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Bakgrund & bildande
Flera abessinier- och somalivänner utspridda över landet började under hösten 1999
prata om att arbeta tillsammans. Vi kände
oss då ganska ensamma om dessa raser i
våra klubbar.
Flera av oss hade redan varit aktiva inom
SVERAK och dess klubbar, men nu ville vi
koncentrera vårt arbete kring våra raser.
Alltså bildade vi AbSolut Kattklubb (ASK),
med fokus på abessinier och somali.

Den 2 januari 2000 ägde AbSolut Kattklubbs allra första möte rum. Klubben blev
ansluten till SVERAK den 23 januari.
På följande sidor presenteras den styrelse
som ansvarat för verksamhetsåret 1 juli
2004 - 30 juni 2005, samt en sammanfattning av klubbens aktiviteter under samma
tid.

AbSolut Kattklubbs styrelse vill tacka alla medlemmar för det gångna året
och ser fram emot ett gott samarbete även under kommande verksamhetsår!
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Styrelse
ordförande
vice ordf
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Katarina Wolffram, Borlänge
Susanne Olofsson, Umeå
Kristin Stenmark, Umeå
Agnetha Olsson, Luleå
Mie Mortensen, Landskrona
Lasse Stensson, Valbo
Per Stolpe, Skarpnäck
Pia Eriksson, Norrköping

avgick 04.10.24

Fram till årsmötet 2004 ingick även Marianne Eriksson samt Christin Wållberg i styrelsen. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 (9 året innan) ordinarie telefonmöten.

Övriga funktionärer
revisor
revisorssuppleant
valberedning
valberedning
valberedning

Annki Ängebrant, Örnsköldsvik
Rose-Marie Ekström, Valbo
Rose-Marie Ekström, Valbo
Elisabeth Karlsson, Kävlinge
Malin Grannas, Nacka

Medlemmar
I klubben ﬁnns det fyra typer av medlemskap. Samtliga medlemmar har tillgång till all
information på hemsidan. För att få yttrande- och rösträtt på klubbens årsmöte ska medlemmen ha fyllt 16 år. Stödmedlem har ej yttrande- och rösträtt. Person kan bli medlem
i föreningen under andra halvåret genom att betala halv avgift (gäller ej stödmedlemskap).
AbSolut Kattklubb hade vid verksamhetsårets slut 104 (113) medlemmar fördelat enligt
nedan. Inom parentes står antal medlemmar förra året.
76 (86) huvudmedlemmar varav 8 (10) intr.medl.*
7 (8) familjemedlemmar
1 (2) juniormedlemmar
20 (17) stödmedlemmar

*Klubben erbjuder den som köpt kattunge av uppfödare, som registrerar kattungarna via
klubben, ett introduktionsmedlemskap första året till reducerad avgift.
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Årsmöte 2004
Vid klubbens årsmöte (telefonmöte) den
15 september deltog 10 huvudmedlemmar. Årsmötet antog motionen om ﬂytt av
klubbens säte från Karlstad till Umeå för
andra gången och därmed är stadgeändringen genomförd. Sätesändringen innebär
även byte av region inom SVERAK till
region Norr.
Årsmötet beslutade att sända en motion
till SVERAK om ändrade rutiner vid val
av ledmöter till Domarrådet. Motionen
avslogs tyvärr senare på SVERAKs årmöte.

E-postlista
Föreningen tillhandahåller en e-postlista
där för närvarade 37 (35) medlemmar
möts för att diskutera stort och smått.
Information från styrelsen går ut på listan,
i övrigt har aktiviteten på den varit måttlig.
Katarina Wolffram ansvarar för listan.

Klubbtidning
AbSolut Kattklubb ger årligen ut fyra nummer av klubbtidningen AbSolut Nyheter.
Från och med nr 1-2005 har tidningen
blivit mer påkostat med omslag i färg och
digitalt tryck hos Tryckpressen i Borås.

