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Formandens leder
Kære alle,

Der er kommet en ny bekendtgørelse

Af Bette Lind,

omkring erhvervsmæssig handel med

Formand Felis Danica

Foråret er over os, og dermed har vi for

dyr – en opdatering af den tidligere

alvor taget hul på killinge-sæsonen.

dyrehandler-bekendtgørelse, og en af

Jeg håber, at der i år vil være lidt mere

tingene, der er ny, er at der skal følge

optimisme at spore i antallet af killinger,

pasningsvejledninger med alle dyr, der

for det er ved at være på tide, at vi får

er omfattet af bekendtgørelsen – blandt

stoppet den nedadgående tendens. Det

andet katte. Derfor vil jeg stærkt opfor-

er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, hvis

dre alle til at huske at levere en sådan

der kommer flere killinger til verden, end

pasningsvejledning med enhver killing.

vi kan sælge til gode hjem, og derfor

Der findes flere godkendte vejlednin-

er det vigtigt, at vi reklamerer for vores

ger – link kan findes på Felis Danicas

racer og vores killinger, både gennem

hjemmeside - og der kommer naturligvis

Kattemagasinet, på diverse hjemmesider

også en udgave fra Felis Danica, ligesom

og på vores udstillinger. Udstillingerne

vi har opfordret specialklubberne til at

har også længe været nødlidende med

arbejde på at lave specielle udgaver til

hensyn til antal deltagende katte, og

deres racer.

jeg tror at et af vores problemer er, at vi
har smittet hinanden med pessimisme.

Som I vil kunne læse inde i bladet, fik vi

Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke

Så jeg vil gerne opfordre jer alle til at

på vores plenarforsamling vedtaget et

med jeres killinger, og håber at se så

tage del i udstillingerne, til at tage del

forslag, der fremover gør det muligt for

mange som muligt af jer på forårets

i klubarbejde og møder, og være med

Felis Danicas forretningsudvalg at yde

udstillinger.

til at sprede troen på, at vi kan vende

økonomisk støtte til dyrlægeudgifter,

udviklingen.

hvis der er behov for at redde katte ud af
en dårlig situation. Det er vi meget glade

Lidt grund til optimisme finder vi hos

for – vi synes det er vores pligt at kunne

vores annoncører – de er begyndt at røre

træde til.

på sig, og Kattemagasinet har fået langt
flere annoncer, end tilfældet har været

Felis Danica har længe haft behov for

de foregående år. Vi håber, at de får ret

at få revideret hjemmesiden, og der er

i deres optimisme, og vi håber også, at

nu nedsat en arbejdsgruppe til at kigge

I vil sætte pris på den forbedrede elektro-

på, hvordan vi bedst får løst opgaven.

niske udgave af Kattemagasinet, der vil

Vi håber, at vi i 2. halvår kan præsentere

blive leveret fra og med dette nummer.

en ny og opdateret side, der kan gøre

Det er selvfølgelig stadig muligt at få

det lidt nemmere at finde al den gode

Kattemagasinet leveret til døren i trykt

information, der løbende lægges ind af

udgave – det bestiller I hos jeres klubber.

vores webmaster, og som også kan være
med til at gøre god reklame for racekattesporten.
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Darak - på en ny vej
Efter en veloverstået generalforsamling, med et stort
fremmøde af engagerede og positive medlemmer, har
DARAK fået valgt en ny bestyrelse, der er sammensat af
både nye og velkendte ansigter. Velkommen til.
Jeg ser med fortrøstning frem til det
samarbejde, som skal til at fungere i
fremtiden for DARAKs medlemmer,
og det er med håbet om, at der nu er
skabt den fornødne ro samt de vilkår
og rammer, der kan danne grundlaget
for den planlagte innovation og udvikling, som kattesporten fortjener at
drage fordel af.
Generalforsamlingen var yderst positivt indstillet overfor de forslag og tiltag, som vi begynder at søsætte i det
kommende år.
Eftersom kvaliteten af DARAKs drift
hænger nøje sammen med de
tekniske hjælpemidlers formåen er
det glædeligt, at GF gav sin overbevisende opbakning til anvendelsen
af et stort beløb af klubbens midler,
til forbedring af klubbens IT-udstyr,
hjemmeside og udstillingssystem.
Bestyrelsen har allerede rettet henvendelse til flere eksisterende katteforbund vedrørende deres udstillingssystemer, og de har velvilligt stillet sig
til rådighed.
Således vil vi indledningsvis koncentrere os om at udforske det svenske
og det finske system, for at analysere
fordele og ulemper, sat i relation til
DARAKs behov.
Begge forbund har umiddelbart både
tidssvarende og velfungerende systemer, så jeg nærer forhåbning om,
at det bliver en spændende opgave,
som utvivlsomt bliver omfattende.
Men med udsigt til store forbedringer,
og et brugervenligt system for DARAKs
medlemmer - er det, det hele værd.
DARAKs udstillingsudvalg har været i
støbeskeen et stykke tid, og om kort
tid vil udvalget barsle med kommissoriet, dvs. detaljer omhandlende udvalgets funktion.
Noget vi har forventning om, skal blive
til stor hjælp, og et tiltag der involverer medlemmer uden for bestyrelsen.
Som nævnt på GF er det planen, at udvalget bliver overvejende selvstyrende,
og i sagens natur er ansvars- og kom-

petencefordeling i overensstemmelse
med denne organisationsfilosofi.
Af den nye bestyrelsessammensætning fremgår det at aldersspredningen er blevet lidt større, eller med andre ord, det er lykkedes at mobilisere
unge kræfter, hvilket må anses for at
være et stort aktiv for klubarbejdet. Alsidighed styrker det visionære
bestyrelsesarbejde, og både debutanter, ”viderekommende” og ældre/erfarne bestyrelsesmedlemmer
bidrager til dette.
Vores nyvalgte unge er allerede blevet
udfordret, ansvarligt og med omtanke.
De har kastet sig over opgaverne, og
hjælpen er ved hånden, når behovet
er der - men også muligheden for at
vælge og følge egne veje til målene. Vi
glæder os til at se hvad de kan tilføre
DARAK.
Felis Danica har afholdt den årlige
plenarforsamling, og følgende forslag
sendes til Fifes generalforsamling.
Ændring af navnet på korthårsracen
Europe til Europæisk korthår, samt
afskaffelse af transfer og, at udstillere
ikke kan trække deres kat fra dommereksamen/parralel bedømmelse
uden konsekvens.
En lille kuriositet var et forslag fra 2
hovedklubber, som ønskede at ændre
vedtægten vedrørende valgperioden
for Felis Danicas formand. Således
ønskede man at genindføre ubegrænset valgperiode, som de selv samme
klubber var imod for blot et par år
siden, med begrundelse i at selv USA
præsident sidder længere på posten
end FDs formand. En sammenligning
som jeg finder irrelevant, ja egentlig
helt ude af kontekst.
Kattenes hormonelle cyklus begynder
i denne tid at blive mere markant på
det reproducerende område, og jeg
håber, at I - kære opdrættere - har
fundet, eller finder nøglerne til gode
og spændende parringer, som kan
føre til fortsat fastholdelse eller ud-

vikling af god kvalitativ standard og
sundhedsmæssige egenskaber, der
kan medvirke til, at jeres racekatte
bidrager til at tilføre sporten yderligere
fremgang.
Som I kan se på statistikkerne er
DARAK helt med i front, når det
gælder antallet af stamtavler på landsplan. Det glæder mig, at der, trods lidt
trangere økonomiske tider, eksisterer
et marked, der gør det muligt for jer
at sælge jeres killinger og være motiverede for at fremme opdrættet.
Jeg tolker dette positivt, og jeg tror på,
at det navnlig skyldes jeres gode omsorg for killingerne, ligesom jeres store
arbejde med salget, der kræver megen
omtanke og ansvarlighed i forhold til
killingerne og deres nye ejere.
Gode opdrættere, gode killinger og
gode ejere, der føler sig godt behandlet og overtager en dejlig killing - er
god reklame for kattesporten og god
belønning for indsatsen.
Vi sidder alle i bestyrelsen nu og lægger den sidste hånd på Strøby udstillingen, og vi håber, at vi får et par forrygende dage sammen.
God vind til Jer alle - og husk,
at sammen står vi stærkest.
DARAK hilsen
Jørgen
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og arrangementer
DARAK afholder jævnligt medlemsmøder, som er åbne for
alle interesserede.
Der tilstræbes at afholde opdrætsmøde ca. hvert kvartal.
Møderne er gratis for alle.
Dog er det kun medlemmer,
som kan få DARAKs Palet-logo.
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Kl. 19.00
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E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub
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Lone Lund
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via mail
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OBS; Jeg modtager ikke post, som er
sendt anbefalet

Stort TILLYKKE.....
.....til Kenneth og Robert,
med Eden Lover Inca of Dikero.
Som på blot en måned har hentet
titlen Junior Winner

Webmaster
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Kære medlemmer.
Så er vi klar efter veloverstået
generalforsamling, der som altid i
JYRAK
også
er
en
social
begivenhed, der tager hele dagen
og kalder mange medlemmer af
huse. Vi måtte takke farvel til Ole
Sørensen efter 5 års god indsats i
bestyrelsen. Tak for hjælpen
gennem årene, Ole; vi kommer til at
savne både dig og Pia i vores
daglige arbejde.
Heldigvis har vi
fundet nogle nye arbejdsheste, der
nu skal aftjene sin værnepligt for
JYRAK: Rene Nielsen, der er valgt
som bestyrelsesmedlem; og Patrick
Kristensen der er valgt som
suppleant. Vi glæder os til at
arbejde sammen med jer fremover.
Brian Sørensen fortsætter på
kassererposten, der indeholder
seriøst meget arbejde. Vi har derfor
allieret os med Pia Nyrup, der
fremover er ”ansat” som JYRAKs
bogholder, mens Brian tager sig af
de øvrige kassereropgaver.
Det er altid glædeligt at se mange
fremmødte på en generalforsamling;
det er tegn på stort engagement
blandt medlemmerne. Bestyrelsen
havde foreslået en mindre ændring i
kontingentet
fra
2015.
I
virkeligheden endte den med en
ubetydelig stigning for pensionister
og
hovedmedlemmer,
mens
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.
Husk også betaling for porto
for alt der skal sendes til FD!

Kommende JYRAK begivenheder
29. og 30. marts 2014: Udstilling i Hedensted;
JYRAK fylder 80!
21. og 22. juni 2014: Udstilling i Vrå;
årets Summer Camp udstilling!
3. og 4. juli 2014: JYRAK på landet!
Fremvisning på Landsskuet i Herning!
5. juli 2014: Udstilling på Landsskuet i Herning!
17. august 2014: Høstgalla i Plantorama!

generalforsamlingen besluttede at
lægge
mere
på
husstandsmedlemsskab, hvor der forventes at
være mere end én indtægt og
naturligvis også mere end én
stemme til generalforsamlingen.
British shorthair opdrætterne havde
lagt op til et avlsprogram gældende
for hele racen vedr. screening for
HCM. Gennem årene har der været
trukket lidt på smilebåndet af de
obligatoriske krav om navlebroksattest
og
for
hannernes
vedkommende
kryptorchidattest.
Hvorfor er der ikke nogen, der gør
noget seriøst når vi taler om
obligatoriske tests? Men nu kom
det så! Vi fik indført krav om
screening af hannerne inden de går
i avl. Alle de british shorthair
opdrættere, der havde henvendt sig
inden GF havde uden undtagelse
forsikret mig om at de alligevel
scanner sine hanner, så heldigvis er
det et krav der er lige til at gå til: De
resultater der alligevel allerede
forefindes skal bare dokumenteres
ved indsendelse af attest sammen
med
stambogs-rekvisition
på
killingerne. Man skal lige være
opmærksom på at scanningen ikke
er for gammel og dermed uaktuel,
men ellers ser det ud til at det i
praksis ikke bliver særligt indviklet
for opdrætterne. At man kun

anvender hanner, der har normalt
hjerte
burde
være
en
selvfølgelighed. Fremover kan vi
også dokumentere, at sådan er det,
og herfra kun ros til opdrætterne for
at tage emnet seriøst og være de
første, der tager fat i så svært og
kompliceret emne og indfører et
fælles krav, der rent faktisk kan
komme til at betyde noget for racen.
I skrivende stund arbejder vi på
jubilæumsudstillingen i Hedensted i
slutningen af marts. Vi glæder os til
atter at se en stor flok ABYer om
lørdagen og håber at udstillerne
igen formår at tilmelde katte nok til
Breed BIS. Ligeledes præmierer vi
årets JYRAK topkatte i Hedensted.
Søndag prøver vi med SOM, der
har lagt stærkt ud fra der blev åbnet
for tilmeldinger.
Senere på sæsonen står den atter
på Summer Camp i Vrå, og ganske
kort derefter årets Landsskue i
Herning. Vær opmærksom på at der
kun er kort tid mellem de 2
udstillinger
og
dermed
kort
tilmeldingsfrist til Herning!
Men foreløbigt glæder vi os til at se
jer til et par gode forårsdage i
Hedensted!
Vel
mødt
til
jubilæumsudstilling.

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: Catharina Nielsen
catharina@bigtails.dk

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
22 00
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8700
Horsens, Tlf. 75 62 61 09; ikke
efter kl. 20,00

Glimt fra Brædstrup 2014:
Western stemning, Breed BIS for British Shorthair og et romantisk frieri

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
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
Vangen 38
6715 Esbjerg N
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Halplanlægning, 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, udstilling udland:
Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
Tlf.: 24825951
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf.: 48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent
Patrick Kristensen
Anna Anchers Vej 23
7500 Holstebro
Tlf.: 51587375








I klubben har vi sagt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Anneth Slot, som
overtager velkomsten af nye
medlemmer.
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Året begyndte vanen tro med
vores udstilling i Køge med den
traditionelle middag fredag aften på den lokale "restaurant"
og 2 dages hyggelig udstilling i
Rishøjhallen, hvor vores medlem Britta Busse bestod kat. III
eksamen om lørdagen og nu
kan kalde sig Allround dommer. Tillykke til Britta endnu
en gang.
FU afholdt det årlige møde
med specialklubberne, råd og
nævn i januar.
Med udgangen af februar er
klubbens generalforsamling og
Felis Danicas Plenarforsamling
vel overstået.
Særlig et forslag fra en gruppe
British Shorthair opdrættere om
tvungen HCM scanning af alle
BRI-hanner før avl, har kostet
tid og "diplomati".
Men ved fælles anstrengelser og
velvilje fra forslagsstillerne, lykkedes det at komme frem til at
kompromis, som de fleste vil
kunne leve med.
Og det er positivt at se, at opdrætterne af egen fri vilje kommer med forslag til, hvordan
den generelle sundhed i egen
race kan højnes, selv om det
kommer til at "koste" på flere
fronter.



