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KULTUR Elever kommer inte att 
få spela instrument på skoltid 
n Idag har barn som vill lära sig spela instrument möjlighet att gå undan under lektionstid. Till hösten 2018 
förändras det – eleverna måste då öva på sin fritid. Personal på Kulturskolan är kritisk.  Kultur & nöje · del 2  sid 16–17

Cosplay
n ”Du får vara 
dig själv.” Björn 
Lindqvist gläds 
åt konventet där 
ingen behöver 
hålla igen.

loKalt
nyheter  · sid 4–5

Ny sToR
saTsNiNg på  
FoLKhäLsa
Norsjöprojektet 
uppdateras efter  
30 år, nu med 
mycket fokus på 
psykisk ohälsa.

sverige & världen · sid 8–9

läcka visar hur 
rika undviker skatt
Enbart Sverige tros 
gå miste om 40 mil-
jarder kronor per år.

nyheter · del 2 sid 12

garage i boliden 
härjades av brand
Händelsen utreds 
som en misstänkt 
mordbrand. 

Fo
to

: C
a

ri
n

a
 K

v
is

t

Katten så många missar 
n  Runt 350 katter visades på en utställning i Skellefteå. Förutom de fina missarna 
var det en och annan kattägare som också väckte uppmärksamhet då tävlingen hade 
Halloween tema. Jelena Vencl Ohlrogge och hennes vita siameskatt Albert blev bäst i 
klassen senior klass 4. nyheter · sid  6

nyheter ·  del 2 sid 16

vispgrädde
Norrmejerier. 2,5 dl. 40%

Jfr pris 40:00/liter.
Max 2 köp/hushåll.

Maxiklipp!
5:-/st

kaffe
Gevalia. 425-450 g. 

Flera olika sorter. Brygg/Kok. 
Jfr pris 55:00-58:24/kg.

Max 1 köp/hushåll
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Maxiklipp!

Skellefteå

Varugatan 28, tel 0910-43 89 00, www.maxiskelleftea.se

Priserna gäller 6-12/11 2017. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Handla andra varor* för 

minst 200:- så får du köpa... KOrT
PrIS
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Kattutställning med Halloweentema

Lokalerna nere på Expola
ris/ Scandic var i det när
maste fulla med kattburar 
och många var smyckade 
med blinkade ljusslingor 
och små spökdekoratio
ner. En som hade anam
mat lördagens tema var 
Louise Nilsson från Boden 

som ställde ut sin katt 
Snow.

– Det har gått bra. Hon 
fick sitt tredje certifikat i 
dag så nu är hon champion, 
säger Louise glatt.

En annan som var glad 
var Kristina Englund som 
ställde ut sina perserkatter 

Smulan, Vickan och Nop
pan som alla blivit nomine
rade till best in show.

– Det har gått över för
väntan och det känns fan
tastiskt roligt. Det har 
varit mycket att göra inför 
utställningen och en hel 
del pälsvård med badning, 
kamning och borstning 
men det är det värt, säger 
Kristina med ett leende.

Worldwinner
Katarina Bergsten, enga
gerad i föreningen Solkat
ten som arrangerar utställ
ningen, berättar att det 
kommit deltagare från Gäl

livare i norr till Stockholm i 
söder samt att det kommit 
utställare från både Norge 
och Finland. Från Bålsta 
har Peo och Susanne Zobell 
åkt för att ställa ut sin 

norska skogkatt. Alma är 
född i Brednoret i Väster
botten och har blivit fyrfal
dig World Winner. Senast 
förra året då World Winner 
Cat Show hölls i Wien. 

– Vi är så stolta och trots 
att hon är 11 år så kan hon 
konkurrera med de yngre 
katterna. Idag har hon bli
vit nominerad som kastrat
hona och till bästa ras i 
Skogkattspecial, säger Peo 
innan de går iväg för att 
tävla i veteranklassen.

Strålande glad
Jelena Vencl Ohlrogge 
lyfter upp sin vita Sia

mes som hon kallar Albert 
till den svenska doma
ren Glenn Sjöholm. Under 
en stund ska han bedöma 
bland annat kattens huvud, 
kropp, ögon, öron, svans, 
färg och helhet samt skriva 
ett utlåtande om den. Det 
går bra och Jelena är strå
lande glad då bedömningen 
är klar.

– Albert är från min för
sta egna uppfödda kull 
och han blev bäst i klassen 
senior kategori 4. Det är 
verkligen jätteroligt, säger 
hon med ett leende.

Carina Kvist
carina.kvist@norran.se

Kattutställning
”Det har varit myck-
et att göra inför ut-
ställningen och en 
hel del pälsvård med 
badning, kamning 
och borstning men 
det är det värt.”
Kristina Englund.

BeDömning. 
louise nilsson från Boden som 
ställde ut sin katt snow på hel-
gens kattutställning. Här bedöms 
snow som är en maine Coon av 
domaren michael edström.
Foto: Carina Kvist

SKEllEftEå · På helgens kattutställning 
i Skellefteå visades runt 350 katter för 
totalt nio domare från sju olika länder i 
Europa. Under lördagen hade flera katt
ägare dräkter på sig och dekorerat sina 
katt burar i Halloweentema.

Domare.
Domaren glenn sjöholm här med katten tiffany appalause 
från luleå som ägs av inger Björklund.

PälsvårD.
Kristina englund borstar sin katt noppan som blivit nomine-
rad till Best in show.

WorlDWinner.
skogkatten alma som tidigare blivit fyrfaldig Worldwinner 
besökte skellefteå med sin ägare Peo Zobell.

KattBonanZa
Se ett tv-inslag med 

fler  av katterna  
 – på norran.se


