långt ned på ingredienslistan som 
möjligt.
Måttlig fetthalt (>20%): Många torrfoder har idag låg fetthalt 
för att göra maten mindre energität och därmed minska risken 
för övervikt, men låg fetthalt kan göra maten mindre smaklig 
och ge tråkig päls och hud. Katten föredrar generellt sett en 
fetthalt om ca 25%. Om katten har fri tillgång till torrfoder är 
det viktigt att kombinera foder med något högre fetthalt med 
hög proteinhalt så att katten blir ordentligt mätt och inte äter 
mer än den behöver.
Låg kolhydrathalt (<15%): Kolhydrater är i sig inte skadliga, 
men de ersätter viktigare näringsämnen. Innehåller fodret 
t.ex. ris tar det plats som hade kunnat ges till kött. Katten 

behöver inte kolhydrater (t.ex. ris) men den behöver mycket 
och rätt protein (kött). När kolhydrathalten anges skriver 
tillverkarna ofta ut dem som fibrer, stärkelse och/eller NFE 
(nitrogen-free extract).
Reglerat pH: Välj ett foder som ger normalt urin-pH dvs. 6.0-
6.4. Just pH-värdet i urinen spelar stor roll för olika kristallers 
möjlighet att uppstå.
Begränsad magnesiumhalt: Det är sedan länge känt att höga 
halter magnesium ökar risken för t.ex. struvitstensbildning. 
Halten i ett torrfoder bör ligga över 0,04% men under 0,10%. 

Referenser
Cottam, Y. H., P. Caley, S. Wamberg & W. H. Hendriks (2002). 
Feline Reference Values for Urine  Composition. Journal of 
Nutrition 132(6): 1754S-1756S
Hostutler, R. A., D. J. Chew & S. P. DiBartola (2005). Recent 
Concepts in Feline Lower Urinary  Tract Disease. Veterinary 
Clinics Small Animal Practice 35: 147-170
Vasconcellos, R. S., N. C. Borges, K. N. V. Gonçalves, J. C. 
Canola, F. J. A. de Paula, E. B. Malheiros, M. A.  Brunetto 
& A. C. Carciofi (2009). Protein Intake During Weight Loss 
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          Kort om ...

Några ord från styrelsen
Kattens dag står för dörren och vi håller på med de 

sista förberedelserna. Nytt för i år är att de som blir nya 
medlemmar under helgen får ett litet gåvopaket med lite 

kattprodukter och information.

Utställning är en ständigt återkommande punkt på 
dagordningen. Just nu håller vi på att förhandla om lokal 
för utställningen 2013. Domarna är klara och inbjudan 

läggs ut på hemsidan inom kort. Utställningsmötena drar 
igång efter nyår så håll utkik på hemsidan. Vill du hjälpa 
till men inte kan komma på träffarna så kontakta någon i 

styrelsen.

Samtidigt som vi planerar utställningen 2013 så har vi 
börjat jobba med utställningen 2014. Utställningen blir 

26-27 april, Nordichallen är bokad och vi håller på att se 
över vilka domare vi skall bjuda in. 

Vi har precis påbörjat planering av en föreläsning som 
kommer under nästa år men mer om det längre fram.

I år blir det ingen julavslutning. I stället blir det jul-
gransplundring i januari. Information kommer i medlems-

mail och på hemsidan. Vi ses där.

Hälsningar
Styrelsen

Valberedningen informerar
 

Inför årsmötet 2013, så har 2 medlemmar av styrelsen valt 
att inte ställa upp för omval.

 En av posterna är Kassör, vi i valberedningen behöver nu 
er hjälp med att hitta rätt person till detta uppdrag.

 
Vi vill också ha in förslag på en suppleant, då styrelsen 

idag till största del utgörs av medlemmar hemmahörande 
i kategori II

 (Semilånghår) kan det vara bra med en person från 
någon av de andra kategorierna.

 
Förslag till ny valberedning bestående av 2 personer.

