
Møde mellem SPK og FU søndag den 15. Oktober 2006 
Pilegården, Brønshøj 13.00-14.30 

Side 1 

 
Deltagere SPK: Ruth Brynnum, Dansk Silver Katteklub 
  Nanna & Flemming Mikkelsen, Den Hellige Birma 
  Barbara Haasenteufel og Solvejig Christensen, Ankara Khedi 
  Knud B. Jørgensen, Norsk Skovkattering 
  Susanna Bugge, Ryx & Sphynx klubben 
  Helle Bülow, Sølvkatten af 1990 
  Lene Bay, Dansk Abyssier og Somali Klub 
  Gurli Pedersen, Dansk Ocicat Klub 
 
Deltagere AR: Jan Kragh og Charly Riis 
  
Deltagere FU: Jørgen Jensen (JJ, JYRAK), Lene Glem (LG, JYRAK) Camilla Scharff (CS, Racekatten), Ann 

Christensen (AC, Racekatten), Aase Nissen (AN, DARAK), Hanne Kaarsberg (HK, DARAK), 
Inge Nord (IN, Katteklubben), Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)  

 
Referent: Susan Elvekjær 
 
 
Dagsorden 
 
1) Velkomst og navnopråb 
2) Rex & Sphynx klubben 
3) Ankara Khedi 
4) Den Hellige Birma 
5) Evt 

 
 
Ad 1 – Velkomst og navnopråb 
In bød velkommen, og deltagerne fra SPK præsenterede sig. 
 
Ad 2 – Rex & Sphynx klubben 
Ny standard udarbejdet af Breed Counsil blev vedtaget på FIFe’s GF. 
På FIFe’s hjemmeside mangler den del, der omtaler fejl og mangler. 
FD forespørger om dette hos FIFe og giver svar til Rex & Sphynx klubben. 
 
 
Klubben er kede af, at registreringen af sølv er afskaffet, og er i tvivl om, hvordan kattene skal registre-
res. JJ mener at en sortsølvtabby stadig skal registreres som ns22. 
FD forespørger om dette hos FIFe og giver svar til Rex & Sphynx klubben. 
 
 
Sphynx ejerne er kede af, at sphynx katten skal udstilles i samme farvegruppe. 
JJ kunne oplyse at man i Holland arbejder på et forslag, hvor sphynx deles op i 4 farvegrupper. 
Sphynx ejerne er ligeledes kede af, at sølv ikke registreres. 
 
Ad 3 – Ankhara Khedi 
Klubben klagede over, at man ikke havde fået svar på sin dispensations ansøgning. SE har ikke set nogen 
ansøgning. 
 
 
Klubben ville vide hvorfor der ikke på FIFes GF var nogle nej stemmer til det forslag, som klubben havde 
bedt FD stemme imod. JJ forklarede at der i nogle tilfælde ved høringer kan fremkomme oplysninger som 
ændrer sagen. Der kan være fremkommet oplysninger som har klargjort at forslaget i virkeligheden pro-
moverer racen. 
Konsekvenserne af ændringen blev diskuteret. AK udtrykte bekymring for om den af TICA vedtagne 
standard vil blive godkendt i FIFe. 
AK anbefales at arbejde på problemet via breed counsils. 
 
 
Uenighed blandt dommerne mht ørernes farve på van. Nogle dommer mener at ændringen først træder i 
kraft i 2007. Den er trådt i kraft i 2006. 
 
AK beklager at der i Holland findes en tyrkisk van med sølv. 
AR tilbød at hjælpe AK med at udarbejde forslag til at man ikke må parre en van med hvide katte. 
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Ad 4 – Den Hellig Birma 
Klubben efterspurgte retningslinier for hvordan man forholder sig, når man får kendskab til at en opdræt-
ter har fået et kuld efter en utilsigtet parring og undlader at registrere dette for at omgås 3 kulds reglen. 
Dette medfødte en livlig diskussion. FD og hovedklubberne modtager gerne henvendelse fra opdrættere, 
der observerer at andre opdrættere sælger killinger uden stamtavle. 
Det skal specificeres i bladet, at ALLE killinger SKAL registreres – også utilsigtede kuld. 
Det blev diskutteret hvorvidt man skal kunne registrere killinger efter disse kuld uden gebyr eller om de 
SKAL have en stamtavle. 
 
Ad 5 – Evt 
Spørgsmål om hvornår reglerne omkring chipning af avlskatte træder i kraft. Det sker i 2007. 
Ingen yderligere spørgsmål under evt. 


