Forslag til Felis Danica’s
Plenarforsamling
den 23. februar, 2014

Forslag fra FU til FDs plenarforsamling
1. Ændring af Felis Danicas vedtægter:
a. Ny §11 Dyrevelfærd
Kattenes velfærd er en grundsten for racekatteopdræt i FIFe og Felis Danica bidrager gennem
oplysning og uddannelse af katteejere og opdrættere til at fremme denne. Felis Danica kan i
særlige tilfælde, på anbefaling af en hoved- eller specialklub, efter godkendelse af
Forretningsudvalget bidrage økonomisk til veterinær assistance til enkelte katte eller grupper af
katte.
Begrundelse:
Det er i dag ikke muligt for Felis Danica at yde sådanne tilskud med hold i reglerne, og såfremt
økonomien tillader det, vil det være af stor værdi for vores opdrættere og også for vores image
udad til. Såfremt dette forslag vedtages, afsættes et beløb i Felis Danicas budget, i første
omgang svarende mindst til størrelsen på et eventuelt overskud fra Verdensudstillingen 2013.
b. Tilføjelse til §10 Udstillinger, stk. 2 Hobbyudstillinger - 2 nye afsnit tilføjes til slut:
Der gælder samme regler for vaccination som på en national/international udstilling.
Der må på en hobbyudstilling ikke fremvises eller reklameres for racer, der ikke kan godkendes
af FIFe.
Begrundelse:
At skabe mere klarhed over regelerne – ovenstående gælder for internationale udstillinger,
men der opstår af og til tvivl om hvorvidt dette også gælder for hobbyudstillinger.
2. Ændring til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler.
a. Sletning af følgende afsnit og renummerering af efterfølgende afsnit:
4.1.3 Farveændring
Er katten registreret med forkert farve, kan den farveændres efter udtalelse fra en dommer
med kompetence i den kategori som katten tilhører.
Har katten endnu ikke opnået en titel kan den ligeledes farveændres administrativt på skriftlig
anmodning fra kattens opdrætter eller af Felis Danicas Avlsråd.
4.1.4 Indførsel af Geno-/Fænotyperegistrering
Geno-/Fænotyperegistrering sker efter samme regler som farveændring
Begrundelse:
Ændring i FIFes Breeding and Registration Rules §5.1.1. fra 1.1.14 fastsætter præcis hvordan en
farveændring kan finde sted.- Reglerne for Geno-/fænotype registrering er ligeledes meget klar.

Felis Danicas tilføjelser i pkt. 4.1.3 og 4.1.4 er dermed forældede.
b. Ændring af afsnit 2 – Regler for killingernes navn
Sletning af eksisterende pkt. a)
a) Katten registreres med: Stamnavn, navn, køn, race og farve (i henhold FIFe EMS), Felis
Danicas registreringsnummer samt fødselsdato.
Begrundelse:
Indholdet i den eksisterende punkt a) er irrelevant, da disse informationer indgår i kravet til
stamtavlen jfr. FIFes Breeding and Registration rules afsnit 4.5. Der er derfor ikke længere
behov for en særlig Felis Danica regel.
c. Ændring af afsnit 2 – Regler for killingernes navn
Nyt pkt. a)
a) Nye stamnavne registreres altid med foranstillet landekode for Danmark.
Begrundelse:
Landekoden er ikke længere obligatorisk for nye stamnavne, jfr. FIFes Breeding and
Registration rules, men mange ønsker fortsat at bruge DK, og af hensyn til en konsistens i
registreringen gøres dette obligatorisk for opdrættere i Felis Danica.
3. Ændring af Felis Danica’s appendix A til FIFe’s udstillingsregler:
a. Sletning af afsnit 1.1. i Felis Danica’s appendix A til FIFe’s udstillingsregler og renummering af
efterfølgende afsnit.
1.1 Tilmelding til udstillinger (ref. FIFes udstillingsregler art. 1.13)
Danske udstillinger
Tilmelding til danske udstillinger kan ske til arrangerende klub.
Udenlandske udstillinger
Tilmelding til udenlandske udstillinger skal altid ske via egen hovedklub.
Ved tilmelding til udenlandske udstillinger skal betaling foregå direkte til den udenlandske
arrangør. Det anbefales, at man sender en kopi af sin tilmelding til den udenlandske arrangør,
samtidig med at man sender originalen til egen klubsekretær.
Begrundelse:
Efter opdatering af FIFe’s udstillingsreglers afsnit 1.13 er afsnit 1.1. ikke længere relevant, idet
det nu er lagt ud til den enkelte udstillingsarrangør at bestemme hvordan tilmelding foregår.
b. Ændring af afsnit 2.3 Kuld:
Herved forstås kuld, der konkurrerer inden for hver kategori på tværs af køn og race.
I denne sammenhæng består et kuld af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 3-4
måneder.
Ændres til:
Herved forstås kuld, der konkurrerer inden for hver kategori på tværs af køn og race.
I denne sammenhæng består et kuld af mindst 3 killinger fra samme kuld i alderen 4-6
måneder.