I Felis Danica har Vivi Fletcher
takket af for denne gang og
Poul Kiærulf er kommet til i
stedet.
Vivi fortsætter heldigvis med at
sætte bladet op, så vi ikke har
skullet ud og finde en ny til det
job.
Det er lige op over med vores
udstilling i Årslev, som bliver
en hel normal 2-cert udstilling,
og så er der heller ikke længe
til vores fælles-udstilling med
Racekatten i Hårlev, hvor vi
igen giver mulighed for udstilling i begge klubber samme
dag, så man sparer en ekstra køretur for at samle resultater. Se
indbydelsen andetsteds i bladet.
Når alt kommer til alt, er hverken opdræt eller udstillinger
nogen lukrativ forretning, og
i sidste ende, er benzinselskaberne nok dem, der tjener allermest på vores hobby.
- (de burde være sponsorer...)
Fra een af vores sponsorer,
Dyrekassen, er et nyt tiltag på
vej, som medlemmerne vil blive
orienteret om, når det er klar til
at gå i luften.
Præcis hvordan det bliver strikket sammen, er endnu ikke helt
klart, men essensen bliver, at
vores killinger ved salg vil være
dækket af Dyrekassen den første
måned.
Spændende, og noget både køber og sælger, kan se frem til.
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Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626
Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk
Suppleanter
Annette Kjelstrup Hansen
Annie Dahl
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Så nåede vi forbi vinteren, eller
skal vi sige det lange efterår. Det
markerer også, at Racekattens
generalforsamling er afholdt.
Her var fremmødet ikke så ringe,
selvom vi altid gerne ser endnu
flere yde deres indflydelse på
klubben. Vivi Fletcher ønskede at
stoppe efter mange års arbejde i
bestyrelsen som formand. Jeg var
i den heldige situation, at GF viste
mig tillid, og lod mig overtage
posten. Tak til jer der stemte på mig. Jeg ser frem til en
spændende tid i bestyrelsen.
Ud over Vivi, trådte Lone Mikkelsen og Jørgen Seeman også ud
af bestyrelsen. I skal alle tre have en stor tak for det arbejde, I
har lagt i bestyrelsen, til glæde og gavn for alle os andre.
Som et forsøg fremlagde bestyrelsen i år de forslag, der var
stillet til Felis Danica’s plenarforsamling. Det skulle give GF
mulighed for at kommentere dem og have indflydelse på
plenarforsamlingen. Samtidig blev plenarerne klædt bedre
på. Det gav nogle gode konstruktive debatter og udmyntede
sig også i ændringsforslag. Det er muligt at se flere detaljer
i referatet fra GF. Det er helt sikkert noget, vi vil gentage.
Næste gang vil bestyrelsen sørge for lidt kage eller lignende.
Årets plenarforsamling var også en positiv oplevelse. De fleste
af forslagene var der bred enighed om, men der var enkelte
RK ikke var glade for. Det er ikke nogen hemmelighed, at RK
ikke havde mange stemmer, men alligevel lykkedes det RKs
to kvindelige plenarer, ved hårdt arbejde, at få sat poteaftryk
på et par af forslagene, så de blev mere spiselige for os. De to
klubber, der havde flertal for forslagene, kunne have valgt at
holde på deres ret, men viste samarbejdsvillighed.
En anden sag er så at udvælge de tre forslag, der skal videre
til FIFes GF. Her var en specialklub noget frustreret over, at
forslagene ikke blev vægtet efter antallet af stemmer på de
enkelte forslag, eller vigtigheden for den enkelte race. Som
kriminalassistent Jensen fra Olsen Banden filmene nok ville
have sagt: ”Det er realpolitik” og ”Man kan ikke kæmpe mod
de store”.
Vi har nået at holde et enkelt bestyrelsesmøde, hvor der kom
nye ideer op til potemøder, arrangementer og andet. Der var

www.racekatten.dk

flere spændende forslag, både kattefaglige og hyggemøder for
alle. Hold øje med hjemmesiden. Skulle der være nogen af jer,
der har gode ideer, lytter vi meget gerne.
Husk også vores udstilling i Hårlev sammen med Katteklubben.
Her er der mulighed for to certifikater på én dag, da det er to
udstillinger. Vær opmærksom på, at kat. I, III og IV er lørdag,
mens kat. II er søndag.
Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at der fra 1. januar 2014
skal bruges en ny parringsattest/stamtavleansøgning. Husk det,
så I ikke får tingene retur fra stambogsekretæren.
Jeg og bestyrelsen glæder os til at møde alle jer medlemmer til
vores kommende arrangementer.
Poul Kiærulff

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
Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-

Racekattens
opdrætter
workshops

Udstillinger fra A-Z
Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.00
v/ Camilla Scharff og Pia Børgesen
Hvordan tilmelder jeg en udstilling, hvordan foregår sådan en
og hvad skal jeg have med? Hvad betyder CAC, BIV, NOM og
alt det andet? Hvad er en ems-kode og grupper? Disse og mange
flere spørgsmål vil blive besvaret på dette medlemsmøde, som
henvender sig specielt til nye udstillere, som kan stille alle de
spørgsmål, de kan komme i tanke om!
Tilmeld dig og lær alt det basale i forhold til udstillinger, så er
du godt rustet til at komme på din første udstilling, hvor der
selvfølgelig også er hjælp at hente. Hvis der bliver tid til overs,
kan vi også gennemgå hvordan man gør, når der skal søges
stamtavler og eventuelt andre praktiske spørgsmål.
Kontrakter for viderekommende
Tirsdag den 29. april 2014
v/Vivi Fletcher, Camilla Scharff
og Lisette Siigaard Henriksen
Selvfølgelig skal vores killinger og katte sælges med en kontrakt
– men hvad skal vi skrive i den? Og hvad med parringsaftaler og
udstationeringskatte? Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler,
og meget gerne eksempler fra deltagerne, som er velkomne til at
sende formuleringer/kontrakter eller ønsker til specifikke emner,
som måske giver udfordringer at formulere. Til sidst vil vi fortælle
om Felis Danicas Mæglerordning, som kan hjælpe, hvis to
opdrættere er blevet uenige.

www.racekatten.dk

Udstillingsudvalget:
Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk
Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Kjelstrup Hansen
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk
Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Helene Carstensen
Dennis Kulager Ipsen
Niels Lynge
Christina Kyed

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 pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Adfærd
E-mail: adfaerd@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

Felis Danicas
plenarforsamling
2014
Af Bette Lind, formand

Felis Danicas plenarforsamling 2014

nedgang på næsten 12 %. Største antals-

løb af stablen den 23. februar kl. 13. i

mæssige nedgang tegner MCO’erne sig

Nyborg. Sædvanen tro var der, udover

for (- 267 stamtavler), tæt fulgt af NFO

de nødvendige plenarer, mødt repræ-

(- 92). Til gengæld er der andre racer i

sentanter op for flere af Felis Danicas

kategori II, der skyder frem: Hellig Birma

specialklubber.

og Ragdoll bliver stadig mere populære.
I kategori I er der nedgang især for EXO,

Fordelingen af plenarer foregår – som de

og i kategori III er der nedgang til en

fleste sikkert ved – efter den d’Hondtske

lang række racer: ABY, BRI, BUR, CRX,

metode, baseret på antallet af hoved-

DRX, OCI, og RUS ligger alle lige under

medlemmer, og resultatet blev som

20 i nedgang, mens de positive nyheder

følger:

især kommer fra EUR, CHA, KOR og SPH.

Klub

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Plenarer

JK

1085

989

785

793

751

730

9

KK

245

341

387

439

414

450

5

DK

529

559

529

464

415

379

4

RK

727

580

480

380

355

322

3

I alt

2586

2469

2181

2076

1935

1881

21

-117

-288

-105

-141

-54

Difference

Vi har desværre igen i 2013 set en ned-

Kategori IV har en markant nedgang hos

gang i medlemstallet, om end det denne

SIA, mens OSH og PEB trækker op.

gang er noget mindre end de foregående år. Det må vi håbe er et positivt

Tallene fordeler sig således på kategorier

tegn. Antallet af stamtavler gik ligeledes

og klubber:

ned i 2013, med hele 520 stk. eller en
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Klub

Antal katte

Kategori / Race

Antal katte

JYRAK

1591

Cornish Rex

17

DARAK

1007

Devon Rex

6

Racekatten

859

Don Sphynx

4

Katteklubben

588

Egyptian Mau

3

Total

Kategori

4045

Antal Katte

I

438

II

2458

III

993

IV

137

Other

9

Total

4045

88

Korat

16

Kurilean Bobtail
Longhair

29

Kurilean Bobtail
Shorthair

4

Ocicat

13

Russian Blue

29

Snowshoe

ud:
Antal katte

1

Somali

36

Sphynx

53

IV

Og på de enkelte racer ser det således

Kategori / Race

European

147

Balinese

3

Oriental Longhair

3

Oriental Shorthair

51
12

I

438

Peterbald

Exotic

101

Seychellois Longhair

1

Persian

337

Seychellois Shorthair

2

II

2458

Siamese

75

Maine Coon

824

Other

9

Norwegian Forest Cat

666

5

Ragdoll

214

non-recognised
longhair

Sacred Birman

677

non-recognised
shorthai

4

Siberian
Turkish Van
III

71

Grand Total

4045

6
993

Men selvom salget af stamtavler har

Abyssinian

99

svigtet, så er det alligevel lykkedes for

Bengal

91

Felis Danica at komme ud af 2013 med

British

357

Burmese

120

Burmilla

17

Chartreux

10

et fornuftigt resultat. Vi havde en meget
stor økonomisk opgave – verdensudstillingen – og meget afhang selvfølgelig af
hvordan det gik her.
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Shadowpaw’s J-kuld, NFO, Jay Bee, Jasper & Joshua med farmand, Shadowpaw’s Gunnar, opdrættet af Charlotte Jønsson & Martin Bro.

Det var vores mål at Verdensudstillin-

tænker her på sådanne situationer, som

I og med at resultatet blev rimeligt, har

gen ikke skulle give underskud, eller at

desværre af og til opstår, hvor et opdræt

vi besluttet at der i 2014 skal gøres no-

underskuddet i hvert fald skulle holdes

bryder sammen og et større antal katte

get for at løfte kvaliteten af Felis Danicas

på et lavt plan, så ikke Felis Danicas

skal reddes ud af en dårlig situation.

website. Vi har været ramt af mange tek-

økonomi skulle holde for hårdt for.

Som reglerne er pt har Felis Danica ikke

niske fejl i årets løb, og vi må se i øjnene

Dette mål blev nået, og der blev faktisk

mulighed for at hjælpe. Forslaget blev

at tiden simpelthen er ved at være løbet

et mindre overskud, ikke mindst takket

vedtaget, og dermed sættes overskud-

fra den nuværende opsætning. Vi har

være det uventet store antal besøgende,

det fra WS af til dette formål. Felis Danica

derfor afsat penge i budgettet til at gøre

vi nåede op på.

har dermed mulighed for at hjælpe, hvis

noget ved problemet, for det er vigtigt,

der opstår en situation, hvor et opdræt

at vi har en professionelt udseende web,

Vi havde på forhånd besluttet, at hvis der

bryder sammen, og der er katte, der

hvor det er let at finde de oplysninger

mod forventning skulle blive et over-

skal hjælpes videres til et nyt hjem. Det

man har brug for, hvad enten man er

skud, så skulle det anvendes til et godt

kræver som regel at en dyrlæge bliver

opdrætter eller katteejer, der søger

formål, og vi havde derfor stillet forslag

involveret, og her kan vi altså nu være

informationer.

til plenarforsamlingen om, at det skal

med til at løfte den økonomiske del af

være muligt for FD at udbetale penge til

opgaven.

veterinær assistance i særlige tilfælde. Vi

16

Der bliver også råd til at gøre lidt ved
Kattemagasinets elektroniske udgave.
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Vi har hele tiden været klar over at den

altid med foranstillet landekode for

flade pdf-fil, vi har leveret, ikke var spe-

Danmark

cielt nem at gå til, og det retter vi nu op
på. Om det ændrer på, at ganske mange

Ud over forslagene fra FU blev

medlemmer har valgt at købe sig til at

følgende vedtaget:

få den trykte udgave af bladet leveret,

Ændring af vedtægternes §7 c)

vil tiden vise, men det bliver under alle

Sletning af første sætning: Formanden

omstændigheder en version, der bedre

for Felis Danica kan maksimalt vælges

svarer til det meget flotte blad, som vo-

i tre på hinanden følgende ordinære

res redaktør og vores layouter sammen

valgperioder (6 år).

leverer.
Fra en række opdrættere af British
Der var en række andre forslag til af-

Shorthair var der stillet et forslag om

stemning på plenarforsamlingen – en del

HCM skanning af hankatte. Forslaget

oprydning i vores nationale regler, og af

blev behandlet på Racekattens, JYRAKs

reelle ændringer:

og Katteklubbens generalforsamlinger,
og så fik det lige en sidste tilretning på

En tilføjelse til vedtægterne omkring

plenarforsamlingen, sådan at det ved-

hobbyudstillinger for at rydde eventuelle

tagne forslag nu ser sådan ud:

misforståelser af vejen:
Alle hankatte af racen British Shorthair
Der gælder samme regler for vaccina-

skal være HCM scannet med resultat

tion som på en national/international

normal før tidspunkt for parring. Scan-

udstilling.

ningen må på tidspunktet for parringen

Der må på en hobbyudstilling ikke

højst være:

fremvises eller reklameres for katte, der

12 måneder gammel for katte yngre

ikke kan udstilles eller reklameres for

end eller lig med 3 år.

på en national/international udstilling.

24 måneder gammel for katte ældre
end 3 år (for katte mellem 3-4 år må

Og en ændring af de nationale tilføjelser

attesten dog højst være 12 måneder

til udstillingsreglerne:

gammel).
Katte som er scannet normal efter det

2.3 Kuld:

fyldte 7. år behøver ikke fremadrettet

Herved forstås kuld, der konkurrerer

indsende fornyet scanningsattest.

inden for hver kategori på tværs af køn

Scanningsattest skal fremsendes

og race.

sammen med stamtavlerekvisitionens

I denne sammenhæng består et kuld

øvrige attester. Af scanningsattesten

af mindst 3 killinger fra samme kuld i

skal fremgå følgende: Kattens fuld-

alderen 4-6 måneder.

stændige navn, registreringsnummer,
og ID-mærkning.

En tilføjelse til de nationale registrerings-

Attesten skal være Felis Danicas HCM

regler, afsnit 2 – Regler for killingernes

attest. For udenlandsk ejede hankatte,

navn

kan der anvendes en anden, tilsva-

Nyt pkt. a) Nye stamnavne registreres

rende, attest.
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Forslag til ændring af MCO standarden
Head/
Kopf/
Tête

Ears/
Ohren/
Oreilles

Shape/
Form/
Forme

Medium in size; square outline.
Profile with a gentle concave slope.
Size in proportion to the body. Broad wedge
shaped head with a square outline to the muzzle. Profile with an increasing gentle concave
slope, with good height seen in profile.

Forehead/
Stirn/
Front

Gently curved
Slightly rounded forehead followed by a square
plane between the ears.

Cheeks/
Wangen/
Joues

Cheekbones high and prominent
Cheekbones well developed, high and prominent

Chin/
Kinn/
Menton

Firm, in vertical alignment with nose and upperlip
Wide and deep enough to complete square look
of the muzzle. In vertical alignement with nose
and upperlip.

Placement/
Platzierung/
Placement

Set high on head with a very slight outward tilt.
Ears should be placed one ear’s width apart. The
width extends slightly in older cats. Lower base
set just slightly further back than upper base.
Rather high set, placed one ear’s width apart.
Lower base set just slightly further back than
upper base, showing a slight outward tilt.

