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Lördagen den 28 februari
bjöd Billingebygdens kattklubb in till pälsvårdskurs
med Kicki Thenberg. Kursen
hölls på Aspö gård i Skövde
och deltagarna bjöds på en
intressant föreläsning.

Kort därefter flyttade även Bonanzas mamma in hos Kicki och
tankarna på avel tog form. Kicki
fick låna en hane och den 6 maj
1983 föddes den första kullen
perserkattungar hemma hos
Kicki.

Efter att BiKs ordförande hälsat
välkomna så inledde Kicki Thenberg med att presentera sig själv.
Kicki har lång erfarenhet av katt
och har delat sitt hem med dessa
underbara djur i stort sett hela
sitt liv. Hon berättade om sina
första möten med katt som barn
och minnena av de katter de
hade i hennes familj när
hon var liten. Den första
katten hon kunde minnas
var Sessan som var en
svartvit huskatt och hon
följdes sedan av ytterligare
några huskatter med både
kort och lång päls.

Efter presentationen av sig själv
fortsatte Kicki med att prata en
stund om fodrets betydelse för en
bra och vacker kattpäls. Tyngdpunkten låg på vikten av att ge
katten ett bra foder med hög
kötthalt där proteinet kommer
från just kött och att tänka på att
våra katter i grund och botten är
rovdjur.

Den första perserkatten
flyttade in hos Kicki 1981
och var en blå perserhane vid
namn Bonanza. Bonanza var den
första katt som Kicki åkte på utställning med och i hård konkurrensen, blev Bonanza tvåa bland
ungdjuren på sin första utställning.

Sedan övergick föreläsningen i
mer praktisk pälsvård. Genom
härliga filmer på när Kicki jobbar
med sina egna katter, guidades vi
genom allt från hur man förbereder katten för bad med allt från
kloklippning och kamning till hur
man badar och fönar en katt. Vi
fick även se hur man kan borsta
tänderna på katt och hur man gör
en inpackning.
Det blev en intressant dag där
föreläsningen blev en dialog med
åhörarna. Många frågor ställdes
och mycket bra tips byttes mellan
deltagarna.