Webbplats
Hemsidan har under verksamhetsåret ﬂyttats till ett webbhotell. Klubbens nya domännamn är

www.absolutkattklubb.se
I samband med webbplatsens ﬂytt gavs
sidorna en ny layout under Per Stolpes
ledning. Även innehållet har under året
fortsatt utvecklats med ytterligare klubboch medlemsinformation, artiklar, foton
etc. Kristin Stenmark har varit redaktör
för hemsidan och Katarina Wolffram har
fungerat som ansvarig utgivare. I övrigt har
ansvaret fördelats enligt nedan;
Per Stolpe
- uppfödare, kattungar & avelshanar.
Kristin Stenmark
- fotogalleri, klubb- & medlemsinfo.
Gudrun Calvert
- utställningsresultat & gästbok.
Susanne Olofsson/Gunnel Ezeldin Vidén
- läsvärt.
Lasse Stensson/Linda Litzell
- stolta medlemmar och länkar.
Webbplatsen har i genomsnitt 450 besök i
veckan (förra året ca 200 besök/vecka).

Linda Litzell, Susanne Olofsson och Gunnel Ezeldin Vidén har utgjort tidningsredaktion. Innehållet har bland annat bestått
av nyheter om klubbens verksamhet,
ändrade SVERAK-regler, tävlingar, foton,
notiser och artiklar. Pia Eriksson har handhaft kopiering (av nr 3 och 4 2004) samt
distribution (av samtliga årets nummer).
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Fototävling - KÄNSLOR
Våren 2004 utlystes en fototävling med
”Känslor” som tema. Under sommaren utsågs vinnarna. Första pris gick till Matilda
Fahlsten för sin fartfyllda bild på Leica (här
intill). Andra pris gick till Rebecka Ovesen
i Örebro. Priser delades ut även till ytterligare tre skickliga fotografer.
Juryn utgjordes av kattdomaren Elisabeth
Raab Alvarsson, fotointresserade abyägaren Jeppe Hellkvist och styrelserepresentanten Lasse Stensson. Vinnarna erhöll
gåvor från Royal Canin och Kattliv.

Kattens Dag
Klubbens medlemmar deltog i ﬁrandet av
Kattens Dag på olika håll i landet den 28
november. Lasse Stensson, Rose-Marie
Ekström samt Petra och Victoria Sjöcrantz
visade sina katter i Valbo. Britt-Marie
Marklund i Umeå, Agnetha Olsson i Luleå
samt Karina Tegelid i Kalix.

Utställda klubbkatter
Gudrun Calvert har varit AbSolut
Kattklubbs utställningssekreterare.
Medlemmarna kan numera sända in sina
anmälningar via e-post om så önskas.
90% har använt sig av möjligheten.
Under verksamhetsåret har klubbens
medlemmar anmält till sammanlagt 87
(77) utställningar – varav 33 utomlands.
69 (54) av klubbens medlemmar har
anmält totalt 171 (130) katter - 96
abessinier (inkl var), 72 somali, 1 sokoke, 1
maine coon och 1 devon rex. Sammanlagt
har vi gjort 533 (324) anmälningar. Förra
årets siffror inom parentes.
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Foto: Matilda Fahlsten, Stockholm.
Abessiniern kallas Leica.

AbSolut Katt 2004
De katter inom föreningen som varit
vinstrikast på utställningar under år 2004
erhöll ett diplom samt priser från Royal
Canin. Grattis!
AbSolut Katt vuxen Genipurr of Wonderlove, ABYn (bilden)
äg Marianne Eriksson, Borlänge
AbSolut Katt kastrat delad 1:a Vermillion of Wonderlove, ABYn
äg Marie Westerlund, Stockholm
AbSolut Katt kastrat delad 1:a S*Savannakhet Jimin of Egypt, ABYn
äg Anna Gertz, Stockholm
AbSolut Katt ungdjur/junior S*Savannakhet Tutmosis III of Egypt,
ABYn
äg Anna Gertz, Stockholm
AbSolut Katt senior Whoopee Keetoowah, ABYn
äg Marie Westerlund, Stockholm
AbSolut Katt uppfödning Brunnbäckens abessinier
Marianne Eriksson, Borlänge
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Sponsring
AbSolut Kattklubb har under året fortsatt
sitt samarbete med kattidskriften Kattliv
samt fodertillverkaren Royal Canin. Samarbetet innebär utbyten av annonser samt
gåvor vilka klubben använder i medlemstävlingar. Royal Canins priser är under
2004 riktade till AbSolut Kattvinnarna.
Under 2005 tillkom även ett samarbete
med webbutiken Fyhrligan´s Djurshop.

