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Ad. 1 

Lars Seifert-Thorsen valgt. 

 

Ad. 2 

Jyrak: Dorte Elwarth 

Racekatten: Camilla Scharff 

Darak: Richard Remvold 

Katteklubben: Kirsten Ulsøe. 

 

Ad 3 

Formandens beretning 2014 

2013 blev et spændende år i Felis Danica. Det var året, der stod i Verdensudstillingens tegn, og stort 

set al vores aktivitet året i gennem har på en eller anden måde været præget af dette. 

 

Men lad os starte hvor vi plejer: medlemstallet. Heller ikke 2013 blev et år med fremgang.  Antallet 

af hovedmedlemmer er faldet fra 1935 til 1881 det seneste år – en nedgang på 54 hovedmedlemmer. 

Hvis man skal se noget positivt i dette er det dog, at der synes at være tale om en opbremsning, idet 

medlemsnedgangen i de foregående år har været en hel del større.   

En klub, Katteklubben, har haft fremgang mens de øvrige har sat til, hvilket har medvirket til en 

forskydning i antallet af plenarer, der i år ser således ud: 

 

JYRAK 9, Katteklubben 5, DARAK 4 og Racekatten 3 plenarer. 

 

Klub 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Plenarer 

JK  1085 989 785 793 751 730 9 

KK 245 341 387 439 414 450 5 

DK  529 559 529 464 415 379 4 

RK  727 580 480 380 355 322 3 

I alt  2586 2469 2181 2076 1935 1881 21 

Differenc

e  -117 -288 -105 -141 -54  

 

 

 

Årets begivenheder 

Den helt store begivenhed i årets løb var selvfølgelig Verdensudstillingen i Gigantium i Aalborg 

den 26. og 27. oktober. Det var en opgave, vi havde arbejdet hen i mod i flere år, og som havde 



krævet mange kræfter fra alle klubberne. Det vil være umulig at begynde at takke alle, der bidrog, 

for rigtigt mange har hjulpet i større eller mindre grad, og det har været meget positivt at opleve den 

store samarbejdsvilje, der har præget hele forløbet. Tak til jer alle – ingen udstilling, heller ikke en 

Verdensudstilling, bliver til uden en stor arbejdsindsats i baggrunden, bag scenen, før og efter 

udstillingen. Den største indsats, er den, som udstillerne ikke ser, og desværre ikke forstår, med 

mindre de selv har prøvet at være en del af et udstillingsteam.  

Vi kunne heller ikke havde holdt udstillingen uden hjæp fra vores hovedsponsor, Royal Canin, og 

også de skal have stor tak for hjælp og samarbejde. 

 

Vi havde håbet at nå op på 1400 katte, og 2 uger før så det faktisk ikke særligt godt ud. Men så tog 

det fart, og vi nåede op på hele 1669 katalognumre. Det betød, at udstillingen blev den største, der 

nogen sinde er afholdt i FIFe regi, og Felis Danica fik overrakt et diplom på dette af FIFes 

Generalsekretær. 

 

Under Gallamiddagen på WS fik Felis Danica lejlighed til at sige tak for mange års indsats til 

tidligere formand for Felis Danica og DARAK, Aase Nissen. Aase fortsætter heldigvis i 

katteverdenen, da hun jo ud over sin indsats som opdrætter og foreningsmenneske er en populær 

dommer. 

 

Det var vores mål at Verdensudstillingen ikke skulle give underskud, eller at underskuddet i hvert 

fald skulle holdes på et lavt plan, så ikke Felis Danicas økonomi skulle holde for hårdt for. Dette 

mål blev nået, og der blev faktisk et mindre overskud, ikke mindst takket være det uventet store 

antal besøgende, vi nåede op på.  

 

Vi havde på forhånd besluttet, at hvis der mod forventning skulle blive et overskud, så skulle det 

anvendes til et godt formål, og vi har derfor stillet forslag til plenarforsamlingen om, at det skal 

være muligt for FD at udbetale penge til veterinær assistance i særlige tilfælde. Vi tænker her på 

sådanne situationer, som desværre af og til opstår, hvor et opdræt bryder sammen og et større antal 

katte skal reddes ud af en dårlig situation. Som reglerne er pt har Felis Danica ikke mulighed for at 

hjælpe. Hvis forslaget vedtages, sættes overskuddet fra WS af til dette formål. 

 

2013 blev også året hvor vi endelig kunne leve op til en plenarforsamlingsbeslutning fra 2007 om at 

levere en åben stambog. Heldigvis er vi nu kommet så langt med vores projekt med at samle og 

omlægge stambogen, at det var muligt. Der vil helt sikkert komme ønsker om udbygning af den 

åbne stambog med andre og mere avancerede søgemuligheder, mulighed for at foretage 

testparringer mm, og dem må vi så tage hen ad vejen. 

Det, der står mere presserende for, er at få stabiliseret vores web, www.felisdanica.dk. Vi har i årets 

løb haft flere uheldige nedbrud, som har betydet tab af data, og dermed ekstraarbejde for vores 

travle webmaster, og været til stor irritation for brugerne af siderne. Det beklager vi selvfølgelig, og 

vi vil i det kommende år kigge på hvad vi kan gøre for at gøre vores web mere stabil, og 

forhåbentlig også mere indbydende – den trænger efterhånden kraftigt til et face lift. 

