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Formandens leder
Kære alle,

Af Bette Lind,

Den største opgave i år for os alle bliver

Formand Felis Danica

uden tvivl Verdensudstillingen, som
Som bekendt indledte vi året 2013 med

kommer til at kræve mange timers

et formandsvalg, og jeg er glad for, at

indsats for rigtigt mange mennesker de

det blev mig, der skulle skrive denne

næste måneder, men det bliver for-

årets første leder til Kattemagasinet –

håbentlig også en spændende og sjov

tak for det.

udfordring, som kan være med til at
skabe opmærksomhed om racekatte i

Dette nummer af Kattemagasinet er

Danmark, og forhåbentlig medvirke til at

historisk. For første gang i bladets hi-

skaffe nye medlemmer og nye udstillere.

storie bliver det ikke udsendt til samt-

Hvis I har en god idé til hvordan vi i jeres

lige medlemshusstande, men leveres

område kan skabe positiv opmærksom-

elektronisk, via hovedklubbernes hjem-

hed omkring Verdensudstillingen, så sig

meside. Der er dog også nogle, der har

til – vi tager meget gerne imod gode

valgt at tage imod tilbuddet om stadig

forslag.

at få leveret et fysisk blad, mod at betale
for portoen. Denne mulighed er åben

Årets topkatte skal snart findes, og

for alle – bestillingen sker som tidligere

mange af dem er måske potentielle

nævnt via hovedklubberne. Vi håber I

nye verdensvindere – det ville jo være

til Breeding and Registration Rules for

bliver tilfredse med denne måde at få

herligt, hvis vi kunne få nogle stykker,

TUA, samt en forslag vedr. godkendelse

bladet på, for det giver os en mulighed

gerne i hver kategori, til oktober. Vores

af ny pelsvariant hos PEB. Et forslag vedr.

for at få Felis Danicas budget til at hænge

nr. 1 topkatte i Felis Danica har de sidste

RUS standarden må desværre vente, da

sammen, uden at vi skruer helt ned for

år fået titlen NW (National Winner).

vi som bekendt kun kan fremlægge 3

aktiviteterne, og uden at hæve priserne

Denne titel har været til debat på hver

forslag til FIFe hvert år.

for stamtavler mm.

FIFe generalforsamling siden den blev
indført, og i år forventer vi, at der kom-

Held og lykke med forårets kuld – hvem

Årets første udstillinger er allerede

mer et forslag om at der kommer regler

ved om der kommer en ny lille verden-

afholdt, og vi ser desværre stadig en

for hvordan den kan uddeles. Det kan

svinder til i de næste par måneder?

tendens til at det er svært at få udstil-

derfor være sidste år vi har mulighed for

lerne lokket til. Husk, når nu årets kil-

at give titlen på denne måde – mere om

Mange hilsner

linger begynder at finde vej til nye hjem,

dette i næste nummer.

Bette

at I også har en opgave med at prøve
at få de nye ejere gjort interesserede

FIFes GF ligger sædvanen tro i sidste

i at blive medlem af en klub, og at gå

uge af maj, og som sædvanligt vil I på

på udstillinger med deres nye familie-

hjemmesiden kunne finde en blog, hvor

medlem. Jeg er godt klar over, at det er

jeg løbende vil rapportere hvordan det

nemmere sagt end gjort, men vi bliver

går med de forslag, der er til afstemning.

nødt til at prøve.

Vi har – igen – 3 forslag med selv: en
tilføjelse til MAU standarden, en tilføjelse
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Stambogssekretær og Webmaster

Lissi Ohlsson
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Suppleant

Flemming Runge
Frejas Plads 19
3650 Ølstykke - flemming.runge@darak.dk
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Richard Remvold
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Kære medlemmer
Vores generalforsamling blev afholdt den 19. marts, hvor der blev
valgt et n yt bestyrelsesmedlem ind
for 1 år og en ny suppleant. Så bestyrelsen igen består af 9 medlemmer
samt 2 suppleanter. Genvalgt blev
næstformand Torsten Jespersen,
kasserer Hanne Kaarsberg, genvalgt
blev også Marianne Hansen og Lissi
Ohlsson som det sidste halve år har
bestyret stambogssekretariatet. De
2 nye Nanna Mikkelsen og Richard
Remvold ønskes velkommen med
håb om at det vil blive en homogen
bestyrelse med en god samarbejdsvilje.
Året 2013 står i Verdensudstillingens tegn, vi har desværre måttet
opgive vores udstilling i november
måned på grund af den ligger en uge
efter den store begivenhed, vi kan
simpelthen ikke alle være væk ugen
før vores egen udstilling skulle afholdes. Men vi er igen i Hollænderhallen den 3.- 4. august hvor de sidste
certifikater og kvalifikationer kan
erhverves til Verdensudstillingen.
Vi prøver at afholde BIS breed om
lørdagen for birmaer.
Der indbydes til foredrag ved
dyrlæge Anne Sørensen, som vil
orientere os om nyt om forskning
af FIP, dette spændende møde vil
omhandle DNA undersøgelser som
er og har været i gang i USA, og hvor
langt er man kommet. Endvidere vil
Anne Sørensen fortælle om virus,
som har betydning for kattenes immunforsvar og hvordan man bevarer
sundheden. Et spændende møde der
kræver tilmelding. Se mere på vores
hjemmeside.

Efter vi har nedlagt vores opdrætskurser, hvor vi henviste til Felis
Danica’s Diplomuddannelse, har
der været et ønske om vi stadig
kunne afholde møder, hvor Darak’s
nye medlemmer og mindre erfarne
opdrættere kunne få viden og blive
klædt på som opdrætter, en god basis
til at blive rustet for at gennemgå
FD’ Diplomuddannelsen. Læs mere
herom på vores hjemmeside, hvor
der også er lavet et flot nyt logo med
en ny ide ”får hele paletten fuld”.
Tillykke til Daraks TOP TI katte,
som bliver vist her i bladet. Flotte
point har de opnået, desværre kom
ikke alle med, da tilslutningen var
rigtig stor. De bliver præmieret og
fremvist i Nykøbing Falster hallen,
som udstillingssted er en stor flot
hal, med fine faciliteter, dog har vi
mærket at det nok er udkant Danmark, som den populære komiker
Ginsborg, kalder Lolland Falster.
Men der har ikke været afholdt katte
udstilling i Nykøbing siden midten
af 1990, så måske er der nysgerrige
publikum som er glade for at vi er der.
Vi vil invitere i Zoo have efter
lukketid i løbet af sommeren, så hold
øje med hjemmesiden.
Det er en god ide også at gå ind på
Felis Danica’s hjemmeside, hvor
FIFe’s regler og love er oversat til
dansk og hvor de forskellige blanketter der skal bruges til stambogsføring
af killinger, samt diverse andre
attester, findes. Skal i skal bruge
genetiske tester m.m. kan der ved
henvendelse til klubben, fås en kode
der giver rabat på disse tester.
I ønskes et dejligt og varmt forår,
som jeg er sikker på at kattene også
ser frem til.
Glade forårshilsner

Aase Nissen

Fremtidige møder kan ses på
www.darak.dk

Skandinaviens
ældste katteklub
Stiftet 1931

Top katte:
Killing/ungdyr nr.1
LaLiShen Armani - Exo n
Ejer Lene og Jan Thelin
Opdrætter Lis og Henning Larsen.

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Aase Nissen
tlf. 5538 9088

Kastrat nr. 1

Siam/Orientaler
Connie Grøn
tlf. 4373 4508 - 3036 6522

SP Ohlsson Fidelio,
Sbi d, hellig birma
Opdrætter og ejer
Lissi og Frank Ohlsson

Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 4848 0361
Lokalgrupper
Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 5826 8770
Mødeleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 3874 8278
Ammetjeneste
Nanna Mikkelsen
tlf. 3874 8278

Fertil nr. 1

SC DSM BW 12 Persefelis Jesse James
Per ns 11,
Opdrætter og ejer: Sylvia og Allan
Outrup

Kommende Darak udstillinger:
2. certifikater - 3.- 4. august 2013 i Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
BIS breed for SBI den 3. august (forudsætning i henhold til FIFe’s regler)

Betalinger til DARAK
DARAKs opdrætterliste på
www.darak.dk er stadig gratis
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3. Medsende foto af en eller flere
katte som vedhæftet fil. Må ikke
have karakter af bannerreklame
eller være tilføjet animeret effekter, tekst eller lignende.
Send oplysningerne til :
lissiohlsson@gmail.com

Når du skal betale for stamtavler mm., skal det foregå via DARAKs girokonto
eller via vores webshop. Du kan også sende check til kassereren. Men vil helst
have betalinger via ovenstående konti. Det er derfor heller ikke længere muligt
at betale kontant/checks til stambogssekretæren.
DARAKs girokonto: (+01) 9003975, du kan betale via netbank eller i bank/
posthus.
DARAKs webshop: brug genvejen fra www.darak.dk, du kan betale via dankort/visadankort.
Vi arbejder på at øge antal kort. Læs mere senere på www.darak.dk.

MØDER og OPDRÆTSKURSER se venligst datoer på www.darak.dk
- husk at der skal tilmelding til møderne.
Stamtavler, kontingent og udstillingsgebyr
Kan betales gebyrfrit med Dankort/Visa
på Darak’s hjemmeside www.darak.dk

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pens.husstand
Pensionist

kr.
kr.
kr.
kr.

275
250
125
100

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Årets generalforsamling er vel
overstået, og vi fik udvidet holdet så
vi igen er fuldtallige. Velkommen til
Tina og Kim, der nu skal ”aftjene sin
værmepligt” som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant. Der var ikke
mange punkter på dagsordenen, så
det var glædeligt at se et pænt
fremmøde rent antalsmæssigt - tak
for jeres engagement selv til et lidt
stille arrangement :-) Vi kom som
bekendt ud af 2012 med et lille
overskud, og vi glæder os over at vi
selv i en lidt svær tid med
økonomisk krise i samfundet
alligevel formår at fastholdes vores
position i dansk kattesport.
Året er allerede i fuld gang, vi
afholdt
i
januar
udstilling
i
Brædstrup med bl.a. præsentations
show af PEB brush varianten og
besøg af FIFe´s judges and
standard kommission samt avls– og
registreringskommission. Brush er
allerede godkendt til avl, og dagen
mundede ud i et forslag om
godkendelse til udstilling, som
fremsættes af Felis Danica på årets
FIFe generalforsamling til maj. Vi
medsender alle gode ønsker!
I skrivende stund arbejder vi på fuld
kraft for at blive klar til årets
forårsudstilling, der atter bringer os
til Fredericia, til den store Vild Med
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Susanne Mauritzen
Lundgårdsvej 24, 6760 Ribe
Tlf. 2062 1303
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Stamtavler, udstillinger m.m:
Reg. 9692 konto 5068509
Kontingenter:
Reg. 9692 konto 2872021
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

Kommende JYRAK begivenheder
16. og 17. marts: Udstilling i Fredericia
20. april: Internationalt seminar i Horsens
22. og 23. juni 2013: Udstilling i Nr. Aaby
4. og 5. juli: Fremvisning på Herning Landsskue
7. juli: Udstilling på Herning Landsskue

Dyr messe. Vi er atter klar med
agility for kat, scanningsklinik ved
Bygholm Dyrehospital, dommereksamen, parallelbedømmelse og et
par dommerelever, breed BIS
begge
dage,
årets
topkattepræsentation om lørdagen, exotic
sjov om søndagen - i det hele taget
samme tætpakkede program som vi
plejer. Vi har iår fået flere
administrative opgaver i forbindelse
med messen i form af styr på
udstillerkort og parkeringskort. Det
kræver lidt ekstra opmærksomhed
af både udstillerne og ”det faste
personale”, men vi regner med at
det nok skal gå ved fælles hjælp.
Lørdag den 20. april har vi igen
internationalt seminar, denne gang
på Hotel Opus i Horsens. I
øjeblikket har vi solgt ca. 2/3 af
pladserne, så tøv ikke for længe
hvis du vil være sikker på at komme
med! Vi får besøg af ingen ringere
end Dr. Jerold Bell fra USA, som er
populationsgenetiker. Han vil bl.a.
dele sin store viden om indavl,
linieavl, udkryds, matadorhanner,
flaskehanner og i det hele taget
enhver indfaldsvinkel til avl med dyr.
Der forsøges taget udgangspunkt i
en dansk kattebestand, såfremt det
lykkes at finde stambogsmateriale
nok til det. Desuden får vi besøg af
dyrlæge Gustaf Valentiner-Branth,

Bygholm Dyrehospital samt dyrlæge
Liselotte Christensen PhD fra Life
(KVL), som begge bogstaveligt talt
har en hjertesag at dele med os,
nemlig sin store viden om HCM.
Endelig er der håb om endnu en
foredragsholder fra England, men i
skrivende stund er det ikke endeligt
på
plads.
Under
alle
omstændigheder en dag med
masser af viden til os! Der er
tilmelding på hjemmesiden, og som
sagt vent ikke for længe, så du
risikerer at pladserne er udsolgt!
Ude omkring er killingesæsonen
ved at tage fart. Efter 4 år med
nedgang i antallet af registrerede
killinger håber vi, at tendensen om
ikke vender så i det mindste
stopper! Endelig en lille reminder:
Husk når I bestiller stamtavler at
betale for porto. Vores hårdtprøvede
kasserer, Sanne, bruger hver uge al
for megen tid på at rykke for ting,
som vi alle ved skal betales, nemlig
porto for alt der skal sendes med
posten; og i næste uge med
sikkerhed også nogle manglende
udstillingsgebyrer. Giv hende en
hånd, så hun kan koncentrere sig
om
det
væsentlige,
nemlig
bogføring.
Vi ses derude, måske allerede i
Fredericia?

Stambogssekretær
Kategori II
Lisbet Rygaard
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning
Tlf. 2434 9999
stambog2@jyrak.dk

JYRAKs studiekredse:

Stambogssekretær
Kategori I, III + IV
Helle Sivkjær
Vestervej 9, 7200 Grindsted
Tlf. 40 99 95 79
Telefontid: 19-21.
stambog1-3-4@jyrak.dk

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Stamnavne
Camilla Stabell
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
stamnavn@jyrak.dk

Aalborg: Laust Dalsgaard,
VLDalsgaard@tdcadsl.dk
Tlf. 9816 8849
Randers: Eva Køhler,
Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670
Horsens: Gitte Holgaard,
gitte_kristensen@hotmail.com
Fyn: Hanne Lindvig,
kattekredsfyn@gmail.com

Susanne

Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
JYRAKs konsulenter:
Gerda Andersen, 8700
Horsens, Tlf. 75 61 34 87
Camilla Stabell, Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 86 96 82 60
Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
Dorete Irbil, 4030 Tune,
Tlf. 46 16 22 00
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8700
Horsens, Tlf. 75 62 61 09; ikke
efter kl. 20,00

Årets JYRAK Topkatte 2012
- vi ønsker hjerteligt til lykke til alle!
Voksne hanner:

Kastrat hanner:

Ungdyr hanner:

1: SC.Hindkjær's Frej
JW,DVM,DSM; OCI b24;
Marianne og Lars
Hindkjær (511 points)

1: SW08,WW09,EC/EP
Iah-Rah's Osiris
DSM,DVM,DM; ABY n;
Inge Pia Slot (519 points)

1: DK Naunas Black
Rock JW; MCO n22;
Marianne Skjødt (412
points)

1: IC.Chantillylace
Scooby Doo of LeCotonneu; PER a 02 62;
Jan Larsen (511 points)

2: SP Safkan Kedi's
2: Bright Sky af
Pierre Curie DSM; TUV e Khartoum; ABY n; Bodil
09; Pernille Kristensen
Clarin Floto (410 points)
(503 points)
3: Midnatstjernen's
3: DK Jaquet Cha Cha
Anthony DiNozzo; NFO n
Cha; RAG a 04; Tine
09; Jeanette Erika Dahl
Kjeldahl-Vallon (502
(407 points)
points)
4: Jente's Danny Boy
4: GIP Lundgaards Alex; Rhadi; SBI a 21; Gerda
BRI a; Mette Askov (497 Andersen (404 points)
points )
4: DK Jaquet Cha Cha
5: GIP CH DK SvaneCha; RAG a 04; Tine
søen's Iznogut Emir; SBI Kjeldahl-Vallon (404
a 21; Pia Falk Larsen
points)
(496 points)
Ungdyr hunner:

3: SC N*Yowie's Power
DVM: MCO ns 09;
Simone Søderberg (501
points)
4: IC DK Harmakhet's
Krudttønde; NFO ns 09
23; Gitte Strøjer
Andersen (500 points)
5: Red Line La Boheme;
MCO d 03 22; Marianne
Yde Hinnerskov ( 495
points)

5: IC Eife's Ebenezar
Kastrat hunner:
McCoy; EUR ns 22; Eva
Køhler (495 points)
1: WW05, SC IP
Bellami's On the Rocks
DSM; SIA b 21; Dorte
Voksne hunner:
Kaae (511 points)
1: GIC S*Restless Nim;
NFO f 09 24; Rikke
Smedegaard Skov (517
points)
2: GIC Hille Polish
Prestige *PL; SIB fs 09
24; Monika Ostrowska
(511 points)
3: GIC Red Line Maxxie;
MCO n 09 22; Marianne
Yde Hinnerskov (503
points)
4: Aucyparia's La Vie en
Rose; ABY o; Bodil
Clarin Floto (500
points)
5: Thunderball's Tiger
Lilly; MCO n 23; Helle
Sivkjær (499 points)

1: Merle by Fate; PER n;
Lenette og Fanny
Nielsen (410 points)
2: Chagall's Sweet Pea;
BUR c; Marina Böhrnsen
(407 points)

2: DK* Kamyne Hexia de
Trick; BAL b 21; Tanja
3: Bellami's Little
Trillibggaard Jensen (509 Pequeñito; ORI n 25;
points )
Charlotte Nørreskov
Hauge (404 points)
3: DK Chagall's Amytyst
Kitty; BUR c; Mette
4: Funny Blue's Ice
Lindgaard (508 points)
Cream; SBI c; Gerda
Andersen (402 points)
3: EC Ibis af Khartoum
DSM; ABY n; Inge Pia
5: Rokakitho's Hope; SBI
Slot (508 points)
n 21; Kia Tina Nielsen
(396 points)
5: DK Delacour's Bisou;
SBI a; Gitte Petersen
(507 points)
Årets Huskat:
Mis Bilka DSM; Sonja
Aurbo Nielsen (515
points)

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Ole Sørensen
Karmarksvej 7
8870 Langå
40 99 95 82
ole-s@jyrak.dk
Vicekasserer, udstillingsteam:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Standansvarlig, ildsjæle:
Lone Gram
Hammerum Hovedgade 106
7400 Herning
97 20 96 70, hverdage 18:00-20:00
lonegram@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Nørregade 67, 3.
6700 Esbjerg
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Udstilling udland, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper:

Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk

20 40 97 43
tina@jyrak.dk

Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf.: 48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, præmiefordeling
Kim Therkildsen
Kunneruphøj 32
8361 Hasselager
Tlf.: 86 28 73 37
kim@jyrak.dk

Bestyrelse
Formand
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf.: 98 75 07 07
formand@katteklubben.com

Vi er sammen med Racekatten
om dobbelt-cert-udstillingen i
Snejbjerg, og håber til det sidste
på, at få tilmeldinger nok til at
gennemføre. Men vi kommer
ikke uden om at afmelde dommere.

