
Pälsvårdskurs med Håkan Eger 22 april 2012-04-22  
Arrangör: Solkatten 
Ämne: Show- och vardagsbadning med efterföljande torkning. 
 
Söndag den 22 april bjöd Solkatten in till föreläsning med Håkan Eger om pälsvård på katt. 
Cirka ett fyrtiotal deltog både från egna och från andra klubbar. 
Håkan Eger är tillsammans med sin man registrerad perseruppfödare under namnet 
Rosenbom´s. Tidigare var han en flitig utställare men numera åker han oftast till utställning 
som besökare. I dagsläget finns det 2 katter och 2 hundar i hushållet. Håkan blev känd för TV-
publiken bl.a. efter sitt deltagande tillsammans med hunden Majken i Top Dog. 
 
 

Passa dig för att bli förvirrad och fattig… 
Hitta ditt eget recept är Håkans inledande ord. Börjar du att lyssna på alla andra och följa allas 
råd blir du inte bara förvirrad och olycklig utan säkerligen fattig också. Det finns en uppsjö av 
preparat och produkter att välja mellan. Du måste hitta det du själv gillar och som passar din 
katt. 

Skulle du vilja tvätta dig i bilshampo? 
Fusk är något som Håkan ogillar skarpt samt användning av kemikaliska produkter och 
produkter som egentligen endast är tänkta för veterinärer att använda. Det är lika med 
djurplågeri att använda preparat som inte är tänkta för levande varelser t.ex. avfettningsmedel 
för fordon! Undvik människoschampo eller vissa schampomärken som kan ge allergisk eller 
annan hudirritation. Tänk utifrån katten och använd ”vänliga” preparat. 

Förbered mentalt OCH fysiskt 
Avsätt god tid. Det fungerar inte att komma till utställning med ursäkter som ”jag hann inte 
etc.”. Det är bara dålig planering som orsakar det och det är försent att fixa det på 
utställningen. Vissa raser och ”vissa pälsar” ska badas någon dag innan utställning medan det 
går bra att göra det någon vecka innan för andra. Är du osäker på vad som för det mesta 
passar din ras. Vänd till en erfaren uppfödare/ utställare av din ras. Kom ihåg att utställningar 
är skönhetstävlingar och en katt ska vara bra preparerad.  

Plats och redskap är viktiga 
Platsen ska vara en lugn och stillsam miljö där du också av självklara skäl kan begränsa 
utrymmet. (= dörr). Tänk på att använda ett duschhandtag som är greppvänligt, har en mindre 
spridning av strålarna och som gärna är ”massagevänligt”. Halkskydd är ett måste om det så 
är i duschen, badkaret, baljan eller tvätthon.  
Tänk på vilken ”ställning” du väljer när du ska ”köra igång”. Försök att hitta den som är mest 
skonsam mot din rygg, kropp och såklart för katten. Att hitta en variant där du kan stå upp och 
ha katten nära dig är att föredra. Känns också tryggare för katten. Ska du renovera om hemma, 
passa på och gör smarta lösningar! 
Ta gärna tillvara dina gamla frottéhanddukar och spara till kattbadet. De har ofta en väldigt 
bra uppsugningsförmåga. Har du en torktumlare kan ett tips vara att köra handduken i den så 
att den är lite varm när du ska torka katten efter badet. 



Ställ i ordning allt innan badet både tvätt och torkplats 
Blanda schampon och balsam enligt instruktionerna på förpackningen i separata blandflaskor. 
Blanda gärna i varmt vatten. Inte skållhet så klart… Skönt för katten när du ska schamponera 
in det om det inte är iskallt – vem skulle vilja ha det? Det märke som Håkan visade på 
föreläsningen är Espree. Kan tyckas dyrt när du köper de mindre förpackningarna men de är i 
koncentrerad form och räcker till många blandningar. En färdigblandad (som du förberett och 
doserat i din blandflaska) håller i 3 dagar. Märk upp hur du doserade så kommer du ihåg till 
nästa gång om det blev för mycket eller för lite. 
 
Ställ också i ordning torkplatsen (trimbord, stol, ipluggad fön, borste, kammar). Det absolut 
enklaste är en golvfön (alternativt en partner som kan hjälpa till…). Då har du båda händerna 
fria. Bra golvfönar kan vara dyra. Besök en hundutställning, där brukar det rätt ofta finnas de 
som säljer golvfönar. Om inte annat finns det säkerligen någon hunduppfödare som kan tipsa 
dig om bra varianter eller ”googla” på nätet. 
 