 

Mødeaktivitet 

Mødeaktiviteten har været præget af WS, hvor der er holdt 2 dagsmøder, og derudover er der 

afholdt et møde i forlængelse af mødet med specialklubber og råd i januar og et kort FU møde i 

forbindelse med plenarforsamlingen i februar. Derudover er der afholdt 3 telefonmøder, og i tillæg 

afvikles sagsbehandling løbende via email.  

http://www.felisdanica.dk/


 

Stambogsføring 

2013 gav en registrering af 4045 stamtavler, hvilket desværre er en nedgang i forhold til 2012 på 

520 eller næste 12%. Nedgangen er fordelt over alle kategorier, men den største antalsmæssige 

nedgang ligger i kategori II, hvor MCO går ned med 267 stamtavler, og NFO med 92 – i alt en 

nedgang i kat. II på 331 stamtavler, eller næsten 64% af den samlede nedgang. 

 

 

Antal 

Stamtavler 

ialt   

Race 2012 2013 

Differen

ce % Diff. 

EXO 164 101 -63  -38,41 

PER 345 337 -8  -2,32 

Kategori I 509 438 -71  -14 

MCO 1091 824 -267  -24,47 

NFO 758 666 -92  -12,14 

RAG 189 214 25  13,23 

SBI 644 677 33  5,12 

SIB 85 71 -14  -16,47 

TUA 6 0 -6  -100,00 

TUV 16 6 -10  -62,50 

Kategori 

II 2789 2458 -331  -11,87 

ABY 120 99 -21  -17,50 

BEN 94 91 -3  -3,19 

BML 16 17 1  6,25 

BRI 374 357 -17  -4,55 

BUR 132 120 -12  -9,09 

CHA 0 10 10  --- 

CRX 36 17 -19  -52,78 

DRX 20 6 -14  -70,00 

DSP 2 4 2  100,00 

EUR 65 88 23  35,38 

KBL 36 29 -7  -19,44 

KBS 2 4 2  100,00 

KOR 6 16 10  166,67 

MAU 1 3 2  200,00 

OCI 35 13 -22  -62,86 

RUS 50 29 -21  -42,00 

SIN 1 0 -1  -100,00 

SNO 1 1 0  0,00 

SOM 28 36 8  28,57 

SPH 34 53 19  55,88   



MAN 0 0 0  --- 

CYM 0 0 0  --- 

Kategori 

III 1053 993 -60  -5,70 

BAL 6 3 -3  -50,00 

OLH 6 3 -3  -50,00 

OSH 44 51 7  15,91 

PEB 3 12 9  300,00 

SIA 116 75 -41  -35,34 

SYL 0 1 1  --- 

SYS 1 2 1  100,00 

Kategori 

IV 176 147 -29  -16,48 

XLH 9 5 -4  -44,44 

XSH 28 4 -24  -85,71 

Øvrige 38 9 -29  -76,32 

Grand 

Total 4565 4045 -520 -11,391 
 

     

 

Antal 

stamtavle

r pr klub 

   

Klub 

Antal 

katte 

DARAK 1007 

JYRAK 1591 

KATTEK

LUBBEN 588 

RACEKA

TTEN 859 

Total 4045 

 

 

Vi har som bekendt kun vores stambogsfører ansat på deltid, og derfor arbejder vi på at smidiggøre 

arbejdsgangene, sådan at vi kan bevare en leveringstid, der er acceptabel for opdrætterne. Der er 

indført et online værktøj, som stambogssekretærer og stambogsfører bruger – det gør det nemmere 

for begge parter at holde styr på de mange papirer, der sendes frem og tilbage mellem klubber og 

stambogsfører. Det vil dog altid kunne mærkes, når stambogsfører holder ferie, hvilket vi håber, der 

er forståelse for.  

 

 

Kattemagasinet 

I 2013 blev Kattemagasinet elektronisk, og det var en vigtig ting for Felis Danicas økonomi.  



Vi var selvfølgelig godt klar over at det ville være en stor omvæltning for mange, og rigtig mange 

har benyttet sig af muligheden for at betale for at få tilsendt et fysisk blad.  

 

Bladets redaktør, Karin Hald, har igen i år sammen med vores layouter, Vivi Fletcher, produceret et 

flot blad med varieret indhold, Frank Mandix har håndteret titeltagerne, og heldigvis fortsætter dette 

team også i 2014. Det til jeg gerne sige tak for. 

 

Vi har besluttet os for at den elektroniske udgave skal forbedres, sådan at den ikke kun består af en 

pdf-fil. Der vil blive udarbejdet en mere læsevenlig udgave, der bliver nemmere tilgængelig. Det 

håber vi, at I vil blive glade for, for vi vil meget gerne have at Kattemagasinet bliver læst af alle – 

det er stadig vores vigtigste redskab, når det gælder om at informere om nye regler og tiltag. 

 

 

FIFe 

I 2013 blev FIFes generalforsamling afholdt i Madrid. Inge Nord og jeg repræsenterede igen Felis 

Danica, og som sædvanlig kunne I hjemmefra følge med via nettet i hvilke beslutninger, der blev 

truffet og hvem der blev valgt. Jeg forventer naturligvis at kunne levere en tilsvarende service også i 

år. 

 

2013 var det helt store valgår, og Ole Amstrup blev genvalgt som formand for avls- og 

registreringskommissionen. Dorte Kaae var ikke på valg. Annette Sjödin blev genvalgt som 

formand og Eric Reijers som General Secretary. 