Legs/
Beine/

Substantial, medium length to form a rectangle
with the body.
Strong boning of medium length to form a
rectangle with the body

Remarks/
Anmerkungen/
Remarques

type must always take preference over colour.
very slow maturing of the breed should be
taken into account.
mature males may have larger and broader
heads than females.
females are proportionally smaller than males.
Allowance must be made for this significant
difference in size.
length of coat and density of undercoat vary
with the seasons.

Faults/
Fehler/
Fautes

Chin/Kinn/
Menton

undershot chin

Ears/
Ohren/
Oreilles

wide set, flared ears
Close to each other, vertical, erect, pointed

SCALE OF POINTS / PUNKTESKALA / ECHELLE DES POINTS
Head/
Kopf/
Tête

general shape, shape of nose, cheeks and muzzle, jaw and teeth, forehead, chin and profile
25 point

Forslaget er beregnet på videresendelse til FIFe
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Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

CH DK Amorito´s Curt Cobain, KBL d 22 09. Ejer: Marianne Larsen

Scanningen skal, for katte ejet af

Forslaget er beregnet på videresendelse

maksimalt 3 forslag, og da vi havde

opdrættere bosat i Danmark, være

til FIFe

forslag liggende over fra tidligere år, var

udført af en dyrlæge der er medlem af
Ekkogruppen.

der kamp om at få valgt de forslag, der
Tilføjelse til FIFe’s Show-rules §1.15:

sendes videre.

In case of judge’s exam or parallel judDette er en national regel – sendes ikke

ging, cats entered in class 1-12 may be

Resultatet blev at følgende forslag sen-

videres til FIFe.

appointed to participate. Participation

des til FIFe:

is obligatory.

• Afskaffelse af transfer (fra Plenarfor-

Det er utroligt flot arbejde, Brite-opdræt-

Withholding a cat from an exam or pa-

terne her har lavet – så stort til lykke med

rallel judging automatically withdraws

at I fik forslaget hjem. Det er et fornemt

the cat from further participation in

eksempel på at opdrættere tager ansvar

regular judgment.

for deres races helbredsproblemer og

Forslaget er beregnet på videresendelse

ringsregler afsnit 6.7 – EUR (ændring

gør noget aktivt for at løse dem.

til FIFe

af navn til European Shorthair)

Tilføjelse til avls- og registreringsreg-

Ændring af navn på EUR til European

Det betød så desværre at de 2 forslag

lerne vedr. NFO:

Shorthair

vedr. NFO og MCO ikke kommer frem,

Kun katte født i Norge kan godkendes

Forslaget er beregnet på videresendelse

men da det er forslag, der har været

som novicer.

til FIFe

samarbejdet om på tværs af landegræn-

Det er ikke tilladt at krydse nogen

samlingen 2009)
• Tilføjelse til FIFe’s Show Rules § 1.15,
nyt stk.d (se herover)
• Ændring af FIFe’s avls- og registre-

serne, har vi grund til at tro, at de bliver

anden race ind i NFO bestanden.

Som bekendt er det sådan at vi til

NFO tilføjes listen i afsnit 9.2.1

FIFes generalforsamling kan fremsende

fremsat af andre lande.
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Update fra
Mægler
ordningen
Så er det første ”rigtige” år gået hos os i

tilsluttede hovedklubber og/eller special-

Mæglerordningen. Vi har brugt en del tid

klubber er man forpligtet til:

på at gøre reklame for ordningen og er
glade for de henvendelser vi har fået fra

Stk. 3. Ethvert medlem af en Felis Danica

jer opdrættere i det forgangne år.

tilsluttet klub er forpligtet til kun at overdrage raske dyr til et nyt hjem. Afvigelse

Vi har med glæde set, at nogle af de

fra denne regel kan kun ske på anbefa-

henvendelser vi har fået, har kunnet

ling af og med attestation fra dyrlæge.

løses hurtig og problemfrit. Ofte har det
været nok, at vi i ordningen har lyttet

Ved denne overdragelse forstås salg,

og formidlet parternes synspunkter.

udstationering, eller gave m.v.

Ordningen hjælper gerne med at løse
CH DK Saurtos Athea, EUR ns 22. Ejer: Eva Køhler

både store og små uenigheder, skriv blot

Vi har i Mæglerordningen fået flere

til: maegler@felisdanica.dk

henvendelser fra købere der har fået
overdraget en kat der er i medicinsk

Husk at begge parter skal være indstil-

behandling. Dette er et brud på FDs

let på mægling, skal være indstillet på

vedtægter, også selvom det ”kun” er lidt

at indgå et kompromis, samt at der

øjendråber til et betændt øje.

fokuseres meget på at der ikke skal være
en ”vinder eller taber”.

I FIFe’s avls- og registreringsregler
står:

Vi har dog i det forgangne år set 2

2.3 Overdragelse af katte

problematikker gå igen i flere af henven-

2.3.1 Aftaler

delserne. Derfor vil vi gerne ridse dem op

Enhver aftale eller begrænsning for

her, som en reminder til jer:

købere af killinger eller brugere af avlshanner skal, for at undgå misforståelser,

I Felis Danicas vedtægter står:

være skriftlige.

§16 Forpligtelser for hovedklubbernes
og specialklubbernes medlemmer

I næsten alle de henvendelser Mæglerordningen modtager, er uenigheden

Som medlem i en af de i Felis Danica
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opstået, fordi der intet er nedfældet

på skrift. Begge parter tænker, at man
sagtens kan løse evt. kommende problematikker, fordi man er bedste venner når
kattene handles. Det er desværre bare
ikke altid det der sker. Ofte tolkes det
mundtligt aftalte forskelligt når uenighederne opstår.
Ved at følge de 2 førnævnte regler, så
kan man faktisk minimere de situationer
der oftest udmunder i uenighed … og
katteverden er nu engang hyggeligst, når
vi kan fokusere på vores fælles hobby i
fred og fordragelighed.
Med venlig hilse
Mæglerordningen

Yulliano Narsil, OSH e 24. Ejer: Christina
& Lars Kyed

Nu dækker vores sygeforsikring endnu bedre...

Nyhed!:
Nu dækker vi også genoptræning,
kiropraktik, akupunktur og
laserbehandling, og så har vi
endda sænket prisen og
fordoblet behandlingsperioden.

Find os på facebook

142606

10 %
RABAT til
medlemmer af
Felis Danica

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk

Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Voksen han

Top 5 Voksen hun

Nr. 1
NW, SC. S*NC’S Invisible Man, JW, DSM,
DVM, DM
NFO n 09 24
786,39 point
Ejer: Marian & Jørgen Seemann

Nr. 3
NW, SC. Persefelis Jesse James, DSM,
DVM
PER ns 11
741,31 point
Ejer: Sylvia & Allan Outrup

Nr. 2
SC. Benga Fauno In Bosco, DSM, DVM
BEN n 24
767,20 point
Ejer: Eva Hellerud

Nr. 4
SC. Red Line La Boheme, DVM
MCO d 03 23
724,58 point
Ejer: Marianne Hinnerskov

Nr. 5
SC. Summerstar’s I’m Kissable of Namyslo
PER a 02
714,47 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo
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Nr. 1
NW, SC. Persefelis Nynne, JW, DSM
PER ny 22
784,64 point
Ejer: Sylvia & Allan Outrup

Nr. 3
IC. Namyslo’s Bellis
PER a 03
751,74 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 5
SC. Hyrdinde Felis Jubatus, DVM
NFO w
745,11 point
Ejer: Kim & Anne-Louise Nygaard Sadek

Felis Danica
Top 5 Hankastrat

Nr. 2
IC. Nissen’s Simone
SIA c
783,99 point
Ejer: Annelise & Erik Nissen

Nr. 4
GIC. Migoto’s Mone
NFO n 22
745,20 point
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen

Nr. 1
NW, WW09, SW, EC/EP. NW Iah-Ra’s
Osiris, DSM, DVM, DM
ABY n
814,25 point
Ejer: Pia Slot

Nr. 2
GIP. Jaquet Cha Cha Cha
RAG a 04
796,85 point
Ejer: Tina Kjeldahl-Vallon &
Lothar Vallon

Nr. 3
SP./SC. Toonscat’s Chaplin, DSM
NFO n
788,13 point
Ejer: Pia Børgesen &
Henrik Buusman

Nr. 4
SP. Calenacat’s Don Mi-Chi, JW, DSM
OSH d 25
781,12 point
Ejer: Christina & Lars Kyed

Nr. 5
GIP. Staff Only by Fate
EXO n 22
723,99 point
Ejer: Marlene Nielsen
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Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Hunkastrat

Top 10 Killing/Ungdyr

Nr. 1
NW SC./SP. Rakias Frida, DSM, DVM
NFO n 02 21
800,95 point
Ejer: Marian & Jørgen Seemann

Nr. 3
SP./IC. Dushara Na Dorsa, DSM, DVM
SOM n
742,78 point
Ejer: Tine Jensen

Nr. 5
SP. Gazali’s Kaitlyn
SBI g
723,02 point
Ejer: Kia Nielsen
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Nr. 2
GIP. Nissen’s Lara, JW
SIA c
781,24 point
Ejer: Annelise & Erik Nissen

Nr. 1
NW, CH Toonscat’s Jönsson Jr, JW
NFO n 03 24
656,76 point
Ejer: Camilla & Susan Zindel

Nr. 4
IP. Malevitch Bella Swan
RUS
742,62 point
Ejer: Henrik Vaabengaard

Nr. 5
Limerick’s Ray Of Light, JW
SIA n 21
650,84 point
Ejer: Vibeke Lerche &
Søren Andersen

Nr. 8
IC. Potefryd’s Alba
NFO f 09 22
613,81 point
Ejer: Christine & Mads Bendt

Nr. 2
CH. Gunbertus Echo, JW
RAG a 04
656,71 point
Ejer: Christa Christensen & Flemming Riis

Nr. 3
Pigalop’s Optimus Prime
EXO a 03 22
651,96 point
Ejer: Bettina Petersen

Nr. 4
Winnetou’s Jade Souvenier, JW
SIA n
650,96 point
Ejer: Marianne Vedel

Felis Danica
Årets huskat
WW13 Miss Bilka, DSM
650,58 point
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen

Nr. 6
Manhunter’s Less is More, JW
OSH f 24
630,72 point
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Nr. 7
Namyslo’s Gustav, JW
PER a 03
614,48 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 9
IC. Namyslo’s Bellis
PER a 03
611,02 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 10
Silky Catz Dirty Dancing
KBL ns 22
601,58 point
Ejer: Julie Nielsen
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Om katte
og kræft
Ligesom hos mennesker findes der flere
forskellige former for kræft hos katte

Tekst og foto:
Toni Schacksborg

Artiklen her vil primært handle om

Vi må dog også erkende, at kræft kan

hudkræfttype Multiple Squamous Cell

være en dødelig sygdom, hvor ikke alle

Carcinoma In Situ (SCC), også kaldet

overlever. Buffy har overlevet kræften

som Bowen’s Disease eller Bowenoid In

indtil nu, men det gjorde Shana-Mio ikke.

Situ Carcinoma.
Buffy, der er en hankat (huskat) på
Vi har selv erfaring med to kræftramte

15½ år, fik for fem år siden konstateret

katte. Buffy, der er ramt af SCC og

hudkræft af typen Multiple Squamous

Shana-mio, der fik konstateret kræft i

Cell Carcinoma In Situ (SCC), der også

mundhulen (Fibrosaroma).

findes i en menneskelig udgave, der
kaldes for Bowen’s Di-

Artiklen bliver en blanding af fortællingen om
vore egne kattes forløb
i relation til kræftudviklingen - symptomer og
behandling, samtidig

Buffy fik for
fem år siden
konstateret
hudkræft

sease. Hudkræfttypen
Multiple Squamous Cell
Carcinoma In Situ (SCC)
er oftest en godartet
tumor (kræft) i huden
eller slimhinden, der

med anvendelse af

ligner en vorte. Det, at

faglitteratur, opgivet

tumoren er godartet,

af dyrlæge Christa Hede, som også

betyder, at den ikke direkte ødelægger

har gennemgået det faglige indhold i

de indre organer, og derved er dødelig

artiklen.

for katten. SCC begrænser sig til kattens
hud og hårsække. SCC medfører, at kat-
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Formålet med denne artikel er - udover

tens hud bliver beskadiget af små faste

at oplyse om hudkræft hos katte, at vise,

fortykkelser eller belægninger i huden,

at selvom katte får hudkræft, kan det

som kan være alt lige fra knuder, vorter,

godt lade sig gøre at behandle for syg-

sår, sorte belægninger med skorper, eller

dommen samtidig med, at katten lever

sorte skorper med ”horn”. Disse ”horn”

et værdigt liv uden smerter.

(Cutaneous), kaldes også for Cornu

Cutaneum, hvilket er en klinisk diagnose,

Der kan gå meget lang tid, før man

på katten for at se, om det er et almin-

der henviser til et kronisk fremspring

opdager disse belægninger/skorper/

deligt (kradse-)sår, eller om området

på overfladen af huden, der ligner små

vorter, og der kan derfor gå lang tid,

har sorte belægninger/skorper.

miniaturer ”horn”. Disse ”horn” kan

før man opsøger sin dyrlæge. Katte kan

Ligesom med mennesker og mistanke

opstå fra de omkringliggende hudbeska-

derfor have været bærere af hudkræften

om kræft, så gælder reglen – Hvis du

digelser og de kan være både godartede

mellem 1-6 måneder og andre i op til 2,5

er i tvivl, så søg (dyr)læge.

og ondartede.

år, før den bliver opdaget.

• Katte har tilsyneladende ingen smerter i forbindelse med kræftsygdom-

De områder på kattens krop, der oftest

• Man kan hverken mærke eller se

men Multiple Squamous cell Carci-

er angrebet, er: Hoved, hals- og skulder-

vorterne/belægningerne uden på

noma In Situ (SCC). Det er kun, når

området, mave, forben og poter. I nogle

pelsen. Det er først, når pelsen bliver

disse ”horn” har udviklet sig, at katte

tilfælde kan også kattens mundslim-

barberet af, at man kan se de sorte

kan reagere og derved blive irriteret,

hinde være angrebet.

belægninger/skorper, eller hvis der

når man undersøger eller rører ved

vokser ”horn” ud fra tumoren, som

det syge område med ”horn”.

