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Nytt hopp
Nu var det över fem år sedan jag
hade min senaste kull. Sju sorger
och åtta bedrövelser har satt käppar i hjulet.
Men eftersom jag VET att kattuppfödning kan vara okomplicerat och alldeles underbart vågar
jag mig på en nystart. Ljuvliga
och busiga S*Blytens Calypso har
flyttat in! Hon är barnbarnsbarn
till min Siri och har dessutom
nya, pigga gener från bl a Australien. Siri har mottagit nykomlingen vänligast. Nelly är
tämligen likgiltig medan Alice
är ganska svartsjuk.

Liten och söt Sally hemma hos uppfödaren Anna Lejfeldt Sahlén i Uppsala.

Calypso – på hemmaplan kallad
Sally – är väldigt sprallig och glad,
men samtidigt smart, öppen och
lyhörd för mina och kompisarnas
åsikter. Hon springer, klättrar och
jagar småkryp hela dagarna!

Ovan är Sally fyra och nedan sju månader ung. Hon håller på att bli en riktigt
snygg ung dam. På sin första utställning
blev hon Bäst i Variant av abyungarna.

Sallys pappa är SC Osiris(V) Total Surprise, kallad Seppo (vänster). Han kommer från
Australien, men bor i Finland. Katinka Pålsson har fotat mamma SC S*Blytens Marrella
(höger). Kullen med Calypso, systern Adalia och blå brodern Blue Ray var Marrellas
tredje. Hon är en framgångsrik utställningskatt och duktig kattmamma.

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

Kamerainköp
Med inspiration av vårens fotokurs
köpte jag en ny, mer avancerad
kompaktkamera: Sony DSC-RX100
II. Den tar fina bilder med god
skärpa och klarar av även trixiga
ljusförhållanden. Enda nackdelen är
att den inte har lika bra zoom som
min förra Sony-kamera. Alla foton
på denna sida är tagna med nya
kameran.

en timme så var den även avplockad. Lyckligtvis läkte såret bra även
utan slickskydd.

Alice hälsoläge
Sommarminnen

Hösten 2014 dömde veterinären ut
Alice och rekommenderade avlivning. Hon var väldigt dålig med
katastrofala blodvärden.

Sommaren 2015 lär vi inte minnas
på grund av det vackra vädret.
Mestadels var det mulet och myggigt
med dagliga regnskurar.
Katterna klagade inte. De sov bort
blåsiga, regniga dagar och njöt av
de stilla utekvällarna, när vädret ofta
stabilicerades. Jag eldade i kaminen
mer än vanligt, det uppskattar katterna förstås lika mycket.
Nedan: Nelly är nu 13 år.

Siris operationer
Min älskade favoritkatt Siri (ovan)
fick operera bort några juverknölar
förra året. Lyckligtvis var det inte
dödliga tumörer, men en sort som
skulle kunna utvecklas till cancer. Så
jag fick rådet att ta bort eventuella
nya. I augusti plockades ytterligare knölar samt ett par juver bort.
Denna gång sydde veterinären med
invärtes tråd, som löstes upp av sig
själv. Praktiskt!
Naturligtvis rekommenderades att
Siri hade plasttratt kring halsen efter
operationen. Den tog hon genast av
sig. Jag klippte sönder en tröja och
tillverkade en mysig kroppsstrumpa
åt Siri som skull hindra henne från
att slicka på såret. Nja, det tog väl

Jag ställer jag mig tämligen skeptisk
till Umeåveterinärernas kompetens
och gick på egen magkänsla. Alice
blev snabbt bättre av sin tvåmånaders kortisonkur. När det hade gått
fyra månader utan medicin lät jag
veterinären ta nya blodprov. Till
hens stora förvåning var värderna
då helt normala. Jag valde ändå att
kastrera Alice eftersom orsaken till
hennes sjukdom ännu är en gåta
och jag ville inte riskera att hon själv
eller hennes ungar skulle bli sjuka.
Nu är Alice (ovan) en piggare, gladare och mera matfrisk katt än någonsin tidigare! Jag håller tummarna för
att det ska fortsätta så.

