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Forslag nr 1 fra Forretningsudvalget 
 
Tilføjelse til Felis Danicas appendix A til FIFes udstillingsregler – nyt afsnitsopdeling, 
samt nyt afsnit 1.4.2. 
 
Eksisterende tekst: 

1.4 Smitsomme sygdomme (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)  
Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises 
der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.  
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdom-
men, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.  
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisnings-
grund påføres af dyrlægen  

 
Ny afsnit 1.4: 

1.4 Smitsomme sygdomme (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)  
1.4.1 
Vedrørende katte, der er eller har været inficeret af smitsomme sygdomme, henvises 
der til de til enhver tid gældende karantænebestemmelser for Felis Danica.  
Først når alle katte i udstillerens husstand af en dyrlæge er erklæret fri for sygdom-
men, kan katte fra udstillerens husstand igen udstilles.  
Hovedklubberne udfærdiger en seddel, som stemples af dyrlægen. Evt. afvisnings-
grund påføres af dyrlægen 
 

Tilføjelse: 
 
1.4.2. 
Der er 24 timers karenstid på anvendelse af receptpligtige øjenpræparater set i for-
hold til udstillingens starttidspunkt. Der må ikke anvendes receptpligtige øjenpræ-
parater på udstillingsdagen. 

 
Begrundelse: hvis der er behov for at anvende receptpligtige øjenpræparater dagen før en 
udstilling, bør alene hensynet til katten diktere, at den bliver hjemme. Katte, der har be-
hov for receptpligtige øjenpræparater på selve udstillingsdagen, bør ikke komme gennem 
dyrlægekontrollen. 
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Forslag nr. 2 fra Forretningsudvalget 
 
 
Tilføjelse til de Nationale Stambogsføringsregler 
 
1.2 Hankatte  
Ejeren af en Felis Danica registreret hankat skal være medlem af en Felis Danica tilslut-
tet hovedklub.  
 
Hankatten skal være registreret i Felis Danicas stambog hvis den ejes af et medlem af en 
Felis Danica tilsluttet hovedklub.  
 
Tilføjelse: 
Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor 
hunkatteejeren ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund. 
 
Første gang et kuld registreres efter en hankat, noteres den underskrivende opdrætter, 
som ejer af hankatten. Hvis en Felis Danica registreret hankat ejes af flere personer, skal 
1 af disse opgives som den der har dispositionsret til at underskrive parringsattesten 
(underskrevet aftale skal indsendes til stambogsføreren, via egen hovedklub).  
Alle hankatte ejere som er medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub er forpligtet til 
at attestere hankattens avlstjeneste.  
 
Ved brug af hankat registreret hos et andet FIFe medlem eller anden organisation skal 
parringsattest samt kopi af hankattens stamtavle indsendes ved registrering. 
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Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget 
 
Tilføjelse til Felis Danica vedtægter 
 
§11 Dyrevelfærd 
 
Eksisterende tekst: 
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 godken-
delse af Forretningsudvalget bidrage økonomisk til veterinær assistance til enkelte katte 
eller grupper af katte. 
 
Tilføjelse: 
 

Felis Danica afsætter hvert år penge til en velfærdspulje reserveret til ovennævnte 
formål. Beløb, der i et givet regnskabsår ikke anvendes til formålet, overføres til næ-
ste regnskabsår. 
For at sikre indtægter til supplering af puljen, opkræver Felis Danica et gebyr pr 
stamtavle, svarende til 2,5% af den til en hver tid gældende basispris for stamtavler. 
Opkrævede gebyrer overføres ubeskåret til velfærdspuljen. 
 

Begrundelse: Efter Verdensudstillingen i 2013 var Felis Danica i stand til at afsætte kr. 
50000 til ovennævnte pulje. Der er ikke tidligere taget stilling til hvorledes puljen skulle 
suppleres. Vi har i indeværende år gjort et kraftigt indhug i puljens indhold, og vi har 
desværre ikke grund til at tro at behovet vil blive mindre i kommende år. 
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Forslag fra DARAK 

National tilføjelse til FIFe Show Rules §4.9.3 

4.9.3 Best In Show  
Huskatte kan få maksimalt 2 BIS‐titler:  
• BIS huskat langhår og BIS huskat korthår, eller  
• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller  
• BIS huskat  

De to førstnævnte punkter kan kun bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt mindst 3 af hver pels‐
længde eller mindst 3 af hvert køn. Ellers uddeles der kun én BIS huskat på tværs af pels‐
længde/køn. 

Begrundelse: 
Ensartning af reglerne på tværs af klubberne 

 


