Årsberetning fra Felis Danicas Avlsråd 2010
Skrevet af: Birgit Hartoft, januar-februar 2011
Avlsrådet for 2010 har bestået af:
Birgit Hartoft (formand)
Marianne Seifert-Thorsen (sekretær)
Ole Amstrup
Jette Eva Madsen
Diana Jensen
Der er i årets løb blevet registreret 17 sager. Pga. det velfungerende intranet-site, som den tidligere formand
har sat op, har det været muligt at behandle næsten alle sager via kommunikation ad denne vej, så der er
kun blevet afholdt 2 møder i årets løb.
Det første møde blev afholdt kort efter plenarforsamlingen for at vi kunne konstituere os, og foreslå
arbejdsgange omkring de enkelte sager, herunder gennemgang af intranet-værktøj, Twiki.
Der var fra FDs formand fremsat en ønske om at Avlsrådet skulle kigge på nogle mere langsigtede tiltag end
den rene sagsbehandling, og forskellige initiativer blev diskuteret. Desværre har en del af Avlsrådets
medlemmer været hårdt ’arbejdsramt’, hvilket har medført at kun mindre initiativer har kunnet gennemføres.
Til gengæld vil det fremgå af sagsgennemgangen, at de forslag der er fremsat til FD Plenarforsamling fra
Avlsrådet til forbedring af registreringspraksis har solid bund i det forgangne års sagsbehandling.

Sagsgennemgang
Afsluttede sager
1. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører om importeret Ragdoll med fejl i SVERAKstamtavle
Svar: Katten kan kun registreres som XLH og skal fremstilles i klasse 13b for godkendelse til re-registrering.
NB: Denne sag var årsag til en del diskussion også med FU og kom til at danne præcedens for en del
senere sager.
2. Forespørgsel fra medlem om registrering af Celtic Shorthair
Svar: Celtic Shorthair er ikke godkendt af FIFe. Kan kun registereres som XSH og ikke som Europe, pga. de
forskelle der findes i standarderne for de to racer.
3. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører om registrering af Devon Rex kuld.
Svar: Der tilføjes en kommentar om at forfædre har indgået i SVERAK avlsprogram og er re-registrerede.
4. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører om registrering af Sphynx importer fra TICA
med farvekoder (sølv), som ikke accepteres for racen i FIFe.
Svar: Importerne registreres i henhold til FIFes og Felis Danicas regler, dvs. uden angivelse af sølv
5. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører om registrering af Japansk Bobtail importer
fra CFA med ugenkendelige farveangivelser og som langhår, samt med ukendte forfædre i 3. generation.
Svar: Da importen kun kan registreres som XSH, og kun få den godkendt til avl med udarbejdelse af et
detaljeret avlsprogram og der er lange udsigter til at FIFe godkender Japansk Bobtail langhårsvariant, har
kunden valgt at fortsætte med at registrere i CFA.
6. Forespørgsel fra opdrætter om registrering af killing til avlsbrug efter ups-parring mellem Europe og huskat
Svar: Killingen bliver registreret som Europe, da den har nået at blive udstillet og godkendt som sådan af to
dommere.

7. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører om registrering af importeret Tyrkisk Van med
mangelfulde informationer om øjenfarve på TICA / SVERAK stamtavle samt delvist ukendt baggrund.
Svar: Kattene kan kun registreres som XLH på baggrund af den eksisterende dokumentation, og skal
fremstilles til godkendelse for re-registrering (udstillingsklasse 13b) før de må indgå i avl. Hvis de ikke
udstilles i klasse 13b skal der indsendes et detaljeret avlsprogram med angivelse af målrace til Avlsrådet for
godkendelse, før de evt. kan anvendes i avl.
8. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører ang. registreringsfejl på nogle forfædre i en
Brite-stamtavle
Svar: Der er tidligere registreret et afkom efter racekryds som Brite, hvor den burde have været registreret
som XSH med målrace. Dette medfører at dens afkom og næste generation kun kan registreres som XSH,
med mindre at den fejlregistrerede kat kan fremstilles i klasse 13b og godkendes til re-registrering.
NB: Dette er et sammendrag af en temmelig kompliceret diskussion og dens resultat. Dette resultat
tilfredsstillede ikke kunden, som derfor blev henvist til at anke sagen til FU.
9. Forespørgsel fra opdrætter ang. mulig import af Ocicat fra Tjekkiet pga. Aby-forfader i fjerde generation.
Svar: Importen vil blive registreret som XSH med målrace. For at få den omregisteret til Ocicat skal den
fremstilles i klasse 13b og godkendes til re-registrering.
NB: Senere viste det sig, at katten iflg. tjekkisk procedure for eksporter var blevet fremstillet til re-registrering
og derfor re-registreret inden eksport, hvorfor katten kunne registreres som OCI i Danmark også.
10. Forespørgsel fra opdrætter om tilladelse til racekrydsning mellem Brite og Europe (Europe som målrace)
Svar: Der gives tilladelse til racekrydsning på baggrund af indsendt avlsprogram med visse krav om test for
visse arvelige sygdomme og med krav om statusopdatering til Avlsrådet årligt.
11. Forespørgsel fra opdrætter om tilladelse til racekrydsning mellem Brite og Orientalsk Korthår
Svar: Der gives tilladelse til racekrydsning på baggrund af indsendt avlsprogram med visse krav om test for
visse arvelige sygdomme og med krav om statusopdatering til Avlsrådet årligt.
12. Forespørgsel fra opdrætter om manglende øjenfarve i stamtavler på hvide Norske Skovkattekillinger
Svar: Iflg. FIFes og Felis Danicas registreringsregler skal der ikke anføres øjenfarve på stamtavlerne for
hvide katte af racerne Norsk Skovkat og Maine Coon.
13. Forespørgsel fra opdrætter ang. ikke-stambogsført Europe efter to stambogsførte forældre
Svar: Afvist som sag for Avlsrådet. Kan afgøres af FU eller ved at få opdrætteren til at melde sig i klub og
stambogsføre de nødvendige dyr.
14. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører ang. registering af importeret Peterbald
Svar: Katten skal registreres som XSH og skal fremstilles i klasse 13b med henblik på godkendelse for reregistrering.
15. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører ang. registrering af importeret Ragdoll med
Ragamuffin i anerne.
Svar: Katten skal registreres som XLH og skal fremstilles i klasse 13b med henblik på godkendelse for reregistrering.

