
 

God fortsättning, 

och välkommen till ett nytt kattår tillsammans med oss i 

Elfsborgskatten. Vi är glada att så många under 2016 valde att bli 

medlemmar i vår klubb och vi hoppas att medlemsantalet kommer 

att fortsätta öka också under 2017.  

I november genomförde klubben på nytt en internationell 

utställning på Tånga Hed i Vårgårda. I år var utställningen större än 

någon vi tidigare anordnat. På lördagen hade vi så mycket som 12 

domare och ändå fick vi lämna återbud till katter. Denna dag  

hade vi för första gången en Breed BIS, vilket innebar att en del av 

utställningen hölls för enbart Brittiskt Korthår. Just nu jobbar vi 

med idéer för vilken inriktning vår utställning 2017 ska ha. Den 

kommer även den att genomföras i Vårgårda den 11 och 12 

november.  Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och 

göra denna helgen lika minnesvärd som årets.  

I övrigt tänker vi att 2017 ska bjuda på mycket trevligt tillsammans. 

Ni vet att ni alla är viktiga i att komma med idéer och påverka vad 

som genomförs. Just nu planerar vi en vinterfest och inbjudan till 

denna kommer inom kort. Dessutom spånar vi lite runt olika träffar 

under året, bland annat har vi i styrelsen en idé om att hålla i en 

träff, som ska handla om hur det går till att arrangera en utställning.  

Eftersom det var två år sedan senast är vi givetvis också öppna för 

att hålla i en uppfödardiplomering ifall intresset för detta finns hos 

er medlemmar.  

I slutet av februari kommer klubbens årsmöte 

att äga rum. Exakt datum är inte bokat  

ännu, men inbjudan och information  

kommer inom kort. 



 

Under året 2016 har vi sett många av er medlemmar på 

utställningar, framför allt här i närheten. Vid dessa utställningar har 

vi försökt att bjuda på lite ELK-fika och detta är något vi gärna 

fortsätter med. Information om detta läggs ut på klubbens FB-sida. 

Vi påminner alla uppfödare i klubben om att ni har möjlighet att 

synas på vår hemsida. Skicka i så fall en anmälan om detta med era 

kontaktuppgifter till vår webmaster, Annika Skeppstedt.  

Till sist vill vi varmt tacka alla er som varit medlemmar under 2016. 

Utan er vore inte Elfsborgskatten något! Det är ni som grunden till 

vår klubb och gör det möjligt för oss alla att jobba för det som är 

viktigast – katten, världens bästa husdjur! 

Gott Nytt År! 

 

önskar 

Styrelsen genom 

Cecilia 

 

 

 

 

 


