Pälsvårdskurs med Eva Porat 27/3 i Uddevalla
Artikelförfattare: Elise Fritz, RaceCat’s
På utställningar kan man se henne bakom domarbordet, en kortklippt, rödhårig dam med nära
till skrattet.
Jag talar om Eva Porat, meriterad domare kategori I och II och sittandes i SVERAK:s
förbundsstyrelse såsom ordförande i SVERAK:s domarråd. Dessutom är hon SVERAK:s
styrelserepresentant i tidningen ”Våra Katter” och driver affären ”Hund- och Kattspecialisten”
i Örebro.
Det hela började för 20 år sedan när Eva köpte en Helig Birma. Det ena ledde till det andra
och då hon kände att det saknades konsekvens i en del domares bedömningar bestämde hon
sig för att själv utbilda sig till domare. I samband med en period av arbetslöshet sökte hon
jobb i en djuraffär och det slutade helt sonika med att hon köpte affären. Det var en liten butik
på 65 m2 och bokföringen fick hon göra i ett litet skrymsle, sittandes på lagret av fodersäckar.
Idag är affären 650 m2 och har specialiserat sig på hundar och katter. En gång i veckan
kommer en veterinär dit och hjälper kunderna med allehanda problem. Förutom detta finns en
separat avdelning för trimning med ett stort kar i lagom arbetshöjd. En utställningstrimning på
katt kostar ca 400 kr om grundjobbet är gjort. Ibland händer det att det kommer in djur som
har råkat ut för något, t.ex. hoppat jämfota i en nyasfalterad väg eller rullat sig i olja, men de
flesta kunder kommer med hundar och katter som badas och trimmas för att vara fina till
vardags.
En annan välkänd domarprofil sade en gång på en utställning att när hon går bort så tvättar
hon håret och tar på sig rena kläder. Att hon sedan inte kan göra något åt sin dubbelhaka är en
helt annan sak. Som kattägare och utställare kan man alltså inte påverka domarens beslut på
annat sätt än att presentera sin katt efter bästa förmåga. (Artikelförfattarens anm.)
Vi hade träffats ca 20 personer en något mulen dag i Uddevalla för att lära oss mer om
preparering. I auditoriet fanns mångåriga utställare blandat med nya, alla ivriga att ta del av
Evas kunskap och att lära av hennes erfarenheter.
Några ord om päls
•
•
•
•
•

Pälskvalitet är ärftligt. Detta är alltså en faktor som bör spela in vid valet av avelsdjur.
Lång päls är inte naturligt, och därför måste vi hjälpa katten att sköta den och komma
ned ordentligt till botten.
En tovig päls kan inte andas, vilket leder till hudproblem, t.ex. klåda och sår.
En tovig päls kan inte hålla värmen.
En tovig päls kan ge brännskador på huden så att den lossnar och måste sys av
veterinär.

Viktiga faktorer som påverkar kattens kondition:
• Inomhusmiljö
• Näringsintag
• Badning
• Torkning

Inomhusmiljö
De flesta utställningskatter vistas till större delen inomhus, och det finns flera saker som
påverkar katten, men som man kanske inte känner till:
• El-element – pälsen blir torr och statisk. Välj istället oljefyllda/vattenfyllda radiatorer
• Plastmattor – pälsen blir statisk. Välj istället mattor i naturmaterial, t.ex. trasmattor,
”äkta” mattor
• Syntetiska textilier – pälsen blir statisk. Välj istället naturmaterial, t.ex. siden och
bomull. Tänk på att ta bort allt syntetmaterial ur transportburen och spraya
transportburen med anti-statspray. Ha även burskynket i åtanke...
Näringsintag
Det kan tyckas vara en självklarhet att kattens kondition beror av foderkvaliteten, men det
skadar inte att nämna:
•
•
•
•
•

Katter är köttätare och behöver kött.
Någon gång ibland behöver katten rått kött (nöt)
Katter kan ta upp kycklingbaserat foder till 95%, men spannmålsbaserat endast till ca
60%, vilket innebär att osmält föda kommer ut igen utan att ha kommit katten till
godo.
Torrfoder bör därför ha ett högt köttinnehåll. Fabrikstillverkat foder har minimigränser
som alla följer. Foder i livsmedelsbutik har minimigränser, men inte mer. Foder i
fackhandel är oftast köttbaserade och har ett högre näringsinnehåll generellt.
Fel foder gör katten torr i pälsen och mjällig. Om pälsen tovar ihop kan den vara för
fet eller för torr.