Ikke afsluttede sager
16. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører ang. registrering af importeret Sphynx
(agouti efter non-agouti forældre). Indgået ultimo september 2010.
Status: Avlsrådet har udbedt sig uddybende oplysninger fra kunden, som endnu ikke har svaret.
17. Sag lagt op i ARs sagsbehandlingssystem af stambogsfører ang. registrering af importeret Kyrilisk
Bobtail med flere problemer i stamtavlen (herunder kyriliske bogstaver, forkert racebetegnelse, manglende
farvebetegnelse m.m.).
Indgået ultimo december 2010.
Status: Avlsrådet har udbedt sig uddybende oplysninger fra kunden

Forslag til Plenarforsamlingen
Forslag om oprettelse af en national udstillingsklasse 13d til vurdering og om nødvendigt omregistrering af
katte, der importeres fra andre organisationer end FIFe, for at stambogsføreren kan registrere kattene i
overensstemmelse med FIFes og Felis Danicas regler. Avlsrådet har erfaring for at stamtavlerne i andre
organisationer kan være meget afvigende i mængden og organiseringen af den nødvendige information.
Dette forslag er direkte affødt af de mange importsager med mere eller mindre mangelfulde stamtavler, som
Avlsrådet har behandlet i de seneste år. Forslaget affødte desværre nogen turbulens og misforståelser vedr.
klasse 13ds anvendelse. Det er derfor blevet trukket igen, og vil blive revurderet af Avlsrådet i det
kommende år.
Forslag til ændring af Felis Danicas Stambogsføringsregler. Her er der tale om præciseringer af de
eksisterende regler, bl.a. med baggrund i de sager Avlsrådet har set på i det forgangne år og andre
henvendelser og diskussioner i diverse fora (f.eks.om hvor mange killinger der udgør et kuld i forbindelse
med reglerne for ”3 kuld på 2 år”).

Konklusion
Det forgangne år har være domineret af en række sager som har medvirket til at Avlsrådet har fået
udarbejdet en mere sikker procedure for håndtering af importkatte med registreringsproblemer, og at der er
blevet stillet forslag om en decideret udstillingsklasse til afklaring af netop disse kattes problemer.
I det hele taget finder jeg som Avlsrådets formand at de forslag som Avlsrådet fremsætter til
plenarforsamlingen i 2011, er et godt udtryk for at Avlsrådets medlemmer holder ørerne åbne og tænker på
de langsigtede konsekvenser af de sager og henvendelser de håndterer i det daglige.
Her har den største indsats helt afgjort ligget hos Marianne Seifert-Thorsen som Avlsrådets tilsyneladende
utrættelige sekretær, som med bibliotekarens viden om hvor man henter information har sikret, at alle – både
kunder og Avlsrådsmedlemmer – har fået den nødvendige information i sagsbehandlingen; og hos Ole
Amstrup som på bedste vis har sikret at alt blev nøje læst og aldrig misforstået, samt at hver eneste
relevante paragraf i Felis Danicas og Fifes regler så vel som genetikkens regelsæt blev overvejet, når de var
relevante.
Behandlingen af sagerne har fungeret effektivt, og bortset fra 3 af de nu lukkede sager er alle sager blevet
behandlet, afgjort og lukket på maksimalt en måned.
Der er blevet udarbejdet en ret stramt formuleret procesbeskrivelse for Avlsrådets arbejdsproces baseret på
det mere uddybende ’workability dokument’, som Avlsrådet udarbejdede for et par år siden. Den nye
procesbeskrivelse er dog først blevet færdiglavet i december og afventer godkendelse af samtlige Avlsrådets
medlemmer.
Ved vores første møde diskuterede vi om det ville være muligt for os at kigge på hvad racekattefolk
henvender sig med af problemer til deres dyrlæge. Dette for at øge vores viden, så vi bedre kan støtte
opdrættere i deres arbejde. Desværre er det ikke lykkedes os at komme videre med dette initiativ i det
forløbne år. Vi håber på bedre held i det kommende.