Forslag fra Katteklubben, JYRAK og Racekatten
(fremsat af: DK Chalinas ved Esben og Lisbeth Jørgensen (Jyrak), DK Gugs ved Mariann Jensen og Dennis
Christensen (Katteklubben), DK Lady Xieras ved Pia Larsen (Jyrak), DK Chagalls ved Marina Bøhrnsen (Jyrak),
DK Gensters ved Birgitte Genster (Jyrak), DK Malaika ved Mette Askov (Jyrak), DK Casetri ved Trine
Seidenfaden Carlsen (Racekatten), DK Lucardmis ved Merete og Aage Bertelsen (Jyrak))
Forslag om tilføjelse til de nationale stambogføringsregler, kapitel 1.3.6 Registrering af BRI kuld
Alle hankatte af racen British Shorthair skal være HCM skannet med resultat normal før brug i avl.
Skanningen må på parringstidspunkt højst være 4 måneder gammel for katte yngre end eller lige med 3 år
og 8 måneder gammel for katte over 3 år.
Skanningsattest skal fremsendes sammen med stamtavlerekvisitionens øvrige attester. Af
skanningsattesten skal fremgå følgende: Kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID-mærkning.
Motivation
HCM prævalencen i British Shorthair er ifølge Sara Granstrøms studie 20,4 % for hanner og 2,3% for
hunner. Da der må formodes at være lige mange hanner og hunner i en population giver dette en
prævalens på (20,4+2,3) / 2 = 11,35 %. Medtages grænsetilfælde (4,3 %) og other diagnosis (2,1 %)
diagnoser havner vi på 17,8%.
Denne prævalens skulle gerne bringes ned og skanninger er det eneste redskab vi har til rådighed. Derfor
bør vi skanne alle avlsdyr inden de bruges i avl. Da HCM udvikles gradvist er gamle skanninger af lav værdi
og reskanninger så tæt på parringstidspunktet som muligt er nødvendigt.
En kat tages typisk i brug i avl i alderen 1-1,5 år og en skanning på dette tidspunkt vil afsløre meget få
positive. I kattens unge år sker en hurtig udvikling af HCM for dem der ender med at blive rigtigt syge.
Derfor er det vigtigt at skanne meget tæt på parringstidspunktet når katten er ung. Omvendt er det mindre
sandsynligt at en 8 år gammel kat udvikler HCM i løbet af kort tid. Gamle avlskatte behøver man derfor ikke
at skanne helt så ofte.
Et skanningsresultat kan være normal, equivocal(grænsetilfælde), mild, moderat, severe og other diagnosis.
Other diagnosis betyder ikke at katten har HCM, men at der er noget andet galt med kattens hjerte. Som
oftest ved man ikke om det er arveligt, men det er ønskeligt kun at bruge katte i avl hvor vi ikke har
konstateret defekter. Forslaget vil således medføre selektion mod alle hjertesygdomme, der kan
identificeres ved skanning.
For grænsetilfælde gælder at man ikke entydigt kan sige at katten har HCM, men til gengæld er den ikke
helt normal. Vi ønsker at lade tvivlen komme kattene til gode, hvorfor disse katte heller ikke kan benyttes i
avl.
Da forslaget vil medføre, at der bliver taget katte ud af avl som ellers ville være blevet brugt, kan det
potentielt medføre en nedgang i den genetiske diversitet.
Denne nedgang vil dog blive begrænset af, at forslaget kun omfatter skanning af hankatte, yderligere er der
i forslaget heller ikke noget der forhindrer, at man bruge nære slægtninge til positive katte i avl, og derfor
vil man ikke se at hele familier udelukkes fra avl.

