
Møde med råd og specialklubber 
  
 
Fra FU deltager Bette Lind, formand, Kirsten Ulsø, Katteklubben, Inge Nord, Katteklubben, 
Simone Søderberg, Jyrak, Brian Sørensen, Jyrak, Camilla Scharff, Racekatten, Vivi Fletcher, 
Racekatten, Aase Nissen, Darak. 
 
 
Møde med avlsrådet 
Fremmødt fra avlsrådet: Marianne Seifert-Thorsen og Esben Jørgensen. 
Der har været 12 sager i år, gennemsnitlig sagsbehandlingstid omkring 30 dage. 
En godkendelse af avlsprogram for Selkirk Rex. 
Nogle sager med racekryds, en sag med foundation i MCO. 
27 forespørgsler. 16 var rene registreringsspørgsmål, 2 forespørgsler på avlsprogram, 7 sager med 
problemer med andre forbund, hvor avlsrådet har hjulpet til og nogle henvendelser vedrørende 
sygdomme og fysiske fejl. 
Parringsattest-/stamtavlerekvisition skal opdateres. Hankatteejeren skal datere parringen.  
Der skal laves ejerskifteblanket til avlskatte, da vi forlanger ejerskifte her. 
XLH og XSH skal påføres de oprindelige racer i stedet for blanke felter. 
 
FU ønsker der bliver afholdt møder med avlsrådet og samtlige specialklubber, for at få en dialog i 
gang omkring genetiske sygdomme. 
Der har allerede været afholdt møde med avlsråd, Mainecoonklubben og repræsentanter for FU. 
I Mainecoonklubbens medlemsblad, har deres repræsentanter skrevet et referat – denne ordlyd er 
ikke helt den opfattelse avlsrådets og FUs repræsentanter har. 
Samarbejdet med specialklubberne ønsker vi munder ud i vejledning for opdrættere omkring test, 
sygdomme m.v. 
 
 
Møde med mentorrådet 
Lars Seifert-Thorsen fremmødt fra mentorrådet. 
Der er pt 13 elever og 18 mentorer. Der er nye kandidater til mentorer klar, men så længe der ikke 
er flere elever, anses det ikke for nødvendigt. 
Mentorerne får tilbudt at deltage på Diplomopdrætteruddannelsen uden beregning. De mentorer der 
allerede har deltaget, vil få pengene retur. 
Der har været god deltagelse og alle har taget en efterfølgende prøve. Et par enkelte bestod ikke 
første modul, alle bestod andet modul. 
Der er næsten fyldt op til modul 3 og 4. På sidste modul er en jurist fra forbrugerklagenævnet som 
oplægsholder. 
Til plenarforsamlingen er Poul Kjærulf på valg, genopstiller. Janne Svendsen genopstiller ikke. 
Mentorrådet har et par kandidater, der blev forelagt FU.  
Der skal laves informationsmateriale om mentorordningen samt opdrætterkurserne, der kan sendes 
med ud, når der tildeles stamnavne i FD. Mentorrådet laver teksten. 
 
 
Møde med mæglersekretæren 
Lisette Siigaard har tilbudt at være kontaktperson til mæglerne og var fremmødt. 
Der skal noget omkring ordningen i næste udgave af Kattemagasinet, Lisette skriver det. 



  
 
Møde med specialklubber 
Fremmødte specialklubber: Ankara Kedi: Georg & Barbara Hassenteufel, Dansk Silverkatteklub: 
Annemette Jørgensen, Bicolouren: Ulla Ernstsen, Ragdollklubben Danmark: Lone Antonisen & 
Jesper Langkjær, Dansk Ocikatteklub: Gurli Petersen, DSO: Heide Petersen & Susanne Quick, 
Russianblue klubben: Esben Nielsen, Rex & Sphynx klubben: Susanna Toldi Bugge, BB-klubben: 
Lisbeth Jørgsensen & Mette Asgaard, Europeklubben: Eva Køhler, Klubben for Hellig Birma: 
Linda Grøtzner Nielsen & Kia Nielsen, Norsk Skovkattering: Pia Børgesen & Christina Kyed, 
Mainecoonklubben: Simone Søderberg. 
Avslrådet: Marianne Seifert-Thorsen & Esben Jørgensen 
Mentorrådet: Lars Seifert-Thorsen 
Mæglersekretær: Lisette Siigaard. 
 
Fra FU deltager Bette Lind, formand, Kirsten Ulsø, Katteklubben, Inge Nord, Katteklubben, 
Simone Søderberg, Jyrak, Brian Sørensen, Jyrak, Camilla Scharff, Racekatten, Vivi Fletcher, 
Racekatten, Aase Nissen, Darak. 
 
