
Møde med råd og specialklubber 

16. januar 2011  

 

Fra FU deltager Bette Lind, formand, Christina Kyed, kasserer, Kirsten Ulsø, Katteklubben, Inge 

Nord, Katteklubben, Ole Amstrup, Jyrak, Susanne Wehnert, Jyrak, Pia Børgesen, Racekatten, Vivi 

Fletcher, Racekatten. Ingen fremmødte fra Darak. 

 

Møde med avlsrådet.  

Marianne Seifert-Thorsen (og Ole Amstrup) fremmødt fra avlsrådet. 

I årets løb har der været 17 sager, 15 afsluttede, 2 åbne, der afventer svar fra hhv et FIFe og et ikke 

FIFe forbund. 

9 importsager i årets løb. 1 sag om farveregistrering, 1 sag om race, et par problemstamtavler med 

andre racer i stamtavler mv. 

Der er generelt problemer med gamle stamtavler i vores stambogsføringssystem, hvor der ligger 

andre racer blandet ind. Der er et konkret problem med British Shorthair. Avlsrådet opfordres til at 

tage kontakt til specialklubberne, hvis der opdages et konkret problem. 

For at blive registreret i LO-registret i pågældende race, skal racen ligge bag i mindst 3 

generationer.  

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i avlsrådet er nede på 4 uger. 

2 avlsprogrammer godkendt i årets løb.  

Herudover har været et antal forespørgsler, der ikke er oprettet som sager, da de har været enkle at 

besvare. 

Greenslip fra andre forbund sendes retur til ejer. Transfer fra FIFe forbund beholdes af 

stambogsfører. 

Beskrivelse af arbejdsgangen lægges på hjemmesiden. 

Marianne opfordrede til, at det fremsendte forslag fra Ole Amstrup vedr nationale 

stambogsføringsregler, går gennem FU fremfor hovedklubben. 

Et enkelt avlsrådsmedlem har ikke været logget på siden september. Marianne tager en snak med 

hende og hører om hun er interesseret i at fortsætte eller om der skal findes en anden. 

Avlsrådets forslag til plenarforsamling diskuteret. 

 

 

Møde med mentorrådet 

Fremmødt fra mentorrådet: Lars Seifert-Thorsen, Lisette Siigaard Henriksen, Janne Svendsen. 

23 mentorer, 15 aktive elever og 2 der nu er ude af forløbet. 

Et par nye henvendelser, hvor elever har forventet, at avlrådet finder hankat og lignende.  

Mentorrådet opfordres til samarbejde med specialklubberne, hvis der er racespecifikke spørgsmål. 

Det er meget aktive og engagerede mentorer, der hjælper de nye godt i gang. 

Der er brugt tid i løbet af året til uddannelse i forbindelse med kattebekendtgørelsen. 

Rådet vil næste år udarbejde en pasningsvejledning samt oplæg til opdrætteruddannelse. 

Pasningsvejledning tager udgangspunkt i Kattebekendtgørelsen og skal bruges til at sende ud til nye 

ejere. 

Opdrætteruddannelse, hvad skal den indeholde?  Det skal være en grundlæggende uddannelse med 

emner, som alle bør vide før de begynder opdræt. 

Mentorrådet udarbejder oplæg, som FU kan tage stilling til. Der er postiv stemning for, at der skal 

afsluttes med prøver. 

Til efteråret arbejdes på at lave et seminar for mentorerne, for at få diskuteret, hvad de skal hjælpe 

eleverne med og hvad de ikke skal hjælpe med (fx at finde hankat til elevens hunkat). 



Rådet ønsker at få samme budget som sidste år. 

Lisette er på valg og ønsker at genopstille. Rådet opfordrer til, at der ikke opstilles andre kandidater 

fra klubberne. 