Udstillingssekretær, næstformand,
Konsulent for smitsomme sygdomme
Kirsten Foldager
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, show@katteklubben.com
Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
Tlf.: 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089
Netbank: Reg nr. 3203, Konto nr. 1576089
Stambogssekretær
Lene Balle
Vingumvej 7, Vingum, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 60 17 77, stambog@katteklubben.com
Sekretær, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, lars@katteklubben.com eller
sekretaer@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem
Maria Malevitch
Søndergade 50, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 31 12 69 02, maria@katteklubben.com
Best. Medlem, nye medlemmer
Dorthe Seierø Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, dorthe@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem, sponsoransvarlig
Inge Christine Bonefeld Nielsen
Kongebrogade 50,1, 6000 Kolding
Tlf.: 25 36 13 29, inge@katteklubben.com
Udstillingssekretær - udland
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 78 88,
susanne@katteklubben.com
Suppleant, præmiesekretær:
Helle Høybye
Skovlundvej 6, 6000 Kolding
Tlf.: 76 31 20 19, praemie@katteklubben.com
Suppleant, webmaster
Henrik Vaabengaard
Burmeistergade 32 1. tv., 1429 København K
Tlf.: 28 56 58 54, webmaster@katteklubben.com
Udenfor bestyrelsen:
Buransvarlig, stande
Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, stande@katteklubben.com
Ammeformidling
Inge Bonefeld, Tlf.: 31 72 71 21,
bonefeld@it.dk
www.katteklubben.com
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Kære medlemmer
Det nye år er allerede godt i gang.
Januar udstillingen i Køge blev
gennemført med mange katte.
Præmiering af årets topkatte.
Oplagte udstillere og en rigtig
god stemning.
Vi havde fornøjelse af ikke
mindre end 11 ægyptiske mau’er
på udstillingen, som fortrinsvis
blev udstillet pga. elevseminaret,
som blev afholdt lørdag aften efter bedømmelserne.
Et arrangement som vi har fået
rigtig mange positive tilkendegivelser efter.
Så jeg vil gerne takke Lone Lund,
som stod for det "undervisningsmæssige", samt udstillerne, som
tog turen til Danmark med deres
katte.
Vores næste udstilling er allerede
i slutningen af marts. Set ud fra
antallet af tilmeldinger, skulle vi
ikke have givet JYRAK tilladelse
til at lægge Fredericia-udstillingen
ind imellem de allerede fastlagte
udstillingsdatoer.
Men det er nemt at være bagklog,
og for kattesporten i Felis Danica regi ville det under alle omstændigheder nok ikke have været klogt at udelukke deltagelse i
"Vild med Dyr" arrangementet.

Priser

Sidste udstilling i år i vores regi
bliver sommerudstillingen i Brejning.
Indbydelsen kan ses andetsteds i
bladet. Der er som alle ved, meget
begrænset plads, så udsolgt skal
der nok blive der.
Vi laver et uofficielt tiltag, idet vi
genopliver den helt gamle Bedst
i Racen.
Dvs. at f.eks. alle burmesere uanset
farve, alder, køn konkurrerer om
denne uofficielle titel.
På grund af Verdensudstillingens
placering en uge efter vores normale oktoberudstilling, har vi
fravalgt at gennemføre denne.
Og udstillingskalenderen levner
ikke plads til at flytte til en anden
dato.
Vores generalforsamling gav nyvalg til flere poster, og dermed
også et farvel til andre.
Endelig blev formandsvalget i
Felis Danica overstået, og vi kan
fortsætte forberedelserne til Verdensudstillingen.
Ikke at forstå at vi har ligget brak
mens formandsvalget har stået på,
men usikkerheden om udfaldet
har selvklart haft betydning for,
hvilke beslutninger vi mente vi
kunne træffe og hvor meget der
evt skulle tænkes og disponeres
anderledes.

Hovedmedlemsskab
Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlemsskab
Opdrætterannonce på hjemmeside

300,00
350,00
200,00
200,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Endelig et hjertesuk:
Når I sælger killinger/katte SKAL
stamtavlen medfølge!
Den må under ingen omstændigheder tilbageholdes som en
form for pant for betalingen!!!
Det er og har altid været en
uomgængelig regel i Felis Danica!

Og Forbrugerklagenævnet betragter en kat uden stamtavle som
en huskat…
Rigtig godt forår til Jer alle.
Inge

Bedste klubkatte
Køge 26. januar '13

Bedste klubkatte
Køge 27. januar '13

Kat. I:
WW11, EP. Maradán
Tyranosaurius of
Mandrake, JW, DSM,
EXO n 22
E: Anne Grethe &
Kurt Andreasen

Kat. I:
NW11/12 SW09,SP.
Star Wars Bria
Tharen, DSM. EXO n
E: Anne Grethe &
Kurt Andreasen

Kat. II:
S*Gunbertus Echo,
RAG a 04
E: Christa
Christiansen &
Flemming W. Riis

Kat. II:
S*Gunbertus Echo,
RAG a 04
E: Christa
Christiansen &
Flemming W. Riis

Kat. III:
GIC. Malevitch Fly me
to the Moon Jessie,
RUS
O & E:
Maria Malevitch

Kat. III:
GIC. Malevitch Fly me
to the Moon Jessie,
RUS
O & E:
Maria Malevitch

Kat. IV:
Filihankat’s Rainer,
JW, SIA n 21
E: Kirsten Buna

Kat. IV:
Filihankat’s Rainer,
JW, SIA n 21
E: Kirsten Buna
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Formand
Vivi Fletcher
Topasgangen 6, 2300 København S
Tlf.: 28 69 20 09 (kun hverdage efter kl. 17.00)
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage 19 - 21)
Email: kasserer@racekatten.dk
E-mail: medlem@racekatten.dk
Giro stamtavler mv. (+01) 1 08 72 23
Giro kontingent: (+01) 1 65 02 154
Giro udstillingsgebyr: (+01) 4 92 36 26
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
E-mail: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Lone Mikkelsen
Rytterhusene 76, 2620 Albertslund
Tlf.: 45 96 19 74
Email: b-lone@racekatten.dk
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19 -21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Jørgen Seemann
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk
Suppleant
Tine Jensen
Stadionvej 111, 2. tv.
2600 Glostrup
Poul Kiærulf
Stensager 20
4330 Hvalsø

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Kære medlemmer
Først vil jeg ønske et stort tillykke til
klubbens topkatte, der er præsenteret
andetsted her i bladet. Det er dejligt,
at så mange medlemmer har lyst til
at deltage i konkurrencen. Topkattene blev behørigt præmieret på vores
jubilæumsudstilling i Helsingør.
På det seneste har der været rigtig
mange udstillinger, både FD-udstillinger i Danmark, TICA-show, FIFe
udstillinger i Sydsverige og Nordtyskland. Mange af dem er afholdt som dobbeltudstillinger.
Dette har betydet, at mange af udstillingerne ikke har opnået
den tilslutning vi som arrangører havde håbet på og regnet med,
hvilket igen betyder, at klubberne ofte mister penge på at afholde
udstillingerne. Desværre er det jo sådan, at hallen koster det
samme uanset antal katte, dommerne bestilles lang tid i forvejen,
de booker ﬂy, der ikke kan refunderes, bestyrelsens arbejde og
omkostninger er også de samme.
Jeg synes det er ærgerligt for alle arrangerende klubber, for det
er et problem, der rammer os alle. Det er svært at planlægge sig
ud af, fordi man ikke altid kan kende de andre klubber/lande/
organisationsers planer for udstillinger. En løsning, der har været
oppe og vende, er muligheden for – i FD – at sætte begrænsning
på antallet af udstillinger, som den enkelte klub må afholde pr år.
Ovenstående er også den direkte årsag til, at vi på vores fællesudstilling med Katteklubben, har åbnet op for alle racer begge
dage, således at udstillingen nu er en 4-certiﬁkatsudstilling (2
certiﬁkater hver dag). Jeg håber vi får fyldt op i hallen med dette
tiltag.
Ellers er Racekattens næste udstilling i Viby Sj i maj måned – håber vi ses der.
Vivi Fletcher
Formand

Racekattens næste udstilling
Viby Sjælland
søndag d. 5. maj 2013

www.racekatten.dk

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om arrangementerne: workshops@racekatten.dk
FIP (smitsom bughindebetændelse)
Ved du, at FIP slet ikke er smitsomt,
som mange tror pga navnet?
Kom og få din viden om FIP opdateret
V/ Stig Feldballe, Dyreklinikken Skovlunde-Herlev
Onsdag d. 10. april 2013 kl 19.00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Allergi
Der ﬁndes ﬂere former for allergi - er det noget der er arveligt?
Kan man forebygge allergiske reaktioner hos kattene?
V/ Dyrlæge Boysen Specialdyrlæge, ph.d.
Onsdag d. 15. maj 2013 kl 19.00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Tilmelding hos Lene Skov Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff
Annette Kjelstrup Hansen
Camilla Zindel
Susan Zindel
Michael Robdrup
Annie Dahl
Nancy Krambech
Poul Kiærulf
Jørgen Seemann
Udstillingssekretær:
Annie Dahl, udstilling@racekatten.dk
Stande:
Nancy Krambech, standudlejning@racekatten.dk
Stewarder:
Jørgen Seemann, chefsteward@racekatten.dk
Dommerønsker:
Pia Børgesen, dommeroensker@racekatten.dk
Præmiesekretær:
Annette Kjelstrup Hansen, praemier@racekatten.dk
Annoncer:
Michael Robdrup, annoncer@racekatten.dk
Sponsorpræmier:
Susan Zindel, u-susan@racekatten.dk

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf.: 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller send
dem med i e-mails (også gerne links til online-udgaver)
Smitsomme sygdomme & adfærd
Vivi Fletcher
Tlf. 28 69 20 09 (tirsdag til torsdag kl. 19-21)

Har du gode emner til
vores potemøder?
Noget du gerne vil vide mere om?
Send en mail til:
b-pia@racekatten.dk

www.racekatten.dk

Ammetjeneste:
Sjælland:
Gurli Petersen, tlf. 58 26 47 79
Jylland:
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31
Øvrige konsulenter:
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje)
Tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge
Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Ændring af Felis Danicas
vedtægter § 16
Plenarforsamlingen den 24. februar,

Stk. 3. Ethvert medlem af en Felis Danica

2013, vedtog en ændring af vedtæg-

tilsluttet klub er forpligtet til kun at over-

terne, der betyder at medlemmer af Felis

drage raske dyr til et nyt hjem.

Danicas specialklubber, der ikke er med-

Afvigelse fra denne regel kan kun ske

lem af en hovedklub under Felis Danica,

på anbefaling af og med attestation fra

alligevel bliver omfattet af vedtægternes

dyrlæge.

§16, der nu lyder som følger:

Ved denne overdragelse forstås salg,
udstationering, eller gave m.v.

§16 Forpligtelser for

Stk. 4. At lade sundhedsrelaterede

hovedklubbernes og

oplysninger om sine katte registrere i

specialklubbernes medlemmer

et centralt register under Felis Danica i

Som medlem i en af de i Felis Danica

forbindelse med: Registrering og avl jf.

tilsluttede hovedklubber og/eller special-

Felis Danicas Regler for Stambogsføring

klubber er man forpligtet til:

§2 Nationale testprogrammer jf. FIFes

Stk. 1. At overholde følgende regler

Avls og registreringsregler §2.7.1

vedrørende salg og annoncering af katte:
Det er ikke tilladt at sælge eller over-

Stk. 5. At sikre at vaccinationer af katte

drage katte, som er registrerede i FIFe,

foretages af autoriseret dyrlæge samt at

til dyrehandlere, på markeder eller lign.

vaccinationsattester følger kattene ved

samt til enhver form for eksperimentel

overdragelse til ny ejer sammen med

forskning eller testning. Det er ligeledes

stamtavle, evt. helbredspapirer og pas.

ikke tilladt at tilbyde eller handle katte
eller tjenesteydelser som fx avlstjeneste

Stk. 6. At efterleve afgørelser truffet af

via auktioner eller lignende, hvad enten

Forbrugerklagenævnet.

disse er fysiske eller elektroniske.
Ved annoncering og salg af katte må der

Stk. 7. At overholde Felis Danicas

ikke bruges ord, som kan sænke kattens

karantænebestemmelser, som løbende

status, f.eks. ”udsalg”, ”billigt”, ”bort-

opdateres af Forretningsudvalget.

skænkes” eller lignende.
Stk. 8. At overholde Felis Danicas Etiske
Stk. 2. Ethvert medlem af en Felis Danica

Regelsæt.

tilsluttet klub er forpligtet til at lade
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stamtavle medfølge enhver racekat, der

Felis Danicas forretningsudvalg kan

af vedkommende overdrages – uanset

udstede påbud til såvel hoved- som

om det drejer sig om salg, gave m.v.

specialklubber tilsluttet Felis Danica om

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

at indføre sanktioner mod et medlem,

Formandsvalg 2013

der overtræder disse forpligtelser.

I januar måned afholdt Felis Danica
formandsvalg i overensstemmelse med

Hvorfor nu denne ændring?

vedtægternes §7 stk. 2.

Mange af specialklubberne har medlemmer, der kommer fra andre lande og /

Der var opstillet 2 kandidater: Jørgen

eller er medlemmer i andre forbund,

Billing og Bette Lind, og valget blev

hvilket naturligvis er fuldstændigt ac-

derfor afgjort ved urafstemning blandt

ceptabelt og velkomment, men hidtil

hovedklubbernes medlemmer.

har det været op til den enkelte klub at
tænke over, om der derfor var behov for

De afgivne stemmer blev optalt den 20.

en tilpasning af klubbens regelsæt. En

januar og fordelte sig med 171 stemmer

af grundene til at dette er vigtigt er, at

til Jørgen Billing og 285 stemmer til Bette

fx killingekøbere ikke kan vide hvor en

Lind, der dermed er valgt som formand

opdrætter, der annoncerer killinger på en

for Felis Danica frem til plenarforsamlin-

specialklubs hjemmeside, har sit med-

gen 2015.

lemskab, og berettiget kan forvente, at
vedkommende er omfattet af og lever
op til Felis Danicas regler – og det er altså
nu tilfældet.

Kattemagasinet er blevet elektronisk
og vil stadig være gratis for alle medlemmer.
Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,
koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.
Kontakt venligst klubben direkte.

15

Kattemagasinet søger
redaktionsassistent
Har du lyst til at hjælpe med at gøre Kattemagsinet
endnu bedre?
Som Redaktionsassistent får du mulighed for at komme med
nye input, skrive artikler eller skaffe artikler hjem til bladet.
Det vigtigste er du har en mening om bladet,
hvilket indhold der skal være - og har gå-på-modet til at få
artikler om emnerne hjem.
Om du selv skriver eller får andre til det, er mindre relevant.
-----------Derudover søger vi en korrekturlæser, der skal være god til
skriftlig dansk, kommatering m.v
-----------Redaktionsassistent og korrekturlæser
kan sagtens være samme person.
Hvis du vil høre mere eller er interesseret så send mig en mail på:
kattemagasinet@felisdanica.dk
Karin Hald, redaktør
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Undgå antidepressive
midler til katte – forebyg
angst og adfærdsproblemer
I starten af året havde medierne massiv fokus på, at
mange kæledyr får anti-depressive midler. Dyrlæge
Pernille Hansen mener, at man i stedet skal forebygge
adfærdsproblemer, som i øvrigt ses langt hyppigere
hos indekatte end hos katte, der færdes ude.

Lille kat, lille kat, lille kat på vejen. Hvis er

får depression og som behandles med

Tekst og foto: Journalist

du, hvis er du? Jeg er sgu min egen! Piet

anti-depressive midler. Når katte har ad-

Helle Sydendal,

Heins lille digt rammer plet, sådan er

færdsproblemer, skyldes det ofte angst,

www.phmedier.dk

katte jo, og det er dyrlæge Pernille Han-

eller at de ikke får opfyldt deres naturlige

sen fra Dyreklinikken Skovlunde-Herlev

behov, fx jagtbehovet. De psykofarmaka,

ret enig i:

der bruges til katte, kaldes ”angst-dæmpende midler”, og det kan være en sidste

–- Katte er ikke domesticeret i samme

udvej, hvis en kat er meget utryg eller

grad som hunde, og de lever mere deres

angst. Men det er sjældent, at det kom-

eget liv, end hunde gør.

mer der til. I øvrigt vil jeg meget hellere
opfordre til, at man forebygger, at katten

Og så er katte rovdyr med stort R. –

får adfærdsproblemer.

