
Møde med specialklubberne 19. januar 2014 
 

Fra FU:  Bette Lind, formand. Darak: Jørgen Billing, Mette Usbeck. Katteklubben: Inge Nord, 

Kirsten Ulsøe. Racekatten: Camilla Scharff og Vivi Fletcher. Jyrak: Simone Søderberg, Tina 

Pedersen.  

 

Fremmødte specialklubber: Europeklubben, Eva Køhler og Henriette Johansen. DSO: Heide 

Petersen og Susanne Quick. Rex- og Spynxklubben: Jacob Vedel. Dansk ocikatteklb: Gurli 

Petersen. Maine Coon klubben: Lene Glem. Ragdollklubben: Susan Jonassen og Niels Lynge. 

Dansk SIlverkatteklub: Annemette Jørgensen. Bicoluren: Ulla Ernstsen. BB-klubben Mette Askov. 

Norsk Skovkattering: Linda Guldahl Hansen og Pia Børgensen. Ankarakedi: Ankristine Nielsen og 

Katja Lehmkull. Klubben for den Hellige Birma: Gerd Jahn og Marianne Stieler.  

 

Mæglerordningen: Lisette SIiggard-Henriksen.  

Mentorrådet: Lars Seifert-Thorsen, Pia Nyrup, Poul Kjærulff. 

Avlsrådet: Marianne Seifert-Thorsen, Esben Jørgensen. 

 

Ad. 1 – Tilbageblik på 2013 – statistikker 

Bette Lind fremlagde årets statistikker. Der er generelt tilbagegang i antal stambogsførte katte i 

organisationen – visse racer viser en større tilbagegang. 

 

Ad. 2 – Samarbejde med Avlsråd og FU 

Avlsrådet skal have opsat møder med de forskellige specialklubber. For nylig er der afholdt et møde 

med Klubben for den Hellige BIrma. 

Hvis man som opdrætter ønsker at foretage udparringer, racekrydsninger eller lign., skal det på 

forhold godkendes af avlsrådet. De er altid åbne for en dialog, hvis man som opdrætter ønsker 

rådgivning. 

Fra Ankarakedi bliver der udtrykt undren over at en Van får EMS-kode w eller xw, når den hvide 

ikke er godkendt som farve. Klubben mener, at disse katte bør registreres som XLH, da farven ikke 

er godkendt. 

Bette opfordrer klubben til at rette en officiel henvendelse til FD, der så kan gå videre til FIFes 

B&R commision, for at få en udtalelse på sagen. 

 

Nogle klubber har valgt at sende forslag direkte til FD og andre klubber har sendt enslydende 

forslag til samtlige klubber.  

 

Når der arrangeres hobbyudstillinger, skal klubberne være opmærksomme på, at der gælder samme 

regler for udstillinger som øvrige udstillinger. 

Maine Coon Klubben Danmark mener samarbejdet mellem klub og FD er godt. I forbindelse med 

FIFes GF fremsendte klubben en holdningstilkendegivelse i forbindelse med et forslag.  Dette 

forslag blev der ikke taget hensyn til. 

Bette Lind: Et par repræsentanter fra FU har holdt møde med Maine Coon Klubben. Vores 

opfattelse af dette møde var, at der var enighed om at klubben skulle begynde at arbejde for, at 

betragte polydaktyle katte som værende defekte i henhold til FIFes regler. 

Lene Glem:  Jeg spurgte på mødet om vi skulle forbyde polydaktyle katte og det blev der svaret nej 

til. 

Bette Lind: FIFes holdning er, at polydaktyli er en defekt. Derfor må der ikke avles på og 

reklameres for disse katte. Dette gælder også for Maine Coons. 



 

Ad. 3 – Forslag til FDs plenarforsamling – orientering 

Orientering om forslag 1A ændring af vedtægterne, således vi vil have mulighed for at give 

økonomisk støtte i specielle sager. 

Ved sådanne sager, vil der kunne tages en forholdsvis hurtig beslutning for at træffe afgørelse. 

 

Orientering om forslag til udstillingsregler. Dette forslag er for at skabe klarhed over at 

hobbyudstillinger er underlagt samme regler om vaccination og hvilke katte, der kan præsenteres på 

disse udstillinger. 

 

Forslag om at stamnavnsregistrering i FD altid registreres med landekode foran. 

Dette for at stamnavnene registreres ens fremadrettet. 

 

Ændring af kuldklasse bliver fremover 4-6 mdr., således der bliver en margin på 2 mdr., hvor man 

kan udstille kuld.   

 

BB-klubben har ikke medlemmernes holdning, da man ikke har kunne nå at afholde møder omkring 

det. 

