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En ny katt!

Susannes två blå S*Nekayahskatter
Ramses och Rhea var först tveksamma till en ny konkurrent om mattes
uppmärksamhet. Men de ändrade
snabbt inställning och insåg att den
lille rackaren kan vara rolig att leka
med och mysig att tvätta på.

När man – som jag – har varit
uppfödare i 25 år har man förstås en klar bild av målet för sin
avel. Några framsteg har förhoppningsvis skett genom åren,
och jag blir alltmer petig när
jag väljer avelsdjur.
Så när jag började spana efter en
lämplig hane åt min Alice hade
jag svårt att finna någon intressant snygging inom rimligt avstånd. Lösningen blev en import.
Denna gång från Italien!
Kristin
Voyager
IT*Solarian Voyager är en tjusig viltfärgad abypojke från Chiara Parodi
i Milano. Hans förfäder, och mödrar, är nya för Sverige och kommer
främst från USA. Det innebär att han
har en mer amerikansk look än de
europiska abessinierna bruka ha.

Voyager ställdes ut för första gången fem
månader gammal i Luleå. Han skötte
sig finfint och blev nominerad båda
dagarna. Foton från stugan vi bodde i på
Arcus Camping och från utställningen.

Första veckan var Voyager synnerligen välartad. Närmast onormalt för
en abyunge... Men snart kunde jag
dra en lättnadens suck efter Susannes rapporter om hur han tog sig
upp på diskbänken för att stjäla mat,
klättrade i gardinerna eller upp efter
mattes byxben. Voyager är en fullt
normal, glad och öppen abypojke!

Uppfödarens foto på Voyager med sina fyra syskon, mamma Suncharm och pappa
Tattoo. Tattoo låg och vaktade sin familj dygnet runt första tiden. Gulligt!

Han har ett längre och smalare
huvud än idealet i Europa. Men han
är också mer elegant, med mycket
fin, kort pälskvalitet och stora, väl
placerade öron. Öronen bidrar till
en härlig, vaken abylook!

Glad och öppen
Voyager bor hos fodermatte Susanne Tiger som kallar honom Rossi.

Detta informationsblad ges ut av S*Nekayahs abessinier, Kristin Stenmark i Umeå.
Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från
alla oss som har Nekayahskatter. Besök även www.kattkristin.se

Lägesrapporter...

Coola Conrad

S*Nekayahs Dina Dicentra fick i sin andra kull en blå
dotter som heter IC S*Blytens Luna (nedan). Storasyster
S*Blytens Marella ska ha en kull denna höst.

Vi har haft många roliga upplevelser
med Conrad, som nu är över 14 år
gammal. Husvagnen försvarar han
med hull och hår, nåde den hund
som vågar sig nära. Då sätter han sig
mot hunden och lyfter en tass och
strirrar hunden i ögonen, men han
varken fräser eller morrar och till slut
så vänder hundarna och går iväg.

Marie Norhager berättar om sina två sorrel abydamer:
Kayenn (ovan) är moster till Mini. Hon är en typisk abessinier som ska vara med överallt. Är väldigt social tycker
om människor. Talar gärna om att hon finns och vad hon
vill att man ska göra. Älskar att sola, äta gurka och att bli
fönad.
Mini (nedan) är systerdotter till Kayenn. Hon är en blyg
dam som inte för speciellt mycket väsen av sig. Tycker om
att sola och skälla på fåglar utanför fönstret. Hoppar gärna
på sin moster så hon blir jättearg. Skäller och kommer
springande när matte nyser.

Renar brukar han driva bort från
stugtomten, han springer fram mot
dom och nosar, sen sätter han sig
och väntar tills dom vänder och går
då brukar han springa efter dom tills
dom är utanför tomtgränsen.
När vi skaffade hund så hjälpte han
till med uppfostran, han såg när jag
fyade Scott när han tog skor och
nästa gång han tog en sko så bet
Conrad honom i nackskinnet och
klappade till med tassen utan klor.
Klart att valpen släpper skon och
han rörde aldrig mer skorna.
Både hunden och katten har haft
roligt tillsammans ibland har det
varit jakt genom hela lägenheten så
det har rasslat i parketten och dom
turas om att jaga varandra. Conrad
har också varit expert att gömma
sig för hunden och när han kommer
smygande så hoppar katten fram
och så är jakten igång igen.