 

Vi havde – som sædvanligt – 3 forslag med, og af disse blev 2 vedtaget (MAU standard og 

godkendelse af PEB Brush), mens det tredje, omkring avl på hvide TUA, blev trukket til fordel for 

et forslag fra Health & Welfare kommissionen, der forbyder parring af 2 hvide katte for alle racer. 

 

Det mest vidtrækkende forslag, der blev vedtaget, var uden tvivl den nye opdeling af kategorier, 

som bliver gældende fra 2016. Denne ændring kommer til at kunne mærkes, uanset hvilken race, 

man har, og forhåbentlig kan den puste nyt liv i udstillingerne, også her i Danmark.  

På den hjemlige scene betyder det i hvert fald at kategori I og IV vil blive ganske store. Nogle racer 

får langt større konkurrence på denne måde, så det skal nok blive ganske spændende.  

Vi forventer, at der kommer flere detaljer på bordet i år, herunder omkring uddannelse af elever og 

dommere. 

 

Mentorråd, Avlsråd og Mægling  
Alle 3 funktioner aflægger efterfølgende beretning, så lad mig holde det kort: 

 

Mentorrådet 

Mentorrådet har fortsat det fremragende arbejde med Diplomopdrætteruddannelse, og der er slet 

ikke tvivl om, at den er kommet for at blive. Der er også stadig behov for mentorer ude blandt de 

nye opdrættere, så I udfører et virkeligt vigtigt stykke arbejde – det skal vi huske at takke for men 

også at reklamere for. Jeg synes klubberne gør det fint – de husker at henvise til jer, hvis der er 

opdrættere, der trænger til hjælp og vejledning, og det skal de endelig blive ved med. 

 

Avlsrådet 

Avlsrådet er FUs forlængede arm, når det gælder avl og registrering. Det er avlsrådet, der 

godkender avlsplaner og udparringer til andre racer, og det er avlsrådet, der er inde over, når en kat 



skal fremstilles til godkendelse på en udstilling. Men avlsrådet er også opdrætternes hjælp – det er 

avlsrådet, der kan hjælpe med at kontrollere om en stamtavle er OK før katten hentes hjem, og det 

er avlsrådet, der kan hjælpe med ideer og input, hvis man ønsker at lave en avlsplan for at 

videreudvikle sit avlsmateriale. Husk at bruge dem – de ligger inde med rigtig megen viden. Tak til 

jer alle i avlsrådet – I har igen gjort det fornemt. 

 

Mæglerne 

Mæglerordningen er kommet i gang, og Lisette får selv lov til at fortælle. Jeg vil blot sig tak for 

indsatsen – og glæde mig over, at vi stadig har ildsjæle i katteverdenen, der har lyst til at hjælpe 

andre med at komme overens. 

   

Felis Danicas hjemmeside 

Marianne, vores webmaster, har som tidligere nævnt, haft nogle udfordringer i årets løb med 

tekniske problemer. Det har ikke forhindret hende i at sørge for at I altid kan finde de nyeste regler, 

oven i købet på dansk, på www.felisdanica.dk. Det skal hun – som altid – have stor tak for! 

Marianne er jo samtidig omdrejningspunktet i avlsrådets arbejde, så hun har nok at se til. 

Jeg håber, at vi i 2014 kan sikre Marianne nogle bedre arbejdsbetingelser på web-fronten.  

 

Forretningsudvalget 

Vi har i årets løb sagt farvel til 2 mangeårige medlemmer af forretningsudvalget, Hanne Kaarsberg, 

og Aase Nissen, og der skal ikke være tvivl om, at deres afgang har været mærkbar. Begge har 

bidraget markant til den danske katteverden og jeg vil gerne sig stor tak til dem begge.  

 

Der skal også siges tak til de øvrige FU medlemmer – vi har som altid haft et godt samarbejdsklima, 

og jeg håber meget, at dette vil fortsætte i det kommende år.   

Det bliver forhåbentligt et år, hvor vi kan fokusere på at udbygge kendskabet til den danske 

racekattesport, og hjælpe klubberne med at få vendt nedgangen til fremgang.  

 

Ingen kommentarer. Beretningen godkendt. 

 

Mentorrådets årsberetning 2013 

Statistik og opfølgning 

Der er pr. 1. februar 2014 ialt 16 mentorer, som arbejder med de nye elever, der finder frem til 

ordningen. P.t. er der 7 elever som hver har fået tilknyttet to mentorer, idet vi fortsat tilknytter en 

mentor der er geografisk tæt på deres elever og også en racespecifik mentor såvidt dette er muligt. 

 

Der har også i 2013 været en nedgang i antallet af nye elever. Der er, som Mentorrådet ser det, en 

sammenhæng mellem nedgangen i antallet af stamtavler og antallet af nye opdrættere som vil 

benytte sig af mentorordningen. 

Tak til alle mentorer, både de aktive som har kontakt til elever og de som sidder  på bænken og 

venter på at der kommer nye elever til. 

Diplomopdrætteruddannelse 

Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse har været igennem den første runde af alle fire moduler, 

idet de to sidste blev gennemført i foråret 2013. Ialt er der 48 som har bestået eksamen til alle fire 

moduler og som derfor kan kalde sig diplomopdrættere. 

http://www.felisdanica.dk/


Alle moduler bliver afholdt både øst og vest for Storebælt, for at give så mange som muligt 

mulighed for at kunne tilmelde sig uddannelsen. 