Katte har et stort behov for at gå på jagt.
Man ser derfor ikke særlig ofte adfærds-

Opvækst og miljø betyder alt

problemer hos katte, der færdes frit ude,

Forebyggelse af adfærdsproblemer

siger dyrlægen. Adfærdsproblemer ses

starter allerede, når man anskaffer sig

altså hyppigere hos inde-katte, der ikke

en kat. Hvis en kat er født vild, kan det

har adgang til at komme ud.

være meget svært at gøre den tam. Hvis
den er født i en stald og kun har haft

En undersøgelse, som dagbladet Politik-

begrænset kontakt til mennesker som

ken offentliggjorde først på året, viser, at

killing, er den heller ikke lige så let at få

mange kæledyr, også katte, behandles

tam modsat hunde som killinger, der er

med antidepressive midler. Men når vi

født inde og har været vant til menne-

taler om dyr, er ”antidepressive midler”

sker og inde-miljøet, fra de var små. Det

ikke det rigtige ord at bruge, mener

er altså lettere at undgå problemer, hvis

Pernille Hansen: – Det er mennesker, der

man anskaffer sig en kat, der har haft en
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Dyrlæge Pernille Hansen opfordrer til, at man
forebygger adfærdsproblemer hos sin kat.

god opvækst. Skal katten færdes frit ude,

husk, at en kat ofte kun gider lege i gan-

få adfærdsproblemer. Det kan også ske

vil der sjældent opstå adfærdsproblemer,

ske få minutter. Derefter vil den gerne

for udekatte, og derfor gælder det om at

men hvis katten skal være ”inde-kat”, er

ligge ned og slappe af igen, siger Pernille

holde øje med sin kat.

det vigtigt på forhånd at

Hansen. – Det samme

tænke over, hvad man

gør sig gældende, når

– Selvom katte er sociale dyr, er de ikke

det gælder kontakt med

flokdyr på samme måde, som hunde er

mennesker. Katte gider

det. Derfor er kattes kommunikations-

typisk ikke at blive kælet

og kropssprog ikke lige så udviklet som

i lang tid ad gangen, til

hundes, og derfor kan man komme til

gengæld vil de gerne

at overse, at katten er utryg eller har et

kæles mange gange.

begyndende adfærdsproblem, fortæller

Nogle gange kan det

Pernille Hansen. Om adfærdsproblemet

faktisk være et problem,

opdages, det afhænger ofte af, hvordan

katten skal aktiveres.

fordi ejeren gerne vil

det udmønter sig. Det kan nemlig gå to

Det kan være svært,

have katten på skødet i

veje.

vil gøre for, at den får
opfyldt sine behov.
– Der er masse af katte,
der tilpasser sig og trives
godt som inde-katte.
Men det er vigtigt, at
ejeren husker, at inde-

Det er ikke kun
inde-katte, der
kan få adfærds
problemer, det
kan også ske
for udekatte

men man må finde ud af, hvad ens kat

længere tid, end den gider, siger Pernille

bedst kan lide. Man kan lege fangeleg

Hansen.

med kunstige mus, eller man kan gemme ting, som katten godt kan lide. Og
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To forskellige reaktioner
Når katte får adfærdsproblemer, bliver

Dog er det ikke kun inde-katte, der kan

nogle af dem sky og holder sig for sig

selv. Det er den reaktion, som katteeje-

- Når katten bliver urenlig, viser det sig

ren lettest kan komme til at overse. Der

i de fleste tilfælde, at den har blærebe-

er jo ikke noget mærkeligt i, at katten

tændelse, og så var det jo godt, den kom

lægger sig på øverste hylde, under

til dyrlægen, for det kan behandles. I an-

bordet, eller andre steder, hvor den kan

dre tilfælde er det fordi, katten ikke kan

være sig selv. Men der er

lide kattebakken – den

noget galt, hvis katten

er måske ikke ren nok.

altid er sky og altid gemmer sig – men hvor går
grænsen?
Andre katte reagerer
ved at blive urenlige
eller aggressive, når
de bliver utrygge eller

Nogle katte
reagerer ved at
blive urenlige
eller aggressive,
når de bliver
utrygge

Og i de sidste tilfælde
kan urenlighed skyldes
utryghed og angst,
fortæller Pernille Hansen og forklarer videre:
– Aggression kan også
have flere årsager, lige
fra utryghed til at katten

frustrerede. Begge dele

ikke får opfyldt behovet

er meget svært at leve

for fx at gå på jagt.

med for katteejeren, og derfor er det
typisk disse to adfærdsproblemer, som

I begge tilfælde må man se nærmere

ejerne kommer til dyrlægen med.

på kattens miljø. Måske er det muligt at

Zylkène med alfa-casozepin
til hund og kat ved uro og utryghed

Læs mere om Zylkène på: www.zylkene.dk

aktivere katten mere, måske er der nogle

keprotein. Det er hverken vanedannende

Forebyg adfærdsproblemer

ting, der gør den utryg, der kan laves om

eller har bivirkninger, siger Pernille

- Zylkène virker på nogle katte, men ikke

på? Især inde-katte kan have glæde af

Hansen.

på alle. Men sådan er det også med psy-

at være to sammen, men det er dog ikke

Zylkène kan både gives her og nu i en

kofarmaka. Den store fordel ved Zylkène

altid, at katte kommer godt ud af det

bestemt situation, som gør katten utryg

er, at det ikke har bivirkninger. Derfor

med hinanden, hvis de ikke er fra samme

eller urolig eller som en kur over flere

kan det også bruges forebyggende, altså

kuld. Men der er også forskellige midler,

måneder, uden at katten får bivirkninger

inden der er opstået et adfærdsproblem,

som dyrlægen kan give som supplement

og uden, at den bliver afhængig af det.

siger Pernille Hansen.

til ændring i kattens miljø, for at få kat-

Der er altså et naturligt alternativ til

ten på rette køl igen.

psykofarmaka. Men hvordan kan katten

Det kan fx være inden og under den

blive rolig af mælkeprotein? Det er der

periode, hvor katten fx skal passes i en

en forklaring på.

kattepension, inden katten skal flytte til

Behandling mod utryghed og angst
Dyrlægen kan behandle katten kan med

et nyt hus, eller inden en ny kat flytter

det omtalte angstdæmpende psykofar-

Hvorfor bliver katten rolig af

ind. Mulighederne er mange, og hvis du

maka, men det har flere bivirkninger og

mælkeprotein?

kender din kat, kan du måske forebygge

kan fx gøre katten sløv, lige som den kan

Undersøgelser har vist, at killinger,

problemer, hvis du holder øje med kat-

få dårlig mave af det.

hundehvalpe og andre spæde dyre-

tens humør og adfærd samt prøver at

børn bliver rolige og afslappede, når

forudse, hvad der kan den frustreret.

- Derfor skal den stille og roligt trappes

de dier hos deres mor. Og det er ikke

op, inden den får fuld dosis og senere

kun fordi, de bliver mætte, men fordi

trappes langsomt ud
af behandlingen igen.
Stesolid, som man også
kender som behandling
til mennesker, fås til
hunde, men katte reagerer uforudsigeligt på
dette psykofarmaka, så
det anvendes sjældent
til katte.
- Frem for psykofarmaka

Indholdet
i Zylkène
er spaltet
mælkeprotein,
der har en
beroligende
virkning på
katten

foretrækker jeg i mange
tilfælde at anvende

Som eksempel på hvordan man kan ændre

de helt spæde dyr har

uønsket adfærd og øge trivslen hos kat-

et enzym i tarmen, der

tene, fortæller Pernille Hansen om kattene

spalter mælkeproteinet

Molly og Tiger. Kattenes ejere søgte hjælp

på en bestemt måde.

hos dyrlægen, idet den ene af kattene gik

De spaltede bidder af

til angreb på den anden: – Jeg foreslog,

mælkeprotein får en ny

at den aggressive kat kom uden for nogle

effekt på dyrets krop,

timer om dagen, og at den anden kat fik en

som er beroligende og

kur med Zylkène. Det har hjulpet. Nu går

afslappende. Indholdet

det langt bedre, kattene leger sammen en

i Zylkène er netop dette

gang imellem, og efter den sky Molly fik

spaltede mælkepro-

en Zylkène-kur, er katten også begyndt at

tein, og selvom den

kunne lide at blive kælet. Det var en ekstra

voksne kat ikke selv kan

bonus.

spalte mælkeproteinet

Zylkène suppleret med adfærdsregule-

længere, har det stadig en beroligende

Læs artiklen om Molly og Tiger i næste

rende tiltag, hvis en kat har udviklet et

virkning på den, og katten får en højere

nummer.

adfærdsproblem. Zylkène er nemlig et

tærskel for, hvornår den føler sig utryg

naturligt produkt, der indeholder mæl-

og urolig.
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14 dages tid efter Molly var
begyndt at få Zylkène, kunne man
mærke en stor forskel på hende.
– Hun ændrede fuldkommen
personlighed. Nu er hun meget
glad for at komme op og ligge
hos os, det har hun aldrig ville før,
fortæller Flemming Schlage.
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En afgørelse
i Forbruger
klagenævnet!
En interessant afgørelse i Forbruger
klagenævnet som berører rigtigt mange
i katteverdenen

Af Ole Amstrup

Jeg er blevet opmærksom på en afgø-

købte af Ann Bettine Damgaard Larsen og

relse i Forbrugerklagenævnet (FKN),

Thomas Friis Nielsen, er mangelfuld, og om

som jeg mener, har en uhyre principiel

forbrugeren som følge heraf er berettiget

indflydelse på rigtig mange sager i kat-

til at hæve købet samt kræve erstatning for

teverdenen.

afholdte dyrlægeudgifter. Sagen drejer sig
endvidere om, hvorvidt Ann Bettine Dam-

Sagen beskrives på Forbrugerklage-

gaard Larsen og Thomas Friis Nielsen kan

nævnets hjemmeside sådan her:

anses som erhvervsdrivende, og om sagen

Cirka to måneder efter købet af en kat

således er omfattet af Forbrugerklagenæv-

reklamerede forbrugeren til sælgerne over,

nets kompetence.

at katten havde fået
konstateret sygdommen
FIP og som følge heraf var
blevet aflivet. Sælgerne
afviste reklamationen
med henvisning til, at
katten var rask, da den
blev solgt. Forbrugeren
krævede herefter købet

Katten havde
fået konstateret
sygdommen FIP
og som følge
heraf var blevet
aflivet

hævet samt erstatning for

Hele afgørelsen kan
læses på dette link:
http://www.forbrug.
dk/FirmatjekSager/A/
Antocat-v-Ann-BettineDamgaard-Larsen-ogThomas-Friis-Nielsen?tc=
87D7299BD4EE40DBA91
635B1C8D10347)

dyrlægeudgifter.
Det er jo ikke første gang, at vi hører
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Nævnets begrundelse for afgørelsen

om en sag som denne, og jeg har i rigtig

Denne sag drejer sig om, hvorvidt den

mange tilfælde selv rådgivet i sådanne

kat som forbrugeren den 8.oktober 2010

sager.

Hammershøi’s Love Chokolate, BRI b 21 33.
Ejer: Kirsten Lund

Den viden jeg sidder med er, at FIP op-

Professor Niels Pedersen på UC Davies

står som spontane mutationer i et Coro-

har igennem flere år arbejdet på at

kat som udvikler FIP, som værende

navirus, som i øvrigt er naturligt til stede

kortlægge de genetiske forhold hos en

mangelfuld

i alle katte. Ikke to tilfælde af FIP er ens,

speciel katterace for at kunne kortlægge

men individuelle mutationer. Den er ikke

og finde sammenhængene. Disse un-

rende ”adækvat og rimeligt” at aflive

smittefarlig, men den er i alle tilfælde en

dersøgelser er bl.a. udført i samarbejde

katten p.g.a. lidelsen selvom handlen

sygdom med dødelig udgang.

med danske SBI opdrættere, og bl.a.

ophæves.

JYRAKs formand Susanne Wehnert står

2.	For det andet fordi FKN definerer en

3.	For det tredje fordi det anses som væ-

4.	For det fjerde fordi købsprisen betrag-

Man kunne have sine mistanker om ikke,

som medforfatter til den videnskabelige

tes som et samlet hele selvom katten

der er en sammenhæng mellem et svagt

artikel, der er den foreløbige kulmination

var kastreret.

immunforsvar og forekomsten af FIP, og

på disse undersøgelser.

FIP optræder da også ofte, hvor katten

Der er altså mange forskellige aspekter,

er i en stresset situation – typisk når den

Men der er altså ikke pt. et videnskabe-

skal flytte. Det er oftest yngre katte der

ligt grundlag for at påstå, at FIP udvikles

udvikler FIP, men den kan forekomme

hos katte, der har haft en defekt i deres

Erhvervsdrivende

også hos andre katte.

immunforsvar fra fødslen – og hvis det

Når FKN skal behandle sager, kan det kun

skulle komme i den nærmeste fremtid,

behandle sager forbrugere kontra er-

Enkelte racer har en overhyppighed af

er der indtil nu kun vished for, at dette

hvervsdrivende, og i købelovens forstand

FIP, som kunne tyde på nogle medfødte

sker hos racen Hellig Birma.

tolkes begrebet erhvervsdrivende meget

forhold!

der giver anledning til overvejelser!

bredt! Derfor slås det først i afgørelsen
Afgørelsen fra Forbrugerklagenæv-

fast, at sælger er erhvervsdrivende, og

Men der er ikke noget endegyldigt bevis

net er på flere områder interessant.

grundlaget for dette er, at sælger/op-

for sammenhængen med en defekt i

1.	For det første fordi den definerer,

drætter:

immunforsvaret og forekomsten af FIP

hvordan erhvervsdrivende i købelo-

• sælger ca. 2 kuld killinger om året,

– endnu!

vens forstand skal opfattes

• annoncerer killinger til salg på egen
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Soyadi;s Cuna Yakin Kiz, TUV D 62 rød amber øjne. Ejer Jytte Hartmann.

I dette tilfælde
har FKN
behandlet og
afgjort sagen
som hørende
ind under
købelovens
afsnit om
forbrugerkøb

hjemmeside og på andre hjemmesi-

kan man bruge en standardkontrakt

der

som udgangspunkt, men bør så lade den

• udfærdiger købsaftale på baggrund af
en standardaftale
• i øvrigt fremstår som erhvervsdri-

fremstå som værende ens egen med
eget logo m.m. på, og ikke som en organisations fælles standardkontrakt.

vende
Havde opdrætteren nu ikke været at
To kuld killinger om året og annonce

betragte som erhvervsdrivende, ville

på hjemmeside/r var jeg klar over, men

FKN ikke have haft kompetence til at be-

jeg studsede da lige en gang, da jeg

handle sagen. Ej heller, hvis køber også

så, at brugen af en standardkontrakt

kunne betragtes som erhvervsdrivende.

også tæller med til at blive betragtet
som erhvervsdrivende. Jeg formoder, at

Men i dette tilfælde har FKN behandlet

opdrætteren har brugt en Felis Danica

og afgjort sagen som hørende ind under

standardkontrakt!!

købelovens afsnit om forbrugerkøb, og
købet skal behandles som et forbruger-

Hvis det er tilfældet bør man overveje
at lave sine kontrakter selv – selvfølgelig
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køb!

Det er jo i og for sig rart nok at se dette,

at træffe en afgørelse og er derfor nødt

og at man derfor kan forholde sig til

til at indhente en redegørelse vedrø-

dette.

rende sagen fra en sagkyndig – sikkert
en dyrlæge!

Anderledes havde det været, hvis begge
parter var erhvervsdrivende – altså hvis

Men denne udtalelse fra den sagkyndige

man som opdrætter har handlet med en

adskiller sig dramatisk fra, hvad jeg har

anden opdrætter! Så er det en anden del

opfattet, som værende det videnskabe-

af ”købeloven” man falder ind under, og

lige grundlag for lidelsen FIP.

klager over dette kan ikke behandles i
Forbrugerklagenævnet!

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring,
at FIP er en virusinfektion hos katte. FIP har

Hvis det var et ”handelskøb” – altså en

ikke nogen betydning for langt de fleste

handel mellem to erhvervsdrivende

katte. Hvis katten mangler et specifikt

er der langt skarpere regler, og man

element i forsvarsmekanismen, bliver

har som køber, og som mere erfaren

katten meget syg med væskeansamling i

selv, en forpligtigelse til at undersøge

bugen, hvilket næsten altid har en dødelig

”varen” grundigt, og hvis der er fejl/

udgang. Killingen har således haft fejl på

mangler, som man kunne eller burde

dette element i forsvarsmekanismen, siden

have opdaget ved denne
undersøgelse, hænger
man på den!
I den forbindelse vil
jeg så lige nævne, det
sidste jeg har hørt,
nemlig at når det drejer
sig om køb af avlskatte
betragter FKN købet
som et ”handelskøb” og

Morgunstrálan’s Sir TobyNFO n 03 22. Ejer: Inga
Christensen

den blev født, men den

Det fremgår
af den
sagkyndiges
erklæring,
at FIP er en
virusinfektion
hos katte

blev først syg, da den blev
smittet. Det har ifølge
den sagkyndige ikke haft
betydning, at killingen
blev revaccineret og fik
ormekur, ca. en uge inden
den blev undersøgt med
mistanke om FIP. Der er
ikke symptomer på lidelsen, før katten smittes,

vil ikke behandle sagen!

og de erhvervsdrivende

Dette blev jeg informe-

kunne derfor ikke vide

ret om, da et JYRAK medlem ville klage

noget om lidelsen på leveringstidspunktet.

til forbrugerklagenævnet over køb af en

Ifølge den sagkyndige er det oftest muligt

avlskat – også selvom hun endnu ikke

at holde liv i en kat med FIP i nogen tid,

havde opdrættet en eneste killing!

men som regel ender det med, at den dør.
Det er ikke en akut lidelse, men af forskel-

Den sagkyndiges erklæring

lige hensyn bør man ikke trække lidelserne

I forbindelse med sådanne sager indhen-

unødigt ud, når diagnosen er sikret.

ter man udtalelser fra sagkyndige for at
kunne afgøre sagen. Forbrugerklage-

Der foreligger en mangel ved en salgsgen-

nævnet består af en formand, som typisk

stand, hvis genstanden er af en anden eller

er jurist, og personer der er indstillet

ringere beskaffenhed eller brugbarhed,

af forskellige organisationer (Dansk

end den ifølge aftalen og de foreliggende

Erhverv, Dansk renseri Forening og

omstændigheder skulle være (købelovens §

Forbrugerrådet). De har højst sandsynlig

76, stk. 1, nr. 4).

ikke nogen som helst faglig grundlag for
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Egentlig er der ikke et videnskabelig

dette, men ville ikke betale erstatning for

grundlag for denne konklusion!! – vi kan

udgifter til dyrlæge m.m. Havde sælger

have haft vore mistanker, og jeg tror

nu straks betalt køber købssummen

også, at det højst sandsynligt er sådan,

tilbage, ville afgørelsen i FKN have været

men det der er vigtigt i denne sammen-

anderledes, og vedkommende var slup-

hæng er, at denne afgørelse kommer til

pet for at betale sagsomkostninger.

at ligge til grund for fremtidige afgørelser vedrørende FIP. Altså at

Erstatning
Køber fik ikke ret i denne del af sin klage.

killinger der udvikler FIP må anses for:

Sælger skulle ikke betale erstatning iflg.

på leveringstidspunktet at mangle et

FKN. Erstatning er for de udgifter, man

specifikt element i forsvarsmekanismen,

har haft som følge af en mangel ved

og at denne mangel har været til stede på

”varen”/katten.

salgstidspunktet. Katten
er derfor mangelfuld.