Der, hvor huden er beskadiget af sorte

der stikker ud gennem pelsen. I stedet

skorper eller/og belægninger, er der

kan man prøve forsigtigt at under-

Når først katte har udviklet en enkelt

hårmangel eller hårtab på grund af

søge sin kat for at mærke, om der er

hudtumor, vil de typisk indenfor 2 til 12

manglende vækst eller ødelæggelse af

små sårlignende skorper. Hvis det

måneder udvikle yderligere sorte belæg-

håret.

føles som om, at der er sårlignende

ninger/vorter/skorper.

skorper, kan man grave ned i pelsen
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Hvad er symptomerne på hudkræft?

er en ude- eller indekat. En af de eneste

Et tegn, på at en kat har hudkræft, kan

undersøgelser på området stammer

være et eller flere kroniske sår (ulcus)

tilbage fra 1999, hvor en undersøgelse

i nakken, som dem vi bemærkede, at

pegede på, at de katte, der var angrebet

Buffy havde fået i sommeren 2009.

af hudkræfttypen SCC, var kastreret/

Det var ikke et helt almindeligt sår for

neutraliseret. Der har ikke efterfølgende

samtidig med, at det føltes som en slags

været foretaget nye undersøgelser, der

vorte, var der også ”horn”, der stak ud

har bekræftet den tidligere undersøgel-

gennem den sorte tætte pels. Buffy selv

se. Undersøgelsen kunne ikke sige noget

synes ikke at være generet. Dog reage-

om, om det var inde- eller udekatte, der

rede han, når vi forsøgte at undersøge

blev ramt af SCC, men den viste, at det

området. Hverken Buffys appetit, vægt

hovedsageligt er midaldrende og ældre

eller lyst til at være social havde ændret

katte, der får denne type hudkræft (Mul-

sig, og han spiste og drak, som han

tiple Squamous Cell Carcinoma In Situ),

plejede, ligesom han nød at være sam-

men også unge katte kan blive ramt af

men med os andre. Faktisk var der intet

sygdommen.

unormalt at bemærke ved hans adfærd
udover såret i nakken. Det beskadigede

Solens stråler ser tilsyneladende ikke ud

hudområde klør ikke på katten, men

til at være en risikofaktor for udviklingen

det kan nemt bløde, hvis der er udviklet

af tumore i huden hos katte. Undersø-

sårdannelse i tumoren.

gelsen, der ikke direkte relateret til SCC,
siger dog, at katte, ligesom mennesker,

Da vi kom ned til dyrlægen, og Buffy fik

skal undgå alt for overdreven solbad-

barberet næsten hele pelsen på over-

ning. Derfor vil det være en god idé så

kroppen væk, så vi, at der var store om-

vidt muligt at afskærme katten fra den

råder i hans hud, der var blevet angrebet.

direkte sol, hvilket kan være en stor

Dyrlægen var ikke i tvivl om, at det var

udfordring

en form for tumor ikke mindst fordi, at
denne form for hudkræft er tydelig, fordi

Behandling af hudkræftsygdommen

man med det blotte øje både kunne se

Multiple Squamous Cell Carcinoma

og mærke de fortykkede belægninger.

In Situ (SCC)

Derfor blev der udtaget en biopsi, som

I samråd med dyrlægen besluttede vi, at

blev sendt til Tyskland. Ugen efter var

såret i nakken skulle fjernes via opera-

diagnosen klar – Det var hudkræft, for-

tion, da det er den eneste effektive form

men ”Bowenoid In Situ Caroinoma”.

for behandling, der fjerner tumorvævet. Da Buffy var på operationsbordet

28

En af de ting, vi spurgte os selv om, var,

og skulle have barberet pelsen af, der

hvorfor Buffy og, hvad kunne årsagen

hvor han skulle opereres, viste det sig,

være. Der er mange faktorer, der spiller

at kræften havde spredt sig ned foran

ind, når vi taler om, hvad der kan være

brystet og til stort set hele halsområdet.

årsag til, at katte udvikler kræft i huden,

Det var ikke sår men sorte pletter, hvoraf

idet kræft hos katte er ligeså komplekst

nogle af dem var fortykkede belægnin-

som hos mennesker. En af de ting, vi har

ger, som med tiden kunne udvikle sig til

spurgt os selv om, er, hvad med kattens

belægninger med ”horn” (Cornu Cutane-

foder, har det betydning om katten er

um). Det er ikke unormalt, at et område,

opvokset i et rygerhjem (vi er selv ikke-

der er angrebet, er på mellem 5 mm til

rygere) eller, har det betydning, om det

3 cm i diameter, men der kan også være

tale om større områder. Øvrige sympto-

Efter den første operation fik Buffy

mer er i øvrigt synlige sorte skorper, sår-

Metacam, som skulle kunne reducere

dannelse, vorter eller belægninger, der

hudkræftudviklingen. Metacam gives

har udviklet sig, så der
er udviklet ”horn” ud
fra de fortykkede sorte
belægninger i huden.
Har kræften været til
stede i længere tid, kan
”hornene” stikke ud
gennem pelsen. Det er
først, når der er udviklet
”horn” fra belægningerne, eller at pelsen er
barberet af, at man kan

mest som smertestil-

Solens
stråler ser
tilsyneladende
ikke ud til
at være en
risikofaktor for
udviklingen af
tumore i huden

lende behandling,
men ifølge dyrlægen
kunne det måske også
hjælpe med at reducere
udviklingen af tumorer
i huden. Det er dog ikke
videnskabeligt bevist,
men tidligere forskning havde vist, at det
måske kunne hjælpe, så
i samråd med dyrlægen

se dem med det blotte

besluttede vi at prøve

øje. I den efterfølgende

medicinen.

tid gennemgik Buffy flere operationer

Når en kat har fået diagnosen Multiple

med henblik på at få fjernet flere af de

Squamous Cell Carcinoma In Situ (SCC)

belægninger, der med tiden kunne ud-

skal katten til dyrlæge og undersøges

vikle sig. Såret i nakken kom igen, og det

med jævne mellemrum helst indenfor 2

måtte derfor igen fjernes.

til 3 måneders intervaller for at holde øje
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med, om nye udbrud af hudtumore er

gen barberede Buffy for at se, hvordan

nyrerne negativt, stoppede vi med

under udvikling.

de sorte belægninger havde udviklet sig

behandlingen.

der, hvor de seneste belægninger sidst
Den mest effektive behandlingsmu-

var konstateret. Belægningerne på hans

Der kan opstå mange dilemmaer i forbin-

lighed, der kan hjælpe katten, synes

overkrop var tilsyneladende forsvundet,

delse med forestående operationer, når

at være operation – Dvs. dyrlægen

da de ikke kunne ses med det blotte

en kat har fået konstateret en væsentlig

fjerner hudtumoren kirurgisk. Selv om

øje, og på den baggrund besluttede vi

reduktion af nyrekapaciteten. På den ene

dyrlægen opererer det kræftramte

i samråd med dyrlægen at fortsætte

side kunne Buffy dø under operationen

område væk, er der ingen garanti

behandlingen med Metacam.

pga. den reducerede nyrekapacitet, og

for, at hudkræften ikke vil udvikle sig

på den anden side kunne han ikke leve

yderligere. Ofte vil nye
hudtumorer udvikle sig
andre steder på kattens krop, og der kan
komme nye til præcist
lige ved siden af der,
hvor de forrige blev
fjernet. Uden fjernelse
af kræftvævet vil katte
med kræft i huden ikke
kunne overleve ret
længe.

Af hensyn
til Buffys
livskvalitet
skulle
tumorerne
fjernes
operativt
hurtigst muligt

Kemoterapi og stråle-

I november 2012

videre med de udviklede hudtumorer.

opdagede vi igen et

En væsentlig årsag til, at hudtumoren

par voldsomme knuder

umiddelbart skulle fjernes var fordi, at

med belægninger i

katte bider og kradser sig i sårene, fordi

lyskeområdet. Samtidig

de irriterer med efterfølgende risiko for

havde vi også bemær-

udvikling af infektion i sårene.

ket, at Buffy drak mere
vand og tissede mere,

I relation til Buffy var tumorerne på

end han plejede.

begge forpoter allerede på daværende
tidspunkt begyndt at blive inficerede. De

Efter at dyrlægen

var røde og følsomme overfor berøring

havde barberet et stort

af området. Af hensyn til hans livskvalitet

område af pelsen på

skulle de derfor fjernes operativt hurtigst

overkroppen, blev det

muligt.

terapi kan også være en mulighed, men

tydeligt, at kræften havde spredt sig

nogle dyrlæger fraråder denne form for

eksplosivt til det, der svarer til lyskeom-

Som tidligere nævnt var der i en periode

behandling bl.a. på grund af bivirknin-

rådet samt til begge forpoter. Samtidig

celledelinger efter operationerne, men

gerne.

viste et røntgenbillede, at Buffys ene klo

efter de sidste operationer har vi ikke

i det yderste led var blevet angrebet, og

konstateret nye celledelinger. Imidlertid

Læs artiklen http://nyhederne.tv2.dk/ar-

at kloen var ved at gå i opløsning. Vores

kommer der hele tiden nye hudtumo-

ticle.php/id-23344061:kr%C3%A6ftsyge-

dyrlæge var dog usikker på, om det var

rer til, som vi skal forholde os til. I den

k%C3%A6ledyr-f%C3%A5r-kemo.html. Vi

kræft eller en infektion. Vi besluttede

forbindelse har vi konstante overvejelser

har ikke kendskab til, om der har været

derfor i samråd med vores dyrlæge, at

om, hvad der nu er det etisk mest for-

anvendt kemo- eller stråleterapi mod

kloen skulle fjernes operativt efter en

svarlige. Derfor rådfører vi os hele tiden

SCC.

forudgående penicillinkur.

med vores dyrlæge, da vi aldrig vil gøre
andet end, hvad dyrlægen anbefaler. Det

Efter den 3. operation i forbindelse med

For at finde årsagen til, at Buffy var be-

handler om Buffy. Et lille levende væsen,

at få stingene fjernet, viste det sig, at

gyndt at drikke mere vand og tisse mere,

der skal have et værdigt liv og ikke skal

kræften havde spredt sig eksplosivt (ak-

end han plejede, fik han foretaget den

lide, bare fordi vi har nogle egoistiske

tiv celledeling) de steder, hvor dyrlægen

store blodprofil. Resultatet viste, at Buf-

behov. Det er indiskutabelt.

havde skåret for at fjerne de oprinde-

fys nyrekapacitet var reducerede med

lige fortykkede belægninger. Derfor

75 %. I løbet af 4 uger skulle Buffy derfor

Er der lavet nyere undersøgelser om

indstillede vi operationerne af Buffy i en

på nyrediæt for at stabilisere nyrerne.

katte og hudkræft?

periode og fortsatte med Metacam.

Samtidig anbefalede dyrlægen at stoppe

Som vi skrev før, er en af de eneste

med Metacam, der tilsyneladende ingen

undersøgelser om hudkræft fra 1999.

Efter en periode på ca. 3. til 4. måneder

positiv effekt havde haft på tumorudvik-

Det er begrænset, hvad der er lavet af

skulle vi til kontrol hos dyrlægen. Dyrlæ-

ling og, da Metacam samtidig påvirker

nyere undersøgelser af hudkræft hos
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katte, men en af de nyere videnskabelige

Via røntgenbilleder og undersøgelser

undersøgelser om Multiple Squamous

blev diagnosen stillet – Tandresorption

Cell Carcinoma In Situ (SCC) er fra 2009:

(TR)/FORL (TR er en bred fælles beteg-

”Clinical, Histologic, and Immunohisto-

nelse for nogle af de sygdomme som

chemical Analyses of Feline Squamous

katte lider af i tand- og mundhule bl.a.

Cell Carcinoma In Situ”, som du kan

Neck-Lesions og FORL). Shana-Mio fik

læse her: http://vet.sagepub.com/con-

trukket flere tænder ud. I den efterføl-

tent/46/1/25.full.pdf+html

gende tid forsøgte vi at give hende mad
men uden held. Hun kunne simpelthen

Vi er heldige at have Buffy, så længe vi

ikke spise, fordi hun havde for mange

kan, men desværre mistede vi vores

smerter. Da hun jo var anorektisk, havde

anden kat, Shana-Mio til kræften. Shana-

vi en kæmpe udfordring. Da Shana-Mio

Mio, vores lille rødmasket colourpoint

stadig ikke ville spise vådkost, forsøgte vi

blev 14 år og 2 måneder. Hun døde af

at knuse tørkosten, så hun bedre kunne

kæbekræft den 24. januar i år.

spise, men nej, det ville hun slet ikke spise. Vi forsøgte også at give hende mad af

Forløbet med Shana-Mio begyndte

hånden. Det plejede hun at kunne lide,

på en helt anden måde – Nemlig med

men heller ikke det ville hun.

hendes tænder. I 2008 opdagede vi, at
Shana-Mio ikke spiste, som hun plejede,

Mad skulle hun jo have, så i de efter-

og at hun begyndte at tabe sig. Dyr-

følgende mange måneder måtte vi to

lægen stillede efter en grundig under-

gange om dagen give Shana-Mio mad

søgelse diagnosen: Neck-Lesions af én

via sprøjter. Det vil sige, vi fyldte en in-

tand (Neck-Lesions er en sygdom, der

jektionssprøjte med en særlig fedtholdig

starter med at angribe tandrødderne,

vådkost, der anvendes til hunde og katte,

og først senere kan sygdommen ses

som har behov for ekstra energiholdig

med det blotte øje omkring tandhalsen,

kost efter bl.a. operationer. Hver morgen

som kan være hævet og blodigt). Tan-

og aften fik Shana-Mio 6-8 sprøjter mad

den blev opereret væk, men Shana-Mio

(10 ml. sprøjter). Vi var simpelthen nødt

ville stadig ikke spise, og det virkede

til at give hende mad på denne måde,

ikke som om, at hun havde det godt.

da hun ellers ville dø af sult. Selv om hun

Shana-Mio har altid
været en meget kræsen
kat, der ikke ville have
andet end sin tørkost.
Vådkost har hun aldrig
villet spise, selv om vi
forsøgte at købe alle
de varianter, der findes,
så hun kunne smage
det hele. Da vi var til

ikke brød sig om vådko-

Shana-Mio har
altid været en
meget kræsen
kat, der ikke
ville have andet
end sin tørkost

sten, så var det tydeligt,
at hun var meget sulten, idet hun nærmest
var ved at spise sprøjten
en gang i mellem. Når
hun havde fået mad og
var mæt, sad hun og
vaskede sig og virkede
meget tilfreds.

kontrol efter 10 dage,
fortalte vi dyrlægen

Shana-Mio begyndte

om vores observationer, som straks

så småt at spise selv efter et års tid men

anbefalede at sende Shana-Mio ud til en

fortsat ikke nok. Derfor valgte vi i perio-

specialdyrlæge, der er specialist inden-

der at give hende mad gennem sprøjter.

for tand- og mundhuleproblemer.

