Forslag fra Forretningsudvalget
Forslag nr.1:
Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne
Sletning af §1.3:
1.3 Udstilling af ikke‐Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler art. 3.1)
Samtlige katte (med undtagelse af huskatte) der udstilles på udstillinger afholdt af en Felis Danica
tilsluttet hoved‐ eller specialklub, skal have enten en stamtavle udstedt af et andet FIFe‐medlem eller
stamtavle/registreringsbevis udstedt af et ikke‐FIFe forbund.
Er udstilleren ikke i besiddelse af stamtavle og/eller registreringsbevis, skal det dokumenteres af
udstillerens organisation, at der er søgt registrering på katten.
Motivation:
FIFes Show Rules § 3.1 ”Registration in the Pedigree book” er nu så omfattende, at vores regel vil være
mindre restriktiv end FIFes, hvilket ikke er tilladt. Denne § har dermed ikke længere nogen tilladelig
funktion.

Forslag nr. 2:
Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne
Ændring af § 1.2 Huskatte Best in Show (ref. FIFes udstillingsregler art. 4.9.3)
Huskatte kan få maksimalt 2 BIS‐titler:
• BIS huskat langhår og BIS huskat korthår, eller
• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller
• BIS huskat
Det to førstnævnte punkter kan kun bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt mindst 3 af hver
pelslængde eller mindst 3 af hvert køn. Ellers uddeles der kun én BIS huskat på tværs af
pelslængde/køn.
Motivation:
Vi har i Danmark stort set kun korthårede huskatte, og en jævn fordeling af han‐ og hunkatte. Det vil derfor
give en ensartet håndtering af huskattene på samtlige danske udstillinger.

Forslag nr. 3:
Appendix A – nationale tilføjelser til udstillingsreglerne
Ændring af § 2.3 Kuld
Herved forstås kuld, der konkurrerer inden for 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 7 måneder.
Motivation:
Da killingeklassen går til og med 7 måneder, er det forvirrende, at kuldklassen går til og med 6 måneder.

Forslag nr. 4:
Felis Danicas nationale stambogsføringsregler
Sletning af § 4.1.2 Tab af titler
§ 4.1.2 Tab af titler
Titler opnået under forkert identitet mistes.
Motivation:
Denne § er ikke længere i overensstemmelse med FIFes Breeding and Registration Rules §5.1.1:
If a change in the EMS code of a cat results in a change of variety / group, then:
‐ already approved titles must always be retained (for recognised varieties)
‐ all certificates for the next title must be gained in the new variety / group.

Forslag nr. 5:
FIFe Standard, General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds
§ 1.9: Any fixed deviation of the sternum or xipisternum
(except neutered cats and cats younger than 10 months)
MOVE from “No Cert” to “DISQ”
Movitation:
Such a physical deformity should not be allowed for breeding (B&R § 3.6), and as this list is used as the
basis for deciding which animals can and cannot be used for breeding, it should reflect such considerations.

Forslag nr. 6:
FIFe Standard, General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds
§6.1 All white spots which are not permitted in the standard
MOVE from “DISQ” to “No Cert”
Movitation:
A color fault should not have the same consequences as a physical deformity. As this list is used as the
basis for deciding which animals can and cannot be used for breeding, it should reflect such considerations
(FIFes Breeding and Registration rules § 3.6)

Forslag nr. 7:
FIFes General Standard
House cat
Excellent physical condition,, apparent well‐being of the individual cat,
friendly and easy to handle temperament are the principle characteristics of
the House cat.
The House cat should not resemble any breed, with the exception of the
European, which is accepted as a natural relative.

General /
Allgemein /
Géneralités

The House cat is allowed to have any eye colour, all coat colours and
patterns, any coat length and texture, and any length of tail.
Coat /
Fell /
Fourrure
Coat /
Fell /
Fourrure

Colour /
Farbe /
Couleur

In excellent condition. Well groomed and free of any matting or dirt.
Any length and texture is permitted.
The quality must be such that the cat can groom itself.
All colours and patterns are permitted.
All coat colours are permitted, including all colours with white, and all silver
varieties; except pointed patterns and chocolate, lilac, cinnamon and fawn.
Any amount of white is allowed, i.e. a white blaze, white locket, white
chest, white on the belly, white on the paws, etc.
Harmony of the pattern is preferable.

Motivation:
The House cat is a cat in its own right. We do not wish to encourage crossing house cats with existing
breeds, and the colouring described is similar to the so‐called “natural breeds” in Cat. 2.
Of the text removed under “General” most already existed under the relevant section (eye, tail, coat lenght
and texture.)

Forslag fra Katteklubben:
Forslag nr. 1: Felis Danicas vedtægter
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter §10 stk. 1:
Enhver dansk hovedklub, der er tilsluttet Felis Danica, skal afholde mindst en international udstilling om
året.
Hver hovedklub må maksimalt have tre (3) udstillingsweekender pr. år.
Motivation:
Der er i den senere tid uofficielt blevet indført et først til mølle princip, hvorved klubbernes traditionelle
udstillingsweekends ikke bliver respekteret af de andre klubber.
Derfor ønsker vi at begrænse antallet af udstillinger.
Samtidigt kan vi konstatere at ansøgningerne om udstillinger ikke bliver forelagt FDs forretningsudvalg før
der ansøges om datoerne hos FIFe, selv om dette er vedtægtsbestemt i FDs vedtægter §10 stk.1.