Khartoum killing, ABY n. Ejer: Bodil og Michael
Floto

Dermed gør denne afgørelse FIP til en medfødt lidelse, der er til
stede på salgstidpunktet, og som betragtes
som en ”ikke uvæsentlig mangel”, og dermed

Sælger er
forpligtiget
til at hæve
handlen – ikke
til at lave en
omlevering

Når sælger ikke blev pålagt at betale erstatning
var det fordi, sælger
ikke vidste eller kunne
have vist, at katten ville
udvikle FIP, og dermed
havde sælger ikke handlet svigagtigt eller fortiet
noget.

er man som opdrætter/
sælger/erhvervsdrivende forpligtiget til

Når man skal betale erstatning, er det

at lade køber hæve købet!!

fordi man ikke har oplyst om evt. mangler. Hvis man har oplyst om en mangel,

Det er her vigtigt at gøre opmærksom

er det i købelovens forstand ikke en

på, at når der er tale om en ”ikke uvæ-

mangel mere!

sentlig mangel” er det køber, der alene
kan bestemme, at han/hun vil hæve

Adækvat og rimeligt

købet, og at sælger uden at kny skal

Adækvat betyder – fyldestgørende og

betale købsprisen retur – vel at mærke

dækkende – om det er en handling,

hele købsprisen!

der står i forhold den lidelse katten har
– katten har FIP, og der er ingen overle-

Når FKN har konstateret, at fejlen var til

velsesmulighed. Dermed er det en OK

stede på købstidspunktet, er der ikke så

handling at få aflivet katten som følge af

meget at rafle om!

lidelsen, (det har man mere eller mindre
pligt til jvf. dyreværnsloven i denne

Så er sælger forpligtiget til at hæve

situation) selvom det så betyder, at man

handlen – ikke at lave en omlevering. En

ikke er i stand til at levere det købte (kat-

kat er unika, og der findes ingen magen

ten) tilbage i forbindelse med, at man

til. Hvis køber ønsker det, er det bare at

ophæver købet!

betale HELE købesummen tilbage, og
det så hurtigt som muligt.

FKN siger altså, at når katte lider som
følge af den konstaterede mangel, er det

I den nævnte sag var sælger indstillet på
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OK at få katten aflivet, og man er stadig

Shaggytail’s Linea, NFO n23. Ejer: Betinna Glasdam Mikkelsen

i sin fulde ret til at ophæve købet – og

Hvad kan vi så lære af denne sag??

om man ikke omgående skal indgå på

altså få de penge man har betalt for kat-

• FIP er en medfødt lidelse og dermed

købers betingelse og ophæve handlen

ten, tilbage!!
Normalt skal man jo aflevere det købte,
når man ønsker at hæve købet, men i

en alvorlig mangel, og køber har ret

(og indbetale beløbet til vedkommende

til at ophæve handlen – også selvom

straks!)– så slipper man for at skulle

katten er aflivet.

betale sagsomkostninger i Forbrugerkla-

• Opdrættere der sælger killinger er i

denne situation er det så ikke muligt, og

langt de fleste tilfælde erhvervsdri-

det finder FKN er ”adækvat og rimeligt”.

vende i købelovens forstand.
• Når man sælger avlskatte er det altid

genævnet.
Efterkommentar:
Efter at have læst afgørelsen bad jeg

Kastration som en del af kattens pris.

”handelskøb” mellem to erhvervsdri-

Forbrugerklagenævnet om at henvise

I dette tilfælde var killingen kastreret,

vende.

til de videnskabelige kilder, der lå til

dengang handlen blev indgået. Det er

• Det gælder om at oplyse alt, hvad

grund for den ”sagkyndiges” erklæring.

sket for sælgers regning, og er en del af

der kan være i vejen med katten, og

De henviste blot til denne erklæring og

kattens samlede pris.

få det skrevet ned i den salgsaftale

medsendte den også.

man laver. Hvis man oplyser op evt.
Hvis man nu ved salget af killingen havde

mangler ved indgåelsen af handlen,

Efterfølgende har jeg så sendt en række

skrevet ind i salgsaftalen, at prisen var

kan det ikke længere betragtes som

spørgsmål til den sagkyndige for at bede

kattens pris og dertil prisen for ka-

en mangel!

ham uddybe sin ”sagkyndigeerklæring”.

strationen, ville ophævelsen af købet
formodentlig kun have udgjort kattens

Men det korte af det lange er, at hvis

Desværre har han ikke svaret på min

salgspris.

man risikerer at havne i Forbrugerkla-

henvendelse.

genævnet, er det nok tid til at overveje,
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Topkatte 2012
2

TOP-5 – Hun

Plads
1
2
3
4
5

Plads
1
2
3
4
5

Navn
NW SC S* NC’s Invisible Man, JW, DVM, DSM
SC Benga Fauno in Bosco
GIC Summerstar’s I’m kissable of Namyslo
GIC (N) CarilloCat Septimus
SC DK Toonscat’s X-Ray, DVM

1

2

Plads
1
2
3
4
5

4

Point
670
660
610
580
530

Navn
Catci’s Evita, JW
DK Shadowpaw’s Gunnar
DK Toonscat’s Hollywood
DK Shadowpaw’s Florian
Diva Duffy af Billabong

Kat.
2
3
1
2
2

3

Navn
GIC N* Migotos Mone
IC Namyslo’s Debbie, JW
SC Unix af misapotanien, DVM
CH DK Smedegaard’s The last pearl
GIC Namyslo’s Duchess

2

Race
NFO
BEN
PER
SIB
NFO

Ejer
Jørgen & Marian Seemann
Eva Hellerud
Lone & Jan Namyslo
Lise Corneliussen
Michael & Tine Thanning Roer

4

Point
660
655
570
555
537

3

Race
NFO
PER
BML
NFO
PER

4

Point
655
630
573
570
560

5

Race
NFO
NFO
NFO
NFO
BML

Kat.
2
2
2
2
3

5

Kat.
2
1
3
2
1

Ejer
Vibeke & Kjeld Jørgensen
Lone & Jan Namyslo
Bent & Anni Aggersbøl
Jørgen & Marian Seemann
Lone & Jan Namyslo

5

Ejer
Cissy Hermanns
Charlotte Jønsson & Martin Bro
Betina & Dan Kjær Kristensen
Charlotte Jønsson & Mikkel Bro
Christel-Mie Madsen

TOP-5 – 3-10 md

1

3

TOP-5 – Han

1

TOP-5 – Kastrat

1

Plads
1
1
3
3
5

2

3

Navn
WW’07 EP Saltvig’s Indus
SP D* Calenacat’s Don Mi-Chi, JW
GIP/SC DK Rakías Frida
GIP CZ* Yulliano Narsil, JW
SP, IC Dushara na dorsa, DVM

4

Point
665
665
655
655
635

Race
ABY
OSH
NFO
OSH
SOM

5

Kat.
3
4
2
4
3

Ejer
Joana Beeck & Ole L. Jacobsen
Christina & Lars Kyed
Jørgen & Marian Seemann
Christina & Lars Kyed
Tine Jensen

Bedste Veteran/Pensionist

Bedste huskat

WW’07 EP Saltvig’s Indus

Baily, DSM
665 point
Ejer: Lonny Sanderson

ABY
623 point
Ejer: Joana Beeck & Ole L. Jacobsen

1

2

1

3

3

Navn
IC Namyslo’s Debbie, JW
GIC Summerstar’s I’m
kissable of Namyslo
GIC Namyslo’s Duchess

1

Point Race
655 PER
610 PER

Ejer
Lone & Jan Namyslo
Lone & Jan Namyslo

537

Lone & Jan Namyslo

PER

2

3

3

Plads Navn
1
WW’07 EP Saltvig’s Indus

Plads Navn
1
NW SC S* NC’s Invisible
Man, JW, DVM, DSM
2
GIC N* Migotos Mone

Point Race
670 NFO
660

NFO

3
3

655
655

NFO
NFO

Catsi’s Evita, JW
GIP/SC DK Rakías Frida

1

TOP-3 Kat. III

2
3

3

TOP-3 Kat. II

TOP-3 Kat. I
Plads
1
2

2

Ejer
Jørgen & Marian
Seemann
Vibeke & Kjeld
Jørgensen
Cissy Hermanns
J. & M. Seemann

2

TOP-3 Kat. IV
Point
665

SC Benga Fauno in Bosco
660
SP, IC Dushara na dorsa, DVM 635

Race
ABY
BEN
SOM

Ejer
Joana Beeck &
Ole L. Jacobsen
Eva Hellerud
Tine Jensen

Plads Navn
1
SP D* Calenacat’s Don
Mi-Chi, JW
2
GIP CZ* Yulliano Narsil, JW

Point Race
665 OSH
655

OSH

Ejer
Christina &
Lars Kyed
Christina &
Lars Kyed

Raceportræt

Ragdoll
Ordet ragdoll betyder egentlig kludedukke. Når
ragdollen løftes op, har den en evne til at slappe af,
deraf navnet ragdoll. En myte siger, at den ikke kan
mærke til smerte

Af Lone Antonisen

Den myte er dog ikke hold i, idet katten,

Bagbenene hvide til knæet .

såvel som andre racer, er bevidst om, når

Der ses ofte en hvid ”blaze” på næsen.

noget gør ondt.
Bicolour:
Den har sin egen vuggende gang. Når

Points farver: ører, hoved og hale.

den lægger sig, er det med skuldrene

Der ønskes et omvendt ”V” i hovedet,

først. Den smider sig ofte på gulvet –

så symmetrisk som muligt

den søger ikke primært højderne.

Benene ønskes hvide.
Maven ønskes uden farvede pletter.

Det er en rolig kat, men forstår dog at

Hvide pletter på ryggen er tilladte.

bruge sin stemme, når den skal tigge

Kropsfarven lysere end points farverne.

eller fortælle én noget.

Næsespejl og trædepuder ønskes lyserøde.

Katten findes i 3 varianter

IC.DK Big-Bang BigChrunch Yulla, rag a (blå
colourpoint). Foto: Kattefotografen

Colourpoint:

Farver

Points: Hovedet, ører, ben og hale skal

Farver er i blå, brun (seal),

være farvede.

lilla,chokolade, cream og rød.

Kropsfarven ønskes lysere end points

Cream & Rød er kommet til senere. Disse

farverne.

er først godkendt samtidig med tortie

Næsespejl og trædepuder i overensstem-

samt tabby varianterne ( 2005 )

melse med denne.

I alt er der 20 farver med 60 varianter.

Mitted:

Godkendt i Fife

Points undtagen hagen og benene som

Bicolour i 1992

ved colourpoints.

Colourpoint i 1997

Der ønskes en hvid stribe på hagen, der

Mittede i 1999

går hele vejen langs maven til genita-
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lierne og må ikke være brudt.

I 1981 blev de første Ragdolls importeret

Hvide ”handsker” på forbenene.

til England og Tyskland.

DK Kittyrags Minik fra DK Kittyrags Agamemnon og DK Kittyrags Fiammadora (blå bicolor).

10 år senere kom den første til Sverige

Ragdollen følger som regel sin ejer i alt,

og i 1992 til Norge. På samme tid impor-

hvad denne foretager sig. Den er uhyre

teredes den første Ragdoll til Danmark.

hjælpsom med alt, om det er ved pc´en,
kan den lide at ligge på tastaturet. Når

Ragdollens temperament og sind

opvaskemaskinen skal fyldes, er det med

Ragdollen er det folk ofte kalder den”

eller uden kat, eller en gave der skal pak-

den blide kæmpe” med den fine

kes ind, så deltager katten meget gerne.

stemme.
Den er god til at lege. En af favoritterne
Det er en godmodig kat, som blandt

er at apportere f.eks. en bold, for at give

andet er meget børnevenlig, ligesom

den til ejeren, så legen kan fortsætte.

den er særdeles god til at tilpasse sig nye
omgivelser.

Ragdollen er både en klog og meget
tillidsfuld kat. For eksempel kan man

Oftest er det sådan, at Ragdollen opfat-

gå tur med den i sele. Katten holder

tes som en hund i forklædning. Den kan

også meget af at være ude i en voliere

finde på at sidde ved døren og knurre,

eller indhegnet have. Man skal ikke lade

når uventede gæster melder deres

katten gå frit, da den let kan følge med

ankomst.

andre mennesker.
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Udseende / Standard • ragdoll
Ragdollen er en Himmalayamasket kat.
Den hører til i semilanghårsgruppen, hvilket vil sige,
at den hører under kategori II katte.
Den har såkaldte pointsfarver: masken, ørerne og
halen.
Ragdollen fødes helt hvid, og får farve i de efterføl-

Middelstore ører, skal være
brede ved basen samt have
en let rundet top. God
afstand mellem ørene og
disse skal tilte forover.

gende dage.
Katten udvikles langsomt. Den er 2 år om at udvikle
farven helt, 4 år gammel er den fuldt udvokset.
Hunkatten vejer 4-6 kg, hankatte fra 5-9
Ragdollen er en mellemstor til stor kat. (Medium to
large)
I øvrigt kan henvises til http://www1.fifeweb.org/
dnld/std/RAG.pdf

Store og ovale øjne, jo mørkere øjenfarven
er, jo bedre. Yderste del af øjet skal være
i niveau med ørets base. Den har altid blå
øjne, helst en dybblå farve, der har en oval
form. Øjnene skal give indtryk af at være en
vågen kat.

Hovedet: Middelstort hoved, har en modificeret
kileform. Har en let rundet pande, med et fladt
parti mellem ørene. God højde i panden. Runde
kinder. Hovedet skal være bredt og kileformet
samt vise et fladt parti mellem ørene.
Hagen skal være stærk (Bred)
Næsen skal være lige, men skal have et bøj på
den øverste tredjedel

Pointskala hos Fife.
HOVED:

Hovedform, næse, pande, kinder , hage

25 POINT

Krop:

Bygning og størrelse

20 POINT

Øjne:

Form og placering

5 POINT

Ører

Størrelse og placering

5 POINT

Ben:

Længden samt poternes form

5 POINT

Hale:

Form og længde

5 POINT

Pels:

Farve og mønster

20 POINT

Pelskvalitet og længde:

10 POINT

Kondition:
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Præsentation og pelspleje

5 POINT

Nakken skal være
kort og kraftig

Kroppen skal være lang muskuløs krop
med bredt og veludviklet bryst. Den
færdig udvoksede Ragdoll skal være lige
bred over skuldrene som over bagkroppen. Farven på kroppen skal være lysere
end points farverne.

Pelsen er middellang til lang, og silkeagtig
uden underuld. Skal føles som kold silke ved
berøring. Er længst på mave, bryst, hals samt
bagben, så den kan danne en krave samt
”bukser” Den skal føles kold ved berøring ned
af ryggen på katten. Af struktur skal den være
som silke.

Halen skal være lang og busket, og
skal helst nå til skulderbladene, når
kattens hale lægges op af ryggen
Halen er bredest ved haleroden for
derefter at blive smallere.

Ben middelkraftige til
kraftige benstammer.
Bagbenene skal være
længere end forbenene.

Poterne skal være store og runde
med ”tufser” mellem tæerne.

33

En ting den ikke kan lide er lukkede døre,
da den gerne vil færdes frit efter sin ejer.
Pleje af Ragdollen
Ragdoll katten kræver ikke den store
pleje i det daglige, da dens pels er uden
underuld, og derfor filtrer denne ikke.
Men det er en god ide at børste den
et par gange om ugen, så alle de døde
hår kommer af, og den derved fælder
mindre.
En eventuel vask af katten er også en
kæmpe hjælp. Ikke blot får man en dejlig
velduftende kat, men man får også
Placebo Supurrsonic PL rage03 (creme bicolour). Foto: Kattefotografen.

vasket alle døde hår af. Hellere lidt hår i
afløbet der lige er til at fjerne, end man
skal af sted til dyrlægen med en kat der
måske har en kæmpe hårbolle, den ikke
kan komme af med.

Ragdoll katten
kræver ikke den
store pleje i det
daglige
Desuden er det vigtigt for pelsen, at katInternational Premier DK Jaquet Cha Cha Cha, Blå Mitted Ragdoll ( Rag a 04 ), Født 07.11.2011,
Opdrætter Karen Jaquet, Ejer: Tina Kjeldahl-Vallon & Lothar Vallon. Foto: Kattefotografen.

ten også fordres med et godt premium
foder.
Som tilskud til tørfoderet kan der gives
kogt kylling, fisk eller vådfoder fra dåse.
Dog skal man ikke vende katten til vådfodret. Det kan i mange tilfælde give en
meget ildelugtende kattebakke.
Ørerne skal efterses og renses med en
våd vattampon på øreflippen.
Øjnene ses efter, måske er der lidt snavs
i dem.

NW 11 CH Gambito Ragdolls, JW. Opdrætter Karen Jaquet. Foto Privat
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Klip kattens klør efter behov.

Efterse tænder, tandkød og mundhulen – vend katten til alt dette fra den er
killing.
Til en udstilling kræves mere forberedelse af katten.

Der er ingen
racespecifikke
sygdomme,
men der testes
dog for HCM

Sygdomme hos Ragdoll
Der er ingen racespecifikke sygdomme,
men der testes dog for HCM (fortykkelse
af hjertemuskulaturen) samt for PKD
(cystenyrer).
Test for HCM og PKD kan være en DNA
test eller blodprøve foretaget af en dyrlæge, men endnu anerkendes dog DNA
test foretaget af ejeren selv.
Scanning ved autoriserede dyrlæger kan
også anbefales.
Der kan anvendes forskellige laboratorier, eksempelvis Laboklin, som er
hjemmehørende i Tyskland, men der

IC. DK Big-Bang Big Chrunch Yulla, rag a (blå colourpoint), Foto: Kattefotografen

er mange på verdensplan, der kan lave
disse prøver.

sagtens kunne danne sig grobund for en

alle Ragdoll ejere i det ganske land.

specialklub.
Specialklub for racen

Klubben prøver at nå ud til så mange

Ragdollen er ikke den største race

Da der igennem årene havde været for-

som overhovedet muligt, store som små.

antalmæssigt i Danmark. Derfor blev der

søgt at danne en klub, blev dette kun til

Arrangementerne der bliver arrangeret,

i 2008 lavet en interessegruppe kaldet

snakken. Interessen var der, men ingen

er for nye som garvede, samt en del so-

”Ragdoll Vennerne”, som blev lavet af

havde rigtig lyst til at tage teten for

ciale arrangementer – så som påskefro-

Lone Antonisen på manges opfordring.

dannelsen. Dette blev dog gjort i august

kost, Oktoberfest, Vaskedag etc.