5-årsjubileum
AbSolut Kattklubb bildades i januari 2000
och ﬁrar under hela 2005 att klubben nu
är fem år. Firandet har främst yttrat sig genom ökade satsningar på klubbtidningen,
broschyrmaterialet och annat pr-material.
Gåvor och lotterier har kommit medlemmarna tillgodo.

Foto: Christin Wållberg, Stockholm.
Delad tredjeplats i fototävlingen.

Medlemsmöte i
Västerås

Mer jubileumstext ﬁnns på sidan 10.

Cirka 15 medlemmar (och andra intresserade) samlades för ett klubbmöte på kattutställningen i Västerås 9-10 april (VRK).
AbSolut Kattklubb bjöd på ﬁka.

Sveraks årsmöte

Marknadsföring

Pia Eriksson och Susanne Olofsson utsågs
av styrelsen att representera klubben vid
SVERAKs årsmöte den 19-20 mars i Västerås. Rapport från mötet har publicerats i
medlemsbrevet och på hemsidan.

Kristin Stenmark och Susanne Olofsson
har varit PR-ansvariga under året. De har
förnyat och uppdaterat klubbens infofoldrar om raserna, klubben, medlemskap
och hälsa samt tagit fram annonsmaterial.

Innan årsmötet inbjöd föreningen till ett
telefonmöte där tre medlemmar tog chansen att diskutera de motioner och ärenden
som skulle behandlas av årsmötet.

Förutom nytt broschyrmaterial tillhandahåller klubben gratis knappar med
klubblogga eller texten ”Fråga mig gärna
om aby” respektive ”...om somali”. Även
plastﬁlm med ASK-logga och eget stamnamn (för påstrykning på textil) har funnits
att beställa till självkostnadspris.

Klubbens logotyp har tagits fram i en färglagd version, som synes här intill.
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Katarina utformade en helsidesannons till
SVERAKs jubileumsbok 2005. Annonsen
omfattade en Sverigekarta med utplacerade uppfödare. Klubbens uppfödare
betalade endast 50 kr för att var med i
annonsen.

KLUBBSKJORTOR
Medlemmarna erbjöds i början av 2005
att köpa jeansskjortor med klubblogga
och eget stamnamn på. Tre färger fanns
att välja mellan och även broderiet kunde
fås i olika färger. 11 medlemmar beställde
sammanlagt 18 skjortor.

specialsatsning i
uppsala
I samband med Uppsala Kattklubbs aby- och somalispecial
den 18 juni medverkade klubben med ett informationsbord.
Klubben lottade även ut vinster,
som skänkts av uppfödare, Kattliv och Fyhrligan´s, till utställda
abessinier och somali.

Nya stamnamn
VYKORT
Styrelsen valde ut fyra ﬁna foton som
tagits av klubbmedlemmar och lät trycka
upp vykort med dessa som motiv. Vykorten delades ut gratis till alla medlemmar
samt ﬁnns nu även till försäljning.

VIMPLAR
I enlighet med ett förslag från årsmötet
utformades i juni röd-gula vimplar med
texten ABESSINIER och SOMALI. Vimplarna kan monteras på pinnar och sättas
upp på utställningsburen av den som så
önskar. Förhoppningsvis leder den väl
synliga ﬂaggan sedan intresserade utställningsbesökare rätt.