Bette Lind startede med at gennemgå statistikker for stambogsførte katte i 2012. 
Disse vil blive lagt på FDs hjemmeside indenfor kort tid, så de kan gennemgåes nøjere. 
 
Bette gennemgik vores nye mæglerordning, hvor vi har fået en sekretær, der skal fungere som 
bindeled mellem medlemmer og mæglere. 
Det skal være sager, der er ”kød på” og altså ikke afgørelser i ”sladdersager”. 
 
Samarbejde mellem SPK og avlsråd: 
For et par år siden havde vi det oppe, at specialklubberne kunne tage kontakt til avlsrådet vedr 
sygdomme. Dette ønsker vi at udbygge for at få styrket samarbejdet. 
Avlsrådet vil tage kontakt til hver enkelt specialklub og vi håber på et godt samarbejde. 
Vores første møde med Mainecoonklubben var positivt og avlsrådet ser også frem til et godt 
samarbejde med de enkelte klubber. 
 
Mentorordningen er også til brug for specialklubberne, der meget gerne må henvise nye opdrættere 
til ordningen. 
 
Der skal også gøres lidt reklame for Diplomopdrætteruddannelse, der er en fælles uddannelse for 
alle opdrættere under FD. 
 
NFO-opdrættere har haft kontaktet mentorordningen, men ikke fået svar retur. Lars Seifert-Thorsen 
undersøger sagen. 
 
Der efterlyses en beskrivelse på hjemmesiden om, hvad mentorrådet er og hvad det kan bruges til.  
Specialklubberne kan evt linke til mentorrådet via deres hjemmesider. 
 
Forslag til FDs plenarforsamling: 
FU fremsætter forslag om at specialklubmedlemmer har samme forpligtelser overfor FD som 
hovedklubmedlemmerne. 
 



De fleste specialklubrepræsentanter synes det er et godt forslag. 
 
 
Vedr avls- og opdrætsklasser på udstillingerne, er det på et tidspunkt faldet ud, at der minimum skal 
være et gennemsnit på 90 point for at vinde klassen. 
 
 
Forslag fra Jyrak vedr Peterbald og Don Sphynx. 
Forslag fra Katteklubben vedr MAU. 
Forslag fra Russion Blue klubben vedr generel beskrivelse og øreplacering. 
Forslag fra Ankara Kedi vedr paragraf om forbud af avl af hvide angora. 
 
 
Verdensudstilling 2013:  
Bette orienterer kort om planerne for verdensudstillingen. Der er lavet en hjemmeside udelukkende 
til dette formål. 
 
Der spørges til specialklubpriser for stande. Der er ingen specielle priser til specialklubberne. Vi 
henstiller til at de mindre specialklubber slår sig sammen for at købe stande. 
 
Der skal bruges rigtig mange stewarder på WS. Der skal udfyldes en formular, der går videre til 
chefstewarden.  
 
Der opfordres til at kattene placeres, så racerne er samlet. 
 
”Pyntegruppen” efterlyser billeder i høj kvalitet af hvide katte. 
 
Der er planer om at vi har onlinestreaming fra showet. 
 
 
Eventuelt: 
Spørgsmål vedr pensionistklasser. En af klubberne afviser, at der kun udstilles i fx pensionistklasser 
uden at man samtidig tilmelder ordinær klasse. De øvrige klubber accepterer pensionistklasser, hvis 
der betaler fuld pris.  
Det er efterfølgende præciseret fra  omtalte klub, at der har været tale om en misforståelse. Der kan 
tilmeldes på samme vis som i øvrige klubber. 
 
Der blev opfordret til, at specialklubberne mødes en time før dette møde næste år, for at få lidt snak 
indbyrdes 
 
Hvordan forholder vi os til en steward der går hos den dommer, hvor egen kat bliver bedømt? I 
Jyrak forsøger de at placere stewarder hos dommere, hvor de ikke selv har kat – i Katteklubben og 
Racekatten gøres det modsatte. 
 
En steward har kommenteret andres katte på dommerbordet. I den slags situationer bør man straks 
henvende sig til udstillingsledelsen eller chefstewarden. 
 
 



Stemmerne til formandsvalget blev optalt her i morgen: 
Bette Lind fortsætter de næste 2 år. 
Bette Lind fik 285 stemmer. 
Jørgen Billing fik 171 stemmer. 
 
Der var forespørgsel om elektronisk afstemning næste gang. Det vil vi gerne, men der er meget 
teknik i det, der skal løses. 
 
 
Referent Vivi Fletcher 
 
 