Dette var et samlepunkt for opdrættere,

2011, og klubben blev en realitet.

og for dem der bare havde interessen

Alle arrangementer kan se på klubbens

for racen. Interessen voksede sig meget

Klubben vokser og vokser, da vores race

hurtig så stor, at man kunne se, at det

er utrolig populær. Dette til glæde for

hjemmeside www.ragdollklubben.dk
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Diplomopdrætter
uddannelse
Modul 2
Af Mette R. Kongsted,
Katteri Roldsgaards
opdræt af Russian Blue.

Det blev igen tid til at komme af sted på

at Felis Danica kan sikre sig, at 24 mdr.

opdrætteruddannelsen. Andet modul

reglen overholdes. Vi gennemgik stam-

foregik i Kolding. Heldigvis havde Rikke

tavlerekvisitioner og attester. Avlsforbud

Viborg sagt, at hun gerne ville køre med,

var vi også inde omkring. Der kommer

og det gjorde da køreturen en hel del

nye avls- og registreringsregler pr. 1.

mere hyggelig. Vi fik både snakket katte

januar 2013. Reglerne vil hurtigst muligt

og forventninger til dagen.

komme ind på Felis Danicas hjemmeside,
faktisk lovede Marianne, at de allerede

Emnerne på modul 2 var; Dig som

ville være at finde den 1. januar.

opdrætter, formål med parring, planlægning af parring samt parringsaftaler.

Hvorfor opdrætte? Ja, der var mange

Drægtighed, fødsler, killingernes op-

grunde til at ville opdrætte, grunde

vækst og socialisering,
samt salg af killinger. Vi
blev derfor opfordret til,
at læse om de relevante
emner inde på Felis
Danicas hjemmeside.
Det var en ordentlig
mundfuld, men det var

såsom økonomi, succes

Fordele og
ulemper ved
indavl og
linieavl blev
gennemgået

(hvad er succes?), killinger er nuttede, og jeg
må bare gøre det! Desværre var der ikke tid til,
at få en god og grundig
diskussion af dette
emne, men vi kunne

mit indtryk, at alle gik

jo nok have siddet der

frisk til dagen. Undervi-

endnu, hvis vi ikke var

sere var denne gang Marianne Seifert-

blevet stoppet. Der skulle gerne være tid

Thorsen og Poul Kiærulf.

til noget af dette emne på modul 4, hvor
vi bl.a. skal forbi etik og moral.

Så gik vi ellers i gang med at høre om
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de mange regler på området. Vi var

Vi gik nu næsten tilbage til Adam og Eva,

omkring forhold for avlshanner og

hvor formål af parring, udvælgelse af

hunner. Hvordan de skal behandles, og

avlskatte, genetiske sygdomme, typer

hvilke krav der er til deres omgivelser.

og farver/mønstre jo er vigtige overve-

Der blev gjort en del ud af registrering af

jelser at have. Russerne har jo den klare

katte og kuld. Vi hørte om, hvorfor det

fordel, at de kun kommer i blå! Fordele

er vigtigt, at registrere alle kuld – også

og ulemper ved indavl og linieavl blev

ups-kuldene. Registreringen sker jo for,

gennemgået. Udavl og krydsningsavl

Marsini’s Sundance Kid, JW, PER e 02. Ejer: Gitte V. Schiller

var også blandt emnerne. Planlægning

nemgået. FIFé kræver at alle fødsler skal

tilpasset. Vi kom igennem alt det udleve-

af parring, brug af avlshanner, egne eller

foregå under opsyn, hvis nu noget skulle

rede materiale. Jeg må også denne gang

andres, samt PARRINGSAFTALER! Det er

gå galt. Mor og killinger skal også have

rose underviserne. De formåede at holde

en rigtig god ide, at få skrevet så meget

et separat område/rum. Erfaring med

mig fanget. Selv efter frokosten, hvor

ned som muligt. Dermed sikrer man sig

fødsler er meget vigtigt. Erfaring gør,

det godt kan være lidt svært at holde

imod eventuelle misforståelser. På den

at man er mere afslappet omkring sin

koncentrationen. Super! Men, men, men

måde kan venskaber bestå.

kat. Vi snakkede om brug af dyrlæge, og

– vi kom jo ikke uden om eksamen – 30

hvornår det er tid til at ringe.

spørgsmål på 30 min. 80% af svarene

Så skulle vi i gang med at parre kattene,

skulle være rigtige for at bestå. Alle del-

igennem drægtighed og så kom vi frem

Vi fik nogle rigtig gode skemaer om

tagerne på de to hold modul 2 bestod.

til fødslen. Brug af fødekasser er en rigtig

killingernes sociale udvikling og deres

Modul 3 ligger i marts 2013, og jeg glæ-

god ide, hvis ellers bare hunkattene også

normale udviklings- og adfærdsmæssige

der mig allerede til at komme af sted.

var klar over det. Min nuværende avlshun

reflekser. De er printet ud, så jeg kan

insisterede meget kraftigt på at ligge på

have dem ved hånden, næste gang min

Efter en lang og god dag var det igen

mine lår, da hun skulle i gang med sin

kat skal have killinger.

rart at have en rejsefælle. Pia Nyrup ville

første fødsel. Vi endte med et kompromis med en kasse på mine lår.

gerne med retur, og vi fik en lang god
Vi sluttede af med salg af killinger, og

snak om dagens indhold. Nå ja, også lidt

det er jo ikke altid lige nemt at skille sig

om vores katte.

Fødslerne blev grundigt gennemgået,

af med de kære små, men ud må de jo.

også FIFés regler på området blev gen-

Indholdet på dette modul var godt
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Et umage par
Af Lisette Siigaard
Henriksen

I efteråret 2011 syntes vi herhjemme, at

De kommende uger tog hun flot på og

det var på tide endnu engang at få små

fulgte sin vægtkurve fra sine tidligere

birmakillinger i hjemmet. Hannen var for

kuld til punkt og prikke. Meeen min

længst udvalgt, en lilla hankat importe-

mavefornemmelse sagde mig alligevel,

ret fra Sverige med den mest fantastiske

at noget var galt. Jeg kan ikke forklare,

øjenfarve, som boede hos min gode

hvorfor hun havde taget fint på, opførte

veninde. Jo, sammen med min blåtabby

sig som vanligt, men et eller andet na-

hunkat af egen avl, var vi sikre på, at der

gede mig alligevel. Til sidst tog jeg ned

måtte komme noget lækkert afkom ud

til min dyrlæge og bad ham kigge hende

af denne kombination. Hun har før lavet

grundigt igennem. Jeg kunne ikke sige,

nogle lækre killinger, så hvis vi bare ville

hvad der var galt, men jeg syntes ikke,

få ”lidt mere knald” på øjenfarven, så

jeg kunne mærke killinger i maven på

kunne det da ikke gå helt galt…

samme måde, som ved tidligere drægtigheder.

I starten af december kom hun ned til
hankatten, og så var det jo bare med at

Dyrlægen mærkede hende grundigt

krydse fingre og se tiden an. Gennem-

igennem og konstaterede, at han abso-

førte parringer blev i
hvert fald observeret.
Mellem jul og nytår
kunne vi se tydelige
drægtighedstegn på
Crystal (som hunkatten hedder), og så var
alle glade.

lut intet kunne mærke i

Jeg VIDSTE, at
hun var drægtig,
alt andet kunne
jo ikke passe i
mit hovede

maven på hende, og at
han ikke mente hun var
drægtig. Dem der kender mig ved, at jeg godt
kan være lidt stædig,
og jeg VIDSTE, at hun
var drægtig, alt andet
kunne jo ikke passe i mit

Vores hunkatte

hoved…

har ofte været lidt
forkvalmede i starten af drægtigheden,

Han tilbød at tage et røntgenbillede af

dog syntes vi hun led lidt mere denne

hende, og jeg syntes han var væk meget

gang, men efter nogle dage uden den

længe, før han kom tilbage og sagde:

store appetit, så vendte hun tilbage til sit

”Det var fandens, du havde ret. Det har

gamle jeg og åd lystigt af alle de lække-

jeg ikke prøvet før…”.

rier, hun fik tilbudt. Man skal vel forkæles
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lidt mere, når man sådan går og venter

Det viste sig, at der lå en enkelt killing

sig… (Set tilbage efterfølgende, har hun

rigtig godt gemt derinde. På røntgenbil-

måske der haft en lille virus, og de små er

ledet kunne vi jo ikke se, om der var liv,

måske gået til der?)

så vi blev enige om en scanning.

Ih, det var ikke kun mig, der var nysger-

godt rustet, til at den lille skulle komme

rig… Flere fra personalet kom ind for at

til verden.

se resultatet, for nu skulle der krydses
fingre for liv derinde. Alt andet ville jo

Vi nåede frem til februar og uge 7, som

næsten ikke være til at bære (skal lige si-

var terminsuge. Jan (min mand) havde

ges, at mine katte kender dem godt der-

taget fri fra arbejde. Det er nemlig ham

nede på klinikken, og de har intet imod

der er ”fødselsmester” herhjemme. Han

at være hos dyrlægen, så det stressede

er simpelthen et naturtalent til at tage

ikke Crystal et spor at være midtpunkt,

imod de små og vores hunkatte følger

tværtimod  Hun lå og rullede rundt og

ham nat og dag og ved, at det er ham,

viste stolt sin mave frem) Men stor var

der ”holder i pote”, når fødslen står på.

lettelsen alligevel, da der lød en fin lille

Vi har fra vores første kuld ”forvænt”

hjertebanken inde fra Crystals mave.

vores hunkatte til, at vi er hos dem under
hele fødslen og den metode fungerer

De følgende uger gik som de skulle. Cry-

super godt herhjemme, både for katte

stal nåede op på + 800 g. og vi kunne fint

og os mennesker. Normalt føder Crystal

mærke liv, dog var det jo noget sværere

på dag 64, men vi havde hørt fra andre

at mærke, da en enkelt killing godt kan

opdrætskollegaer, at når der kun er en

være svær at finde i sådan en mave. Jeg

enkelt killing, så kan hunkatten godt gå

læste side op og side ned, omkring det

længere en vanligt. Da Crystal havde

at have ene-killinger, og syntes selv vi var

det godt, og vi kunne mærke liv, så var
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vi ikke bekymrede. Men der kom ingen

an… Nu mener jeg stadig, at vi kender

killing…

vores kat bedst og jo, vi VAR bekymrede
og var faktisk allerede der enige om,

Fødslen

at vores killing måtte være gået til. Jeg

Da jeg kom hjem fra arbejde fredag

gik i gang med at læse på nettet om,

morgen, sagde Jan, at han havde mærket

hvad man gjorde hvis en kat kun fødte

liv torsdag aften, men her til morgen

en enkelt killing og den var død, så jeg

var der fuldstændig ”stille” i maven.

kunne være klar til at støtte hende. Vi

Jeg mærkede også efter og måtte give

var jo 99 % sikre, men alligevel sad der en

ham ret. Da Crystal stadig var i hopla,

enkelt % inde i hjertet, der bare håbede

blev vi enige om at se eftermiddagen an

og håbede. Vi var i tæt kontakt med

(hvorfor sker sådan noget altid op til en

dyrlægevagten, men åbenbart var det

weekend?). Fredag sidst på eftermid-

kun os, der var bekymrede…

dagen var der stadig intet liv at mærke,
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og jeg ringede til dyrlægevagten for at

Lørdag begyndte hun at søge fødekas-

få nogle professionelle at sparre med.

sen, dog uden at gå i fødsel og min

De mente, at killingen sagtens kunne

svigerindes 30-års fødselsdag ringede vi

have lagt sig parat i fødegangen, og at vi

og meldte afbud til. Familien ER ef-

derfor intet kunne mærke. Desuden tog

terhånden klar over, at under fødsler

man ikke kejsersnit på en kat, der ikke

herhjemme, så er alt andet ligegyldigt.

var i fødsel, og så længe Crystal havde

Vi måtte vente helt til søndag før Crystal

det godt, skulle vi bare se de næste dage

insisterede på, at nu skulle der fødes, og

det skulle være i vores seng. Jan og jeg

ster (tak for hjælpen til alle der spredte

blev hurtigt enige om, at skulle der fødes

budskabet rundt), desværre uden held,

der, så træder regel nr. 1 ved kattefødsler

da ingen manglede en amme og ingen

i kraft: ”Hunkatten har ALTID ret…”. Jeg

havde ”for mange” killinger liggende.

lå på sengen med Cry-

Om natten gik jeg i

stals hoved i hænderne

gang med at lede på

og nussede hende på
næsen, som hun elsker
og Jan sad i benenden
og kom med opmuntrede ord til hende
(hun er nemlig en kat,
der reagerer meget på

Fredag sidst på
eftermiddagen
var der stadig
intet liv at
mærke ...

stemmer og tonefald).

internaters hjemmesider og ringe og maile
til dyrlægevagter rundt
omkring. 12 timer
efter fødsel af killingen
havde vi stadig en manisk og ulykkelig kat og
ingen killing til hende.
Vi vidste, at vi både

Efter en svær, men hurtig fødsel kom der

kæmpede med en ulykkelig hunkat,

en fin, velskabt killing ud, der desværre

samt mod uret, hvis det skulle lykkedes

var helt tør og død. Jan prøvede selvføl-

at opretholde mælk hos Crystal til en

gelig at suge og slynge, men da navle-

evt. ammekilling.

strengen var bristet og der intet blod var
tilbage i killingen, var det nyttesløst. Nøj,

Søgningen efter ammekilling

hvor jeg tudede… Et er, at man godt er

Mandag morgen startede jeg forfra med

klar over, at den nok er død, men man

at ringe rundt, stadig uden held og kl. 13

håber jo til det sidste. Vores 2 sønner var

måtte jeg indse, at slaget var tabt, og der

også ulykkelige, men vi fik snakket om,

ingen killinger var i det ganske land, som

at sådan er naturens gang nogle gange

manglede en mor. Jeg gik i seng (havde

(jeg har så siden efteranalyseret en mil-

været oppe siden fredag morgen og

lion gange, hvad og om, vi kunne have

kun blundet i enkelte timer ad gangen,

gjort noget anderledes…). Jeg havde i

så jeg var også ved at være godt brugt.

dagene forinden læst, at man skulle lade

Jeg var lige faldet i søvn, da en sød dame

hunkatten beholde sin døde killing, og

ringede og vækkede mig kl. 14.15. Hun

efter noget tid ville hun afvise den, og

ringede fra Kattens Værn på Frederiks-

så var hun mentalt klar til at give afkald

berg. De havde lige været i Lyngby Stor-

på den. Som sagt, så gjort. Crystal fik

center og afhente en moderløs killing.

sin killing og efter 1 ½ time gravede hun

Centervagten havde observeret en killing

den ned i kattebakken og det var så det…

ligge under en container siden kl. 8 om

Troede vi, men vi skulle blive klogere…

morgenen og kalde på sin mor, men
ingen kattemor var at se i nærheden.

Der gik ikke lang tid før hun ville have sin
killing tilbage, og hun græd og græd, da

Han havde efter disse timers observation

der ingen killing var til hende. Vi prøvede

kontaktet Kattens Værn, som er den

med kærtegn, mad, leg og alt andet,

eneste dyreværnsorganisation, der kører

men hun gik rundt helt manisk og kaldte

ud og henter fundne killinger hos folk.

og kradsede på alle skabslåger og døre.

Da Kattens Værn ikke har ressourcer til

Hen under aftenen blev vi enige om at

at tage sig af moderløse killinger, var in-

søge efter en amme, og der blev postet

spektøren derfra på vej til Frederiksberg,

efterlysninger på div. fora og mailingli-

for at få aflivet denne lille killing. Men
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heldigvis havde de ansatte på kontoret
derinde både snakket med mig og set
vores nødråb på et fora, så de ville da lige
høre, om vi kunne være interesseret i
denne lille killing, og om jeg virkelig troede at min hunkat evt. ville acceptere en
fremmed killing? I cirka 5 sekunder fløj
tankerne igennem hovedet på mig, hvad
skal vi med en ”vildkat” og hvad med
sygdomme og smitte osv. Så kiggede jeg
ned på min ulykkelige hunkat og hørte
mig selv sige: ”Ja tak, den kommer I bare
med”. Skubbede frygten i baghovedet,
den måtte vi tage senere… Måske ikke videre kløgtigt set i bakspejlet, men nogle
gange vinder ens hjerte over fornuften…
Jan var i mellemtiden kommet fra
arbejde og jeg fik hurtigt fortalt ham,
at der ankom en lille killing om en halv
time, og jeg anede hverken alder, køn,
farve eller noget… Så stor var spændingen, da de kom fra Kattens Værn, og
vi lettede på låget til den lille kasse de
havde med. Hold da helt op… det var en
lille hankilling på ca. 4 dage, og lad os
bare sige, vi syntes ikke, at han var særlig
køn. Lignede faktisk en lille mus eller
hamster, men han var den, der kunne
gøre vores hunkat lykkelig, og hans liv
kunne reddes, så et eller andet sted
var han jo en fantastisk lille skabning
alligevel… Jan var hurtig, tog en klud fra
fødslen dagen før, tørrede lidt frisk blod
op (Crystal pletblødte stadig lidt) tog
resolut killingen, smurte blodet på ham
og lagde ham ind i kluden. Så kaldte han
på Crystal (som tidligere nævnt, reagerer
hun meget på tonefald) og sagde: ”Så
Crystal, se jeg har fundet din killing
igen”. Med det samme hoppede hun op
i fødekassen. Jan lagde killingen derned,
og indenfor 2 minutter hang den i en pat
og blev vasket i numsen af Crystal. Så
måtte både jeg og inspektøren fra Kattens Værn altså lige fælde en tåre. Det
er altså fantastisk, når det bare går godt
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med det samme. Inspektøren fortalte,

kunne være en spøgelsesplet. Så måske

solcreme på for ikke at blive skoldet, at

at når killingen blev 12 uger, så kunne vi

gik den væk med tiden, og så stod jeg

tørfoder åbenbart ikke er noget man

aflevere ham tilbage til internatet, hvor

jo med en hvid kat, og hvide katte kan

byder en huskat, at mad skal serveres

hun mente, de evt. havde en aftager til

være døve, og de skal have en høreattest

hver 4. time, at middagsrester fra vores

ham… Kan ikke huske hvem af os der

for at kunne udstilles. Ok, så måtte vi se

bord SELVFØLGELIG er tiltænkt ham

sagde det, men hørte pludselig Jans eller

tiden an, da hørelsen først er udviklet

(hvad enten det er boller i karry eller

min stemme sige: ”Jamen, hvad hvis nu

ved 6-ugers alderen. Ih, hvor fik jeg læst

forårsruller), at huskatte har et noget

bare beholder ham?” Og sådan blev det

meget om døve katte, høreattester og

højere aktivitetsniveau end birmaer, at

til, at vi efter 10 minutters bekendtskab

spøgelsespletter i disse uger. Heldigvis

det er godt vi har tag på løbegården, for

fik en kat mere i familien.

var der ingen tvivl med tiden om, at han

det er sjovt at klatre i tråden, at når han

sagtens kan høre (selektiv hørelse tæller

har udset sig en liggeplads på en stol, så

Det umage par

ikke med). Jeg kontaktede nu forret-

skal vi rejse os osv. osv.