Fife Avls og registreringsregler

Dette er en oversættelse af Fife’s Fife breeding and registration rules afsnit 3.5.1 taget fra Felis danicas
hjemmside.

3.6 Genetiske sygdomme og tests
3.6.1 Testprogrammer
Katte fra racer som bærer på en risiko for en genetisk sygdom og som opfylder følgende kriterier:
-

At sygdommen er dødelig eller forårsager kroniske lidelser
At sygdommen optræder hos et betydeligt antal af racen
At en pålidelig test er tilgængelig, og sygdommen vil kunne elimineres, bør testes for sygdommen.

Hvert FIFe-medlem skal udvikle passende programmer.
Infomation vedr. genetisk testning og råd om testning, samt helbredsundersøgelser vil blive undersøgt og
informeret om via Helbreds- og Velfærdskommissionen (se Appendix I og Appendix II).
Helbreds- og Velfærdskommissionen kan hjælpe og vejlede FIFe-medlemmer med oplysninger om
genetiske sygdomme og testprogrammer.
Dommer- og Standardkommissionen (Judges & Standards-Commission), Avls- & Registreringskommissionen
(Breeding & Registration Commission) og de andre kommissioner skal om nødvendigt konsulteres.

Appendix II Anbefalede og obligatoriske helbredsundersøgelser før parring
Elektrokardiogram eller ultralydsundersøgelse for hjertesygdomme

PER, EXO, MCO, RAG, BRI, SPH
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Forslag fra DARAK, JYRAK, KATTEKLUBBEN og RACEKATTEN:
Forslag om følgende ændringer i standarden for Maine Coon
Tekst markeret ved gennemstregning xxxxxx slettes. Tekst markeret med fed og kursiv xxxxxx
tilføjes/erstatter det slettede.
____________________________________________________________
Head
Medium in size; square outline. Profile with a gentle concave slope.
Changed to :
Size in proportion to the body.
Broad wedge shaped head with a square outline to the muzzle. Profile with an upper increasing
concave slope, with good height seen in profile.
Motivation : The Maine Coon cat is a large breed and well balanced. Therefore it’s a mistake that
head should be of medium size.
The description of the Profile needs to be more precise. And to avoid low headshapes we need to
make it clear that the head should have a good height seen in profile and it is also important so the
cheekbones can be prominent.

Forehead
Gently curved
Changed to :
Slightly rounded forehead followed by a square line between the ears.
Motivation: Rounded foreheads can be wrongly interpreted that the Maine Coon´s should have a
rounded top. The Maine Coons should have a broad ear base and one ear width between; that is
why we think its needed to make it clearer in this part of the standard.
__________________________________________________________

Cheeks
Cheekbones high and prominent
Changed to :
Cheekbones well developed, high and prominent
Motivation :. To get the right balance; the cheekbones needs to be broader because the Maine Coon
is a powerfull cat.

Chin
Firm , in vertical alignment with nose and upperlip
Changed to :
Wide and deep enough to complete square look of the muzzle.
Motivation : In the General parts its says that the Maine Coon is large framed with a square outline of the
head. We want to clarify that point and have a red thread according to the standard of the Maine Coon.

Ears
Set high on head with a very slight outward tilt. Ears should be placed one ear's width apart. The width
extends slightly in older cats. Lower base set just slightly further back than upper base.
Changed to :
Rather high set, placed one ear's width apart.
Lower base set just slightly further back than upper base, showing a slight outward tilt.
Motivation : Today´s shape says : “Large, wide at the base. Moderately pointed. Lynx-tufts are desirable.
Tufts of the hair in the ears extend beyond outer edges of the ears”. The ears shall be large and have a
broad base and be placed with one ears width apart. This means that ears can not sit high on head. And we
want to clarify that point.

Legs
Substantial, medium length to form a rectangle with the body
Changed to :
Strong boning of medium length to form a rectangle with the body
Motivation : In the German and French part of the standard the following words are used ”kräftig” and
”forts”; for that point of view the correct word should be translated to “strong”.