I efteråret 2013 er de to første moduler i anden årgang blevet gennemført. Der er p.t. ialt 94 

opdrættere som er i gang med uddannelsen og som har deltaget på mindst et modul.  

 

Eksamensformen med multiple choice spørgsmål har vist sig at være god. Vi har konstateret, at der 

til stort set alle moduler har været et par spørgsmål, som har kunnet misforstås. I forbindelse med 

retningen af eksamen er der blevet taget hensyn til dette og evt. fejl har ikke ligget deltagerne til 

last. 

Der foregår til stadighed et arbejde med at vurdere om eksamensspørgsmålene er i en kvalitet, som 

gør det muligt for deltagerne at kunne besvare dem. 

Når dette er sagt, så skal det siges, at vi fortsat vurderer, at der skal være en eksamen efter hvert 

modul. Diplomopdrættermærket skal ses som et udtryk for, at man ikke bare har været til stede i 

lokalet, men også har hørt efter og bevist at man har tilegnet sig viden. 

Det er en fast praksis efter hvert moduls eksamen, at vi beder kursisterne om at give os feedback. 

Det har fortrinsvis givet os positiv kritik fra deltagerne. Der hvor der har været anledning til det, har 

deres feedback medført at vi har foretaget ændringer til både undervisning og eksamensspørgsmål. 

 

I 2014 er modul 3 & 4, der afvikles både øst og vest for Storebælt i marts og april, helt udsolgt og 

der er oprettet ventelister, hvorfra vi vil tage folk ind, hvis der kommer afbud inden kursusdatoen. 

Vi skal til at planlægge datoer for modul 1 og 2 til efteråret 2014. 

Der har visse steder været kritik over at vi i første runde fik planlagt kursusdage på samme tid som 

en ikke-FIFe udstilling i Danmark. Vi planlægger først og fremmest datoerne ud fra, at vi ikke skal 

kollidere med udstillinger, der afholdes af de fire hovedklubber under Felis Danica, derefter 

forsøger vi at undgå weekender med andre udstillinger i Danmark og store udstillinger i vores 

nabolande. Endelig skal det selvfølgelig også være weekender hvor vores undervisere, især de 

eksterne som dyrlæge, jurist og genetikere, har mulighed for at være med. Det betyder selvfølgelig 

at udbuddet af datoer bliver forholdsvis begrænset, men det er de vilkår vi må leve med. 

Reklamebrochure for Mentorordningen 

I løbet af året har vi arbejdet med at få fremstillet en reklamebrochure for Mentorordningen, som 

hovedklubberne kan have liggende i deres info-stande på udstillingerne og udsende sammen med 

f.eks. stamtavler og stamnavnebeviser. 

Denne brochure er stort set færdig og har været forelagt FU i forbindelse med mødet med råd m.v. i 

januar 2014. 

Møder 

Mentorrådet har afholdt ganske få interne møder i 2013. Endvidere har Mentorrådet deltaget på 

FU’s møde med Avlsrådet, Mentorråd og Specialklubber i januar 2014. Mentorrådet har klaret det 

øvrige arbejde via e-mail. 

Vores eneste udgifter har været til transport og forplejning i forbindelse med møder. 

Plenarforsamlingen 2014 

På plenarforsamlingen 2014 er Pia Nyrup, Tine Jensen, Gurli Petersen, Tina Frederiksen og Lars 

Seifert-Thorsen på valg og alle ønsker at genopstille. 

 

Vi ser frem til at fortsætte arbejdet for vores opdrætterkolleger i det kommende år 

 



Lars Seifert-Thorsen 

Formand – Felis Danicas Mentorråd 

 

 

Årsberetning fra Felis Danicas Avlsråd 2013  

Skrevet af: Birgit Hartoft, februar 2014  

Avlsrådet for 2013 har bestået af:  

Birgit Hartoft (formand)  

Marianne Seifert-Thorsen (sekretær)  

Esben Jørgensen  

Jette Eva Madsen  

Eva Hellerud  

 

Det forgangne år har været præget af at avlsrådet var periodisk ’underbemandet’, idet de fleste af os 

har fuldtidsarbejde, og det har for nogle af os betydet en noget reduceret indsats i avlsrådet.  

Alligevel har vi – synes jeg som formand for rådet – gjort et godt stykke arbejde i 2013.  

 

Årets arbejde  

Der har i alt været 10 sager, hvilket er en betydelig nedgang i forhold til f.eks. 2011 hvor der var 19 

sager. Det store flertal har heldigvis kunnet afgøres meget hurtigt, kun et par enkelte har taget lang 

tid, som oftest pga. problemer med at indhente information fra de involverede organisationer, eller 

pga. arbejdsbelastning for medlemmer af rådet.  

 

Importer  

Der har været 6 sager der omhandlede importer fra forskellige forbund og klubber, og problemerne 

har været forskellig registreringspraksis og i nogle tilfælde upålidelige informationer.  

De fleste har dog kunnet løses med fremvisning i klasse 13b og efterfølgende omregistrering.  

 

Avlsprogrammer  

Der ud over har der været nogle ansøgninger om udparringer, som alle er kommet fra erfarne 

opdrættere der ikke har behøvet den store vejledning fra Avlsrådet i hvad man kan og bør.  

Det ene var et løbende program hvor der blev aflagt årsrapport til AR som krævet for 

avlsprogrammer.  