Ugerne gik og killingen trivedes og

ningsudvalget i Felis Danica for at høre,

blev større og større. Crystal var af den

hvad de ville betegne ham som: en hvid

Vi derimod, glæder os hver dag over

overbevisning, at vi altså partout skulle

kat, eller en dårlig van? De syntes jeg

vores lille ”guldklump”, som er kælen,

hjælpe med pasningen af ham. Så vi var

skulle få lavet en høreattest, for så slap

kærlig, elsker at ”kysse”, og som ikke vil

alle en slags reserveforældre for ham,

jeg for at stå med en kat på en udstilling,

bæres, men gerne ligge i arm med be-

hvilket gør, at vi kom

hvor der pludselig var

nene lige i vejret som en lille baby. Han er

til at knytte os ekstra

tvivl om farven, og så

elsket af os alle herhjemme og charmer

havde jeg ingen høreat-

sig ind på dem, der møder ham. Så kan

test.

det godt være, at han har lidt store ører

meget til ham. Han
skulle efterhånden
også have et navn, men
alle de navne vi havde
i støbeskeen, syntes
vi passede bedre til en

Vi elsker ham
ubetinget og er
glad for, at hans
rigtige mor trods
alt valgte, at
efterlade ham

og ser lidt sjov ud, men en større personDa jeg heller ikke

lighed skal man lede længe efter.

kunne blive ved med at
skubbe min bekymring

Vi elsker ham ubetinget og er glad for,

om evt. sygdomme hos

at hans rigtige mor trods alt valgte, at

ham væk, bestilte jeg

efterlade ham lige netop den dag, vi stod

var enige om var, at det

tid til både blodprøve-

og manglede en killing. Tak til Kattens

skulle starte med ”G”,

test for div. sygdomme,

Værn og alle de søde opdrætskollegaer

birmakilling end en
huskat. Det eneste vi

da vi var nået dertil i vores kuld-alfabet.

samt en høreprøve. Som dagen kom

der har hjulpet os undervejs. Vi ville gøre

Efter lange overvejelser blev vi enige om

nærmere fik jeg altså en lille knude i

det igen, til hver en tid…

at han skulle hedde ”GiaGuyon’s Gold

maven, TÆNK hvis mine ubetænksom-

Nugget” (stamnavnet skulle han også

hed ved hans ankomst nu skulle ramme

have, selvom han ingen stambog har.

vores katteri med fulde drøn. Heldigvis

Han skulle jo ikke tro, at han var mindre

følger heldet de tossede, og Nugget var

værd end vores andre katte…). Så nu var

både sund, rask… og hørende.

vi ejere af ”Nugget” – en hvid huskat
med sort kalot. Det burde jo være så

Vi har derfor nu et ”umage par” gående

ligetil, men han skulle vise sig at give

i vores hjem. En birmamor, som efter 4

os mange flere hovedbrud end vores

mdr. stadig er ligeså glad for sin killing

vanlige birmakillinger…

og en katteflok, der alle har accepteret
deres ”lillebror”, selvom han ser noget

Når man, som jeg, nyder at udstille

anderledes ud end dem. Vi har som

ligeså meget som at opdrætte, så skal

opdrættere, lært ligeså meget de sidste

”Nugget” da med på udstilling. Hvad

4 mdr. som de 18 foregående år. Vi har

jeg ikke lige var klar over var, at hvid ikke

fået lært om høreattester, hvide katte

er en farve og at hans sorte kalot, blot

og deres genetik, at en hvid kat skal have
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Formand
killingeliste

Bestyrelsen

Aase Nissen
Søvej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088, aase.nissen@shengo.dk

Næstformand
Udstillingssekretær udland, buransvarlig
2

TOP 10 killing/ungdyr 2012

Torsten Jespersen
4
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 7255 6668, torsten.jespersen@darak.dk

Kasserer

1.	DK LaLiShen’s Armani JW, EXO n, født 08.11.11, point 500.
Opdr: Lis og Henning Larsen. Ejer: Lene og Jan Thelin
2. 	DK Delaney’s Avatar Neytiri, Sbi n 21, født 15.03.12, point 488.
Opdr/ejer: Mette Delaney Kühl
3. 	Umberto von Gott, Sbi a, født 15.05.12, point 480.
Opdr/ejer: Nanna og Flemming Mikkelsen
4. 	Thorkjær’s Florence, MCO f 22, født 24.11.11. point 472.
Opdr/ejer: Torsten og Helle Kjær Jespersen
4.	DK Boholdt Gurli Margrethe, EUR ns 22, født 16.04.12. point 472.
Opdr/ejer: Pernille Boholdt
6. 	IC DK Big-Bang Big Chrunch Yulla, Rag a, født 04.12.11, point 466.
Opdr: Susan Jonassen, Ejer: Lena Rahbek.
7. 	Family’s Only You, Sbi b, født 06.07.12, point 464.
Opdr/ejer: Berit Sigersen og Rene Nielsen
8. 	Trollehøjds Memory, Sbi c 21, født 09.07.12, point 460.
Opdr: Liza Gustavsen, Ejer: Berit Sigersen og Rene Nielsen
9. 	Avalantas Jump for Joy, Sbi n 21, født 08.06.12, point 458.
Opdr: Louise Ploug Sarp. Ejer: May Northved.
10.	Viento Milo Von Gott, Sbi n, født 17.05.12, point 456.
Opdr: Nanna og Flemming Mikkelsen. Ejer: Anja og Lissi Ohlsson.

Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624, hanne.kaarsberg@darak.dk
Giro +01 9 00 39 75

Stambogssekretær, webmaster
5

Lissi Ohlsson
Abelsvej 10, 4100 Ringsted
7
tlf. 6168 8303, 6træffes bedst via mail
stambog@darak.dk samt lissi.ohlsson@darak

Sekretær

Mette Usbeck
Emilsvej 38, 3650 Ølstykke
tlf. 2260 1502, mette.usbeck@darak.dk

Udstillingssekretær indland

Tanja Pedersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds-Vedby
tlf. 5826 2124, tanja.pedersen@darak.dk

Præmiesekretær
4

6

7

Erik Schou
Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg
tlf. 5545 3010, erik.schou@darak.dk

Medlemsregistrering

Marianne Hansen
Nordvangen 10, Skuldelev, 4050 Skibby
tlf. 2371 2543, marianne.hansen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
8

9

10

Flemming Runge
Frejas Plads 19
3650 Ølstykke

TOP Pensionist 2012
1. 	SC SP DSM WW09 Persefelis Norma Jean, per n 12, født
20.01.01. point 500, Opdr./ejer: Sylvia og Allan Outrup
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TOP 10 fertil 2012
1. 	SC DSM NW12 Persefelis Jesse James, Ns 11, født 18.06.08. point
520. Opdr/ejer: Sylvia og Allan Outrup.
2. 	CH Winnetou’s Sealed With a Kiss, Sia n, født 17.04.11. point 500.
Opdr: Karin Petersen. Ejer: Marianne Vedel.
2 	SC JW Persefelis Nynne, Per ny 22, født 21.05.09. point 500.
Opdr/ejer: Sylvia og Allan Outrup
4. 	SC Zafiramis Paloma, Sia a, født 02.11.08. point 496.
Opdr/ejer: Hanne Nording
5. GIC DK Fyrendal’s Onyx, NFO w, født 25.04.11. point 493.
Opdr L.M. Hansen. Ejer: Marija og Dennis Kulager Ipsen.
6.	GIC Funny Dolls Fido-HK-of Bebbles, Rag a 03, født 14.04.09, point
480. Opdr: Chu Hoi Yin. Ejer: Pia Sørensen og Niels Lynge.
7. 	CH The Spirit of S og E to Freja, Sbi n, født 11.04.09, point 473.
Opdr: S. Tornhøj Johnsson. Ejer: Dorthe Kaalund.
8.	IC Mumindalens Silver Dexter, Eur ns 22, født 25.06.11. point 468,
Opdr: K. Zimmermann. Ejer: Pernille Boholdt.
9. 	IC Mistral Terra Felis, Per n 0262, født 28.04.11. point 464.
Opdr: M. Tajzichova. Ejer: Lis Larsen.
10. 	Vikat’s Katla, Nfo ns 09 22, født 25.11.11. point 461.
Opdr./ejer: Vinni og Katrine Schødt
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TOP 10 kastrat 2012
1.	SP Ohlsson Fidelio, Sbi d, født 15.05.09, point 498.
Opdr/ejer. Lissi og Frank Ohlsson
2. 	GIP Amalia’s Charlie JW DSM, per a, født 23.01.08, point 496.
Opdr. Vibekka Jensen, Ejer Lis og Henning Larsen.
3. 	GIP DK Coletto’s Ferula, NFO f 09 22, født 20.02.11, point 492,
Opdr/ejer: Marija og Dennis Kulager Ipsen.
3. 	IP Fyrendal’s Mongo Jerry, NFO d 02 21, født 03.01.11, point 492.
Opdr/ejer: Lene M. Hansen
5. 	GIP/GIC Silkbear Monet, Bur e, født 15.01.09, point 488,
Opdr: Helen Erskine. Ejer: Anne Marie Bjelke
6. 	SC SP DSM WW09 Persefelis Norma Jean, Per ns 12, født 20.09.01, point 484,
ejer/opdr: Sylvia og Allan Outrup.
6 	GIP Avalantas Gismo, Sbi n 21, født 28.04.11, point 484.
Opdr: Louise Ploug Sarp. Ejer May Northved
8. 	SP DK Big-Bang Nightsky Hamilton, Rag n, født 01.07.08, point 480.
Opdr: Susan Jonassen. Ejer: Marija og Dennis Kulager Ipsen.
8. 	IP Chat de Brett’s Asterix, Sbi n, født 25.04.12, point 480.
Opdr/ejer: Pia Hansen/Michael Baess
10. SP DK Twikke’s Tumle, Nfo d 22, født 29.12.06, point 459.
Opdr/ejer: Tine og Rikke Winkel

TOP Huskat 2012
1.	GiaGuyon’s Gold Nugget, født 16.02.12, point 443,
	Opdr./ejer: Lisette og Jan Siigaard Henriksen.
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Genetikserie del 5

Farvegenetik
hos katte
Kattegenetik baseret på farver og mønstre
Tekst og illustration:
Ole Amstrup

Betegnelse

Mutation

Undertrykkelse af produktion af pigment

W/w

[WW]

Produktionen af farvepigment undertrykkes på

[Ww]

hele katten. Der produceres ingen melaniner, og
katten fremstår som hvid. Hvis ”rest” pigmentet
ikke migrerer til ørerne, vil katten blive døv eller
delvist døv, og hvis pigmentet ikke migrer til
øjnene, vil et eller begge øjne blive blå.

S/s

[SS]

Der sker en begrænsning i udbredelse af evnen
til at producere pigment. Den homozygote form
vil have større sandsynlighed for større mængde
hvidt. Døvhed og blå øjne kan forekomme som
ved W mutationen.

[Ss]

Den heterozygote form vil have mindre hvidt
end den homozygote form.

Gl / gl

[ gl gl ]

Dette gen forårsager i den homozygote form
handsker. Optræder hos SBI

Hvidt og variationer over dette.

melanocytter, som skal placeres i hår-

Ingen produktion af pigment

sækkene og danne pigment i hårene.
Det er den helt enkelte forklaring (med

Hvide og hvidplettede katte er et helt

mindre vi lige snakker om blå og rød-

kapitel for sig selv!

øjede albinoer, som vil blive behandlet i
næste afsnit).

Den hvide farve forårsager en fejlfunk-
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tion, når cellerne tidligt i fostertilstanden

For at forstå denne mangel på dannelse

skal have defineret deres opgaver. En af

af pigmenter, må vi lige se lidt nærmere

fejlfunktionerne er, at der ikke dannes

på et kattefosters udvikling.

Allertidligst i fostertilstanden er alle
cellerne i fostret ens, men ret hurtigt
begynder de enkelte celler at ”tændes”
til den opgave, de senere skal have i katten. I denne fase er fostret nærmest kun
et lille rør, hvor der langs ryggen (eller
det der vil blive til ryggen) ligger de celler, som senere vil differentiere til mange
forskellige typer celler – bl.a. celler der
skal danne melanocytterne, cellerne i
det indre øre og cellerne i øjets iris.

Den hvide farve
forårsager en
fejlfunktion, når
cellerne tidligt i
fostertilstanden
skal have
defineret deres
opgaver
Disse celler starter med at vokse rundt
om røret fra ryggen, og hvis der i øvrigt
ikke er nogen gener for hvidt på katten
(W, S, eller Gl), vil de blot vokse hele
vejen rundt og til sidst mødes på midten.
Vanya Narsil, CZ, NFO w. Ejer: Lars og Christina Kyed.

[ W ] / [ w ] – Hvidt
Denne mutation betegnes som dominant hvid, men egentlig er pelsens hvide

organerne i det indre øre enten ikke dan-

Altså er mutationens funktion, at der

farve blot en sideeffekt af det, som

nes, kun dannes delvist eller også dannes

sker en fejlfunktion i dannelsen af de

denne mutation egentlig forårsager,

normalt, men dette med meget stor

forskellige celler, når der skal ske en diffe-

nemlig en fejlfunktion i det område, hvor

variation og ofte forskelligt i hvert øre.

rentiering. De fire kendte fejlfunktioner

cellernes funktion defineres, og som

er beskrevet ovenfor, men der kan være

danner celler til forskellige typer væv,

En tredje fejlfunktion er, at pigmentet,

organer og nerve systemet.

der skulle give øjenfarven (orange eller

flere, der endnu ikke er påvist!

grønt), ikke når frem til øjet med det re-

Hvis der er et eller to alleler/gener for

En af fejlfunktionerne er, at melanocyt-

sultat, at øjnene bliver blå eller et af hver

den ”dominante hvide”, vil der slet ikke

terne ikke dannes i hårsækkene, og der

farve – odd eyed. Desuden sker der også

blive tændt for melanocytterne, og

derfor ikke kan dannes pigment/mela-

dette, at tapetum heller ikke dannes.

der vil ikke blive dannet pigmentkorn

nin, der ellers bliver deponeret i håret,

Tapetum er det, der giver genskinnet,

overhovedet i katten, og den vil fremstå

når det vokser. En anden funktion er, at

når et katteøje bliver udsat for lys.

som hvid.

47

Dette betyder dog ikke, at der ikke

hørelse på et øre, og til at katten er fuldt

starter en migration af melanocytter

hørende på et øre og døv på et andet.

og nerveceller fra rygraden, for det gør
der – den standser bare øjeblikkeligt

Den eneste måde at teste dette på er ved

eller i det mindste ret hurtigt. Da det jo

at få foretaget en BAER test, og det sker

er de samme celler, der senere skal dif-

ved hjernestammeaudiometri, der kan

ferentiere sig og danne delene i det indre

måle i hvilken grad, katten har nedsat

øre og farvekornene i øjet, så de vokser

hørelse.

nedad mod det, der engang skal blive til

Fig. 19 – Skitse af det meget tidlige foster

henholdsvis øre og øje. Hvis disse celler

Hvis man vil prøve at opdrætte linjer

når frem, dvs. vokser langt nok væk fra

med udelukkende hørende hvide katte,

rygraden, så den kommer helt ned til

er det formodentlig muligt, men vil

øjne og ører, vil katten få normal øjen-

kræve en skarp selektion, så der udeluk-

farve eller blive hørende. Hvis de ikke når

kende opdrættes på katte, der ikke har

frem til øjet eller til begge øjne, vil katten

blå øjne og er fuldt hørende. Dette vil

få et eller to blå øjne,
ligesom den kan blive
døv eller delvist døv.
Der er en sammenhæng mellem den blå
øjenfarve og døvhed,
så blåøjede katte har
større risiko for at blive

formodentlig på sigt

Man ser aldrig
en kat med
farve på bugen
og hvidt på
ryggen

stabilisere vandringen
af de celler, der skal
udvikle sig til cellerne i
øret og farvepigmentet
i øjnene.
Ret beset burde opdrættere helt undgå

døve end katte med

opdræt på hvide katte

normalt pigmenterede

med et eller to blå øjne!

øjne. Det er altså ikke et gen, der kontrollerer døvhed eller øjenfarve – begge

Her er det vigtigt at forstå, at der er

dele styres af variationen/polygener,

forskel på de blå øjne, der fremkommer

der påvirker dette gen, vi kalder det do-

i forbindelse med Siamesermasken.

minante hvide. Døve katte kan have blå

Denne type blå øjne har tapetum og vil

øjne, normaltfarvede øjne eller være odd

ikke påvirke hørelsen. Man har kombine-

eyed – men hos katte med et eller to blå

ret Siamesermasken, med den dominant

øjne er der en større hyppighed af døve

hvide, og ved udvælgelse sikret sig, at

katte eller katte med nedsat hørelse.

kun katte med orange/grønne øjne er
brugt i opdrættet, og derved skabt en

Denne migration kan til en vis grad

linje af katte, der oftest er hørende –

styres ved udvælgelse, men det kræver

nemlig Foreign White – altså den hvide

mange generationers selektion væk

siameser!

fra blå øjne og nedsat eller manglende
hørelse.

