Medelpads kattklubb jubilerar med utställning

Ellen Svedberg, Britt-Marie Svedberg och Solveig Rosenholm från arrangörsklubben tillsammans med
Lena Ahlros från Borås. Ellen håller i huskatten Evert och Lena håller i Burmillakatten Tidernas Nyhet
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Över 300 katter från både Sverige, Norge och Finland kommer till
Bergeforsparken i helgen. Medelpads kattklubb arrangerar då utställning –
och firar dessutom 25-årsjubileum.– De flesta raser är representerade,
inklusive hus-katter som är blandraser, säger Solveig Rosenholm,
sekreterare i kattklubben.
Bergeforsparken fylls i helgen med katter av alla dess slag, från raskatter med fina stamtavlor till
”vanliga” huskatter. Alla är välkomna att vara med på utställningen som anordnas av Medelpads
kattklubb, MEK.

Långa förberedelser
– Förberedelserna började egentligen redan för ett år sedan så det har varit en del att stå i,
säger Solveig Rosenholm, sekreterare i klubben och gift med ordföranden Kurt
Rosenholm.
– Ja det är Solveig som är drivkraften bakom allt det här. Utan henne hade det här nog inte
varit möjligt, säger han.
Kattklubben firar i år 25 år och paret Rosenholm har suttit med i styrelsen hela tiden.
Genom årens lopp har man anordnat ett tiotal utställningar och det här blir en av de
större. På torsdagen höll man på för fullt och ställde i ordning burar där katterna ska vara
under utställningen.

På utställningen kommer även deltagare från våra grannländer Finland och Norge, och
länderna finns också representerade bland domarna.
En tyst minut
Någon gång under utställningen har man också planerat att hålla en tyst minut för offren
av terrordåden i Norge, och det kan bli aktuellt med en insamling.
– Det är viktigt att man tänker på alla runt omkring oss, katter som människor, säger
Solveig Rosenholm.

Jubilerar
Äkta makarna Kurt och Solveig Rosenholm har suttit i styrelsen under de 25 år som föreningen funnits.
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