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Domare Annika Berner  
Har fått så många goa skratt när 
jag scrollat mig fram och tillbaks 
genom bidragen i den här 
kategorin 😁 

Jag har fastnat i mina tankar och 
möjliga scenarios i timmar. Här, 
precis som i de andra 
tävlingskategorierna, har jag bara 
5 platser att förfoga över. Det var 
inte lätt, men här är mina val. 

Vinnare klass 7 – Bästa actionbild



 # 5 Bästa actionbild
  
 Come on katten , det svänger ju… 
 Älskar tanken på vad som utspelar sig 

sekunderna efter att det här fotot är taget. 
Det här är vad jag kallar syskonkärlek ☺ 
Varför sitta still och titta ut över tomten, när 
man kan dra en repa över altanen? Ett bra 
knep att få igång sina syskon kan ju just 
vara det här, det oslagbara 
överraskningsmomentet. 

 Hona, 7 veckor, a 03 24 och hane, 7 
veckor, n 03 24. 

 Ägare: Johanna Grebner (651) 

 
 



 # 4 Bästa actionbild
 

Se upp där nere… 
 Full fart framåt… eller kanske 

neråt? ☺ Det är en härlig 
speed i den här bilden, men 
ganska säkert gick den här killen 
in för en helt ljudlös landning, på 
elegant skogkattmanér. 

 Kastrerad hane, 1 år, n 03 22 
Fotograf: Fredrik Sjöström 

 Ägare: Åsa Johansson Lundberg 
(3872)  

 



 # 3 Bästa actionbild
 

Vad hände… 

 Ja det kan man undra. Kanske en 
klättertur, eller balansgång på galgen, 
eller så kanske hon helt enkelt bara 
ville prova mammas nya kappa. Roligt 
är det i alla fall, och ta en ordentlig titt 
på uttrycket… tänker hon inte …f***n 
också, det gick ju så bra ☺  

 Fertil hona, 1 år & 4 månader, ns 09 
Ägare: Lennea Aterius (3968) 



 # 2 Bästa actionbild
 

Fart och fläkt, eller kanske följa 
John… 

 Man kan riktigt känna hur det fläktar 
runt benen då de här två kompisarna 
kommer galopperande över 
gräsmattan. Må bäste man vinna, 
frisyren får se ut hur den vill. En 
underbar fart i den här bilden och jag 
hade gärna velat se hur jakten avlöpte 
☺  

 Kastrerad hane, 6 år, a 09 22. 
Kastrerad hona, 6 år, n 09 22. 

 Ägare: Kerstin Wesslén (3159) 



# 1 Bästa actionbild
 

Fångad i flykten… 

 Vem som fick sig en näsbränna här 
kan man fundera över. Klarade sig biet 
undan med blotta förskräckelsen, eller 
fick katten sig kanske en minnesbeta 
☺  
Fotografen blev kanske glad då 
anfallet av den fina petunian blev 
avbrutet. En underbar actionbild som 
fågar våra katters sanna natur. 

 Kastrerad hane, 8 mån, a 09 22 

 Ägare Yvonne Mukkavaara (3494) 

 