Denne mutation er dominant, og hvis
katten bærer et gen for denne er katten

I FIFe er der krav om, at der kun må op-

hvid. Der er ingen gentest!

drættes på katte som er hørende, men
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hos de hvide katte er der utrolig stor

[ S ] / [ s ] – Piebald spotted / Bicolor

variation af evnen til at høre – lige fra

Dette gen er et dominant gen – altså kan

total døvhed på begge ører over til lidt

det ses, hvis katten blot har fået dette

gen fra en af forældrene, men det har et
meget variabelt udtryk, og den homozygote form [ S S ] har som regel mere

Forskellige grader af hvidt:

hvidt end den heterozygote form [ S s ].
Denne variation er for det meste meget
tilfældig, og det er meget vanskeligt –
måske endda umuligt – at kontrollere
denne variation.
Hos Tyrkisk Van ser det dog ud til, at det

Fig. 20. Illustration af udbredelsen af hvidt hos Van mønstret (EMS kode 01)(Fra FIFes General
Part of the Standard)

er lykkedes at stabilisere udbredelsen af
hvidt, eller de restområder med farve,

Van mønstret har sit navn fra racen Tyrkisk Van som har denne udbredelse af

der er på katten.

hvidt som et racespecifikt kendetegn.

Dette gen er ikke placeret på samme
sted som det dominante hvide [ W ] og
er et helt uafhængigt gen. Mekanismen
der giver de hvidplettede katte (01, 02
og 03 i EMS systemet (og 04, 05 og 09))
er den samme som hos de hvide katte –
når pigmentcellerne vokser fra rygraden

Fig. 21. Illustration af udbredelsen af hvidt hos Harlequin mønstret (EMS kode 02) (Fra FIFes
General Part of the Standard)

(eller det der bliver til rygraden senere i

Harlequin mønstret er udbredelsen af hvidt, som spænder fra mindst ¾ hvidt,

fostrets udvikling) er det ikke alle, der bli-

men ikke mere end halvdelen af kroppens overflade.

ver ved med at være tændt for produktion af eumelanin, og på vej fra ryggen
og ned mod maven går de i stå.
Derfor ser man, at kattene har hvidt
på bugen/maven men farve på ryggen
– man ser aldrig en kat med farve på
bugen og hvidt på ryggen.

Fig. 22. Illustration af udbredelsen af hvidt hos bicolor mønstret (EMS kode 03) (Fra FIFes
General Part of the Standard)

På samme måde som hos de hvide katte,

Definitionen af bicolor er, at mellem halvdelen af kroppens overflade er farvet,

kan udbredelse af pigment (og celler,

men ikke mere end ¾.

der skal danne øret) være begrænset,
så der også hos hvidplettede katte kan
forekomme blåøjede eller odd eyed. Det
sker i sjældnere tilfælde, at de bicolor
katte er døve.
Teoretisk skulle der kunne fremkomme
helt hvide katte, men det er dog meget
usandsynligt.

Fig. 23. Illustration af udbredelsen af hvid hos Mitted mønstret (EMS kode 04) (Fra FIFes General
Part of the Standard)

Mitted – EMS kode 04 er forbeholdt Ragdoll.
Da der er en utrolig variation af dette
gens udtryk, har man inddelt disse katte
i forskellige grader, hvor det spænder

49

GiaGuyon’s Bright blue Crystal, Blåtabby (a21)
Hellig Birma. Foto privat

lige fra lidt farve i hovedet og på halen til

For racer, der er godkendt som bicolor

variabelt udtryk kan man se, hvis det er

næsten ingen hvidt.

– EMS kode 03 – kan der selvfølgelig

til stede!

forekomme hvidt med en udbredelse
Desuden er der to andre grader af hvidt

under ¼ af kattens krop. Disse er ikke

[ Gl ] / [ gl ] – Handskegenet (SBI)

– EMS kode 05 er forbeholdt Snowshoe

godkendte i disse racer, og man kan ikke

Et tredje gen, der forårsager, at nogle

med den beskrivelse, der findes i FIFe

bruge EMS kode for disse farver, med

celler ikke kan danne eumelanin, er

Generelle standard.

mindre man vil have dem betegnet som

”handskegenet”. Dette gen ses hos

en ikke-godkendt farvevariant.

Hellig Birma, hvor man gennem mange

Sidste betegnelse for mængden af hvidt

år har stabiliseret dette gen, som giver

er EMS kode 09. Dette er betegnelsen

Disse katte kan være udmærkede avls-

for en uspecificeret mængde af hvidt.

dyr, men som udstillingskatte er de ikke

Denne EMS kode bruges kun i forbin-

brugbare, da de ikke opfylder betingel-

Mekanismen for ”handskegenet” er

delse med MCO, NFO, TUV og SIB, hvor

sen for den godkendte farvevariant 03.

den samme som hos [ S ] genet, men

mængden af hvidt ikke har betydning for
bedømmelsen af kattene.
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hvide handsker på kattene.

handskegenet er identificeret og påvist
Der er ikke udviklet nogen gentest for

at være forskelligt fra det normale hvid-

dette gen, men da det er dominant med

plettede.

Handskegenet er et autosomal reces-

tegn på, at den stabilisering, der er sket

eller bicolor katte nogen steder i bag-

sesivt gen – dvs. at en kat skal have to af

m.h.t. udbredelsen af hvidt til de velde-

grunden!

denne mutation for at vise denne egen-

finerede SBI-områder, er ved at skride,

skab. Det har også vist sig, at dette gen

og de polygener, der har været stabile

forekommer hos alle
Hellig Birmaer, men
det forekommer også
spredt ud i forskellige
racer f.eks., Egyptisk
Mau, Exotic Shorthair,
Maine Coon, Manx,
Seychellois, Siameser,

Kattene kan være
udmærkede
avlsdyr,
men som
udstillingskatte
er de ikke
brugbare

Det er tilsyneladende ikke et enkelt gen,

inden for SBI, er blevet

der forårsager disse pletter! – selvom det

forstyrrede.

kan ses, at disse pletter optræder hyppigere i visse linjer. Hvis man konsekvent

Der er ved forskellige

fjerner disse katte med pletter fra avlen,

lejligheder indkrydset

vil det reducere hyppigheden af plet-

andre racer i SBI af

terne.

forskellige grunde
(nye farver, forbedre

Det er vigtigt at være opmærksom på,

helbredet, forbedre

at hvis man bruger hvide eller bicolor

øjenfarven). I løbet af

katte i sit opdræt forårsager det ikke

tre til fire generationer

hvide pletter, men hvis man begynder at

dette handskegen,

har det efterfølgende

”dække” disse hvide pletter med bicolor

men det er ikke det,

været muligt igen at

katte, vil disse dække over disse uøn-

Sibirier, Sphynx og
Turkish Van. Også i
Ragdoll forekommer

der forårsager den variant af RAG, som

stabilisere denne udbredelse.

skede pletter.

Der er for nyligt udviklet en gentest

Pletterne skyldes formodentlig polyge-

for dette gen hos UCDavis for denne

netiske faktorer, som hvis til stede i til-

mutation.

strækkelig høj grad, kan forårsage disse

kaldes Mitted Ragdolls, hvilket ellers har
været påstået.
Handskegenet er gennem generationer blevet stabiliseret i sin udbredelse,

pletter. Det er også muligt, at der er sket

så Hellig Birmaens handsker er meget

Lockets/hvide pletter

en tilfældig ”fejl” i fostrets udvikling, så

veldefinerede i sin udbredelse. Som hos

Et andet eksempel på hvidt er de

der lige på den plet ikke bliver dannet

de hvidplettede katte (Piebald Spotted)

tilfældige hvide pletter, der af og til

eumelanin.

breder pigmentet sig fra ryggen, og når

opstår. Det er som oftest på undersiden

sidst frem til maveregionen. Det ses

af katten, men også hvide pletter på

Maskede katte

også hos SBI, hvor der af og til forekom-

fødder er set. Disse pletter kan opstå

Reduktion af produktionen af farvepig-

mer katte med hvide maver. Det er et

hos katte, der hverken har hvide katte

ment (albinoserien)

Betegnelse

Mutation

Reducering af produktionen af farvepigment

C / cb / cs / ca / c

[ cb cb ]

Burmesermasket. Produktionen af farvepigment er reduceret på kroppen og i
mindre grad i ansigt, på ører, hale og ben

[ cb c s ]

Mellemformen mellem burmesermasket og siamesermasket. Delvist dominerende, men ikke med fuld gennemslagskraft

[ cs cs ]

Gør produktionen af pigment temperaturafhængigt. I kolde områder produceres
mere pigment end i varme områder. Maske, ører, hale og ben udfarves.

[ ca ca ]

Blåøjet albino. Reducerer pigmentet, så katten fremstår hvid, men med blå øjne.
Formodentlig mellemformer mellem burmesermasket og siamesermasket

[c c]

Rødøjet albino (meget sjælden). Produktionen af pigment undertrykkes fuldstændigt – også i øjnene, så katten fremstår med røde øjne (blodets farve)
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IC Winnetou’s Sealed With a Kiss, siameser

Dette gen og de mutationer kaldes

er ufuldstændigt dominante over for en

delte racer, at disse gener optræder sam-

”albinoserien”.

anden form.

tidigt, og den blåøjede og den rødøjede

Den oprindelige form er [ C ], som domi-

Som hovedregel dominerer [ C ] over alle

farve indenfor FIFe, og jeg vil kun kort

nerer over alle andre variationer af genet.

andre variationer.

komme ind på dem.

Der er i tidens løb opstået i hvert tilfælde

[ cb ] dominerer ufuldstændigt over

I hvert tilfælde er mindst to af disse vari-

fire ændringer af genet.

[ cs ], og [ cs ] dominerer også ufuldstæn-

anter opstået i Sydøstasien [ cb ]/

digt over [ ca ].

[ cs ], hvor de er naturligt forekommende

albino optræder ikke som anerkendte

De er alle recessesive i forhold til den op-

blandt vildtlevende katte.

rindelige form, og der er også indbyrdes

Det har imidlertid ikke den store betyd-

forskellige grader af dominans, og nogen

ning, da det kun er inden for gruppeop-
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Der er udviklet gentest for dette gen –

Nadikat’s X Max, burmeser

eller denne serie, med identifikation af

dre koncentration af pigment, hvilket

Burmeseren er en non agouti (ensfarvet)

hvilken variation af genet, der er tale om.

giver en mere gullig øjenfarve.

kat, der ikke viser noget tabbymønster.

[ cb cb ] – Burmesermasket

Dette gen stammer oprindeligt fra

Via indparringer er dette gen yderli-

Dette gen ændrer farvepigmentet til en

Burmeseren, men er i dag spredt til

gere spredt til flere racer og optræder

lidt lysere nuance. Den giver aftegnin-

flere forskellige racer, hvoraf Burmil-

også hos American Curls (både langhår

gerne i hovedet, på halen og på benene

laen nok er den mest kendte, men også

og korthår), hos Rex kattene, Sphynx,

en mørkere nuance, som bliver tydeli-

Singapuraen, som man forsøger at få

Pieterbald og Don Sphynx. Her er også

gere, jo lysere farven ellers er.

godkendt på FIFes generalforsamling i

Siamesermasken godkendt, og der

2012, har som raceudtryk en kombina-

kan opstå mellemvarianten mellem

Desuden ændres øjenfarven også, sådan

tion af Burmesermasken og Ticktabby

Burmesermasken og Siamesermasken,

at farvepigmentet i øjnene er med min-

genet.

som kaldes Tonkaneser. Inden for disse
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racer er det en farvevariant, men i andre

sidst ende med tydelige farver i hovedet

organisationer optræder også en ”race”

og på ben og hale (punktfarver).

– Tonkaneseren – hvor det netop er
denne form, der er racetypisk. Denne

Desuden ændrer dette gen pigmentet

variant vil dog ikke ”avle rent”, da katte

i øjnene, således at siamesermaskede

med tonkanesermaske vil kunne give

katte altid har blå øjne. Disse blå øjne har

afkom med både Siam-, Burmeser- og

ikke noget at gøre med de blå øjne, der

Tonkanesermaske.

optræder i forbindelse med hvide eller

Fig. 24. Burmeseraftegninger på non agouti kat.

Fig. 25. En skitseret variation fra Burmesermasket til venstre og Siamesermasket til højre – mellemformen Tonkaneser i midten.

[ cs cs ] – Siamesermasket)

bicolor katte, men er noget helt specielt

Denne variant i albinoserien stammer

for dette gen.

fra Siameseren. Denne variant er ofte
godkendt som en farvevariant inden for

Farveintensiteten varierer meget for

racer, hvor ikke-maskede katte også fore-

disse blå øjne, og hos siameseren er det

kommer og kan parres med de maskede

ofte sådan, at denne dybe blå farve er

katte. Derfor skal der være to af disse

baseret på, at dens øjne under det blå

gener til stede, for at masken bliver syn-

dække oprindelig er meget grønne med

lig. Hvis der kun er et gen for siammaske

en stor farveintensitet.

til stede, vil katten ikke
vise masken, og katten
vil være en orientaler.
Den gør dannelsen af
farvepigment temperaturafhængig, således
at alle katte med to
anlæg for siamesermaske vil fødes helt
hvide uden ret meget
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Siamesergenet
optræder både
som nonagouti (en
fuldmasket kat)
og som agouti
(tabbymasket)

Siamesergenet optræder både som nonagouti (en fuldmasket
kat) og som agouti
(tabbymasket), hvilket
vil give sig udtryk i, at
tabbymarkeringerne
kan ses på en tabbymasket kat, men det kan
være svært eller måske

farvepigment. Når

endda umuligt at se,

killingerne vokser, vil

hvilken type tabby-

farvepigmentet blive tydeligere på de

mønster en tabbymasket kat er. Derfor

koldeste områder af katten, og vil til

er der skabt en EMS kode 21, der bruges

GIC DK Big-Bang Nightsky Holly RAG a 03. Opdrætter: Susan Jonassen Ejer: Anne G. Olsen						
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til at indikere den agouti siameserma-

Kontrasten mellem punktfarverne og

skede kat.

den lysere kropsfarve er meget speciel
for denne farvevariant, og kan til en vis

Fig. 26. Siamesermasken hos en non agouti og
en agouti siamesermaske.

Dette gen er, gennem indkrydsninger

grad styres gennem udvælgelse, således

med andre racer, blevet spredt til et stort

at man kan have brunmaskede (sort kat

antal racer, og således er der i dag adskil-

med siammaske) katte, hvor kropsfarven

lige racer, der racespecifikt har siameser-

er utroligt lys, og tilsvarende brunma-

masken som kendetegn (Snowshoe, Sa-

skede, som er så mørke på kroppen, at

cret Birman, Neva Masquerade, Ragdoll)

de nærmest fremstår som brune katte.

og et endnu større antal som har denne
egenskab som en godkendt variant.

Dette skyldes ikke blot temperaturen,
mens katten voksede op, men er også

Hos ældre katte ses det ofte, at kropsfar-

et udtryk for en polygenetisk variation

ven bliver mørkere med alderen, og det

– og derfor kan udvælgelse af de rigtige

er også sådan, at hvis disse katte vokser

avlsdyr altså påvirke kontrasten mellem

op i kolde omgivelser, vil pelsfarven blive

kropsfarven og punktfarverne over tid.

mørkere.

Læs 6. del af genetikartiklen i næste nummer af Kattemagasinet.

Mindeord
Elsa Knakkergaard
Greaa
Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at vores kære katteven Elsa Knakkergaard
var afgået ved døden den 9. februar 2013 – 88 år gammel.
Vi lærte Elsa at kende gennem vores fælles store hobby, kattesporten, hvor vi mødte Elsa på en katteudstilling.
Elsa har nemlig haft katte i over 50 år. Hun elskede sine katte, som var hendes et og alt.
Hun mistede sin sidste kat lige før, at hun kom på plejehjem i begyndelsen af 2012.
Æret være Elsa’s minde
Vi vil savne vore besøg hos dig.
Aase og Hans H. Ibsen, Esbjerg
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Mailen skal indeholde oplysninger
som de fremgår her på siden samt et
foto af katten.
Der modtages ikke links til download
af fotos – kun vedhæftede filer!

SC

CH

CH

CH

Europa’s Unikke
Jubilee

Dk Sofiebo’s Bastian

Sivkjær’s Kawasaki

Charki’s Olivia

NFO ns 09 22 Født: 11.11.2006

nfo n 25
Født: 02.05.2011

MCO f
Født: 09.02.2012

Født 24.05.2010
SBI b

Ejer: Hanna

Opdr. & ejer: Helle Sivkjær &
Mikkel Henriksen

Opdr.: Charlotte Mougaard
Ejer: Nanna og Flemming
Mikkelsen

Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Annette Preuss
Resultater
Fredericia 11
Tune 11
Køge 12
Årslev 12
Strøby 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Glinde 12
Glinde 12
Brædstrup 13
Køge 13

CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS,BIV
CACS

Resultater
Vissenbjerg 2012
Brædstrup 2013
Brædstrup 2013

CAC
CAC
CAC

Resultater
Glinde 12
Glinde 12
Brædstrup 13

CAC
CAC
CAC NOM

Resultater
Strøby 12
Nærum 12
Glinde12

CACIB BIV NOM
CACIB BIV
CACIB
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CH

CH

CH

CH

Peanut vom Rimberg

Ester af Kambyses

Eife’s Ebenezar McCoy

Månesten Collina

BRI a
Født: 08.06.2011

PER g
Født: 07.07.2011

EUR ns 22
Født 21.09.2011

RAG g
Født: 15.11.2010

Opdr.: Lisa Söhngen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Vamdrup 12
CAC
Årslev 12
CAC
Vissenbjerg 12 CAC

Opdr. & ejer: Eva Køhler

Opdr. & ejer: Maiken Andrés

Resultater
Vamdrup 12
Vamdrup 12
Årslev 12

Resultater
Strøby 11
Nærum 12
Helsingør 13

Resultater
Vissenbjerg 12 CAC NOM BOX
Vamdrup 12
CAC
Herning 12
CAC

PR

DVM

DK Smedegaard’s Klods
Hans

GIC Stjärnvik’s Kisses of
Fire, JW, DVM

CAC BIV NOM
CAC BIV
CAC BIV

CAC
CAC
CAC

Billeder til
Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til
Kattemagasinet.
Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når
det passer ind.
Billederne skal være sat til højeste kvalitet på kameraet,

NFO n 09 24
Født: 19.06.2011
Opdr.: Rikke Smedegaard Skov
Ejer: Pernille D. Larsen
Resultater
Årslev 12
CAP
Vissenbjerg 12 CAP BOB1
Vissenbjerg 12 CAP BIS
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BUR b

Født 26/2 2008

Opdrætter: Sara Mitzeus
Ejer: Anne Marie Bjelke
Resultater
Aalborg 08
Aalborg 08
Hornslet 08
Hornslet 08
Hässleholm 09
Roskilde 09
Roskilde 09
Husum 09
Malmö 11
Helsingør 13

Ex1 BIV
Ex1 BIV NOM BIS
CAC BIV
CAC BIV
CACIB BIV NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV NOM
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM

når de skal bruges til tryk og skal naturligvis være skarpe
og vise racen på bedste vis.
Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget
gerne vil have forskellige katte i bladet.
Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende
info:
Kattens navn, EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse
informationer, kan billederne ikke optages i arkivet.