Följande 8 (9) stamnamn har
registrerats via klubben under året:
S*Abydesign
Elin Ahlström, Örebro
S*Anshara
Ann-Zophie Pålsson, Göteborg
S*Gertz
Anna Gertz, Stockholm
S*Jabari’s
Kenneth Wikström, Uppsala
S*Kattbånsens
Anette Godman, Fårösund
S*Lejonfarmens
Inger och Lars-Åke Carlsson, Valbo
S*Moonstruck ś
Celina Jacobson, Uppsala
S*Shephrens
Susanne Ekström, Umeå
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S*GoodNews Camelina.
Foto: Agnetha Olsson, Luleå.
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Avel inom ASK

ras

kön

Lasse Stensson har fungerat
som avelssekreterare för
klubben under verksamhetsåret.

ABY
ABY
SOM
SOM

Mellan den 1 juli 2004 och
30 juni 2005 har 46 (32)
abessinierungar registrerats,
fördelade på 18 (14) kullar.
Samma tid har 70 (64)
somali-/abyvariantungar
födda i 27 (20) kullar registrerats. Därutöver har 6
koratungar registrerats.

antal

procent

2003-04

honor
hanar

21
25

46 %
54 %

50 %
50 %

honor
hanar

32
26

55 %
45 %

54 %
46 %

ABYvar honor
ABYvar hanar

6
6

50 %
50 %

50 %
50 %

59
57

51 %
49 %

53 %
47 %

antal

procent

2003-04

Totalt

honor
hanar

ras

färg

ABY
ABY
ABY
ABY

viltf
sorrel
blå
fawn

27
13
4
2

59 %
28 %
9%
4%

69 %
9%
22 %
0%

Färg- och könsfördelning
bland abessinier och somali
enligt tabell på denna sida.

SOM
SOM
SOM
SOM
SOM

viltf
sorrel
blå
fawn
svartsilver

41
9
3
2
3

71 %
15 %
5%
4%
5%

68 %
22 %
6%
2%
2%

Fototävling KATTUNGAR

ABYvar viltf
ABYvar sorrel
ABYvar blå

1
10
1

8%
84 %
8%

88 %
12 %
0%

59 %
28 %
7%
3%
3%

70 %
17 %
11 %
1%
1%

Totalt
viltf
69
Under våren och försomsorrel
32
maren har medlemmarna
blå
8
möjlighet att sända in foton
fawn
4
på kattungar till årets stora
svartsilver
3
fototävling. De tolv bästa
bilderna sätts samman till
en årskalender för 2006.
Vinnarna utses under hösten och erhåller
Pågående
en gratis kalender.

styrelsearbete
Styrelsen har under året börjat planera
inför en internationell kattutställning i
Dalarna sommaren 2006.
Förberedelser inför en internetbaserad
uppfödarutbildning pågår även.
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SÅ BÖRJADE DET
Katarina Wolffram och Kristin Stenmark
kände hösten 1999 båda att vi ville utveckla marknadsföringen av våra raser och
öka kontakterna mellan uppfödare och
andra kattägda. Vi hade varit redaktörer
(inte samtidigt) för Aby & Somaliringens
tidning och började fundera på ett samarbete i någon form kring abessinier och
somali. Vi hade viljan att göra något, men
visste inte hur.
Efter några telefonsamtal och lite e-postande slängde en av oss ur sig idén att vi
kanske skulle starta en SVERAK-ansluten
klubb. Båda hade erfarenhet från andra
SVERAK-anslutna klubbars styrelser, så vi
visste vad vi gav oss in i. Tanken grodde
och efter lite funderande började vi diskutera formerna. Katarina hade varit med
om att starta en liknande klubb några år
tidigare och visste vad som krävdes för att
komma igång. Stadgar och ekonomi var de
första formella frågorna. För att klara det
ekonomiskt räknade vi ut att vi behövde
vara minst 20 medlemmar...