Klipp klorna- behöver ingen närmare förklaring varför. 
Gör gärna det dagen/dagarna  innan. Kloklippning kan också vara ett stressmoment för katten 
så gör du det dagen innan blir det ett stressmoment mindre för katten under baddagen. 

Inga tovor går att ”tvätta bort” 
Tovor i kattens päls ska fixas innan bad och tvätt. Även det kan vara (om det är möjligt) bra 
att göra dagen/ dagarna innan. Det finns preparat som mjukgör tovorna så att de sedan lättare 
kan kammas ur. Så innan du badar, kamma igenom kattens päls och kontrollera att den 
är ”tovfri”. Har katten behov av trimning gör gärna det dagen/dagarna innan också. 

Vissa delar kan du gärna tvätta innan själva badet 
Tvätta ögon, rengör öron och tvätta ansiktet (tissues/ bomull/ svamp) 

Snygga till i omgivningen 
Plocka bort blötmat och rensa kattlådan innan du börjar. Inte kul om katten går in i en skitig 
låda när den är nytvättad eller ”geggar” in sig i blötmaten. 

Ta en paus 
Nu har du förberett det du behöver. Ta en paus, kela med katten och försök få allt att vara som 
vanligt. Katter är duktiga på att känna av vibbar och vet vad som vankas… 

Nu gäller det, vi går in i skarpt läge… 
1. Häll upp ca 40 gradigt schamponerat vatten, ställ i katten och prata lugnt (gör gärna 

det under hela bad och torkdelen). Låt stå. 
2. Dusch på. (Låt den gärna ligga nere under vattenytan där du sätter igång den så 

upplevs det inte så obehagligt för katten utan blir en lugnare start). Använd en sakta 
stråle och börja bakifrån. Svans, bakben, mellan och under – massera gärna med 
duschen. Arbeta fram mot nacken, sidor och under magen. Massera, prata på och öka 
sakta duschtrycket. Jobba med små och lugna rörelser. Gå vidare till hals och bröst. 
Upp mot mage. Håll gärna katten i ett fast grepp i nacken. Sist, håll försiktigt ner 
öronen och spola sakta över huvudet, låt det rinna ner över ansiktet. (katter, precis som 
människor gillar inte att få vatten i öronen) 
Nu ska katten vara genomblöt! 



3. Grundschamponering (öppnar hårstrået) Schamponera en del i taget. Fördela 
grundschampot*  väl överallt. Använd gärna svamp till ansikte och på mage (det kan 
du ha till hela kroppen såklart). Massera väl.  

4. Skölj med varmt vatten. Nu har du fått bort ”det värsta”. Töm bort vattnet du använt 
(=skitigt) 

5. Schamponera på nytt med finschampot* på samma sätt. Den här schamponeringen 
rengör det öppna hårstrået på djupet. Massera alla kroppsdelar. Gör det till en skön 
stund. 
Extra viktiga delar: Svansrot, mellan bak- och framben samt bakom och under 
öronen (detta pga. svettkörtlar) Glöm inte bort benen när du tvättar katten! de ska 
tvättas precis som du tvättat övrig kropp på katten!  

6. Skölj ur schampo. Skölj, skölj och sen kan du skölja ännu mera! 
7. Ta i balsam. (För strävhårskatten bör man använda balsam vid vardagsbad, inte till 

utställning). Balsam fungerar som en slags impregnering som stöter bort smuts och 
andra partiklar från att tränga in i pälsen. Massera in och låt det gärna sitta i en liten 
stund. Även här är det viktigt att inte glömma bort benen såklart… 

8. Nu kommer det jobbigaste…skölj, skölj, skölj, skölj, förstärk strålen och skölj! Skölj 
uppifrån så det rinner ner och av katten. Glöm inte magen och benen. Har du en katt 
som ska ha volym i pälsen så använder du varmt vatten. Ska pälsen vara blank och 
tyngre använder du  kallt (men inte iiiiskallt) vatten. 

9. BERÖM KATTEN OCH DIG SJÄLV! 
10. ”Krama ur” överflödigt vatten från svans ben och tassar. 
11. Svep in katten i skön handduk (se tipset ovan om varma handdukar) Sätt dig ner och 

vila med kattpaketet i famnen. Passa på att småtorka runt ögon, nos och 
ansikte. ”Mysmassera” uppe på huvudet. 

12. Ta med dig katten (fortfarande inlindad i handduken) till din färdigställda torkplats.  
Öppna  ”handdukspaketet” bakifrån. 