Til det halvårlige dyrlægetjek var der
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ofte tegn på, at andre tænder var ved at

at hun ville blive meget sløv. Heldigvis

ber sidste år. Hun fik fjernet den bageste

falde ud af munden på hende grundet

syntes vi ikke i starten, at hun blev

kindtand og et par stykker mere, der også

tandrøddernes forrådnelse, og hun var

mærkbart sløv, da hun fortsatte med at

viste sig at være betændte.

gennem endnu en operation.

lege med bolde, undersøge og vække
os i weekenden. I sidste halvår af 2012

Da vi hentede Shana-Mio var hun

Året efter i 2009, fik Shana-Mio fore-

bemærkede vi dog, at hun ikke legede

usædvanlig frisk, og det første hun ville,

taget en hjertescanning. Hun havde

så meget mere, men hun var fortsat

da hun kom ud af transportkassen var

en lille forsnævring i hjertepulsåren og

nysgerrig og nærværende i, hvad vi

at spise – tørkost. Selv om hun lige var

skulle have medicin. På trods af hendes

foretog os.

blevet opereret, var hun meget opsat på

alder, manglende tænder og dårligt
hjerte legede Shana-mio stadig af og til

at spise, og hun kredsede rundt om sin
I slutningen af sidste år (2012) fik Shana-

med sine bolde, og der
var ikke rigtig noget at
bemærke på hendes
adfærd. Vi var meget
opmærksomme på,
om hun ændrede adfærd, da katte meget
sjældent udviser tegn
på, at de har smerter.
De forsøger hellere
at gemme sig. Dog
lagde vi mærke til, at
hun ikke sov i sengen

Mio konstatereret for

Shana-Mio var
igen begyndt
at lugte ud af
munden, og
hun var også
begyndt at
savle og ville
slet ikke spise

om aftenen mere. Hun
ville hellere ligge ude i

og Buffys mad hele tiden. Det var faktisk
første gang i flere år, at vi havde set

højt blodtryk. Hendes

hende med sådan en appetit. Det var en

hjertemedicin blev ud-

stor glæde for os – Buffy syntes vist, det

skiftet med blodtryks-

var lidt træls at se al hans mad blive spist,

reducerende medicin.

men han fandt sig i det. Derfor troede vi

Da vi ikke ville presse

nu, at vi skulle gå ind i det nye år med en

hendes medicinpille ned

rask lille mis. Men glæden varede kort.

i halsen på hende, fik
hun den knust sammen

Den 10. januar var vi igen hos dyrlægen

med en sprøjte vådkost.

for at få foretaget kontrol af tænder og

14 dage efter skulle hun

blodtryk. Shana-Mio var stadig hævet

til kontrol, og dyrlægen

omkring tanden, og dyrlægen gav hende

beholdt hende for at

endnu en penicillinkur. For at tjekke op

måle blodtrykket, så

på penicillinkuren aftalte vi at komme

hun ikke var så stresset.

igen den 23. januar.

entreen på måtten. Ellers var hun stadig

Blodtrykket viste sig desværre fortsat at

en meget kærlig og utrolig blid kat, der

være meget forhøjet. Der gik yderligere

Fra den 10. januar og frem til 23. januar

elskede at blive nusset under hagen og

14 dage, og Shana-Mio begyndte at lugte

går alting så hurtigt og så forfærdeligt.

i nakken.

voldsomt ud af munden og savlede (en

For i mellemtiden havde vi opdaget, at

brunlig farve). Vi fik tid hos dyrlægen,

Shana-Mio igen var begyndt at lugte ud

Shana-mio var regelmæssig til kontrol

der straks så, at hun havde en voldsom

af munden, og hun var også begyndt at

med sit hjerte. Vi havde fået at vide, at

betændelse i den bageste kindtand og

savle og ville slet ikke spise. Vi var derfor

der var en risiko for, at en af bivirknin-

tandkød, der var helt rød og blodigt.

nødt til at give hende mad igen to gange

gerne ved hjertemedicinen kunne være,

Shana-Mio blev opereret den 28. decem-

dagligt gennem 10 ml. engangssprøjter.

32

Hun var også begyndt at trække sig væk

at vi begge skulle besvime. Vi kunne ikke

vores dyrlæge skulle aflive Shana-Mio,

fra os, ville helst ligge alene, og hun

tro det, for der var ingen knude for 15

uden at hun nåede at vågne op. Det ville

havde heller ikke mere lyst til at lege

dage siden. Dyrlægen ville omgående

betyde, at vi ikke fik sagt farvel til hende.

med sine bolde. Desuden virkede det

have undersøgt knuden, selv om hun

Selvom vi var dybt ulykkelige, var vi ikke

som om, at hun ikke veg fra den måtte,

ikke var et øjeblik i tvivl. Da vi spurgte

et øjeblik i tvivl om, at Shana-Mio ikke

hvor hun var begyndt at ligge især efter

hende, hvad udsigterne var for helbre-

skulle nå at vågne op – For hvad skulle

den første tandoperation. Når vi kram-

delse, sagde hun, at der ikke var nogen

hun vågen op til? Et liv med frygtelige

mede hende, var det
som om, at hun trak
sig væk, fordi det
virkede som om, at
det gjorde ondt på
hende, når vi nussede hende under
hagen.
Vi troede, at det

alternativer – andet end

Dyrlægen
anbefalede
af hensyn til
Shana-Mio,
at vi aflivede
hende

”bare” var betændelsen, der stadig

smerter og uden nogen form for velvære

aflivning. Man kunne godt

og livskvalitet. Vi valgte det bedste,

forsøge med kemoterapi,

vi kunne gøre for Shana-Mio – at lade

men da Shana-Mio var 14

hende få fred.

år, havde dårligt hjerte og
forhøjet blodtryk, ville det

Vores dyrlæge tog Shana-Mio med til

aldrig gå godt.

dyreklinikken, hvor vi fik al den tid, vi
havde lyst til at sige farvel til lille Shana-

Dagen efter den 24.

Mio. Vi fik lidt af hende pels med hjem.

januar afleverer vi Shana-

Dyrlægen sagde, at det var en utrolig flot

Mio på KU-Life, Køben-

stand, Shana-Mio var i, og at vi havde

havns Universitetshospital

passet hende rigtig godt, når man tæn-

ikke var gået væk, og at hun nok skulle

kl. 8.00, hvor en tanddyrsspecialist skulle

have endnu en penicillinkur – og så var

undersøge Shana-Mio. Det var den vær-

alt godt igen. Alligevel havde vi en rigtig

ste dag i vores liv, for vi vidste ikke, om vi

Shana-Mio fik en værdig afslutning på sit

dårlig fornemmelse.

fik lille Shana-Mio at se mere.

liv. Det var det eneste rigtige at gøre, for

Den 23. januar var vi hos dyrlægen,

ker på, hvor syg hun var.

alt andet ville have været dybt uansvar-

der undersøgte Shana-Mio, og hun så

Vores dyrlæge ringede omkring kl.

ligt, uetisk og forkert selv om, at det var

mærkelig ud i blikket, da hun sagde, at

12.00. Diagnosen var klar. Shana-Mio

svært at skulle vælge ikke at have hende

der var en knude under kæben, der hvor

havde kræft i mundhulen. Kræften

blandt os mere.

den syge tand havde siddet. Vi mærkede

havde udviklet sig så voldsomt på 15

også – Og det var stensikkert – Den

dage, at den havde ædt sig så meget

Der ses billeder af Buffy og andre katte,

knude sad der ikke for 15 dage siden, da

ned i hende underkæbe, der var så tynd,

der har fået diagnosen Multiple Squa-

vi sidst var til kontrol. Shana-Mio fik målt

at den var ved at knække. Dyrlægen

mous Cell Carcinoma In Situ (SCC):

sit blodtryk, der stadig var alt for højt.

anbefalede af hensyn til Shana-Mio, at vi

Da dyrlægen sagde, at hun var meget

aflivede hende.

sikker på, at det var en tumor, troede vi,

Det, vi skulle tage stilling til, var, om

Anvendte kilder:
A practical Guide to Feline Dermatology, D.W. Scott, translate by M. Craig.,
1999
Feline Medicine and Therapeutics,
Third Edition, E. A. Chandler G. J Gaskell
og R. M Gaskell.
Feline Oncology – A comprehensive
Guide to Compassionate Care, Gregory
K. Oglivie, Antony S. Moore.
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Racekattens TOPkatte 2013
TOP-5 - Han
Plads
1
1
3
3
5

Navn
NW SC S* NC’s Invisible man, JW, DVM, DSM, DM
SC Benga Fauno in Bosco, DSM, DVM
IC HU* shagio-Chen Zanzibar
SC Summerstar’s I’m kissable of Namyslo
DK Unique Barney

Race
NFO
BEN
OSH
PER
EXO

3

Ejer
Jørgen Seemann
Eva Hellerud
Karin Pedersen
Lone & Jan Namyslo
Gitte V. Schiller

5
1

1

3

1

TOP-5 – Hun
Plads Navn
1
IC Namyslo’s Bellis
2
GIC N* Migoto’s Mone
2
GIC Catsi’s Evita, JW
4
DK Toonscat’s J-Lo
5
SC Namyslo’s Debbie

2

Race
PER
NFO
NFO
NFO
PER

Ejer
Lone & Jan Namyslo
Vibeke & Kjeld Jørgensen
Cissy Hermanns & René Eriksen
Annette Kjelstrup
Lone & Jan Namyslo

2
4

5

4

1

Bedste huskat
WW’13 Bailey, DSM
Ejer Lonny Sanderson

3
2

5

TOP-5 – 3-10 måneder
Plads
1
2
3
4
5
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Navn
Ch Toonscat’s Jönsson Jr, JW
Namyslo’s Gustav, JW
CH Winnietou’s Jade souvenier, JW
IC Namyslo’s Bellis
IC HU* shagio-Chen Zanzibar

Race
NFO
PER
SIA
PER
OSH

Ejer
Susan Zindel
Lone & Jan Namyslo
Marianne Vedel
Lone & Jan Namyslo
Karin Pedersen

4
1

2

3

TOP-5 – Kastrat
Plads
1
2
3
4
5

Navn
SP/SC Toonscat’s Chaplin, DSM
NW SP/SC DK Rakías Frida, DVM, DSM
SP D* Calenacats Don Mi-Chi
SP/IC Dushara na Dorsa, DSM, DVM
WW’13 Pr/IC Catika’s Carlos Cayetano Dushara, DVM

Race
NFO
NFO
OSH
SOM
SOM

Ejer
Henrik Buusman & Pia Børgesen
Jørgen Seemann
Christina & Lars Kyed
Tine Jensen
Tine Jensen

TOP-3 Kat. I
Plads
1
1
1

Navn
SC Summerstar’s I’m kissable of Namyslo
IC Namyslo’s Bellis
Namyslo’s Gustav, JW

5

TOP-3 Kat. II
Race
PER
PER
PER

Ejer
Lone & Jan Namyslo
Lone & Jan Namyslo
Lone & Jan Namyslo

Plads Navn
Race
1
SP/SC Toonscat’s Chaplin, DSM
NFO
			
2
NW SP/SC DK Rakías Frida, DVM, DSM
NFO
3
NW SC S* NC’s Invisible man, JW, DVM, DSM, DM
NFO
3
Ch Toonscat’s Jönsson Jr, JW
NFO

Ejer
Henrik Buusman
& Pia Børgesen
Jørgen Seemann
Jørgen Seemann
Susan Zindel

TOP-3 Kat. III
Plads
1
2
3

Navn
SC Benga Fauno in Bosco, DSM, DVM
SP/IC Dushara na Dorsa, DSM, DVM
WW’13 Pr/IC Catika’s Carlos Cayetano Dushara, DVM

Race
BEN
SOM
SOM

Ejer
Eva Hellerud
Tine Jensen
Tine Jensen

TOP-3 Kat. IV
Plads
1
2
3

Navn
SP D* Calenacats Don Mi-Chi
IC HU* shagio-Chen Zanzibar
CH Winnietou’s Jade souvenier, JW

Race
OSH
OSH
SIA

Ejer
Christina & Lars Kyed
Karin Pedersen
Marianne Vedel
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Af Nina Ulrich Østergaard.
Fotos fra bogen Mit livs kamp

Mike Tyson blev den yngste sværvægts-

han stadig savner sine gamle kæletigre.

verdensmester i boksning nogensinde

Han har for nylig udtalt i et interview, at

og blev hurtigt berygtet for sin ekstrava-

han drømmer om at købe en ny tige-

gante livsstil og sit tårnhøje forbrug. I sin

runge, når han en dag får råd igen – men

selvbiografi Mit livs kamp fortæller han

hans kone insisterer på, at den ikke må

historien om drengen fra ghettoen, der

komme i nærheden af børnene.

vokser op med forældresvigt, misbrug
og kriminalitet, og som i en ung alder

Herunder følger et kort uddrag af bogen

bliver verdensberømt bokser og mange-

Mit livs kamp. Her fortæller Tyson om

millionær.
Og nej, det er ikke
bare skøre rygter. Mike
Tyson har brugt en god
del af sin formue på at
anskaffe sig nogle ret

tigrene i sit liv og især

Jeg besluttede
at købe nogle
tiger- og
løveunger

usædvanlige kæledyr – i

om Kenya, der fik
ejerfornemmelser over
Tyson og blev jaloux,
når han hellere ville
være sammen med andre mennesker end med
hende.

alt syv tigre og et par
løveunger har han ejet. Han knyttede

Mit mest vanvittige forbrug var, da jeg

sig særligt til én af ungerne, en hvid ben-

besluttede at købe nogle tiger- og løve-

galsk huntiger han kaldte Kenya.

unger. Jeg sad stadig i fængsel, da jeg
talte med min bilforhandler, Tony. Jeg

Tyson har flere gange offentligt fortalt

var ivrig efter at finde ud af, hvilke nye

om sit tætte forhold til sine tigre. Han

bilmodeller der var på vej, da Tony for-

har sovet med dem i sin seng, da de var

talte mig, at han overvejede at anskaffe

små unger, og han hævder, at de farlige

sig en tiger- eller en løveunge og køre

kattedyr aldrig har gjort ham ondt… ikke

rundt med den i sin Ferrari.

med vilje i hvert fald! Engang slog Kenya
godt nok en af hans guldtænder ud ved

”Jeg vil også have en tiger,” sagde jeg.

at puffe til ham med sit store hoved, da
han ville give hende et kys. Alligevel be-

Tony forhørte sig rundt omkring, og da

tragter Tyson fortsat tigeren som sin ven.

jeg kom hjem til Ohio efter at være blevet løsladt fra fængslet, lå der fire unger

I dag lægger Mike Tyson ikke skjul på, at
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på min græsplæne – to tigerunger og

Bokseren Mike Tyson har en
tiger som kæledyr.

to løveunger. Jeg var fascineret af dem.
Jeg legede ofte med dem, og jeg indså
hurtigt, at de var anderledes end almindelige husdyr. De blev pirrelige og sure,
hvis jeg legede for meget med dem. Jeg
skulle lære at forstå deres personlighed,
for i løbet af få år ville de være kæmpestore, veje to hundrede kilo og kunne stå
på bagbenene og flække mit kranie med
et slag med poten.
Jeg var tættest på den hvide tigerunge,
jeg kaldte Kenya. Hun fulgte mig overalt
og sov endda hos mig i sengen. Folk,
der var vant til at arbejde med vilde
dyr, kunne ikke begribe det forhold, jeg
havde til hende. De sagde, at i tredive år
havde de aldrig set en hvid tiger følge
nogen rundt, som hun gjorde med mig.
Hvis jeg havde en pige med hjemme,
låste jeg Kenya inde i hendes udendørs
bur, og så peb hun. På de varme sommeraftener hvor hun var i brunst, peb

de ville ikke gå i nærheden af hende. Af

punkt havde jeg kun de to tigerunger

hun også, indtil jeg kom ud og kløede

og til nappede hun dem, så de stolede

tilbage, for jeg blev nødt til at skille mig

hende på maven. Kenya styrede stort set

ikke på hende.

af med løverne. Løverne blev ved med

huset. Når hun var udendørs, sad hun på

at rejse sig på bagbenene, og de var for

kanten af poolen og kiggede på naboens

Når du har dyreunger, er du nødt til

skræmmende. En af dem bed mig faktisk

heste. Hun kunne sagtens have hoppet

at have dem omkring dig hele tiden,

i armen, så jeg var nødt til at tage på

over hegnet, men det gjorde hun aldrig.

for hvis du lader dem være alene og

skadestuen og blive syet med seks sting

Vi havde en træner, der arbejdede med

kommer tilbage, så ved de ikke, hvem

for at lukke såret.

hende. Jeg betalte ham to tusind fem

du er, og så har du et problem. Så jeg

hundrede dollars om ugen for at opdra-

fik tilladelser til mine dyr og anskaffede

”Hvad er der egentlig sket med dig?”

ge hende. Min assistent og rengørings-

en lastbil til dyretransport, så de kunne

spurgte lægen. Jeg svarede, at jeg var

folkene hjalp med hendes opvækst, men

følge mig rundt i landet. På det tids-

blevet bidt af en hund. Jeg havde mest
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Efter sin turbulente boksekarriere er Mike Tyson
faldet til ro med sin familie.