Pihka i Finland
S*Nekayahs Quieto Quillan är en synnerligen välartad hankatt, som fastän han är tre och ett halvt år
ännu inte strilar. Därför är han ännu okastrerad och
kan leva ett bra liv utan att behöva vara instängd i
ett separat rum. Ett öde som ofta drabbar
fertila hankatter.
Visst har han en seriös look som
man sällan får se, då de flesta
abessinierhanarna blir
kastrater innan de hinner
bli vuxna på riktigt?

Vi har haft mycket roligt tllsammans,
men numer är det lugna gatan som
gäller, mycket gos och kel, han älskar att bli kammad.

Matte Monika och påskkatten Conrad

En annan talang är att han har varit
påskkatt (några ggr) med mig när jag
har klätt ut mig till påskgumma och
gått till förskolan för att påska för
barnen. Då har han suttit på mina
axlar så barnen har fått titta på honom och ibland klappa honom.

Nu är det snart semester och då
ska vi njuta fyra veckor i husvagnen
med våra djur, så fort vi tar fram
väskorna så ligger dom i hallen
och vaktar så att dom verkligen får
följa med. Båda två njuter av vårat
friluftsliv.

Vatten är kul!
Siri är nu snart 10 år gammal och en katt med mycket
starka åsikter om det mesta och underbar personlighet.
En av Siris egenheter är att hon gillar att plaska i vatten.
När hon ska dricka ur en skål måste hon alltid först daska
tassen hårt och energiskt i vattenytan. Det stänker långväga... Men tydligen gör det vattnet godare och möjligen
vattenytan lättare att se. När jag sätter på kranen i handfatet är det dax för nytt plaskande och grävande i vattnet,
innan hon dricker några klunkar. Härligt med en kul katt!

Izzi är död
Den 20 augusti kom jag hem
från jobbet och hittade min
älskade, snälla och tillgivna Izzi
död på gräsmattan.
Hon befann sig mitt i livet och
var till synes helt frisk. Obduktionen visade att ett brustet
blodkärl var orsaken till hennes
plötsliga bortgång.
Jag – och hennes bästa vän Siri
– saknar Izzis milda och ljuva
väsen i våra liv.

sin bästa vän Izzi. De båda sågs
ofta strosande runt tillsammans på
inspektion av våra ägor.

Sommar och sol

Nelly är fortfarande en riktig
jägarkatt, trots att hon nu är 12 år.
Mängden möss och sorkar har ökat
jämfört med senaste åren, och hon
kommer hem med flera varje dag.
Nelly var lite småhängig i vintras,
men levde verkligen upp när vi flyttade ut till friheten på landet.

Ettåriga Alice (ovan) har dock inte
latat sig! Hon har ägnat sommaren åt
att utforska naturen i varje detalj och
att lära sig jaga. Hon har växt till sig
betydligt och kanske är det tack vare
all motion hon har fått som hon har
fått en fin, muskulös kropp.

Intresset för den fantastiska abessiniern tycks minska. Flera erfarna
uppfödare har slutat avla, eller har
tagit en paus (som jag). Det har
varit svårare att hitta bra köpare
på senare tid. Man kan inte längre
förvänta sig att kattungarna går att
sälja inom närregionen.
I USA har abessiniern behållit sin
populäritet. De ligger fortfarande
högt på listan över registreringar.
Varför är det så? Kanske bland

Söta Siri är mycket mer bunden till
mig och håller sig alltid hemma på
tomten. Kanske har hon blivit ännu
mer mattig nu sedan hon förlorade

annat för att bengalen inte är en
godkänd ras inom CFA.
Vad kan vi göra för att öka kännedomen och intresset för abyn? Det
gäller förstås bland annat att synas i
så många sammanhang som möjligt.
De som ställer ut sina katter gör en
viktig insats för rasen.
På min senaste utställning i Luleå för
två veckor sedan fanns 15 abessinier
från Sverige, Norge och Finland. Det

Nu närmar sig hösten
och katterna tillbringar allt mer
tid inomhus.

var verkligen kul! Publiken kunde
inte missa våra fina katter.
Ännu bättre hade det varit om
alla katter av samma ras hade
suttit tillsammans. Numera är det
dock alltför vanligt med fri burplacering. Dessutom har allt fler
utställare egen bur med, som då
placeras på en egen rad vid sidan
om övriga.
Kristin
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Som vanligt tillbringar jag och katterna halva året på landet. Sommaren 2013 har varit osedvanligt solig
och varm med många sköna och
lata dagarna.