 

Møder med specialklubber  

I det forløbne år har vi ad flere omgange forsøgt at få møder med specialklubber på benene. Det har 

knebet at få logistikken til at gå op, eller også har interne problemer i den relevante specialklub 

gjort det umuligt at få holdt mødet.  

Men vi fortsætter ufortrødent med at få samarbejdet med specialklubberne op at køre omkring fokus 

på helbred og bredde i avlsmaterialet.  

 

Forespørgsler  

Udover de reelle sager kommer der løbende hen over året henvendelser som vores sekretær tager 

sig af. De kommer både i form af opringninger, e-mails, og direkte henvendelser på udstillinger 

hvor Marianne er til stede.  

 

Lidt statistik:  

10 sager, heraf 6 importer, 3 avlstilladelser.  



Behandlingstider:  

3 blev lukket på ca. 2 uger eller derunder  

4 blev lukket på ca. 40 dage 

3 blev lukket på ca. 3 mdr.  

Den ene af de 3 sager der har taget uforholdsmæssig lang tid at løse har afventet information fra 

eksporterende forbund.  

For de 2 andre har der været udfordringer med sommerferieperioden, hvor det viste sig umuligt at få 

tilstrækkelig samling på tropperne til at afslutte de to sager, som så beklageligvis fik en løsningstid 

på 3 mdr. Men vi må erkende at lønnet arbejde nu engang kommer i første række, og at ferien ikke 

nødvendigvis kan afholdes med adgang til internet og tid til at løse avlsrådsgåder.  

 

Ang. Brug af klasse 13  

På baggrund af et forslag til den ene af hovedklubberne har vores sekretær fået en del spørgsmål 

vedr. udstillingsklasserne 13a og 13b, samt hvor ofte AR giver tilladelse til at udstille i disse 

klasser.  

Det vil jeg derfor forsøge at klargøre i det følgende:  

Klasse 13a, 13b og 13c blev indført i FIFe oprindeligt i 2004, med diverse ændringer i de 

efterfølgende år.  

Klasse 13a bruges til at udstille katte som har en ukendt baggrund, de såkaldte novicer.  

Klasse 13b bruges til at udstille katte som kan være resultat af et avlsprogram.  

Klasse 13c bruges til sikring af at katten har den rigtige EMS-kode, typisk en farvebedømmelse.  

I Danmark er det Avlsrådet som giver tilladelse til at katte kan udstilles i hhv. klasse 13a eller 

klasse 13b.  

Siden 2008 er der givet tilladelse til at 3 katte har kunnet udstilles i klasse 13a (noviceklassen). I 2 

af tilfældene er kattene IKKE blevet fremstillet efterfølgende i klassen. Det vil sige at i de sidste 5 

år er der fremstillet 1 kat i klasse 13a.  

I klasse 13b er der blevet tildelt følgende tilladelser:  

SBI: 1; RAG: 1; BML: 1; BRI: 4; DSP: 1; EUR: 6; SPH: 3; PEB: 5. Dvs. ialt 22 tilladelser til at 

fremstille katte i klasse 13b i årene 2009 til og med 2013, altså i en periode på 5 år.  

Det er på sin plads at gøre eftertrykkeligt opmærksom på, at katte der fremstilles i klasse 13b ikke 

altid er et resultat af et avlsprogram! Det kan lige så godt være katte som importeres, og hvor det i 

eksportforbundet er tilladt at lave krydsninger som ikke er tilladt i FIFe. Et eksempel kunne være 

langhårede Britisk korthår med korthåret Britisk korthår.  

For at katten så derefter kan overføres til Felis Danicas hovedstambog kræver det i flg. FIFe's avls- 

& registreringsregler at katten udstilles i klasse 13b.  

Vi håber at disse tal, 3 katte i klasse 13a og 22 katte i klasse 13b i årene 2009 til 2013 (5 år) kan 

berolige de opdrættere som fejlagtigt har fået en opfattelse af, at det er en formsag at få en tilladelse 

til at udstille i katte i disse klasser.  

Alle sager der lander hos AR vurderes ud fra den enkelte sags præmisser. Der uddeles ikke 

’automatiske’ tilladelser til noget. Faktisk ejer AR ikke et gummistempel overhovedet, hverken i 

bogstavelig eller overført betydning!  

 

Afslutning  

Som altid vil jeg gerne slutte med en ros til vores sekretær. Hun er den med det mest detaljerede 

kendskab til stambogsregler og udstillingsregler. Hun er også den der holder samling på sagerne og 

sikrer at vi alle bliver informeret om nye sager og andre tiltag. Det skylder vi hende alle en stor tak 

for.  

 



 

Årsberetning fra Mæglerne 2013 

Årets gang: 

Som tidligere nævnt i referatet fra plenarforsamlingen i starten af det forgangne år, var 2013 det 

første ”rigtige år” for Mæglerne under Felis Danica. Der havde inden da været udarbejdet en 

grundig fremgangsmåde for ordningen, men grundet økonomi blev projektet med Mæglerne 

udskudt og derfor først igangsat i 2013.  

Undertegnede har været med til at udarbejde den første model til Mæglerne sammen med 4 andre 

personer. Jeg har efterfølgende sagt ja til at være sekretær for Mæglerne under de (af FU) 

reviderede arbejdsbetingelser.  