13. Börja torkningen bakifrån men massera nacke och huvud om det är möjligt. Torka 
mellan bakbenen, upp mot magen. 

14. Hjälp till att ”lyfta pälsen” med det hjälpmedel du anser fungerar bäst, d.v.s. separera 
hårstråna från varandra one by one. 

15. Gå över till mirakelkam så fort du känner att det fungerar i pälsen. Ju snabbare du kan 
separera hårstrået desto bättre. Detta för att undvika lock, krull eller skivning. 
Förbjuden i detta läge är kardan, den tar bara övre delen av hårstrået, vi vill till 
djupet. 

16. Arbeta från hud mot hårtopp. Använd en mindre/finare kam på ben och tassar. 
17. Resultatet blir alltid bättre om man torkar. När du upplever att katten är torr, fortsätt 

gärna i 10-15 minuter. Gärna med lite kallare luft. 
18. Beröm katten och låt den vara ifred! Pilla inte och håll på med den. Nu är den 

troligen trött på dig ett tag… 
 

Några PS och OBS vad gäller badandet: 
Kombinera inte olika märkestyper av schampon. Välj det märke du gillar och använd samma 
märke både som schampo och balsam. Att de ska fungera ihop är testat. Det behöver inte vara 
espree utan gäller såklart vilket märke du än väljer. Använd aldrig siliconschampo! Det 
stänger hårstrån från luft och rengöring, ger bara en tillfällig glans. När du köper borstar till 
pälsvården, köp gärna de som är med naturborst. 
 



På väg till- samt på utställningen 
Gå igenom katten innan du sätter den i transportboxen. Gör en extra check för anus, ögon och 
öron. När du kommer fram till utställningen, gör samma check innan veterinärbesiktningen. 
Ta det lugnt, en stressad katt = irriterad katt. 
Ställ iordning i utställningsburen. Katten ska ha tillgång till toalett, vatten och torrfoder. 
Håll koll på domaren. Cirka 20 minuter innan bedömning av din katt kan det vara lämpligt att 
ta ut den ut utställningsburen.  Gå igenom katten, glöm inte de så kallade gömda partierna. 
Använd aldrig puder på utställning, endast som torrtvätt om katten kissat eller bajsat 
på sig. Katten ska vara färdigpreparerad INNAN utställningen.  
 
Uppträd aktivt proffsigt vid domarbordet, d.v.s. var tyst och häng med på vad domaren vill se. 
Ska den t.ex. bedöma svansen, vänd katten så att domaren har den mot sig etc. 

Något om de olika schampon som Håkan tipsade om. 
Även här måste du testa dig fram vad som passar din katt bäst. Det finns olika sorter som 
passar olika hårtyper och framhäver olika färger. Vad du har för vatten spelar också in, d.v.s. 
om det är hårt eller mjukt vatten där du bor. Har du hårt vatten kan det vara mjukgörande 
schampon du ska ha och är det mjukt vatten passar det kanske bättre med något silkyshampo. 
Men som sagt, det som jag skriver här nedan ska ses som exempel.  
Under rubriken ”i skarpt läge” här ovan nämns  *grundschampo och *finschampo. Exempel 
på grundschampo är Espree Berry delight och Rain Forest som passar till de flesta typer av 
pälsar. Med fin schampo menas det som är mer ”specifikt”. Som ett exempel kan nämnas 
Bright White schampo vilket passar silver, vita och t.ex. lila katter väldigt bra. Till 
sköldpaddsfärgade katter föreslås ex Milk and honey eller Rainforest. 
På den här sidan kan du läsa mer om olika espree preparat: 
http://lupus.se/ 
 
Vad gäller oss i Skellefteå med omkrets så fanns Akvariecenter på plats under Håkan Egers 
pälsvårdskurs. Förutom att de själva fick lära sig mer om kattvård av Håkan så säljer de också 
de produkterna och kan ge dig lite tips om just Espree. Speciella flaskor att blanda i, finns 
också på Akvariecenter. 
 
Håkan Eger kan du kontakta på bland annat Facebook eller via mail: 
rosenboms@hotmail.com  
Han svarar gärna på dina frågor kring pälsvård och säkerligen om kattuppfödning också! 
 
Ansvaret för eventuella missuppfattningar och felskrivningar i texten ligger på mig som 
skrivit ihop det här dokumentet. Det är ett försök till sammanfattning utifrån Håkans prat och 
textunderlag vi fick ta del av på pälsvårdskursen. Allt fick jag inte med men mycket tror jag. 
// 
Katarina Bergsten, Solkatten 
www.nebe.se 
katarina@nebe.se 
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