”Scale of points”
Proposal to addition to text :
General shape, shape of nose, cheeks and muzzle, jaw and teeth, forehead, chin & profile.
Motivation : The profile is a very important detail of the Maine Coon; that is why we want this into the
General shape of the Head of the Maine Coon.
Faults
·

undershot chin

Motivation Its already described in General Part.

Faults - Ears
Changed to :
· Close to each other, vertical, erect, pointed
Motivation : To clarify the placement of the ears

Remarks
Proposal to delete following remarks
type must always take preference over colour.
· very slow maturing of the breed should be taken into account.
· mature males may have larger and broader heads than females.
· females are proportionally smaller than males. Allowance must be made for this significant difference
in size.
· length of coat and density of undercoat vary with the seasons.

Motivation : It is obvious remarks and also that the development from individual to individual is
various.

Forslag fra DARAK og JYRAK
1. I FIFes avls- & registreringsregler, afsnit 6.15 tilføjes:
”Novicekatte er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at krydse nogen anden race ind i NFO.”
”NFO” tilføjes listen i afsnit 9.2.1.

Begrundelse: Den store bestand af norske skovkatte kan frembringe alle de i standarden ønskede
egenskaber.
Krydsning med andre racer og optagelse af novicer indebærer risiko for, at bestanden får uønskede
egenskaber som f.eks. arvelige sygdomme, ikke-tilladte farver og andre blodtyper.

Forslag fra DARAK
1. Forslag vedr. MCO standard – se tidligere
2. Forslag vedr. NFO – se tidligere
3. Ændringsforslag til FIFe Show Rules 5.4 The official show classes
Klasse 9 Åben (CAC)
Klasse 10 Kastrat (CAP)
Klasse 11 Ungdyr 7 - 10 måneder
Klasse 9: ÅBEN
Denne klasse er åben for katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I
denne klasse kan der uddeles CAC.
Klasse 10: KASTRAT
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som er 10 måneder gamle under udstillingen (se artikel
1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAP.
Klasse 11: UNGDYR 7-10 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 7 måneder, men endnu ikke 10 måneder gamle (se artikel 1.17.e og
3.1).
Foreslås ændres til
Klasse 9 Åben (CAC)
Klasse 10 Kastrat (CAP)
Klasse 11 Ungdyr 7 - 11 måneder

Klasse 9: ÅBEN
Denne klasse er åben for katte, som er 11 måneder gamle under udstillingen (se artikel 1.17.e og 3.1). I
denne klasse kan der uddeles CAC.
Klasse 10: KASTRAT
Denne klasse er åben for neutraliserede katte, som er 11 måneder gamle under udstillingen (se artikel
1.17.e og 3.1). I denne klasse kan der uddeles CAP.
Klasse 11: UNGDYR 7 -11 MÅNEDER
Denne klasse er åben for katte, som er 7 måneder, men endnu ikke 11 måneder gamle (se artikel 1.17.e og
3.1).
Forslaget er foranlediget af den forkortelse, der er foretaget af killinge- ungdyrsklassens periode med 1
måned, gældende pr. 1. januar 2014, hvilket i reducerer tidsrummet hvorunder JW- titlen kan opnås med 1
mdr. Dette må formodes at bevirke en øget risiko for intensivering af stress med evt. svækkelse af killingers
og ungdyrs umodne immunsystem til følge, såfremt udstillerne ønsker at forsøge at erhverve JW-titlen.

Endvidere vil ændringen medvirke til, at voksne katte er 1 måned ældre og fremstår mere modne, når de
udstilles i klasse 9 og 10.

4. Nationalt ændringsforslag.
Betegnelsen ungdyr udskiftes med junior/juniorer generelt, eftersom de danske udstillinger er
internationale, og som sådan henvender sig til en international medlemsskare, hvor engelsk anvendes i stor
udstrækning. Betegnelsen benyttes i FIFe’s engelsksprogede regelsæt, ligesom de svenske og norske FIFe –
organisationer anvender denne benævnelse.