Mike Tyson fortæller sin livshistorie i sin
selvbiografi Mit livs kamp.

lyst til at slå den dumme løve ihjel, men

Don Kings byhus på Manhattan, da jeg

havde været nødt til at skille mig af

jeg indså, at det var min fejl, så jeg fik

var der efter min boksekamp. Jeg efter-

med Kenya. Vi havde hende på en gård

en stivkrampevaccination for at være på

lod hende og tog i byen. Det var hun sur

i Texas, og min træner viste hende frem

den sikre side, og så forærede jeg den

over. Da hun var færdig med det byhus,

til nogle dyreentusiaster, der angiveligt

væk.

var de nødt til at spærre det af og desinfi-

var vant til at arbejde med tigre. Jeg skal

cere det. Man skulle tro,
Hverken min kone Monica eller børnene

vi havde lært lektien,

kunne komme i nærheden af mig, når

men senere i Ohio låste

Kenya var der, for hun var klar til angreb.

vi hende inde i min

Jeg efterlod hende på hotellet under en

garage. Da vi hentede

boksekamp, og da jeg kom tilbage til

hende, havde hun bog-

suiten, var den fuldstændig smadret.

stavelig talt flået taget

Persiennerne var ødelagte, hun havde

af en af mine Maserati-

skidt på gulvet, og den store sofa var

sportsvogne.

ikke kunne sige med

Ingen kunne
komme i
nærheden –
Kenya var altid
klar til angreb

flået i stykker.
Hun gjorde det samme i min manager
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sikkerhed, hvad der
skete, men jeg hørte,
at en kvinde kravlede
over hegnet for at hilse
på Kenya, hvorefter det
gik helt galt. Tigre dur
ikke, når de har fået
smag for menneskeblod, så jeg var nødt til

Senere fik jeg to nye tigerunger, jeg

at skille mig af med Kenya. Vi donerede

havde fået smuglet ind i landet. Jeg

hende til en zoo i Californien.

Din

Norske Skovkat
er unik
- ligeledes er dens foderpiller
Din norske skovkat har unikke ernæringsmæssige behov,
og fortjener enestående ernæring

ELEGANT, UDTRYKSFULDE
MANDELFORMEDE ØJNE, OG EN FANTASTISK
HJERTEFORMET HALSKRAVE ...
Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid
knoglestruktur, og har en naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at
den er aktiv af natur. Den har en enestående dobbelt pels, der kræver pleje og
et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. Derfor har Royal Canin
udviklet specielt dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

© ROYAL CANIN SAS 2013. All Rights Reserved. Credit photo : Labat-Rouquette - 05/2013 -

En unik foderpille opmuntrer katten til at tygge ordentligt og hjælper med
at reducere spisehastigheden takket være sin eksklusive størrelse, form og
tykkelse. Foderet bidrager til at fjerne hårboller naturligt, er rig på fedtsyrer
for at understøtte hudens sundhed og opretholde tilstanden af pelsen.
Indeholder det rigtige niveau af kalorier for at holde idealvægten
og sikre sunde knogler og led.

NY

HE

D

Eksklusiv foderpille

Skræddersyet ernæring til racekatte

FELINE BREED NUTRITION
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www.royalcanin.com

WW13
Mis Bilka
DSM
Mis Bilka er en hel almindelig huskat,
eller er hun? Hun blev fundet på en
parkeringsplads og i 2013 tog hun World
Winner-titlen.

Tekst: Sonja A. Nielsen

I 2005 gik en lille regnvåd killing rundt på

efter sin vaccination, blev hun flyttet ind

Bilkas parkeringsplads i Odense. Et ungt

i selve internatet. Her lærte jeg hende

par havde set den, og da de kom ud efter

rigtigt at kende, og jeg forelskede mig i

at have handlet, besluttede de at tage

hende. Hun var ikke til at stå for, når hun

den forkomne killing

lagde hovedet på skrå

med hjem. De kunne

og brugte al sin charme

imidlertid ikke beholde
den og kontaktede
internatet i Højby ved
Odense.
Heldigvis havde vi
plads, og killingen fik

Når hun skal
i transport
kassen, går hun
fint ind uden
problemer

mad, vand og en dejlig

- så jeg købte hende
med hjem.
Mis Bilka begyndte sin
udstillingskarriere i
2005 som ungkat. Det
viste sig, at hun syntes,
det var helt ok at blive

varm kurv at putte i. Næste morgen

udstillet, og hun har igennem årene

skulle killingen en tur til dyrlægen for at

været på mange udstillinger i både ind-

blive testet for FIV/FeLV samt vaccineres.

og udland.

Vi skulle derfor hurtigt finde et navn til
hende, og det blev Miss Bilka.

Det har været rigtigt sjovt at rejse
sammen med hende. Når jeg skal have

Da hun havde overstået karantænen
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hende i transportkassen derhjemme,
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er det tit sket, at jeg ikke kunne finde

bo sammen med mig og Paulette. Det

hende. Efterhånden har jeg dog lært

passede ikke damen. Hele natten mellem

hendes gemmesteder at kende. Det er

fredag og lørdag var hun sur. Så kunne

ofte i en køletaske, som ligger ovenpå

jeg lære, at hun ville være alene med

min tørretumbler. Her har hun fundet en

mig, når vi var på tur. Hun blev godt

friplads, som hun ofte bruger. Når hun

mobset. Hun var sur hele lørdag, og

skal i transportkassen, går hun fint ind

dommer Inge Nord spurgte: ”Hvad er

uden problemer, men drille skal hun.

der galt med hende i dag?” Jeg forklarede, at Mis Bilka havde en Maude-dag

På hoteller og lignende skal hun altid

(Matador), og hele dagen blev hun kaldt

rundt og se det hele. Hurtigt er hun oppe

Maude. Lørdag aften tøede hun op,

i vinduet og kigger ud. Hun breder sig

selvom hun stadig skulle dele mig med

mageligt i sengen
og siger: ”Kom
nu - vi skal sove og
hygge”. Da hun var
med i Schweiz, blev
hun helt væk. Jeg
ledte overalt og blev
grebet af panik. Jeg
kunne overhovedet
ikke se hende nogen
steder. Heldigvis
kom Margrethe
Olesen ind på besøg,
og hun sagde koldt:
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Paulette. Se, det er

Det er blevet til
over 50 Best In
Show. 6 gange
har hun været en
hovedklubs Top Kat
nr 1. 4 gange Felis
Danica Top Kat
nr 1, og nu World
Winner 2013

typisk for Mis Bilka.
Man er vel ikke frøken for ingenting.
Hun har også haft
perioder, hvor hun
har fået udstillingspauser. Når jeg har
kunnet mærke, at
hun ikke gad mere,
har jeg holdt hende
hjemme. Hun er
heller aldrig med på

”Har du kigget under

hobbyudstillinger,

dynen?” Næ, det

og hun kommer

havde jeg jo ikke. Dynen så helt flad ud,

ikke mere til udlandet. Det skulle da lige

og Mis Bilka plejer aldrig at kravle under

være, hvis der var et World Show, der

dyner. Men ja, der lå hun og kiggede

trak. Ellers sparer jeg på udstillingerne,

frækt på mig med et blik, der sagde:

så jeg kan glæde mig over, at hun kan

”Lad mig sove. Det var en lang køretur,

lide at bliver udstillet et par år endnu.

og jeg er træt.”

Hun er jo en ældre dame.

På en udstilling i Vrå skulle vi bo i hyt-

Det er blevet til over 50 Best In Show. 6

tebyen. Jeg havde på det tidspunkt

gange har hun været en hovedklubs Top

købt en burmeserpige (Paulette), som

Kat nr 1. 4 gange Felis Danica Top Kat nr

skulle med. Det vil sige, Mis Bilka skulle

1, og nu World Winner 2013.

Roskilde Dyrskue
30-31. maj og 1. juni 2014
20 års jubilæum ! Hvem havde troet det ? I den tid har vi
haft tusinder af mere eller mindre katteinteresserede til at
se vores racekatte. Vi tror på, at det har ændret manges
syn på katte, og mange har fået gode råd med hjem. Nogle
har ”fundet” et nyt familiemedlem, andre er gået hjem
med en drøm om en ny kat. Og vi bliver ved !
Atter i år indbyder vi alle FD-medlemmer til at deltage en
af dagene, to dage eller alle tre. Vi stiller et dobbeltbur til
rådighed for max. 3 katte per dag for 100,oo kr. se iøvrigt
regler og tilmelding på: www.mis-dyrskue.dk
Hilsen
Udvalget for Racekatte på Roskilde Dyrskue

Gidahmir’s Diomonds Are Forever, EXO f 02 62. Ejer: Gitte Vestergaard Schiller
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Tyrkisk Van på
katteudstilling
i Israel
Vi havde længe gået og leget med
tanken om at tage en tur til Israel,
og da vi så hørte, at der ville blive
afholdt en katteudstilling i landet,
var vi hurtige til at beslutte os til at
prøve det.

Af Pernille Kristensen, DK Safkan Kedi’s

Før afrejse

meget roligere tur end hvis de havde

Inden vi skulle afsted var der mange

været i kabinen. SAS havde et opvarmet

praktiske ting, som
skulle falde på plads.
Første barriere var
at finde et fly, hvor
vi kunne have vores
katte med os. Det var
ikke helt let, da vores
tyrkisk van hankastrat
SP Safkan Kedi’s Pierre

rum specielt til dyr, så

Vi skulle faxe
det hele til
Ben Gurion
lufthavnen i Tel
Aviv og anmelde
vores ankomst

de ville være i fred og ro
under hele flyveturen.
Derudover var der mange øvrige forhindringer
som skulle afklares.
Den israelske ambassade var meget hjælpsom
og udleverede rejsepa-

Curie er en stor herre,

pirer til kattene, som

som overskrider flyenes

skulle udfyldes af vores

regler for rejse med kæledyr i kabinen. Vi

dyrlæge i forbindelse med blodprøver for

havde derfor valget mellem at mellem-

rabiestiter, og igen 10 dage før ankomst

lande 3 gange eller rejse med kattene i

med en sundhedserklæring fra vores

flyets lastrum på en direkte rute til Israel.

dyrlæge. Da alt dette var på plads måtte
vi en tur ud forbi Fødevarestyrelsen, som
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Vi valgte den sidste mulighed, da vores

skulle sætte sit stempel på de israelske

katte så fik mere plads, og ville få en

papirer. Så var der bare tilbage at faxe

det hele til Ben Gurion lufthavnen i Tel

bestemt i Kastrup lufthavn. Stewardes-

kattene ikke blev undersøgt nærmere af

Aviv og anmelde vores ankomst til Israel,

sen på flyet tjekkede også at kattene var

tolderne.

samt kontakte Kastrup lufthavn for at

med om bord, så vi var trygge under

meddele grænsedyrlægen, hvornår vi

selve rejsen.

Vi fik hurtigt fat i en taxi som kørte os til

kom retur med vores katte.
Turen til Israel
Turen til Israel gik over
al forventning. Vi kørte
fra Aalborg lidt over
midnat, og var klar til at
flyve næste morgen fra
Kastrup lufthavn. Vi var

hotellet i Bat Yam lidt uden for Tel Aviv.

Køreturen i sig
selv var lidt af
en oplevelse,
som ikke kan
anbefales for
folk med
sarte nerver

Da vi ankom til Ben Gu-

Køreturen i sig selv var lidt af en ople-

rion lufthavn og havde

velse, som ikke kan anbefales for folk

passeret diverse sik-

med sarte nerver, men vi overlevede og

kerhedstjek fik vi katten

kom helskindet frem til hotellet. Her fik

udleveret sammen med

kattene lov at strække ben og vi kunne

den øvrige specialba-

endelig slappe af ovenpå den lange tur.

gage fra flyet. Herefter
gik vi videre til næste

Dagene i Israel

runde af sikkerhedstjek,

Dagene i Israel gik alt for hurtigt. Vi

hvor vi blev sluset di-

boede i Tel Aviv, hvor vi oplevede den

rekte ind i Israel. Ingen

moderne og måske mere liberale del af

mindst for vores firbe-

brød sig om at tjekke

Israel. Israel er et ret lille land, så vi kom

nede rejsekammerater,

kattenes rejsepapirer,

vidt omkring i landet, og så en masse

meget urolige for, hvordan rejsen ville komme
til at foregå - ikke

men SAS var utroligt søde til at berolige

der havde kostet os en mindre formue at

meget interessante seværdigheder, som

os inden afrejse, og det samme var de

få udformet, men vi var bare glade for at

jeg nok skal spare jer for at høre mere
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Vi blev straks
inviteret med
på rundvisning
i Jerusalem den
efterfølgende dag,
men måtte takke
nej, da vi skulle
med flyet hjem
søndag morgen
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detaljeret om. Men vi besøgte det nordlige
område ved grænsen til Libanon, Haifa og
den gamle romerske by Caesarea. Vi var
selvfølgelig også en tur i Jerusalem, der er
præget af meget religiøse mennesker og
flere trosretninger. Selve katteudstillingen
fandt sted i havnebyen Ashdod ca, 45 km syd
for Tel Aviv.
Katteudstillingen i Ashdod
I Israel holder man ”kun” weekend under
Sabbath, der ligger om lørdagen. Derfor er
søndag en normal hverdag, og udstillingen
måtte derfor koges ned til en lang udstillingsdag med 2 certifikater og 2 Best in Shows.

Livslang tryghed
med en god forsikring

H

vad gør du hvis din kat kommer
til skade eller bliver syg? Dyrlægeomkostningerne kan hurtigt
løbe op i mange tusinde kroner. Du kan
sygeforsikre din kat fra 55 kroner per
måned. Få et skræddersyet tilbud til din
kat, som dækker dine ønsker og behov.
Beregn prisen og tegn forsikring
online på www.agria.dk eller ring
til os på 70 10 10 65.

Det var første gang udlændinge deltog i

Med
Dyrene lem af
sB
får 10% esk yttelse
ra b
forsik rin at på
gen

deres udstilling og den israelske klub SabraCats havde været så søde at arrangere kørsel
fra vores hotel til Ashdod, så vi blev hentet
lidt over 7 ved hotellet og kørt hele vejen til
Ashdod. Her blev vi hurtigt tjekket ind på
udstillingen, og fik tildelt et bur, som vi selv
kunne placere hvor på bordrækken vi ville.
Langt de fleste israelske udstillere bruger
nemlig sturdicages, så derfor var der ikke på
forhånd opstillet de velkendte europæiske
burrækker.
Vi fik hurtigt fundet os til rette, og mange
kom hen og hilste på. Vi blev straks inviteret
med på rundvisning i Jerusalem den efterfølgende dag, men måtte takke nej, da vi skulle
med flyet hjem søndag morgen.
I første runde skulle vores kat SP Safkan
Kedi’s Pierre Curie (DSM) op til Eric Reijers,
mens vores GIC TurkishDelight Mavi Topaz
blev bedømt af Nurit Pahl. Begge katte blev
nomineret og vandt senere hver et Best in
Show.
Mange udstillere og besøgende var meget
interesserede i vores race, da det er første
gang tyrkisk van kunne ses på katteudstillinger i Israel. Der kom endda besøgende kun
for at se vores katte.