 

 

Møde med specialklubber 

Fremmødte fra specialklubberne: Poul Kierulff, Norsk Skovkattering, Lisette Siigaard Henriksen og 

Linda Nielsen, Klubben for den hellige birma, Gitte Blytt og Susanna Bugge, Rex og Sphynx 

klubben, Gurli Petersen, Dansk Ocicatteklub, Helle Høybye og Katrine Bukholdt, BB-klubben, 

Annemette Jørgensen, Dansk Silverkatteklub, Alice Rasmussen og Ulla Ernstsen, Bicolouren, Dorte 

Kirstein og Esben Nielsen, Russian Blue klubben, Georg og Barbara Hassenteufel, Ankara Kedi, 

Heide Petersen, Dansk Siameser og Orientalerring. 

Lars Seifert-Thorsen, Mentorrådet og Marianne Seifert-Thorsen, Avlsrådet. 

 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af 2010 stamtavlefordeling pr racer 

2. Samarbejde – hvordan kan vi styrke SPK og dermed racen. 

3. Mentor- og avlsråd – bruger SPK og rådene hinanden optimalt 

 

Ad. 1 

Bette præsenterede årets statistikker for udstedte stamtavler. 

Statistikkerne lægges ud på hjemmesiden. 

Der er et fald på omkring 700 stamtavler i forhold til sidste år – det er en stor tilbagegang. 

Debat om hvorvidt fremvisning af katte i centre m.v. giver respons.  

Specialklubberne opfordres til at forespørge klubber om specialshow og racepræsentationer på 

hovedklubbernes udstillinger. 

Ønske om større synlighed af specialklubberne i Kattemagasinet. 

  

Ad 2 

Ønske om større information fra FD til specialklubberne, fx i forbindelse med 

Kattebekendtgørelsen. 

Hjemmesiden bør altid være opdateret, fx med dato. Medlemmer opfordres til at henvende sig til 

webmaster, hvis de opdager sider, der er forældet. 

FU beslutninger sendes fremover direkte til specialklubberne på mail. 

SPK opfordres til at sende tvivl om tolkningsspørgsmål til FU. Eksempel er at ”gentagne kejsersnit” 

i FD er besluttet, tolkes som ”2 kejsersnit”, hvilket vil sige, at anden gang en hunkat får kejsersnit, 

skal den tages ud af avlen. 

FU beslutning at behandling med Suprelorin hos hanner, sidestilles med p-piller hos hunkatte. Det 

vækker undren, da dette medfører ændringer af hankattens udseende. 

Bette forklarede, at det ikke kan konstateres med sikkerhed af dommeren, hvorvidt katten er 

behandlet. FUs udmelding kom på baggrund af en konkret forespørgsel. 

Spørgsmål om, hvordan det går med Breedcouncils. Alt vil blive nulstillet, så alle skal tilmelde sig 

igen – også selvom man tidligere har været medlem. Oplysninger vedr BC’s regler ligger på FIFes 

hjemmeside. 

 

Ad 3 

Skal der etableres et tættere samarbejde mellem Mentorråd/SPK og avlsråd/SPK? 



Konkret eksempel, at der fx ligger andre racer i en stamtavle, her kan SPK involveres i, hvordan vi 

gør fremover med de katte, der er fejlregistreret. 

Lars forklarer om mentorrådets opbygning. Rådet er ikke mentorer selv, men har 23 mentorer 

indenfor forskellige racer. 

SPK savner mere synlighed fra mentorrådet. Meget gerne den tidligere planlagte 

informationsfolder. 

 

 

Hvor langt er man i forbindelse med kursus, der bliver krav, når Kattebekendtgørelsen kommer? 

Oplægget er lavet, men ikke finpudset. 

Hvad med gamle opdrættere, skal de også på kursus? Det ved vi først når bekendtgørelsen kommer, 

så det kan der ikke svares på, men vi vil arbejde på, at erfarne opdrættere får dispensation. 

 

Referent Vivi Fletcher 

 

 


