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Halsband 549:-
Armband 349:- Ljusdal ● 0651-133 55

TRÄ ● BYGG ● FÄRG

UTEOLJA 40 %

179:- 5 liter
Välkommen in!

Måndag 9 maj 2005

Vilket kattliv det blev i Bollnäs
Ljusdalskatten Lobyns Simba blev Best in show i Hälsingekattens utställning.

F

■
■
■

■

■

Johanna
Svedman
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LLNÄS Katter, katter, och åter
tter. Ishallen på Sävstaås i Boll-
s var platsen när Hälsingekat-
s tolfte internationella utställ-
g gick av stapeln på lördagen.
ör en novis (undertecknad)

 tycker att alla katter ser lika
var det en upplevelse.
ör deltagande kattägare var

t säkert en riktig höjdare.
nte minst för Märit Laursen
n Ljusdal. Hennes bengalhane,
byns Simba, blev nämligen
st in show.

80 fyrbenta varelser av skif-
de karaktär, utseende och färg

ltog. Norska skogkatter, siame-
, sibiriska, bengaler och hu-
tter.
issa såg fogliga och nästan
da ut, medan andra, som ex-
pelvis Söderlatjejen Ingrid
udes norska skogkatt Bernard,
r påminde om ett farligt rov-
r än en foglig tamkatt.

ogkatten en vacker ras
Han är en snäll veteran, 9 år,
rnard har en lång karriär bak-
 sig, redan 1997 blev han sve-

ebäst och har sedan dess också
ffat sig titlarna Europacham-
n och Europapremier. Ingrid
 inte lite stolt ut när hon pre-
terar ryggraden i sin kattupp-

födning Svarte Petter.
Han är säkert värd alla sina ut-

märkelser. Skogkatten är vacker
och imponerande i sin svarta
långhåriga päls.

Vacker är också Ragdollen
Maximus när han poserar i husse
Jonathan Nilssons knä. 12-årige
Jonathan från Söderhamn kon-
staterar belåtet att han är djurets
ägare, och berättar.

– Jag tror att rasen ursprungli-
gen är amerikansk. Maximus är
1,5 år och champion, får vi ett cert
här i dag är det första steget mot
titeln premier champion.

Massor av fotoblixtar
Något senare står det klart att
Maximus fått sitt cert.

Kattutställning. Ett antal burar
är uppmonterade och numrera-
de. De normalt egensinniga dju-
ren sitter eller ligger fogligt på
plats. Nyfikna besökare och/eller
andra uppfödare smyger förbi
och fotoblixtarna avlöser varan-
dra. Vid ena långsidan är ett antal
domarbord uppställda. Katterna
tas fram i omgångar för att gran-
skas av de kunniga specialisterna.
Huvudform, ögon, öron, kropp,
svans och pälskvalité gås igenom
efter en fastställd standard. Certi-

fikat delas ut.
Vid ett av domarborden trängs

mer folk än vid övriga. den norske
domaren Raymond Saetre har fått
många beundrare.

– Han är jätteduktig, säger en
av kattägarna. En kvinna.

Det var väldigt gott om mattar,
ansvariga hussar var mer lätträk-
nade.

Föreningen Hälsingekatten
med runt 130 medlemmar från
Hälsingland arrangerade. Kerstin
Fredriksson från Bollnäs är klub-
bens ordförande.

– Det är tolfte gången vi ordnar
den här internationella utställ-
ningen, säger hon och berättar vi-
dare att årets 280 deltagande kat-
ter kommer från orter i mellan-
sverige.

– Tidigare år har vi haft gäster
från Norge, hoppas de kommer
tillbaka nästa år då vi planerar ar-
rangemanget i Edsbyn.

Fem katgorier
Vi ber Kerstin redogöra för hur ut-
ställningen genomförs.

– Katterna delas in i fem katgo-
rier, domarna bedömer dem efter
ras och färg. Djuren kan erhålla
titlar och eller certifikat. Bli
champion eller premiechampion. 

Föreningen Hälsingekatten
jobbar bredare än med utställ-
ningar.

– Vi har en klart uttalad mål-
sättning att höja kattens status,
det är inte ett slit-och-släng-djur
vilket somliga verkar tro, säger
Kerstin Fredriksson.

Hon tar problemet med som-
markatter som exempel.

– Folk skaffar katt för att förgyl-
la semestern på landet, sen läm-
nar man katten vind för våg, så
gör man inte med en hund. Det är

det tänket och förfarandet vi
måste få bort.

En katt är precis lika mycket
värd som en hund.

Att katter är värdefulla på an-
dra sätt än som husdjur och vän-
ner får vi kvitto på under dagen.
En uppfödare berättar att ett

avelsuppdrag inbringar 4 500
kronor och att kullens ungar kos-
tar 5 000 kronor styck.

Om man sen betänker att en
katt har nio liv blir det mycket
pengar.

Arne Larsson

BLOMMOR
Torget Gamla Stan, Ljusdal

Endast i morgon tisdag från kl 10.00
Alla blommor till bra pris – hög kvalitet

070-743 08 89

Anna Mann
från Ljusdal
visar upp 14
veckor gamla
Crux. Rasen
heter Devon
rex.

ÖRENINGEN HÄLSINGEKATTEN

 Medlemmar: cirka 130
 Ändamål:
 Förhinda och motverka

djurplågeri
 Informera och propagera för

katter.
 Arbeta för kattens omsorgs-

fulla vård.

■ Vidga kattintresset.
■ Tillvarata kattägarens 

intresse.
■ Samarbeta med andra 

kattklubbar.
■ Hemsida: www.halsingekat-

ten.nu