Pensionären Nelly
Nelly (vänster) är en cool katt som
fortfarande ägnar stor tid åt jakt.
Men hon ger sig inte iväg på rymmarstråt längre, som i yngre dar.
Hon är en frisk och sund kattdam
som aldrig tackar nej till kel.

Nekayahskatter på olika håll i landet
Det är alltid lika roligt att höra av de katter som man har fött upp och sålt
genom åren! Särskilt när de har det så bra i sina familjer. På denna sida har
jag samlat några charmknuttar som har synts på facebook under våren och
sommaren. Skicka gärna fler bilder till mina kommande nyhetsbrev!

Matte Sussie har fått till en tjusig bild på
Tintin i Timrå. Tintin föddes i O-kullen
2008, som jag fick handmata.
- Veterinärer är otäcka människor, då är
det bäst att fly och sätta sig på matte
Sofis axlar, anser Max i Skellefteå. Max är
nu fem år gammal.

Matte Anne-Lie har tagit denna bild på
Zamir som nu är nio år och som föddes
i samma F-kull som Mini på detta
uppslag.
2006 hade jag två kullar samtidigt med
sammanlagt nio ungar! Fantastisk upplevelse, men aldrig mer.

Några få soliga dagar har vi i alla fall haft i sommar i Umeå. Här njuter Rhea och
Ramses av värmen hemma på balkongen med matte Susanne. Syskonen föddes i min
senaste kull 2010. Ramses erövrar högsta utställningtiteln Supreme Premier i sommar!

Mini har gjort det bekvämt för sig på
fönsterbrädan i Sollefteå. - Det gör väl
inget att växten blir lite platt, matte Marie? Mini föddes i Nellys kull med fem
sorrelsyskon 2006.

Dante är på promenad med matte Linda
(och sin kattkompis) i Boden. Han är
född i den andra kullen våren 2006.

Studiofotografering med BJK
I min kattklubb Björkstakatten
arrangerade vi en fotokurs våren
2015. Den avslutades i maj med
egna försök till studiofotografering i
klubblokalen. Jag tog med IC IT*Solarian Voyager a k a Rossi. Det var
roligt för oss nybörjare och lättsamt
för katterna att bli fotade i egen takt
och trygg miljö.

Vi kursdeltagare ordnade en uppföljande fotodag i juni för att repetera
våra nyförvärvade kunskaper. Den
här gången tog jag med nya kattungen Sally. Hon hatade att sitta
instängd, men älskade uppmärksamheten på fotobordet! :-)

Ovan smyger Sally på fjädervippan.
Nedan poserar Rossi stiligt som en riktig
fotomodell.

Abynyheter 2016
Från och med nästa år kommer
abessiniern att tävla i kategori IV
på FIFe-utställningar. Ändringen är
menad att jämna ut antalet tävlande katter inom de olika kategorierna. Det ska bli spännande att
se hur våra abys står sig i konkurrans med siameser och orientaler.
Från kategori III flyttas även bl a
nakenkatter, rexar och ryssar med
till kategori IV.

Dessutom har ändringar i abessinierns standard godkänts till 2016.
Största ändringen är att 5 poäng från
pälsfärg och 5 poäng från ticking har
flyttats till huvud.
Huvud
Ögon
Kropp
Pälsfärg
Ticking
Pälskvalitet
Kondition

25 poäng
10 poäng
20 poäng
15 poäng
15 poäng
10 poäng
5 poäng

Jag tveksam till poängändringen.
Visst är det så att det i nuläget
förekommer flera olika huvudformer inom rasen. Huvudet ska
dock alltid vara en mjukt formad
kil och ”lagom” i alla proportioner
– aldrig extremt.
Abyn har alltid varit en s k pälsras.
Och jag ser gärna att det förblir
så. En aby med superprofil och
dålig ticking bör inte vinna över
en vältickad abessinier med något
flat skalle. I min värld.
Kristin
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Egentligen fördrar jag mer personliga kattbilder i hemmiljö eller ännu
hellre utomhus. Men i vissa sammanhang kan det vara användbart
med studiofoton. Inte minst när man
är kattuppfödare.