Forslag nr. 2
Der indføjes et nyt pkt.1 i FDs Nationale Stambogsføringsregler, øvrige punkter renummereres til pkt.2 osv.
Ny tekst:
Pkt.1
Alle ændringer og tilføjelser til Felis Danicas Nationale Stambogsføringsregler skal vedtages på en
Plenarforsamling.
Motivation:
Dels er det en præcisering af den allerede eksisterende praksis, dels er det for at sikre at opdrætterne har
mulighed for at komme til orde omkring de Nationale Stambogsføringsregler på hovedklubbernes
generalforsamlinger.

Forslag 3
Der indføjes en tilføjelse først i Appendix A til FIFes Udstillingsregler. Øvrig tekst ændres ikke.
Ny tekst:
Alle ændringer og tilføjelser til Felis Danicas Appendix A til FIFes Udstillingsregler skal vedtages på en
Plenarforsamling.
Motivation:
Dels er det en præcisering af den allerede eksisterende praksis, dels er det for at sikre at opdrætterne har
mulighed for at komme til orde omkring Appendix A til FIFes Udstillingsregler på hovedklubbernes
generalforsamlinger.

Forslag 4
Indførelse af samt fastsættelse af pris for huskatte bevis.
Katteklubben foreslår prisen fastsættes til kr. 150,‐ med fordeling mellem Felis Danica og hovedklubber
som andre afgifter.
Ny §1.5 i de nationale tilføjelser til FIFes avls‐ & registreringsregler
§1.5 Huskattebevis
Der kan hvis det ønskes af hunkatte ejeren, udstedes separat huskattebevis på en eller flere killinger i et
utilsigtet kuld (jvf. §1.4)
Huskattebeviset skal indeholde flg. oplysninger:
Hunkattens navn, fødselsdato, stambogsnummer, EMS‐kode og mikrochip nummer
For killingen:
Navn (max. 20 anslag ‐ stamnavn kan ikke indgå i kattens navn), køn, fødselsdato, pelslængde og farve
Prisen for et huskattebevis fastsættes på Felis Danicas plenarforsamling
Ansøgning om huskattebevis følger §1.3 ‐ Registrering
Motivation:
Ejeren af utilsigtede kuld, vil i nogle tilfælde gerne kunne bevise med et dokument udstedt af Felis Danica,
at killinger fra et sådan kuld er fuldt ud lovlige og registreret samt at "opdrætteren" af kuldet ikke er i
konflikt med gældende regler og dermed ikke er at sidestille med en såkaldt "BYB‐opdrætter"

Forslag fra DARAK & Katteklubben:
Forslag nr. 1:
Den nuværende kat. Opdeling af racerne ændres til at
Kat. I
Kat II
Kat III
Kat IV
Kat V
Kat VI

består af Perser / Exotic
som nuværende
som nuværende
som tidligere med Siam / Orientaler
Birma, Ragdoll, Tyrkisk Van
alle nye som er lagt over i kat IV

Motivation:
Motivering til dette forslag, er den manglende lyst til at udstille, og det faktum, at der er vigtig for alle
racer, at fortsat kunne sammenlignes med katte som har noget tilfælles, (da dette bruges meget til udvalg
af avlskatte.) Det er meget svært på nuværende tidpunkt at sammenligne hvorfor dommeren netop valgte
den kat, det kan vi ikke bruge konstruktivt, da f.eks. en Perser / Exotic ikke skal have samme kriterier som
f.eks Birma, Ragdoll, Tyrkisk Van og omvendt. Under alle omstændigheder er ændringerne ikke af det gode.
Kun få er glade, flere utrolig frustrerede og flere og flere ønsker ikke udstille, eller helt stopper med at
opdrætte.

Forslag fra JYRAK
Forslag nr. 1:
Tilføjelse til FIFes Breeding & Registration Rules § 3.3 Queens
New paragraph added at the end:
A queen may not be allowed to be mated at a cat show
Motivation:
Matings should not take place at cat shows, neither in cages nor in any other confined space.

Forslag nr. 2:
Felis Danicas Vedtægter
Ændring af vedtægternes § 10 stk. 1
Stk. 1: Nationale/Internationale udstillinger
Der skal være mindst 12 5 dage mellem 2 danske udstillinger, med mindre andet aftales mellem de
arrangerende hovedklubber.
Motivation
Vi kan ikke rigtigt se nogen fordel, i at der SKAL være 2 uger mellem udstillingerne, når der også hele tiden
skal skeles til FIFes krav om afstande. Udstillingerne vil ofte ligge på hver sin side af Storebælt, hvor der kun
i mindre grad er overlap af udstillere, hvor det ikke burde gøre nogen forskel på antal tilmeldinger, om der
er 1 eller 2 uger imellem udstillingerne.

Forslag fra specialklubben Vantastic v/ Heidi Zahle:
Forslag til ændring i standarden for TUV angående øjenfarve.
Nuværende ordlyd:
Colour: Blue
Light amber
Odd eyed: one eye blue, the other one light amber
Eye lid to be outlined with pink
Ændres til:
Colour: Blue
Light amber, allowing a greenish cast
Odd eyed: one eye blue, the other one light amber
Eye lid to be outlined with pink
Motivation:
Vi ønsker definitionen på light amber, da vi med alderen og i større grad med de sorte/blå TUV ser, at det
grønlige skær på de amber øjne træder ind.