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65
Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret katte siden 1974.
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Efter første runde af udstillingen var vi

mad til flere måltider, men det nægtede

efterhånden blevet en smule sultne.

han pure at tage imod.

Mads gik derfor ud i byen for at se, om
han kunne finde noget at spise. Men

Om eftermiddagen blev det tid til udstil-

da det var Sabbath var de fleste steder

lingens anden runde. Her skulle Pierre

lukkede, og han kom

op til Nurit, mens Topaz

tomhændet tilbage.

skulle bedømmes af

Der var så en israeler
som opfattede at vi
var sultne, og valgte
på egen hånd at køre
hjem til hans egen by
og smøre et par sand-

Alt i alt var
det en virkelig
positiv oplevelse
at besøge Israel

wiches og købe Cola til
os. Da han kom tilbage
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Eric. Endnu engang blev
begge nomineret, og
de vandt endnu engang
begge to et enstemmigt Best in Show.
Efter selve udstillingen
hjalp vi lidt til med at
rydde op, og i forhold til

var vi meget overraskede over hans

hvad jeg kan forstå på oprydningsholdet

venlighed, for hvor i Danmark ville man

på danske udstillinger var det bestemt

have mødt et så venligt menneske? Vi

et meget let job at rydde op efter en

ville gerne have lov at betale ham for alt

israelsk katteudstilling. Israelerne kunne

den mad han havde lavet til os. Der var

nemlig godt finde ud af at rydde op efter

sig selv, så det hele gik meget hurtigt.

det hele ganske godt og der var slet intet

bestemt ingen uro i landet. Vi har aldrig

Klubben sørgede pænt for kørsel tilbage

kaos. Vi følte hele forløbet var meget

før mødt et så venligt folk som isra-

til vores hotel, hvor vi meget trætte gik

mere afslappet end da vi skulle forlade

elerne, og folkene i klubben Sabra-Cats

ud og spiste inden vi smuttede i seng.

København.

var bestemt søde og hjælpsomme. Vi
blev omtalt som klubbens æresgæster

Hjemturen fra Israel

Efter 4,5 timers flyvning ankom vi til

både på udstillingen og efterfølgende på

Jeg vil ikke benægte at jeg var ret urolig

København, og så var det bare at se at

diverse facebooksider. Vi takker mange

for hjemturen, og ikke mindst det me-

komme hjem til Aalborg, så kattene

gange for den varme velkomst folkene i

get store sikkerhedstjek i Ben Gurion

kunne få lov at strække benene, mens vi

Sabra-Cats og ikke mindst Nurit Pahl gav

lufthavn, men jeg må indrømme, at på

andre bare ville i seng.

os både før, under og efter udstillingen,

trods af deres ekstreme og gentagne

og vi er dybt taknemmelige for de nye

sikkerhedstjek var hele oplevelsen langt

Alt i alt var det en virkelig positiv ople-

mindre kaotisk end i en dansk lufthavn.

velse at besøge Israel, og selvom landet

venskaber vi har fået i Israel.

ligger udsat i Mellemøsten, oplevede vi
For overhovedet at komme ind på
lufthavnens område blev vi stoppet af
militæret som meget hurtig lod os køre
ind på området. Da vi så skulle ind i
lufthavnen måtte vi fremvise vores pas.
Umiddelbart inde i lufthavnsbygningen
var der en kø, hvor vi blev spurgt om
vores ærinde i Israel, og om vi havde
haft fuld observation med vores bagage
under opholdet, havde købt eller modtaget ting, og selvfølgelig formålet med
at vi have medbragt katte til landet. Vi
svarede ærligt på spørgsmålene, og blev
bedt om at fremvise dokumentation
på, at vi rent faktisk havde været på en
katteudstilling i landet. Så blev vi guidet
direkte over til gennemlysning af vores
kufferter. Derefter over i køen, hvor de
personligt tjekkede indholdet af kufferterne samt kattenes transportkasser.

Har
for specialfoder?
specialfoder?
Hardin
dinkat
kat behov
behov for
DetDetrette
med forskellige
forskellige sygdomme
sygdommeer er
rette foder
foder i i forbindelse
forbindelse med
nøglen
til
din
kats
sundhed.
Det
er
tanken
bag
fodervarianterne
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra fra
®
PURINA
VETERINARY
dergør
gørenenforskel
forskel
PURINA
VETERINARYDIETS
DIETS®.. Specialfoder
Specialfoder der
og og
somsom
kunkun
fåsfås
hos
hosdyrlæger.
dyrlæger.
Et komplet
megetvelsmagende
velsmagende foder
funktion
derder
Et komplet
ogogmeget
fodermed
medeneneffektiv
effektiv
funktion
er klinisk
dokumenteret.
er klinisk
dokumenteret.
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de

Din behov
dyrlæge
kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de
som din hund eller kat har.
behov som din hund eller kat har.

Nu var vi ved at være halvvejs inde i lufthavnsbygningen, og kunne så få tjekket
ind samt aflevere bagagen og kattene.
De var alle så søde i lufthavnen. Vi blev
fulgt personligt fra det ene sted til det
andet, og kattene blev taget så pænt
imod af personalet, som forsikrede
os om, at de nok skulle få det godt og
komme med det rigtige fly hjem. Derefter var det bare at gå gennem det næste
tjek inden vi skulle vente på at gå om
bord på flyet. Selvom man skulle være i
lufthavnen hele 3 timer før afgang, gik
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En morgen
med mine
10 katte
Tekst og foto: Anna-Lise Hougård

Jeg vågner meget tidligt. Ikke fordi jeg

er lige som, der bliver trukket sandpapir

holder af at stå tidligt op, men fordi min

hen over huden, og han er meget ved-

store alpha-hankat, Lillebror, elsker at

holdende, men jeg holder ud, fordi jeg

synge om natten. Han er en udpræget

ved, at han stopper på et tidspunkt, hvis

B-kat, som helst vil leve sit liv om natten.

han tror, at jeg sover.

Når han keder sig, fordi vi alle sover, ja,
så kalder han til samling, så vi alle kan

Da jeg synes, det er nok, så vender jeg

hygge os sammen.

mig om på den anden side. Her ligger
Chessie. Hun begynder at slikke min

Jeg står op og giver ham
en pose Kitekat-mad.
Det er ikke, fordi han
gider spise det, men
han gider godt sovsen.
Så lister jeg lige så stille
ind i seng igen.
Jeg lægger mig forsig-

arm. Jeg vender mig

Alle 10 katte
forventer at
få deres egen
madskål – ikke
fordi de er
sultne

tigt i sengen for ikke

igen, men så er Mikkel
klar. Dette gentager sig,
uanset hvilken side jeg
ligger på.
Til sidst hen ad morgenstunden synes jeg
lige så godt, at jeg kan
stå op.

at vække mine små
sovekammerater, som

Når man står op her i

sover på hver sin side af mit hoved. Lige

huset, så står alle 10 forventningsfulde

meget hvor jeg vender mig hen, så får

katte også op. Så skal kattene have mor-

jeg knurhår i øjnene eller i næsen.

genmad. Mens jeg prøver at finde skåle
og madposer, opstår et sandt mylder, så
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Lige som jeg næsten er faldet i søvn igen

jeg er nødt til at dele maden på 10 skåle.

med et knurhår i det ene næsebor, så

Nu er det slet ikke fordi, de alle er sultne,

synes min ene sovekammerat, Mikkel, at

men de forventer at få deres egen skål

det er blevet tid til at kysse. Mikkels kys

alligevel. Næsten inden jeg er færdig, så

er alle de ”sultne” katte forsvundet hen

Mens jeg er ved at falde i kattene, trasker

Jeg går i gang med kattebakkerne. Så

til havedøren, og alle madskålene står

jeg rundt i regn og kulde i min pyjamas

siger jeg: ”Så er jeres kattebakker klar”.

fyldte tilbage.

og gummistøvler og efterser hegnet. De

Så glor de på mig og går udenfor i haven.

fleste af kattene følger med. Det besværNu vil de nemlig gerne ud i haven. Jeg

liggør inspektionen noget, men det er de

Jeg tager gummistøvlerne af, mens jeg

ville egentlig gerne have sat noget kaffe

ligeglade med. De synes, det er vældigt

åbner for vandhanen med den anden

over, men det kan de jo ikke vente på, så

hyggeligt.

hånd, for kattene skal jo drikke af hanen,

jeg tager gummistøvler på i stedet, men
jeg når ikke at skifte fra nattøj.
Kattenes skov og have er på 4.000 m2 og

før jeg kan få vand til kaffen. Så må jeg
Undervejs kan jeg lige så godt rense de-

også hellere give dem rent drikkevand i

res sandkasser for kattepølser, så kattene

skålene.

kan besørge der.

indhegnet, så der ikke sker dem noget,

Endelig kan kaffen sættes over, og jeg

men hegnet skal jo efterses som det

Endelig når jeg indenfor igen, men det gør

står undrende tilbage og tænker: ”Hvor-

første hver morgen, idet de små skal jo

flere af kattene også. Nu står de så og kig-

for er det nu, at jeg elsker mine katte?”

være sikre.

ger bebrejdende på mig, som om de siger
”Er kattebakkerne ikke renset endnu?”.
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Tandresorptioner
hos katte
Kært barn har mange navne, således også
denne sygdom; katte-karies, FORL, NeckLesions og flere andre. Den (for tiden)
korrekte betegnelse er Tandresorptioner
(Tooth Resorptions), forkortet TR.
Tekst og foto:
Specialdyrlæge Jens Ruhnau,
www.tanddyreklinikken.dk

Katte-karies er et forkert udtryk, da

også velundersøgt. Alligevel ved man

karies, som vi kender det hos menne-

ikke, hvorfor kattene udvikler TR.

sker, slet ikke findes hos katte. NeckLesions blev brugt som betegnelse for

Man har vidst at katte, der har TR i nogle

sygdommen tidligere, da sygdommen,

tænder, også er mere disponerede for

når den bliver synlig for
det blotte øje, ligger
ved tandkødskanten
altså tandhalsen. Dette
selvom sygdommen
starter i rødderne. FORL
er en forkortelse for
Feline Odontoclastic
Resorptive Lesions, der
egentlig betyder kattens

sygdommen i resten af

Populært
sagt kan man
sige, at cirka
halvdelen af
alle katte
lider af TR

tandnedbrydende læsioner forårsaget af tandspisende celler.

tænderne. Det er, fordi
cementum-laget, der
dækker rødderne, er
dårligere opbygget. Desuden tyder nogle undersøgelser på, at for meget
D-vitamin i foderet også
kan øge forekomsten af
TR. Der er dog ikke en
enkelt faktor, som helt

kan forklare forekomsten af TR.

Dette er en fin betegnelse for nogle af
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læsionerne, men ikke dem alle. Derfor

Diverse studier viser, at forekomsten af

valgte man i 2007 at kalde læsionerne

TR ligger mellem 20 % og 70 %. Populært

for TR, der er en bredere og mere gene-

sagt kan man sige, at cirka halvdelen af

rel betegnelse.

alle katte lider af TR.

Sygdommen er meget udbredt og derfor

Langt de fleste af TR antages at være

meget smertefulde. Man skal dog ikke

Når man kradser på tandkronen, kan

forvente, at kattene viser symptomer

man nogle gange i nærheden af tandhal-

på smerten. Derfor er det vigtigt at un-

sen mærke at tandens overflade er ru og

dersøge katten jævnligt. Lad dyrlægen

lidt ”musegnavet”.

vurdere, om der er tegn på TR, når I er til
det årlige eftersyn.
For at være sikker på om
tænderne er angrebet
af TR, må man tage
tandrøntgenbilleder af
tænderne.
Hvis en kat har en synlig
TR i en tand, vil der være

På røntgenbilledet

Finder man
bare én TR,
må man tage
røntgen af alle
tænderne
(8-10 billeder)

en stor risiko for, at flere

ses TR som en nedsat
røntgentæthed i det
område af tanden, der er
angrebet. Desuden forsvinder periodontalspalten i det område. Det
periodontale ligament,
der forbinder rødderne
og kæbeknoglen, ses på
røntgen som en mørk

tænder er angrebet. Det er derfor ikke

streg – periodontalspalten. Når rødderne

nok bare at trække tanden ud. Man er

angribes af TR, forsvinder denne mørke

nødt til at tage røntgenbilleder af alle

streg.

tænderne for at vurdere hver enkelt tand
og trække de angrebne tænder ud.

TR i den forreste kindtand

Forreste tand næsten væk. Mindre læsion mellem
rødder på 2. tand og stor læsion på bageste tand

Efterhånden som TR udvikles i tanden,
nedbrydes mere og mere af tandens

Man har tidligere forsøgt at behandle de

substans og i grelle tilfælde kan rød-

angrebne tænder, men uden held. Så i

derne være næsten helt væk. Der, hvor

dag er den eneste anbefalede behand-

rødderne har siddet, danner kroppen så

ling at trække tænder med TR ud.

noget, der minder om knoglevæv som
erstatning. På røntgen ser man knoglen

Hvis man har en kat uden synlige tegn på

og en skygge, der hvor roden var. Dette

TR, kan den jo godt have TR alligevel.

kaldes spøgelsesrødder (ghost roots).

Hvordan véd jeg så, om min kat har

Røntgenbillederne bruges også til at

TR?

sikre korrekt udtrækning af tænderne.

Den eneste måde er røntgenbilleder,

Det er ikke korrekt at efterlade dele af

men undersøgelser har vist, at hvis der

rødderne i kæben. Hvis rødderne er helt

ikke er synlige tegn på TR og man tager

væk og erstattet af knoglevæv, risikerer

to røntgenbilleder, et af hver underkæ-

man til gengæld at brække kæben, hvis

begren, og der dér ikke findes TR, så kan

man prøver at trække rødder, der ikke

man med 90 % sikkerhed sige, at katten

findes, ud.

ikke har TR. Det er, fordi netop disse
tænder er de hyppigst angrebne.