Året 2013 har derfor hovedsagelig bestået i, at få udarbejdet en tilfredsstillende arbejdsgang, samt 

fået udbredt kendskabet til ordningen. Avlsrådet, Mentorrådet og Mæglerne drøftede i starten af 

2013 muligheden for, at udarbejde en fælles tekst for at skabe større opmærksomhed på de 3 

ordninger. Dette tiltag er desværre ikke gennemført i året der er gået, men måske det lykkes i 2014? 

Mæglerne har videresendt en beskrivelse af ordningen til et par SPK, der ønskede at videreformidle 

budskabet omkring ordningen i deres klub-  

Derudover havde en af hovedklubberne (DARAK) inviteret en repræsentant fra Mæglerne ud til at 

fortælle om ordningen, da de havde et foredrag omkring kontrakter ved en advokat i september. 

Mæglerordningen var meget glade for, at blive indbudt for derved at kunne gøre opmærksom på 

ordningen i hovedklub-regi.  

 

Årets arbejde: 

Som tidligere nævnt, var året 2013 et år, hvor ordningen brugte mange kræfter på at skabe 

opmærksomhed omkring sin eksistens. Der var derfor ikke så mange henvendelser. Mæglernes 

opfattelse er desuden, at hovedklubberne selv tager sig af en del af henvendelserne fra uenige 

opdrættere og at Mæglerne først bliver involveret, hvis der ikke er noget nedfældet på skrift i form 

af en kontrakt eller lignende. Slutteligt har Mæglerne desværre kæmpet lidt med udpegede mæglere, 

som sprang fra midt i et forløb. 

 

 

Antallet af sager, fra ordningens start: 

Der er indkommet 6 henvendelser.  

 2 af sagerne er afsluttet med mægling, hvor begge parter var tilfredse med 

løsningsmodellen. 

 2 af sagerne ønskede den ene part ikke at deltage i en mægling. Mæglerne kunne derfor ikke 

afhjælpe en konflikt. 

 1 sag måtte Mæglerne afbryde forløbet, da ingen af parterne virkede kompromissøgende nok 

til at afslutte konflikten.  

 1 sag er stadig under behandling. Mæglerne er i fuld gang med at mægle og en 

løsningsmodel ser ud til at kunne opnås.  

Mål for 2014: 

 Forsat udarbejdelse af kendskabet til ordningen. 

 Afhjælpe de henvendelser der indløber til Mæglerne, samt fastholde den svartid fra første 

henvendelse indkommer til sekretæren på under 1 uge, som har været max. tiden i det 

forgangne år. 

 Afkorte forløbet og responstiden mellem parterne og de udpegede mæglere. 

 Fastholde de mæglere der takker ja til at mægle. 

 



Tak til: 

Mæglerne vil gerne rette en tak til FU, samt FDs stambogssekretær, som har bistået med hurtig 

respons på spørgsmål f.eks ang. udpegning af regler/love, samt anvisning af mæglere til sagerne. 

Det er ikke altid nemt, når der er 100 % tavshedspligt, men det er i årets løb lykkedes fortrinligt. 

Til de mæglere der har bistået ordningen, jeres hjælp er uundværlig!  

 

På vegne af Mæglerordningen under Felis Danica 

Lisette Siigaard Henriksen 

 

 

Ad. 4 

Kassereren gennemgik årets regnskab. 

Overskud på uddannelsen hensættes til efterfølgende år, hvor vi forventer der ikke vil være fuldt 

booket på holdene. 

Overskud på WS hensættes i forhold til det forslag, der kommer op senere i dag. 

 

På trods af nedgang i kattesporten, har vi formået at komme ud med et overskud. 

 

Ole Amstrup: Har vi søgt om WS2023? 

Bette: Nej, der er ikke søgt om yderligere WS. 

 

Regnskab godkendt. 

 

 

Ad. 5 

Der er ingen ansøgninger 

 

 

Ad. 6 

Forslag fra FU vedtaget: 

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.  

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

 

Ændringsforslag fra Jyrak til ovenstående er trukket. 

 

 

Forslag fra FU vedr. hobbystillinger. 

Ole Amstrup: Der mangler i forslaget, at man heller ikke må promovere fx polydaktyle katte. 



 

Forslaget blev tilpasset og nedenstående ordlyd kom til afstemning: 

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 katte, der ikke kan udstilles eller 

reklameres for på en national/international udstilling. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

 

 

Forslag fra KK og JK: 

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. 

(Den gennemstregede tekst slettes fra nuværende §7) 

 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

 

Blanke: 

DK 4 

 

Ad. 7 

Der er ingen forslag til dette punkt. 

 

 

Ad. 8 

Forslag om sletning af farveændring: 

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 

 

Afstemning: 

For forslaget: 



DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

Forslaget vedtaget 

 

 

Forslag om sletning af afsnit vedr killingers navn: 

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. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

Forslaget vedtaget. 

 

Forslag om regler vedr killingers navn: 

Ændring af afsnit 2 – Regler for killingernes navn 

Nyt pkt. a)  

a) Stamnavne registreres altid med foranstillet landekode for Danmark. 

 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

RK 3 

 

Imod forslaget 

KK 5 

 

Blank: 

JK 9 

 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Ændring af Felis Danica’s appendix A til FIFe’s udstillingsregler: 

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. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

Forslaget vedtaget. 

