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280 fyrbenta vänner ställdes ut i Bollnäs
Katter, katter, och åter katter. Ishallen på Sävstaås i Bollnäs var platsen när
Hälsingekattens tolfte internationella utställning gick av stapeln på lördagen.
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Uppskattade norske domaren Reymond Saetre granskar Birmakatten Aladdin.

An
ve

Domare Alva Uddin från Herrljunga bedömde ett antal katter under lördagens ut-
ställning

Siamesen Snickers, 2 år, har massor av utmärkelser. I bakgrunden stolta matten Maria Svedén från Söderhamn. Foto: Hans-Åke Sandberg Jonathan Nilsson från Söderhamn med sin ögonsten Maximus, en ett och ett halvt
år gammal Ragdoll.
LLNÄS För en novis (under-
knad) som tycker att alla kat-
 ser likadana ut var det en upp-
else.

För deltagande kattägare var
t säkert en riktig höjdare.
280 fyrbenta varelser av skif-

de karaktär, utseende och färg
ltog. Norska skogkatter, siame-
r, sibiriska, bengaler och hus-
tter.
Vissa såg fogliga och nästan

da ut, medan andra, som ex-
pelvis Söderalatjejen Ingrid
udes norska skogkatt Bernard,

er påminde om ett farligt rov-
r än en foglig tamkatt.

– 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
affat sig titlarna Europacham-

n och Europapremier. Ingrid
r inte lite stolt ut när hon pre-
nterar ryggraden i sin kattupp-

ning Svarte Petter.

rd alla utmärkelser
n är säkert värd alla sina ut-

ärkelser. Skogkatten är vacker
h imponerande i sin svarta
ghåriga päls.

Vacker är också Ragdollen
aximus när han poserar i husse

athan Nilssons knä. 12-årige
athan från Söderhamn kon-
terar belåtet att han är djurets

are, och berättar.
– Jag tror att rasen ursprung-
en är amerikansk. Maximus är
 år och champion, får vi ett cert

r i dag är det första steget mot
eln premier champion.
Något senare står det klart att
aximus fått sitt cert.

ger fogligt på plats
ttutställning. Ett antal burar är
pmonterade och numrerade.
 normalt egensinniga djuren
ter eller ligger fogligt på plats.
fikna besökare och/eller andra
pfödare smyger förbi och foto-
xtarna avlöser varandra. Vid

ena långsidan är ett antal domar-
bord uppställda. Katterna tas
fram i omgångar för att granskas
av de kunniga specialisterna. Hu-
vudform, ögon, öron, kropp,
svans och pälskvalité gås igenom
efter en fastställd standard. Certi-
fikat delas ut.

Många beundrare
Vid ett av domarborden trängs
mer folk än vid övriga. Den nor-
ske 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.

Bedömer efter ras och färg
Vi ber Kerstin redogöra för hur ut-
ställningen genomförs.

– Katterna delas in i fem kate-
gorier, domarna bedömer dem
efter ras och färg. Djuren kan er-

hålla titlar och eller certifikat. Bli
champion eller premiechampion.
Till finalen tar varje domare ut ett
antal djur från sin bedömning
och därefter utses Best in show
från varje kategori.

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.

Förgylla semestern
Hon tar problemet med sommar-
katter 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 and-
ra sätt än som husdjur och vänner
får vi kvitto på under dagen. En
uppfödare berättar att ett avels-
uppdrag inbringar 4 500 kronor
och att kullens ungar kostar
5 000 kronor styck.

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

Arne Larsson
0270-740 00
arne.larsson@halsingekuriren.se

■ Medlemmar: cirka 130
■ Ändamål: Förhindra och
motverka djurplågeri.
Informera och propagera för
katter.
Arbeta för kattens omsorgsfulla
vård.

Vidga kattintresset.
Tillvarata kattägarens intresse.
Samarbeta med andra katt-
klubbar.
■ Hemsida: www.halsingekat-
ten.nu

FAKTA/Föreningen Hälsingekatten
na Mann från Ljusdal visar upp 14
ckor gamla Crux. Rasen heter Devon rex.

Linda Larsson, gästade Hälsingekattens ut-
ställning med sin vän Kitten av ras Sibirien.

Oldtimern Bernard, 9-årig Norsk skogkatt,
med sin matte Ingrid Goude från Söderala.