Vi blir sverakgodkända
Vi började höra oss för bland våra vänner
om de var intresserade av att gå med i en
ny klubb med abessinier och somali i fokus. Fler och ﬂer anmälde sitt intresse och
inom kort insåg vi att det verkade kunna
gå vägen!
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Några dagar före jul skickade vi ut en
formell kallelse till vårt första möte: Den
2 januari 2000 bildade vi AbSolut Katt.
Det första vi gjorde var att skicka en
ansökan om anslutning till SVERAK. Vi
ﬁck två anmärkningar på våra stadgar från
SVERAKs styrelse, dels att vi måste ha
med kattklubb eller liknande i föreningens
namn och dels att vi måste ha ett bestämt
geograﬁskt säte.
Att ändra namnet till AbSolut Kattklubb
var ett enkelt beslut. Vi hade valt att ha
föreningens säte där kassören bor, men
blev nu tvungna att precisera det. Det
blev, efter lite diskuterande i klubbens styrelse, Värmland eftersom dåvarande kassören bodde där. Med dessa
ändringar godkändes vår ansökan
och vi anslöts till SVERAK i slutet
av januari 2000.

Öppen verksamhet
Klubben har varit i ständig utveckling sedan starten. Medlemsantalet
har snabbt stigit till en stabil nivå
och våra medlemmar är spridda
över hela landet. Hälsofrågor har
diskuterats från första början och vi
antog tidigt en PRA-policy. Nu är
det även aktuellt att ta ställning till anemisjukdomen PK-brist. Vilka rekommendationer ska vi ge klubbens uppfödare?
Webbplatsen har sedan starten varit klubbens bas och den uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Antalet besökare har ökat
varje år. AbSolut Kattklubbs verksamhet är
mycket öppen och via hemsidan kan såväl
medlemmar som andra nyﬁkna ta del av
allt som händer i klubben. Även rapporter
från styrelsemötena samt t ex äldre nummer av klubbtidningen AbSolut Nyheter
ﬁnns att läsa för alla intresserade.

I samband med abyns
50-årsjubileum i Sverige
år 2003 genomfördes
speciella satsningar.

Bästa humoristiska foto i 2001 års
fototävling. Foto: Bibbi Furberg.
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På hemsidan presenteras en stor mängd av
medlemmarnas foton. De påliga fototävlingarna är mycket populära och alla underbara bidrag redovisas på webbplatsen.

STATISTIK GENOM ÅREN
Med anledning av klubbens 5-årsjubileum
presenteras på denna sida statistik över de
första årens verksamhet.

registrerade KULLAR

medlemmar
jan-sept

2000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

25

39

53

76

113

104

Siffrorna nedan visar att klubbens många
uppfödare blivit allt ﬂer för varje år. Framför allt är det nya somaliuppfödare som
har tillkommit. Statistiken omfattar förstås
främst abessinier och somali, men någon
enstaka kull av t ex perser, sokoke och
cornish rex ingår också.
Registrerade abyvarianter är inräknade
bland somali.

KATTUTSTÄLLNINGAR
AbSolut Kattklubbs medlemmar är aktiva
utställare. Hälften eller mer än hälften av
medlemmarna visar upp sin katt på utställning. Den övre siffran är antal utställare
i klubben och den undre siffran är antal
utställningar de anmält till under året.

2000

jan-sept

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

8 kullar 20 kullar 21 kullar 31 kullar 34 kullar 45 kullar
27 aby

39 aby

21 aby

5 som

11 som 23 som

29 aby

32 aby

46 aby

54 som 64 som 70 som

jan-sept

2000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

uppgift

21

26

37

54

69

NYA STAMNAMN

saknas

67

56

68

77

87

Allt ﬂer vill börja föda upp somali och
abessinier. De första åren registrerades
inga nya stamnamn via klubben med från
och med 2002 har så gjorts.
jan-sept

2000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

-

-
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