Medelpads kattklubb fyller 20 år 2006
sammanfattning 2006-09-11 av Solveig Rosenholm

Historik kring Medelpads kattklubbs början
Redan 1946 bildades den första kattklubben i Sverige. Klubbens namn var Svenska Kattklubben, men
ändrade snart namn till Stockholms Kattklubb. Sedan dess har allt fler klubbar vuxit fram, varför man ansåg
att en huvudorganisation var nödvändig. Därför bildades Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) år
1955.
I maj månad år 1985 satt ett glatt och entusiastiskt gäng hemma hos familjen Rosenholm. De diskuterade om
de skulle starta en kattklubb eller inte. Det var ett enat gäng som beslutade att så skulle ske. De sökte genast
information om SVERAKS stadgar och regler och inhämtade kunskap som behövdes för att bilda en ny
kattklubb. Det jobbet tog ett halvår och namnförslag diskuterades. Två förslag var mest attraktiva. Ett var
Indalsälvens kattklubb och det andra var Medelpads kattklubb. Till sist enades alla om att döpa klubben till
Medelpads kattklubb,MeK var igång.
MeKs första internationella kattutställning hade vi 1987 tillsammans med Örnsköldskatten. Sundsvalls
kommun bidrog med 3000 kr. Det blev en välbesökt och omtyckt utställning och det var den första
internationella kattutställningen i Sundsvall.
Samma år hade MeK möjlighet att medverka i ÖKNs medlemstidning. MeKs egen medlemstidning, MeKinfo, kom ut på slutet av 1987. Gösta Ljusberg vann teckningstävlingen gällande MeKs kattemblem. Katten
som tecknades av var en Maine Coon, som ägdes av en av våra medlemmar, som fortfarande är medlem hos
MeK fastän han numera bor i Mjölby.

Hedersmedlemmar
Alva Uddin har varit hedersmedlem under alla år.
Hon har varit till stor hjälp vid både starten av
klubben och under årens lopp. Alva Uddin har varit
domare på alla våra utställningar utom en gång då
FIFe kallade. Det kom ett brev till MeK från vice
ordf. i FIFe, E Reijers Han bad vänligt och bedjande
att Alva Uddin behövdes ute i Europa. ”Kan MeK
släppa henne till förmån för FIFe” skrev han.
Naturligtvis tillgodosåg vi deras önskan.
Rina
Matthiessen blev
sedemera
också
hedersmedlem. Hon har dömt katter på flera av
MeKs propagandautställningar. Är också författare
till boken Kattraser A-Ö.
Dan Rosenholm är MeKs tredje hedersmedlem, och
har sedan starten varit mycket aktiv i det mesta.
Legendaren EC Pannaduloa Crackerjack, DM,
här med Dan Rosenholm

Bildandet av Norrlandsfonden
Ett ”Norrlandsmästerskap” avhölls i november 1988 i Gnistans Folkets Hus på Gullänget i Örnsköldsvik, där
norrlandsklubbarna, BJK, Nos, SuK och ÖKN samarbetade. Initiativtagare till kattexpot var ÖKN. Detta
mästerskap var tänkt att inbringa startkapital till en ”Norrlandsfond”. Inkommande medel för detta ändamål
sattes in på ett speciellt konto som norrlandsklubbarna öppnat gemensamt.
230 katter bedömdes av Alva Uddin, Elisabeth Raab och Lena Sundberg. Trängseln var stor på utställningen
då intresset för ett norrlandsmästerskap väckte stort intresse bland allmänheten och en 2000-hövdad publik
infann sig där.

Ett uttalade i V Norrlands Allehanda av Marie Viberg var att det var en av de bättre utställningar de haft i
Örnsköldsvik. Hon fortsatte ” Dessutom var det extra roligt att det blev en succé i år”. Det är ju kattens år
och allt överskott går till den nystartade fonden”
Domare, veterinärer och övriga, arbetade gratis. Den tilltänkta Norrlandsfonden överfördes till SVERAK,
som var med och grundade ”Stiftelsen Svenska Forskningsfonden för Katter”

Ett axplock av MeKs samarbetspartners
ÖKN, BJK och MeK upprättade tillsammans ett annonshäfte på uppfödare 1988, som blev till stor nytta och
glädje för alla. Detta häfte fanns med på alla utställningar och träffar ett par år därefter.
Ända sedan 1986 har jag suttit oavbrutet som sekreterare för MeK. Till min hjälp har jag under åren haft min
familj som har tagit på sig en hel del klubbarbete. Dessutom har vi många medlemmar som har varit med
från starten och innehar poster inom klubben. Detta gör MeK till en mycket stabil klubb. Som mest har
klubben haft 350 medlemmar och vi var då Norrlands största klubb under två år.
Klubben växte på grund av utställningar och det digra arbete MeK utförde för de hemlösa katterna.
Redan från början ville MeK samarbeta med andra klubbar och föreningar. Kattklubben Jämtkatten
(fristående) i Östersund och Djurskyddsföreningen i Sundsvall har MeK haft många års samarbete med som
gynnat både föreningen och dess medlemmar.
MeK har under alla år haft delegater, som bevistat SVERAKs årsmöten. MeK anser att dessa årsmöten är
viktiga för samarbetet mellan klubbarna.