 

Ændring af afsnit 2.3 kuld til: 

Herved forstås kuld, der konkurrerer indefor 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. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Tilføjelse til de nationale stambogsføringsregler kapitel 1.3.6 Registrering af BRI kuld. 

 

De 3 klubber (JK, KK, RK) har forskellig ordlyd i deres fremsatte forslag. Klubberne blev samlet 

enige om nedenstående ordlyd: 

 

Alle hankatte af racen British Shorthair skal være HCM scannet med resultat normal før tidspunkt 

for parring. Scanningen må på tidspunktet for parringen højst være: 

12 måneder gammel for katte yngre end eller lig med 3 år. 

24 måneder gammel for katte ældre end 3 år (for katte mellem 3-4 år må attesten dog højst være 12 

måneder gammel). 

Katte som er scannet normal efter det fyldte 7. år behøver ikke fremadrettet indsende fornyet 

scanningsattest. 

Scanningsattest skal fremsendes sammen med stamtavlerekvisitionens øvrige attester. Af 

scanningsattesten skal fremgå følgende: Kattens fuldstændige navn, registreringsnummer, og ID-

mærkning. 

Attesten skal være Felis Danicas HCM attest. For udenlandsk ejede hankatte, kan der anvendes en 

anden, tilsvarende, attest. 

Scanningen skal, for katte ejet af opdrættere bosat i Danmark, være udført af en dyrlæge der er 

medlem af Ekkogruppen. 

 

Afstemning: 

For forslaget: 



DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Ændring af Maine Coon Standarden 

 

Ole Amstrup: Det fremtræder som 7 forslag med hver sin motivation. Den Jyrak har vedtaget er én 

version. 

Dette forslag har haft en underlig fremgangsmåde. Specialklubben burde have stillet det direkte til 

Plenarforsamlingen, så vi ikke skulle have behandlet det på 3 klubbers generalforsamlinger. 

Kun specialklubberne har denne ret og jeg mener de skal benytte den. 

 

 

MAINE COON MCO 
 
Head/ 
Kopf/ 
Tête 

Shape/ 
Form/ 
Forme 

Medium in size; square outline. 
Profile with a gentle concave slope. 

Size in proportion to the body. Broad 

wedge shaped head with a square outline 

to the muzzle. Profile with an increasing 

gentle concave slope, with good height 

seen in profile. 

 Forehead/ 
Stirn/ 
Front 

Gently curved 
Slightly rounded forehead followed by a square 
plane between the ears. 

 Cheeks/ 
Wangen/ 
Joues 

Cheekbones high and prominent 

Cheekbones well developed, high and 

prominent 

 Chin/ 
Kinn/ 
Menton 

Firm , in vertical alignment with nose and 
upperlip 
Wide and deep enough to complete square look 
of the muzzle. In vertical alignement with nose 
and upperlip. 

Ears/ 
Ohren/ 
Oreilles 

Placement/ 
Platzierung/ 
Placement 

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. 
Rather high set, placed one ear's width apart. 
Lower base set just slightly further back than 
upper base, 
showing a slight outward tilt.  

 



Legs/ 
Beine/ 

 Substantial, medium length to form a rectangle 
with the body. 
Strong boning of medium length to form a 
rectangle with the body 

 

Remarks/ 
Anmerkungen/ 
Remarques 

  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. 

 

Faults/ 
Fehler/ 
Fautes 

Chin/Kinn/Menton  undershot chin 

 Ears/ 
Ohren/ 
Oreilles 

 wide set, flared ears 

 Close to each other, vertical, erect, pointed  

SCALE OF POINTS / PUNKTESKALA / ECHELLE DES POINTS 
 

TOTAL 
 

 Points/Punkte 
 100 

Head/ 
Kopf/ 
Tête 

general shape, shape of nose, cheeks and 
muzzle, jaw and teeth, forehead, chin and 
profile 

 25  

   

 

Afstemning: 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

 

Imod forslaget: 

KK 5 

RK 3 

 

Forslaget vedtaget. 

 

 

 

Tilføjelse til FIFe’s avls- og registreringsregler afsnit 6.15 – NFO 

Forslaget vedtaget i Darak – i Jyrak er det vedtaget med ændret ordlyd, hvor der kan godkendes 

novicer fra Norge og at tillade NFO kan krydses ind i andre racer, men ikke omvendt. 

 

Spørgsmål: Hvorfor må man fremadrettet  få godkendt novicer fra Norge. 



Svar: Der er præcedens i FIFe, at man godkender novicer fra de områder kattene stammer fra. 

 

Der stemmes om nedenstående ordlyd: 

Kun katte født i Norge kan godkendes som novicer. 

Det er ikke tilladt at krydse nogen anden race ind i NFO bestanden. 

NFO tilføjes listen i afsnit 9.2.1 

 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Ændringsforslag til FIFe Show Rules 5.4 The official show classes 

Ungdyrsklassen 7-11 mdr 

Mette Usbeck: Forslaget er fremsat for at man har 1 måned mere til at jagte JW titlen. 

Inge Bonefeldt: For de langsomt udviklede katte er det et godt forslag: 

Mette Mejdahl: For de hurtigt udviklede er det et godt forslag. 

 

 

For forslaget: 

DK 4 

KK 5 

 

Imod forslaget: 

RK 3 

JK 9 

 

Forslaget forkastet. 

 

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.      

 

Forslaget trukket. 