Badning
Tänk på att ta det lugnt och försök att inte skrämma katten. Katter avskyr att bli fasthållna och
det finns hjälpmedel (se produkter).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badning är lika viktigt för kort- som långhårig katt
Katter har högre PH-värde än en människa och därför är människoschampon inte
lämpliga på katt
Vattnets PH-värde påverkar schampots egenskaper
Vatten med hög järnhalt påverkar schampots egenskaper
Vattnet bör vara något varmare än när vi själva badar, eftersom kattens
kroppstemperatur är högre än människans
Schampo ger bättre långsiktighet än att avfetta med kemiska preparat, dvs. satsa hellre
på att bada katten något oftare och då med schampo. Vitsen med att bada katten
ordentligt är också att man inte skall behöva göra något med pälsen mellan baden.
Schampo, lite beroende på märke, spädes 15-20 ggr med vatten och balsam 20-25 ggr.
Använd en mjuk tvättsvamp för att få upp schampoblandningen. För varje omgång av
schamponering masseras katten och därmed ökar blodgenomströmningen, vilket också
bidrar till bättre kondition på längre sikt.
Om det var ca två veckor sedan sista badet kan man schamponera och skölja katten 34 gånger. Man ”fusksköljer” lite snabbt mellan schampoomgångarna, alltså inte helt
rent varje gång. Om det var längre sedan sista badet kan man schamponera och skölja

•
•

•

katten upp till 8-9 gånger. (Mina egna katter står ut med 2 schamponeringar och 1
balsamomgång, artikelförfattarens anm.)
När pälsen känns ”krispig” är den färdigschamponerad.
Ta nu i en omgång balsamblandning för att få i näring i den krispiga pälsen och för att
stänga till för smuts. Sköljes med svalare vatten för att pälsstråna skall stänga sig och
balsamblandningen därmed kommer att motverka torr päls och/eller kluvna
pälstoppar.
Om pälsen är väldigt torr kan man göra en inpackning precis innan första
schamponeringen.

Torkning
Här vill artikelförfattaren själv utfärda en liten varning – försök inte föna en ovan katt med
vanlig, billig fön. Särskilt inte om katten är livrädd för dammsugaren. Jag provade och fick
äta penicillin i en vecka efter ett välriktat bett i lillfingerleden...
•

•

•
•
•
•

Istället för att använda två badlakan, kan man klappa ur det mesta vattnet genom att
använda en s.k. ”Plutoduk”. Den påminner om en gigantisk disktrasa och har en
mycket bra uppsugningsförmåga om man blöter och vrider ur den. Genom att klappa
ur vattnet istället för att frottera katten med handduk blir också slutresultatet bättre.
En fönad katt blir alltid snyggare än en handdukstorkad katt, eftersom självtork gör att
pälsen klibbar ihop. En ”proffsfön” kostar runt 5 000 kr. Tänk på att även föna benen
ordentligt, eftersom det bidrar till helhetsintrycket. Använd en stålborste för bästa
resultat.
Börja alltid föna underifrån, mage, mellan bakbenen och bakom öron.
Puder är ett bevis för att ägaren inte kan bada sin katt (hårda ord!) men lite puder som
borstas ur gör ingen skada.
Efter 1-2 timmar bör katten fönas om för att få bort efterfuktning.
Sist – men inte minst – kamma bara katten när pälsen är blöt! Annars slits pälsen.

Produkter – ett axplock av det Eva visade upp
Det finns en uppsjö av schampon på markanden för olika pälsfärger, men det är av mindre
betydelse. Eva hade därför endast med sig några bra basschampon och balsam, t.ex. PCL.
Preparat:
• Hair food:
• Grooming aid:
• Summerwind:
•

Peck:

•

Squirt spray:

•

PCL:

•

Olja:

kur för pälsen som fungerar bra mot tovor
mot fetsvans, mjäll och fällning. Skall sitta i lite och borstas ur.
blått schampo med viss blekeffekt. Gör vita pälsar helt vita.
Tillhörande balsam innehåller silikon och bygger volym.
En klick vispas ut i vatten och sprayas in i pälsen under föning för
att bygga volym.
kamma och spraya från långt håll. Ger en mycket blank slutfinish
inför utställning.
för mjuka, silkiga pälsar. Finns som schampo, balsam samt
spraybalsam och anti-stat i ett.
för att få pälsväxt på Rex-svansar. Dock kunde hon inte svara på
om det även gick att använda på en skallig sambo.

Redskap:
• Stålborste för föning. (100 kr)
• Rakor för tjocka pälsar.
• ”Mat breaker” för katter med mycket underull och som har lätt att få tovor.
• ”Mirakelkammen” med längre och tunnare tänder för att komma åt ända ned i
pälsbotten. (250 kr)
• Klotång
• Trimkniv (200 kr)
• Sugpropp med lina för att hålla fast katten under badning (170 kr)
• Mason Pearson-borstar med naturborst
Övriga produkter:
• Aloe Vera-gel för små bett, sår och eksem
• Odörstop (150 kr)
• Drinkwell vattenautomat
• Feliway, fermoner för att lugna katter
Avslutningsvis kan sägas att Eva har hållit på så länge att hon kan avgöra vilka preparat en
katt har blivit badad med när hon får upp den på domarbordet. Ett hett tips torde alltså vara att
undvika puder...