Forslaget er stillet af enkelte medlemmer gennem 3 forskellige klubber.  

Vivi Fletcher, Racekatten: Dejligt at opdrættere tager racens problem seriøst. 

Bette Lind: Der kan være et praktisk problem med at få tider til skanninger. Det bør være 

registreringstidspunktet og ikke parringstidspunktet, der er gældende. 

Lene, Maine Coon Klubben: Synes det er unødvendigt med en regel omkring problemet, men at 

opdrætterne bør indføre det af frivillig vej. 

Lars Seifert-Thorsen: Forslagsstillerne bør ændre forslaget, så det kommer enslydende op på de 

respektive generalforsamlinger.  Derudover bør man have med, hvilken omkostning det vil være for 

den enkelte hankatteejer, så dette tages i betragtning i forbindelse med forslaget. 

Bette Lind: Hvis der ikke er regler for det, vil der altid være opdrættere, der ikke foretager den slags 

undersøgelser. Forslaget burde måske have været lidt  blødere med fx en årlig skanning. 

Susan Jonassen: Hvorfor bruger man ikke DNA-test i stedet for skanning. 

Esben Jørgensen: Det er på tide hankatteejerne også tager ansvar og deltager med ansvar også på de 

killinger, som hunkattejeren skal sælge og evt erstatte, hvis killingerne dør af HCM. 

 

Forslag til ændring af standarden for Maine Coons. 

Lene Glem begrundede forslaget. 

 

Darak forslag: 

Det er ikke tilladt at krydse NFO med nogle andre racer.  

Skovkatteringen var ikke klar over forslaget, men bakker op om det. Det ønskes dog at få forslaget 

formuleret, så der ikke kan komme andre racer ind i NFO, men gerne modsat. 

 

Ændring af aldersgrupper på udstillingsklasserne, så kattene først går i åben klasse ved  11 mdrs 

alderen. 

 

Forslag om at lukke klasse 13A og 13B for Europe racen. 

Europeklubben er mod det fremstillede forslag. Breed Council er også blevet spurgt og har samme 

holdning. 



Marianne fra avlsrådet gjorde opmærksom på, at de tal, der fremgår af begrundelsen i forslaget, 

langt fra er korrekte. 

 

 

Katteklubbens forslag: 

Ændring, så en FD formand kan opstille for flere perioder. 

 

Ved parallelbedømmelser skal katten ikke kunne trækkes fra parallelbedømmelse. 

Lene Glem påpegede problemet ved en aggressiv kat, der har været til ordinær bedømmelse og 

derefter skal bedømmes igen. 

Bette foreslår at man tilføjer så katten ikke kan deltage mere på dagen, hvis man afholder sig fra at 

lade katten deltage i parallelbedømmelse. 

 

Jyrak har samme forslag som øvrige klubber 

Herudover et ændringsforslag til FDs forslag om dyrevelfærd. 

Bred enighed om, at FDs forslag er det bedste af de to stillede. 

 

Ændring af navn for EUR til European Shorthair. 

Ændring af  FIFes show rules, der ligner Katteklubbens forslag. De to klubber bør tale sammen om 

at tilrette forslagene. 

 

Forslag fra Racekatten – BRI og MCO – er gennemgået. 

 

Ankara Kedi ønsker en tilføjelse af øjenfarver. Forslaget kan ikke stilles, da proceduren ikke er 

ifølge reglerne.  

 

Punkt 4 – eventuelt 

Der mangler referater på hjemmesiderne fra møder  med specialklubber. 

Man må *meget gerne* sende webmaster en mail, når man bliver opmærksom på et problem. 

 

Susan Jonassen: Pr 1/1 2014 skal udleveres en pasningsvejledning, når der sælges killinger. 

FD har fået fortalt fra direktoratet, at det gælder dyr solgt fra dyrehandlere. 

 

Heide Petersen: DSO har lavet en folder om orientalske katte.  Et par klubber har afvist at lægge 

folderne i deres informationsstande. 

Simone Søderberg: Har spurgt forbrugerstyrelsen og de anbefaler at man udleverer en 

pasningsvejledning – det er ikke noget krav. 

 

Pia Nyrup: Opfordrer hovedklubberne til at overveje at have folderne liggende, for at promovere 

racekatte generelt. 

 

Bette Lind: Spørgsmålet omkring foldere skal tages hos klubberne.  

Pasningsvejledning kan laves hos specialklubberne, så de racespecifikke behov tages hånd om. 

 

Pia Børgesen: Specialklubberne kan jo have stand med på udstillingerne. 

 

 

Referent: Vivi Fletcher 