Aktiviteter under årens lopp
När man sitter och ”grunnar” på allt som har skett under
de gångna 20 åren så känner man att det måste
sammanfattas på något sätt. Ett 30-tal internationella och
propaganda-utställningar har MeK avverkat. Vi har haft ett
50-tal kurser med inbjudna och lokala talare.
Vi har haft kurser för hårvård för våra katter, vi har haft
assistent och utställarkurser, träffar för att diskutera
SVERAKs häfte ”Att ha Katt” och inte att glömma alla
kokardkurser. Medlemmar har samlats och tillverkat
kokarder och kransar, som sedan både våra och andra
klubbars utställare fått glädje av.
En av de flitigaste kokardtillverkarna var under många år
Nancy Wahlund. På en av MeKs utställningar tillverkade Innanför dessa knutar, har många, många
hon nästan alla kokarder som behövdes. På grund av ålder rosenholmska funderingar fått fäste och förts ut
har hon nu fått trappa ner.
MeK är tacksam för hennes tålamodiga arbete, vilket resulterade i mycket vackra och välgjorda kokarder
(prisrosetter).
Att laga SVERAKs gamla uttjänta utställningsburar har i stort utförts av medlemmen Karl Eric Sjögren.
Detta har resulterat i möjlighet till anordnande av många propagandautställningar och kattvisningar.

Aktiviteter som inspirerade till bildandet av Hälsingekatten
I Iggesund i Hälsingland, 1 mil från Hudiksvall, anordnade MeK en propagandautställning 1993. Överskottet
från utställningen gick till Hudiksvalls katthem. Under utställningen satt några intresserade ”hälsingar” och
propagerade för en kommande kattklubb i Hudiksvall.Intresset fanns! Senare bildades Hälsingekatten.
Den 16 maj i år blev Medelpads Kattklubb inbjuden till en djurskyddsträff i Härnösand. Det var
djurskyddsinspektören i Härnösands kommun som hade bjudit in poliser, djurskyddsföreningar,
djurskyddsinspektörer och veterinärer från Kramfors. Timrå och Härnösand.
På denna träff togs ärenden upp om bl.a. samarbete, myndighetsutövning och frivilligt arbete.

Träffen var mycket intressant. Ordförande och sekreteraren representerade MeK.
En av MeKs största ambitioner har under åren varit att hjälpa hemlösa katter till ett bättre liv. Detta arbete
fortsätter klubben med och många medlemmar är mycket involverade i detta.
Genom Rosenholms hem har många hittekatter vandrat.

Visionerna i Medelpads kattklubb
Det talas mycket om visioner i dagens samhälle. MeKs vision, i första hand, är att med idogt arbete höja
kattens status. MeK vill göra klart för alla att kattens rätt är att få vara med oss människor som omtyckta
sällskapsdjur och inte hanteras som vilddjur.

Hur firas 20-års jubileet?
Som jag skrivit fyller Medelpads Kattklubb 20 år 2006.
Detta firar MeK bl.a. med helgens internationella kattutställning (060916-17).
Till denna utställning är djurskyddsföreningar och katthem inbjudna. Kommunalrådet Ewa Lindstrand i
Timrå inviger utställningen.
Ur Dagbladet 060918…
För första gången hade Medelpads kattklubb valt att arrangera sin årliga utställning i Timrå kommun. Det
visade sig vara ett lyckat beslut. Trots valbrådskan så tog sig nämligen Timrås kommunalråd Ewa
Lindstrand, s, tid att inviga utställningen på lördagen.
– Det var en väldigt fin gest från Ewa och från kommunen. Timrå kommun ställer upp helhjärtat *och
hjälper oss bland annat med att städa och göra i ordning lokalerna efteråt,* säger en glad och nöjd Solveig
Rosenholm, utställningsansvarig från kattklubben.”
Även Sundsvalls tidning – ST – har ett reportage kring utställningen
Ett särskilt tack - varmt och glatt - vill MeK gärna framföra här, till Timrå kommun.
Obs! Felciterat * i Dagbladet angående städningen, som Pia Rosenholm med hjälp av Bergeforsens Folkets
Park genomförde -rosor även till dem :-)

Koll på läget
Eftersom jag suttit som sekreterare under hela MeKs existens
medför detta att jag har bra ”koll” på vad som hänt under åren.
MeKs alla handlingar finns förvarade hos Rosenholm.
Har någon under dessa år undrat över något som hänt, så har den
fått kopierade handlingar om detta som de funderat över.
Dokumenten som förvaras är många och mycket läsvärda.
Med hänvisning till ovanstående, är jag mycket glad och tacksam
över att på detta sätt förmedla ”MeKs 20-år.
För Medelpads Kattklubb
Solveig Rosenholm, sekreterare