5. Tilføjelse til FIFes Breeding & Registration Rules § 6.7 EUR (European)
Lukning for klasse 13a og 13b for Europé
Vi vil gerne stille forslag til at klasse 13a og 13b bliver lukket for Europé racen.
Begrundelse
Vi har igennem de sidste 2 år oplevet en massiv godkendelse af huskatte til racen og at der ukritisk bliver
godkendt hele killingekuld. Der er ca. godkendt 15 killinger alene inden for det seneste år, samt flere
huskatte med bla. blod type B. Vi har også oplevet at FD Avlsråd har godkendt Europé/Britte parring. Fra
hvad vi har hørt så mener FD´s Avlsråd at der mangler avls materiale i racen, men dette er vi ikke enige i, da
der findes 25+ opdrættere i Sverige og mange flere i Finland. Det er jo kun et spørgsmål om at rejse efter
det. I vores Europé opdræt har vi en indavls procent på ca. 1,4 i snit på 19 kuld hvor de 11 kuld er med 0%,
så vi er ikke enige i at der mangler avlsdyr.
Vi oplever også at det kun er i Jylland at disse klasser forefindes inden for Europé.
Vi oplever dommere der spørger udstillere om deres fremviste kat har fuld stamtavle, hvis der hersker tvivl
fra dommere nu p.g.a. udseende om racen er ren, så er der et meget stort problem.
Vi beder om at få lukket for klasserne så racen kan kommer op rette vej igen, også med sit ry og rygte.

Forslag fra Katteklubben
1. Forslag vedr. BRI – se tidligere.
2. Ændring af § 7 i Felis Danicas vedtægter:
c) Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende ordinære valgperioder (6
år). Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige
forretningsudvalgsmedlemmer.
Slette den første sætning vedr. tid og bibeholde sætningen vedr. stemmeret.

3. Addition to FIFe’s Show-rules §1.15:
d. In case of judges exam or parallel judging, cats entered in class 1-12 may be appointed to
participate. Participation is obligatory.
Withholding a cat from an exam or parallel judging automatically withdraws the cat from
further participation in regular judgement.

Forslag fra JYRAK
1. Forslag vedr. BRI – se tidligere
2. Bilag 2 – Ændring af Felis Danicas Vedtægter §7
§ 7:
c) Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende ordinære valgperioder (6
år).
Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige
forretningsudvalgsmedlemmer.

Den første sætning vedr. tid slettes helt; og sætningen vedr. stemmeret bibeholdes.

Argument: Det giver ingen mening at tiden skal afgøre hvornår det er tid at skifte formand. Selv den
amerikanske præsident sidder længere end FD´s formand kan!

3. Ændring af Felis Danicas Vedtægter – Ny § 11
Ny §11 Dyrevelfærd
Kattenes velfærd er en grundsten for racekatteopdræt i FIFe og Felis Danica bidrager gennem oplysning og
uddannelse af katteejere og opdrættere til at fremme denne.
Felis Danica kan i særlige tilfælde, fx på anbefaling af en hoved- eller specialklub, efter godkendelse af
Forretningsudvalget bidrage økonomisk til organisationer eller foreninger som arbejder med at fremme
kattenes velfærd.

Begrundelse:
Det er i dag ikke muligt for Felis Danica at yde sådanne tilskud med hold i reglerne, og såfremt økonomien
tillader det, vil det være af stor værdi for vores opdrættere og også for vores image udad til. Såfremt dette
forslag vedtages, afsættes et beløb i Felis Danicas budget, i første omgang svarende mindst til størrelsen på
et eventuelt overskud fra Verdensudstillingen 2013.
I forhold til det oprindelige forslag fra FU er dette forslag bredere og der kan ikke ydes tilskud til
enkeltopdrættere, men kun ti organisationer der arbejder for kattenes velfærd.

4. Forslag til FIFes Generalforsamling om ændring af European til European Shorthair
Change of name for the EUR
The name European is changed to European Shorthair

Motivation:
The breed is a shorthair breed and the original name was European Shorthair.

As the British has changed the name back to the original names it seem sensible to do the same thing for
the EUR.

5. Ændring af FIFes Show Rules artikel 1.15 d
Forslag til tilføjelse til FIFe show rules:

Show rules § 1. 15, new section:
d. In case of judges exam or parallel judging cats entered in classes 1 - 12 may be appointed to
participate. Participation is obligatory. Withholding the cat from an exam or parallel judging
automatically withdraws the cat from its participation in the class it has been entered in for
regular judgement.

Argument: Præcisering af nuværende praksis.

Forslag fra Racekatten
1. Forslag vedr. BRI – se tidligere
2. Forslag vedr. MCO standard – se tidligere