Opdrættere i Felis Danica
Britisk korthår

Ocicat

Tyrkisk Angora

Apiatif

Kisangani

Frankethal

Fuldfarve og colourpoint

Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26
2820 Gentofte
Tlf. 39 76 09 03
vklind@post9.tele.dk
www.kisangani.dk

I flere godkendte farvevarianter

Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
Tlf. 86 62 92 31
www.apiatif.dk

DK La Chatte
Ren blå!
Annette Høj Jensen
Øvej 3, Sverdrup, 6100 Haderslev
Tlf.: 2566 7516
Mail: mail@british-shorthair.dk
www.british-shorthair.dk

Cornish Rex

Norsk Skovkat

Georg Hassenteufel
Tlf.: 98 17 95 09
Hassenteufel@stofanet.dk
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Tyrkisk Van
Frankethal

Kville
Birgit og Palle Larsen
Cypernsvej 25A
2300 København S
32 97 29 40 / 51 51 99 19
kville@kville.dk
www.kville.dk

I flere godkendte farvevarianter
Barbara Hassenteufel
Tlf.: 20 51 03 81
Hassenteufel@stofanet.dk
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Bodwin
Cornish & Devon Rex
Susanna Toldi Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Tlf. 86 27 28 19
bodwin_cats@yahoo.dk

Korat
Primprau’s
Med en mild jernvilje!
Camilla Baird
Tlf. 20 97 75 35
dkkorat@yahoo.dk
www.korat.dk

Opdrætterannoncer
400 kr. å
 rligt
for medlemmer
af Felis Danica
Bringes i KatteMagasinet
samt på Felis Danicas hjemmeside
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Racekattens internationale udstilling

Søndag d. 5. maj 2013
Viby Sj. Idrætscenter, Lindevej 32, 4130 Viby Sj.

Special breed show Maine Coon Breed BIS for MCO under
forudsætning af min. 50 tilmeldte MCO og min. 50 øvrige katte i kat. II
Inviterede dommere (der har sagt ja):
S
Annelie Persson
II
S
Stéphanie Serraï
III
DE
Britta Busse
I + II + IV
DK Bette Lind
II
PL
Magdalena Kudra
II
IL
Nurit Pahl
All-round
Ret til ændring forbeholdes
Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770
Kastrup.
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist
er den 19. april 2013 eller når halkapacitet er
nået.
Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside,
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmeldingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering
for betaling på udstillingen!
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Præmier
Præmier modtages med tak.
Venligst send besked om præmier til:
praemier@racekatten.dk
Stewarder er velkomne og bedes kontakte
Jørgen Seemann på e-mail: chefsteward@
racekatten.dk. Meld dig inden udstillingen som
steward og du går forrest i køen ved indtjek.
Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Ingen katte må forlade udstillingen før kl.19.00
Udstillingspriser – medlemmer af andre klubber
Pr. kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250
Kuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300
Veteran og pensionistklasse ekstra . . . kr. 75
Avls- og opdrætsklasser . . . . . . . . . . . kr. 75
Bestilt farvebedømmelse inden
udstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100
Farvebedømmelsen på udstillingen . . kr. 150
Kat uden for bedømmelse . . . . . . . . . kr. 120
Kat alene i dobbelt bur . . . . . . . . . . . kr. 320
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur,
såfremt halkapaciteten ikke opnås.

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250
2. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 225
3. og efterfølgende katte . . . . . . . . .kr. 200
Kuld, uanset antal tilmeldte katte . .kr. 300
Veteran/pensionist klassen - ekstra . .kr. 75
Avls- og opdrætsklasserne . . . . . . . .gratis
Til salg-bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 150
TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER
AF RACEKATTEN
Ved tilmelding af kuld kan én navngiven tilmeldt killing fra kuldet bedømmes særskilt
GRATIS! Dette kan ikke ske på udstillingen!
(kun for medlemmer af Racekatten)

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstillingen – dette gælder også revaccination
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler
den 20. april 2013 – dette gælder også revaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan katten ikke lukkes ind på udstillingen.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
til: annoncer@racekatten.dk
Standplads på udstillingen
Reserveres på standudlejning@racekatten.dk.
Husk at angive antal meter.

Invitation til udstilling, 2 certifikater

22. og 23. juni 2013

Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Breed BIS for KBL

Dommere der har sagt ja tak:
Martti Peltonen, S - II, III, IV
Fabrice Calmes, F - All round
Louis Costes, F - All round
Dieter Filler, CH - I, II, IV
Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV
Marie Westerlund, S - I, II, III
Yan Roca-Folch, F - All round
Karl Preiss, N - All round
Anne Veland, N - All round
Ændringer kan forekomme!
Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk
frankeret svarkuvert!
Sidste af– og tilmelding 7. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 7. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling
af udstillingsgebyr.

Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal
forudbetales! Lettest med plastic på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Danske Bank reg.nr. 4770 og konto
nummer 5068509. Husk tydelig angivelse af
indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 7.
juni 2013.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!
Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (3-4 mdr.):
Vet./pensionist ekstra pr. dag
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
Kontrolklasse/farvebedømmelse

kr. 250,00
kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
kr. 175,00
kr. 175,00
kr. 100,00

Breed BIS KBL lørdag:
Forudsætter min. 50 KBL og min. 50 andre
kat. III katte. Følg med på www.jyrak.dk!

Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste
dato for nyvaccination/revaccination: 7. juni
2013. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere begge dage
7,30 til 18,00 (dog tidligst ved slut på BIS!)
For publikum er der åbent begge dage fra
9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!
Junior handling: Som sædvanligt er de
yngste udstillere (til og med 12 år)
velkomne til gratis at deltage med sin kat.
Tilmelding på dagen i sekretariatet.

Præmiering af

KATTEKLUBBEN indbyder til årets topkatte
International Racekatteudstilling
20. - 21. juli 2013 i Brejning Forsamlingshus
J. L. Varmingsvej 1 - 7080 Børkop

2 dage - 1 certiﬁkat. Kat: I, III, IV & HUS lørdag. Kat. II søndag

Inviterede dommere

Hanne-Soﬁe Sneum, DK ..............All-Round
Stephe Bruin, NL ........................All-Round
Øvrige dommere offentliggøres på
hjemmesiden www.katteklubben.com
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Udstillingsgebyrer

Pr. kat .................................. kr. 250,Kuld ..................................... kr. 300,Vet./pens., ekstra................... kr. 75,Avl og opdræt ........................ kr. 75,1 kat, alene i et dobb.bur ........ kr. 350,Pr. kat/kuld udenf.bed. ........... ½ pris
Farvebedømmelse .................. kr. 100,-

Der udtages uofﬁcielt
Bedst i Racen begge dage!
Cafeteria á la KATTEKLUBBEN
begge dage
Stewarder

Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
75178584, mail: show@katteklubben.com
Tilmelding via internet:
www.katteklubben.com

For medlemmer af Katteklubben:

Til- & afmeldingsfrist

indbetales til: Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52,
6534 Agerskov, kasserer@katteklubben.com
Giro: 1576089
Netbank: reg.nr. 3203 kontonr. 1576089 eller
på check vedlagt tilmeldingen
Bemærk: Forudbetaling kræves! Din tilmelding
er først gyldig når Katteklubben har modtaget
udstillingsgebyret.
Du kan fortsat aﬂevere gavekort på udstillingen,
men kontakt Kirsten Ulsø på forhånd!

06. juli 2013 eller ved opnået hal-, dommer- eller burkapacitet!

Dyrlægekontrol:

Begge dage 08.30 - 10.00
Kattene skal være i bur kl. 10.30
Sidste dato for nyvaccination/revaccination:
05. juli 2013

Åbningstider

Publikum - 10.00 - 17.00
Udstillere - 08.30 - 19.00

Til salg bur ............................ kr. 50,Avl og opdræt ........................
Gratis

Udstillingsgebyret

Dommerelever

Henvendelse til Inge Nord, tlf.: 98 75 07 07,
formand@katteklubben.com
eller Kirsten Foldager, tlf.: 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 30 12 86 85

Er meget velkomne, henvendelse:
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 93 00
lars@katteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200,- eller et
udstillingsgebyr. Der serveres forfriskninger
i løbet af dagen samt frokost sammen med
dommerne. Stewarder der har tilmeldt sig
inden udstillingen, kommer forrest i køen til
indtjek og dyrlægekontrol.

Annoncer

1/1 side ................................ kr. 200,1/2 side ................................ kr. 125,Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals, senest ved
deadline

Præmier

Ingen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl. 19.00

Helle Høybye,
Skovlundvej 6, 6000 Kolding,
Tlf.: 76 31 20 19 praemie@katteklubben.com

1

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs udstilling
den 3. og 4. august 2013 i Hollænderhallen, Halvej, 2791 Dragør.
Special BIS for SBI den 3. august ( der skal være 50 tilmeldt og andre 50 i kategori II)
Udstillingen er en 2 certifikat, „bær og præsenter selv“ udstilling
Dommere
Alfred Wittich, Schweiz, all-round
Carin Sahlberg, Finland, III-IV
Dieter Filler, Schweiz, I-II-IV
Jurgita Gustiani, Litauen, III-IV
Isabelle Maillard Chiavuzzo, Schweiz, I-II
Stephen Henry, Frankrig, I-II
Christian F. Sandon, Italien, II
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding
Tilmelding kan foregå online (læs mere på
www.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingblanket sendes til:
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds-Vedby.
Tlf. 58 26 21 24 - tanja.petersen@darak.dk
Vi modtager ikke vedhæftede filer.
Medsend venligst frankeret svarkuvert.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist
16. juli 2013 eller når halkapacitet er nået.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
kr.
Kuld
kr.
Avl og opdræt
kr.
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse)
kr.
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte
kr.
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding samtidig med kuld
„Til salg“ bur
kr.

250
300
75
75
225
150

Udstillingsgebyr bedes indbetalt samtidig med
tilmeldingen via www.darak.dk eller til
Postgirokonto: +01 9 00 39 75
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624
Betaling skal være foretaget ved sidste tilmeldingsfrist.
Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 7.00 - 9.30.
- Vaccinationsattest skal forevises.
- Vaccination i følge Felis Danicas regler.
- Hvide katte skal være chippet og medbringe
høreattest.

Stewarder
er velkomne. Kontakt
Torsten Jespersen, tlf. 7255 6668
torsten.jespersen@darak.dk
Dommerelever/Stande/specialklubber
er velkomne. Kontakt
Aase Nissen, Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088
aase.nissen@shengo.dk
Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sendes senest
ved tilmeldingsfristen til
Erik Schou
Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg
erik.schou@darak.dk
1/1 side
kr. 250
½ side
kr. 150
Kun reproklart materiale
Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 17.00.
Ingen katte må forlade udstillingen
før kl. 18.00

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Flemming Riis

Barbara Hassenteufel

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

vandoll@mail.dk

Krusemyntevej 16, 9400 Nr.sundby

4653 Karise. Tlf: 24981696

Tlf. 55 77 38 06

Tlf.: 98 17 95 09

formand@silverkatten.dk

hassenteufel@stofanet.dk

www.silverkatten.dk

www.ankarakedi.dk

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

BB Klubben

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

Burmeser & British -Shorthair

Nyvej 1, 4532 Gislinge

private@susannatoldibugge.com

Koordinator Mariann Jensen

Tlf. 45352901/21256637

www.rexsphynxklubben.dk

kontakt@bb-klubben.dk

formand@birma.dk

www.bb-klubben.dk

www.birma.dk

Russian Blue Klubben
Esben Nielsen

Bicolouren

Europé-Klubben

Niels Hansen Vej 7, 5500 Middelfart

Ulla Ernstsen

Pernille Boholdt

Tlf.: 75 92 25 80

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

www.russianblue.dk

Tlf:45 36 78 52 40

Tlf. 25 77 04 47

ulla.ernstsen@gmail.com

pernille@boholdt.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

www.bicolouren.dk

www.europeklubben.dk

Per Hilfling-Olesen
Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Colourpointen

Maine Coon Klubben Danmark

Tlf. 43 73 68 08

Gurli Petersen

Charlotte Yoon

www.siameserogorientaler-klubben.dk

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf. 26 17 23 63

Tlf.: 58 26 47 79

formand@mainecoonklubben.dk

SUA – Abyssinier & Somali

formand@colourpointen.dk

www.mainecoonklubben.dk

Bodil Clarin Floto

www.colourpointen.dk

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde
Norsk Skovkattering, Danmark

tlf. 46 75 30 48

DOK – Dansk Ocicat klub

Pia Børgesen

www.sua.dk

Gurli Pedersen

Lindevej 25 4140 Borup

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf: 24949320

Tlf. 29 92 59 78

pia@norskskovkat.dk

gurli@betonia-ocicatte.dk

www.norskskovkat.dk

www.danskocicatklub.dk
Sølvkatten af 1990
Dansk Siameser & Orientaler Ring

Persian & Exotic Cat Sociaty

Heide Petersen

Tove Asger Olsen

Maglemose 18, 4960 Holeby

www.solvkatten.dk

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk
www.dso.dk
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Danske udstillinger
2013
2-3

Marts

2013

To dage, to cert.

Nykøbing Falster

DARAK

16-17

Marts

2013

To dage, to cert.

Fredericia

JYRAK

23-24

Marts

2013

En dag, to cert.

Herning

Katteklubben & Racekatten

5

Maj

2013

En dag, et cert.

Viby

Racekatten

22-23

Juni

2013

To dage, to cert.

Nørre Aaby

JYRAK

6

Juli

2013

En dag, et cert.

Herning

JYRAK

20-21

Juli

2013

To dage, et cert.

Børkop

Katteklubben

3-4

August

2013

To dage, to cert.

København

DARAK

31-1

August-September

2013

To dage, to cert.

Vamdrup

JYRAK

Invitation til udstilling, 1 certifikat

6. juli 2013

Herning Landsskue, 7400 Herning
Bær selv udstilling * Max. 160 tilmeldte katte
Vi tager på landet-udstilling

Dommere der har sagt ja tak:
Dorte Kaae, DK - I, II, IV
Pia Nyrup, DK - III, IV
Hanne Sofie Sneum, DK - All round
John Rudolph, NL - I, II
Ændringer kan forekomme!
Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk
frankeret svarkuvert!
Sidste af– og tilmelding 28. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 28. juni kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr.
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbetales! Lettest med plastic på jyrak.dk;
alternativt ved bankoverførsel på Danske
Bank reg.nr. 4770 og konto nummer
5068509; husk tydelig angivelse af

indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 28.
juni 2011.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Ved 3 katte i dobbeltbur, den 3. kat:
Kontrolklasse/farvebedømmelse

kr. 250,00
kr. 150,00
kr. 100,00

Der kan kun udstilles i klasse 1-12 samt 14,
da vi ønsker at så mange som muligt skal
have mulighed for at tage certifikat. Ingen
katte alene i dobbeltbur - men hvis du kan
have 3 katte i ét dobbeltbur får du rabat og
slipper med almindeligt udstillings-gebyr (kr.
250,-) for de første 2 og kr. 150,- for den
tredie!
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck kl. 7,30 til 8,30. Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 28. juni 2012.
Vaccinationen må ikke være mere end ét år
gammel. Dyrlægekontrol følger myndighedernes og FIFe´s krav og kan derfor

adskille sig en smule fra det du er vant til!
Åbningstider: For udstillere 7,30 til 17,00
For publikum er der åbent fra 9,00 til 17,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!
Udstillingen er 3. dagen af Herning Landsskue under de forhold der nu engang er på
landsskuet: MANGE mennesker, trafik af
både barnevogne, hunde i snor og cykler
ind gennem stald 5! Vi har rigtigt levende
køer som nærmeste naboer! Og det
er rigtigt hyggeligt - men på grund af den
megen trafik er det ikke for meget nervøse
katte / ejere, man skal være lidt
"kaosrobust" for at få fornøjelse af at
deltage på Landsskuet, uanset om man vil
deltage i de første 2 dages fremvisning eller
den sidste dags rigtige
udstilling! Se billedgalleriet
på jyrak.dk -> Udstillinger ->
Gamle Udstillinger -> 2011
for at få et indtryk, så du ved
hvad du går ind til.
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Nu har alle steriliserede/kastrerede katte

STERILISED
fra 1 til 7 år

fra 7 til 12år
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al mulig grund til at forblive sunde og raske.
Nu har alle steriliserede/kastrerede katte
al mulig grund til at forblive sunde og raske

12 år og over

op til 12 måneder

ÅR

Health Nutrition, sund og rask hele livet igennem.

med

Sterilisation/kastration ændrer kattens behov. For at sikre stadig mere skræddersyede løsninger til disse
ændringer tilbyder Royal Canins ernæring til steriliserede katte nu 4 nyskabelser. Fra Kitten Sterilised, som
støtter killingen efter sterilisation/kastration, til Sterilised 12+, som giver modne katte mulighed for at ældes
på en god måde, tager Royal Canin sig af steriliserede/kastrerede katte igennem hele deres liv. Med Sterilised
Appetite Control (fra 1 til 7 år) og Sterilised Appetite control 7+ (fra 7 til 12 år) er der nu en skræddersyet løsning, som naturligt hjælper katte, hvis appetit er vanskelig at stille, med at lindre sultfølelsen.
Det nye Sterilised program kan nu tilbyde 6 ernæringsmæssige løsninger dedikeret til steriliserede/
kastrerede katte, så de kan forblive sunde og raske og holde idealvægten i alle faser af deres liv.
royalcanin

.dk