 
Det går även bra att föreslå sig själv till någon av pos-

terna.
Förslag kan ni maila på valberedning@sundsvallskatt-

klubb.se
 

Hälsningar
Krister Björklund och Urban Wid-

mark

Bokade utställningar 
av SUK

2013 - 29 - 30 Juni
Kovlands Ishall

Storutställning 2014
8 - 9 Februari
Nordic hallen 

! Med 18 domare !
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GOD JUL 
&

GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR

AGRIA´S OMBUD I VÄSTERNOR-
RLAND

Ylva Edgren
0690-61887
076-1025152

ylva.edgren@ombud.agria.se

Veronica Framell
070-3371557

veronica.framell@ombud.agria.se

Michaela Larsson
0738-437181

michaela.larsson@ombud.agria.

  Annonstorget...
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Lite julgodis kanske...

Rostad pepparkaka 
med glöggsås

Lät inte detta väldigt spännande? Det tycker i varje fall jag så jag var 
bara tvungen att pröva för att se om detta kan vara något att ha när 

mörkret och glöggsäsongen faller på.

Detta behöver du till 6 personer:
1 st mjuk pepparkaka. 
1 pkt vaniljglass
3dl rödvin
1,5 dl strösocker
1 pkt glöggkryddor (pomeransskal, kanelstång, kryddnejlikor, torkad inge-
fära)
1 msk majsstärkelse
0,5 dl rödvin
Så här gör du:
Koka vin (3dl), socker och glöggkryddor i 5 minuter
Rör ut majsstärkelsen i kallt in (0,5 dl)
Vispa ner det i glöggkoket och låt koka 2-3 minuter så att såsen reder sig
Rosta tjocka skivor av pepparkakan på båda sidorna i en torr, het panna
Servera  den varma kakan med glöggsås och kulor av vaniljglass
 
Vill man inte göra sin egen glöggsås så går det precis lika bra att ta 
den glögg man har hemma och gör på följande sätt:
 
Koka upp 3dl glögg
Blanda ut 1 msk majsstärkelse i ½ dl kall glögg
 
Vispa ner glöggredningen i glöggen och låt koka 2-3 minuter så att såsen 
reder sig

Vanilj och honungsknäck
1 vaniljstången
3 dl socker
2 dl grädde
1 dl ljus sirap
2 msk honung
50 g  smör 
Knäckformar 

Så här gör du:
Häll smeten i en oljad form 20 x 20 cm, ställ den kallt 
gärna över natten. Skär sedan godiset i bitar och 
förvara dem kallt med smörpapper mellan lagren. Du 
kan också lägga bitarna i oljat smörpapper  och vira 
ändarna till ”kola”-paket.

Limegodis
2 dl grädde
3 dl socker
100 g smör
200 g vit blockchoklad
rivet skal av l-2 lime

Så här gör du:
Blanda grädde, socker och smör i en kastrull. Låt 
det koka under omrörning i ca 5min. Bryt ner
chokladen i små bitar och smält den i gräddbland-
ningen. Smaksätt med det rivna skalet av lime.

Häll smeten i en oljad form 20 x 20 cm, ställ den 
kallt gärna över natten. Skär sedan godiset i bitar 
och förvara dem kallt med smörpapper mellan 
lagren. Du kan också lägga bitarna i oljat smörpap-
per  och vira ändarna till ”kola”-paket.

Kärlek i form till Nyår 
4 ägg
5 dl socker
4 msk kakao
4 tsk vaniljsocker
4 tsk bakpulver
7½ dl vetemjöl
2½ dl mjölk
300 g smält smör
 
175 grader i 20 minuter mitten av
ugnen. I muffinsformar, i en långpanna 
eller hjärtformad bakform.

Glasyr:
200 smör
5 dl florsocker
4 msk kokt kaffe kan bytas ut mot
saft av  citron eller apelsin
Strössel eller kokos
 
Bre glasyren över den kalla kakan.

Använd ett hjärtformat
kakmått när du strör 
över strösslet 
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Jul-Hälsningar...

God Jul & Gott Nytt År
önskar

S*Bjaro´s 
Sibirisk Katt

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar 
MIDÄLVA Devon Rex
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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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