 

 

Tilføjelse til FIFes Breeding & Registration Rules § 6.7 EUR (European) 
Lukning for klasse 13a og 13b for Europé 



 

Susanne Wehnert: Til Darak vil jeg sige, at jeg mener det er skadaløst, at man kommer med en 

motivation, der er så fuld er faktuelle fejl. 

Eva Køhler, formand for Europeklubben: Der er flere faktuelle fejl end det Avlsrådet har beskrevet. 

Europeklubben samt Breed Council er stækt imod dette forslag. 

UC Davis har lavet en rapport om Europe og indavl – denne rapport anbefalede, at der skal 

fortsættes med at hente novicer ind. 

Det er en lille race, så vi har et problem, hvis vi lukker for novicer. 

Lisette Henrikesen: Daraks medlemmer er informeret om de faktuelle fejl. 

Susanne wehnert: I 70’erne var briter og europe den samme race, der efterfølgende er skilt ud i 2 

racer. Briten har store problemer med fx HCM og HD, trods stor bestand og genpulje. Europeracen 

er ganske smal, men uden de store problemer. Så det er klart værd at parre ud engang imellem. 

Marianne, Avlsrådet: Ærgerligt at få skudt i skoene, at vi har godkendt så mange novicer. 

Forslagsstiller kunne have spurgt. 

 

For forslaget: 

DK 4 

 

Imod forslaget: 

RK 3 

JK 9 

KK 5 

 

Forslaget forkastet. 

 

 

Change of name for the EUR 

The name European is changed to European Shorthair. 

 

Susanne Wehnert: Vi kalder stadig racen Europæisk korthår, så det vil vi gerne have genindført. 

Eva Køhler, Europeklubben: Anbefaler forslaget. 

 

For forslaget: 

DK 4 

JK 9 

KK 5 

RK 3 

 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Tilføjelse til FIFes show rules § 1.15 – nyt afsnit d 

 

Ordlyden er ikke helt ens fra de to klubber. JKs forslag går på at man mister et evt opnået certifikat. 

 

Susanne Wehnert mener det kun kan være en chefsteward, der kan trække en kat fra 

parallelbedømmelse. 



 

Vi stemmer først om det mest vidtgående, hvilket er Jyraks forslag. 

 

Show rules § 1. 15, new section:  

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. 

 

For forslaget: 

JK 9 

 

Imod forslaget: 

DK 4 

KK 5 

RK 3 

 

Forslaget forkastet. 

 

Katteklubbens forslag: 

In case of judge’s 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 judgment. 

 

For forslaget: 

JK 7 

DK 4 

KK 5 

RK 3 

 

Imod forslaget: 

JK 2 

 

Forslaget vedtaget. 

 

 

Ad 9  

Bette Lind fremlagde budgettet, der nogenlunde modsvarer vores udgifter i 2013.  

Der budgetteres mere til edb og web, da vi skal have gjort noget ved vores hjemmeside. 

Kattemagasinet bliver en smule dyrere, da vi lægger vores blad på i-paper. 

Der er dermed budgetteret med et underskud på -35.000 i 2014. 

Budget godkendt. 

 

 

Ad 10 

1. Afskaffelse af transfer (overligger fra 2009) 

2. RUS standard (overligger fra 2013) 



3. MCO standard (2014) 

4. B&R NFO (2014) 

5. KK showrules paralleleksamen (2014) 

6. EUR ændring til EUR shorthair (2014) 

 

Daraks ønsker: 1-3-4 

Jyraks ønsker: 1-5-6 

Katteklubbens ønsker: 1-5-6 

Racekattens ønsker: 1-4-5 

 

Følgende forslag går videre: 1-5-6 

 

 

Ad. 11 

Christina Kyed valgt. 

 

 

Ad. 12 

Darak: Jørgen Billing, Mette Usbeck 

Jyrak: Susanne Wehnert, Brian Sørensen 

Katteklubben: Inge Nord, Kirsten Ulsøe 

Racekatten: Camilla Scharff, Poul Kjærulf 

 

 

Ad 13 Valg af rep til FIFe GF 

Besluttes på FU-mødet efter plenarforsamlingen 

 

 

Ad 14 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 

Revisorer: Jette Rybak, Flemming Nielsen 

Revisorsuppleanter: Flemming Vorbeck, Heide Petersen 

 

 

Ad. 15 Valg af Avlsråd 

Eva Hellerud vælger at udtræde. 

Avlsrådet opstiller Eva Køhler. 

Resterende del af avlsrådet genopstiller: 

Birgit Hartoft 

Jette Eva Madsen 

Esben Jørgensen 

Marianne Seifert-Thorsen 

 

Ad. 16 Valg af mentorråd 

Rådet genopstiller 

Pia Nyrup 

Tine Jensen 

Gurli Petersen 

Tina Frederiksen 



Lars Seifert-Thorsen 

 

 

Ad. 17 Eventuelt 

Inge Bonefeldt: Vil gerne at det bliver nemt at donere til den nyoprettede fond. 

Bette Lind: Vi skal have fundet ud af, hvordan vi holder fonden ved lige. 

Simone Søderberg: Hvis den oprettes som en rigtig fond, kan det trækkes fra i skat. 

Lars Seifert-Thorsen: Vi får FU til at finde ud af, hvordan fonden skal håndteres. 

 

 

 

 

 

 

Vivi Fletcher  Lars Seifert-Thorsen  Bette Lind 

Referent   Dirigent   Formand 

 

 

 

 

 

 