Når tænderne er trukket ud, skal hullerne
lukkes. Dette gøres ved at sy tandkødet

Finder man bare én TR, må man tage

henover hullet.

røntgen af alle tænderne (8-10 billeder).
Katte, der tidligere er behandlet for TR,
Synlige TR ses som regel ved tandkøds-

bør undersøges for yderligere læsioner

kanten, hvor tandkødet bliver mere rødt

mindst en gang årligt.

og eventuelt vokser lidt op over tanden.
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Kastrat nr 1.
IP Gimsteinn’s Benjamin
SBI e 21
Point: 490
Opdrætter: Anne K. Bak
Ejer: Marianne & Tom
Corfitzen

Kastrat nr2.
GIP DK Søkjær’s Zander
SBI a
Point: 488
Opdrætter: Else & Kurt
Sørensen
Ejer: Lene & Jan Thelin

Kastrat nr 2.
SP Amaliea’s Charlie, JW
DSM
PER a
Point: 488
Opdrætter: Vibekka Jensen
Ejer: Lis Larsen

Kastrat nr 3.
Silkbear Monet
BUR b
Point: 480
Opdrætter: Helen Erskine
Ejer: Anne Marie Bjelke

Kastrat nr 3.
SP Chalounja Kurilkot, DSM
KBL fs 09 24
Point: 480
Opdrætter: Elvira
Nagayeva
Ejer: Julie Nielsen

Kastrat nr 4.
Maycat’s Cisco Blu
EXO a 03 62
Point: 479
Opdrætter: Lone Ishøi
Ejer: Laila Ishøj

Kastrat nr 5.
GIP DK Fyrendal’s Othello
NFO n 09 22
Point: 475
Opdrætter: Lene Hansen
Ejer: Christine & Mads
Bendt

Kastrat nr 6.
Maycat’s Casino Royale
EXO ns 03 22 62
Point: 474
Opdrætter: Lone Ishøj
Ejer: Laila Ishøj

Kastrat nr 6.
GIP Fyrendal’s Mongo Jerry
NFO d 02 21
Point: 474
Opdrætter: Lene Merethe
Hansen
Ejer: Samme

Kastrat nr 7.
WW07 SC Coogan’s
Sommerfield, DSM
MCO a 22
Point: 467
Opdr: Lene & Peter Glem
Ejer: Samme

Killing/Ungdyr nr 1.
Appalachian’s Bruce
Wayne, JW
MCO n 24
Point: 500
Opdrætter: C.Garcia
Ejer: Lene & Peter Glem

Killing/Ungdyr nr 2.
Persefelis Mister Sandmann
PER ns 12
Point: 496
Opdrætter: Allan & Sylvia
Outrup
Ejer: Samme

Killing/Ungdyr nr 3.
IC DK Potefryd’s Alba
NFO f09 22 Født 09-112012
Point; 492
Opdrætter: Christine &
Mads Bendt
Ejer: Samme

Killing/Ungdyr nr 4.
Silky Catz Dirty Dancing
KBL ns 22
Point: 490
Opdrætter: Julie Nielsen
Ejer: Samme

Killing/ Ungdyr nr 5.
Twikke’s Ariel
NFO f 23
Point: 478
Opdrætter: Trine & Rikke
Winkel
Ejer: Samme

Killing/ Ungdyr nr 6.
DK Tahobis Binisha
SBI a
Point: 476
Opdrætter: Leise Holm
Nielsen
Ejer: Samme

Killing/ Ungdyr nr 7.
DK Boholdt Indiana Jones
EUR ns 22
Point: 472
Opdrætter: Pernille
Boholdt
Ejer: Samme

Killing/ Ungdyr nr 8.
Navayana’s Candy Girl
SBI b
Point: 470
Opdrætter: Claudia Dick
Ejer: Lissi & Frank Ohlsson

Killing/Ungdyr nr 9.
DK Big-Bang FortunaMajor
Voyager
NFO w63
Point: 466
Opdrætter: Susan Jonassen
Ejer: Samme

Killing/ Ungdyr nr 10.
Family’s only You
SBI b
Point: 461
Opdrætter: Berit Sigersen
& Rene Nielsen
Ejer: Samme
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Darak’s
Topkatte 2013
Fertil nr 1
NW SC Persefelis Nynne,
JW DSM
PER ny 22
Point: 506
Opdrætter: Allan & Sylvia
Outrup
Ejer : Samme

Fertil nr 2.
NW SC Persefelis Jesse
James, DVM DSM
PER ns 11
Point : 500
Oprdrætter: Allan & Sylvia
Outrup
Ejer: Samme

Fertil nr 3.
SC ZafiraMis Paloma, DVM
DSM
SIAa
Point: 496
Opdrætter: Hanne Nording
Ejer: Samme

Fertil nr 4.
IC Quickstep Terra Felis CZ
PER d
Point: 476
Opdrætter: Michala
Tajzichová
Ejer: Kenneth & Robert
Piral Didriksen

Fertil nr 5.
GIC DK Fyrendal`s Mylady
NFO f 09 23
Point: 474
Opdrætter: Lene Hansen
Ejer Christine & Mads
Bendt

Fertil nr 5.
Thorkjærs Fleur
MCO f 02 21 62 født 2411-2011
Point: 474
Oprdrætter: Torsten &
Helle Kjær Jespersen
Ejer: Samme

Fertil nr 6.
SC DK Hyland’s Edmund
the Just
RAG a
Point: 472
Opdrætter: Jeanett &
Martin Hyrland
Ejer: Anne G Olsen &
Christian Bendtsen

Fertil nr 7.
Coogan’s Camereon Poe
MCO n 22
Point: 470
Opdrætter: Lene & Peter
Glem
Ejer: Samme

Fertil nr 8.
GIC Mistral Terra Felis
PER n 02 21 62 Født 2804-2011
Point: 467
Opdrætter: Michala
Tajzichová
Ejer: Lis Larsen

Fertil nr 9.
GIC Mercedes Dia Chazan
SBI a
Point: 467
Opdrætter: Ketty
Rasmussen
Ejer: Leise Holm Nielsen

Huskat nr 1.
GiaGuyon’s Gold Nugget
HCS n 01
Point: 470
Opdrætter: Lisette & Jan
Siigaard Henriksen
Ejer: Samme

Veteran nr 1.
SP Chalounja Kurilkot, DSM
KBL fs 09 24
Født 06-03-2007
Point: 455
Opdrætter: Elvira
Nagayeva
Ejer: Julie Nielsen
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Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel p
 ræsenteret på siderne,
skal du sende en mail til titeltager@felisdanica.dk.
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!
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SC

SC

SC

Summerstar’s I’m
Kissable of Namyslo

Belogorie MIX-MINUS of
WHITE SECRET

Red Line Maxxie

Namyslo’s Debbie JW

PER a 02 62
Født: 03.03.2011

PER g 21 33
Født 15.02.2011

MCO n 03 22 Født 05.05.2010

PER g 03 Født: 05.03.2011

Opdr.: Ludmila Alesia, Rusland
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Opdr. & ejer: Marianne Hinnerskov
Yde

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr.: Carola Liebreht
Ejer: Lone og Jan Namyslo
Resultater
Tune 13
Schønberg 13
Vamdrup 13 C
Dragør 13
Dragør 13
Strøby 12
Zagreb12
Vamdrup 12
Dragør12

Resultater
Snejbjerg 13
Malmø, S 13
Nørre Åby 13
Nørre Åby 13
Herning 13
Brejning 13
Varmdrup 13
Varmdrup 13
Schønberg 13
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CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
ACS NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM BOX
CACS NOM BIS

CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS

Resultater
Fredericia 12
Fredericia 12
Frederiks 12
Flensburg 12
Flensburg 12
Vamdrup 12
Årslev 12
Gøteborg 13
Nr. Aaby 13

CACS BIV
CACS
CACS NOM BIS
CACS NOM
CACS
CACS BIV NOM
CACS BIV BOB2
CACS BIV NOM
CACS BIV

Resultater
Nærum 13
Ålborg 13
Ljungbyhed 13
Kalmar 13
Kalmar 13
Trelleborg 13
Viby Sj 13
Malmø 13
Malmø 13
Sneglbjerg13
Sneglbjerg 13

CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS

SC

GIC

GIC

GIC

Red Line La Bohème

Eife’s Ebenezar McCoy

Quickstep Terra Felis

DK WHITE SECRET YOUSEE

MCO d 03 23
Født: 19.09.2010

EUR ns 22
Født d. 21.09.2011

PER d Født 17.06.2011

PER n 33
Født 19.06.2010

Opdr. & Ejer: Marianne Hinnerskov
Yde

Opdrætter og ejer: Eva Køhler

Resultater
Fredericia 13
Snejbjerg 13
Gøteborg 13
Gøteborg 13
Nr.Åby 13
Nr.Åby 13
Vamdrup 13
Schønberg 13
Schønberg 13

CACS BIV BOX
CACS BIV
CACS BIV-T
CACS BIV
CACS BIV BOX
CACS BIV BOX
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM

Resultater
Gøteborg 12
Brædstrup 13
Køge 13
Fredericia 13
Nørre Åby
Herning 13
Vamdrup 13
Vamdrup 13

CAGCIB
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Opdr.: Michala Tajzichova
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen

Opdr. & ejer: Linda Howmann
Poulsen

Resultater
Dragør 13
Dragør 13
Tune 13
Ålborg 13
Køge 14
Køge 14
Korsør 14
Kristianstad 14

Resultater
Brædstrup 13
Brædstrup 13
Køge 13
Fredericia 13
Fredericia 13
Snejbjerg 13
Snejbjerg 13
Malmø

CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB NOM

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

GIC

GIP

GIP

IC

Belogorie FIRE-WIRE of
WHITE SECRET

DK Smedegaard’s Klods
Hans

Dee Chandee’s Aijo

S*Athelstones Twice Shy

PER d 21 33
Født 15.02.2011

NFO n 09 24
Født: 19.06.2011

SBI a Født: 16.08.2010

PER n
Født: 29.11.2012

Opdr.: Ludmila Alesia
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Opdr.: Rikke Smedegaard Skov
Ejer: Pernille D. Larsen

Resultater
Brædstrup 13
Køge 13
Fredericia 13
Fredericia 13
Snejbjerg 13
Snejbjerg 13
Malmø 13
Nørre Åby 13

Resultater
Nykøbing F. 13
Snejbjerg 13
Viby Sj. 13
Dragør 13
Dragør 13
Schönberg 13
Schönberg 13
Hobro 13

CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BOX

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV
CAGPIB

Opdr: Malou Trige Andersen
Ejer: Vicki Nielsen
Resultater
Vissenbjerg 12 CAGPIB NOM BOX
Vissenbjerg 12 CAGPIB NOM BIV
Nærum 12
CAGPIB
Nørre Åby 13 CAGPIB BOB3
Nørre Åby 13 CAGPIB NOM BIS
WS Ålborg 13 CAGPIB
Nærum 13
CAGPIB
Berlin 14
CAGPIB

Opdr: Mats Pålsson & Anna-Lena
Wester
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Køge
Køge
Kristianstad

CACIB
CACIB BIV
CACIB BIS
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IC

IC

IC

CH

Rokakitho’s Hope

DK Sabatini’s Jamaica
D’la Joop

Catwalk’s Dashing Diva

April Joy von Gott

SBI n 21
Født: 16.04.2012

SBI n
Født 21.08.2011

BRI a
Født: 15.05.2011

SBI g
Født 12.02.2013

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Opdr. & ejer: Søren Hilbert
Hartmann

Opdr.: Annette Henriksen
Ejer: Martine Ejlersen

Opdr. & ejer: Nanna & Fl.
Mikkelsen

Resultater
Helsingør 13
Nærum 13
Rendsburg 13

Resultater
Ålborg 13
Rendsburg 13
Brædstrup 14

Resultater
Køge 14
Køge 14
Korsør 14

Resultater
Fredericia 13
Snejbjerg 13
Rendsburg 13

CACIB
CACIB NOM
CACIB

CACIB
CACIB BIV
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

CAC NOM
CAC NOM
CAC

CH

PR

PR

PR

Namyslo’s Babett

Big-Bang FortunaMajor
Voyager

Dee Chandee’s Bou
Bumblebee

Thomanis Sheldon Lee
Cooper

PER a03
Født: 11.06.2012

NFO w 63
Født: 05.12.2012

SBI a 21
Født 06.11.2012

NFO n 22
Født: 16.04.2012

Opdr.& ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr. & ejer: Susan Jonassen

Opdr.: Malou Trige Andersen
Ejer: Karin Toft Lambertsen

Opdr.: Annie O. Dahl
Ejer: Helene Carstensen

Resultater
Køge 14
Dragør13
Brejning 13

Resultater
Nærum 13
Køge 14
Korsør 14

Resultater
Hobro 13
Hobro 13
Nærum 13

Resultater
Viby Sj. 13
Dragør 13
Tune 13
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CAC
CAC
CAC

CAP
CAP
CAP

CAP BIV NOM
CAP NOM
CAP NOM

CAP BIV NOM
CAP
CAP

dvm

DVM

JW

SC Red Line Maxxie,
DVM

SC Red Line La Bohème,
DVM

D’Eden Lover Inca of
DiKeRo, JW

MCO n 03 22 Født 05.05.2010

MCO d 03 23 Født: 19.09.2010
Opdr. & Ejer: Marianne Hinnerskov
Resultater
Skørping 11
CAC BIV
Frederiks 12
CAC BIV NOM
Vrå 12
CACIB BIV
Vamdrup 12
CAGCIB BIV NOM
Årslev 12
CAGCIB BIV NOM
Vissenbjerg 12 CAGCIB BIV NOM
Fredericia 13
CACS BIV BOX
Snejbjerg 13
CACS BIV
Gøteborg 13
CACS BIV
Gøteborg 13
CACS BIV
Nr.Åby 13
CACS BIV BOX
Nr.Åby 13
CACS BIV BOX
Vamdrup 13
CACS BIV NOM
Schønberg 13 CACS BIV NOM
Schønberg 13 CACS BIV NOM

PER n
Født 02.03.2013

Opdr. & ejer: Marianne Hinnerskov
Yde
Resultater
Fredericia 11
Rendsburg 11
Flensburg 11
Vorbasse 11
Fredericia 12
Vamdrup 12
Årslev 12
Gøteborg 13
Nr. Åby 13
Vamdrup 13

CAC BIV NOM
CACIB BIV NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV NOM
CACS BIV
CACS BIV NOM
CACS BIV BIS BOB2
CACS BIV NOM
CACS BIV
PH BIV

Opdr.: Fredric Gaspard
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater
Køge 14
Örebro 14
Örebro 14
Kristianstad 14
Kristianstad 14

BIV BIS
BIV BIS
BIV BIS
BIV BIS
BIV BIS

Invitation til udstilling, 2 certifikater

Summer camp udstilling 2014

21. og 22. juni 2014

Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå
Summer camp udstilling! Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Breed BIS for MCO; Søndag: Breed BIS eller special show for EUR

Dommere der har sagt ja tak:
Vera Vasilieva, RU - All round
Elena Noskova, RU - All round
Lee Selassa, NL - I, II
Sabine Drieling, D - III, IV
Martti Peltonen, S - II, III, IV
Helene Reiter, D - 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,
7323
Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 6. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 6. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling
af udstillingsgebyr.
Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal
forudbetales! Lettest med dankort på

www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470 — husk tydelig
angivelse af indbetaler! Sidste frist for
indbetaling er 6. juni 2014.
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 (4-6 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:
Forudsætter min. 50 af den pågældende
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i
samme
kategori.
Følg
med
på
www.jyrak.dk! Tilmeld gerne i god tid.

Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 6. juni 2014.
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 lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 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!
Overnatning: Der er mulighed for
overnatning i Hjørring Kommunes hytteby.
Se nærmere detaljer på jyrak.dk.
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Racekattens internationale udstilling

Lørdag den 17. maj 2014 (kat. I+III+IV)
Søndag den 18. maj 2014 (kat. II)
Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
Inviterede dommere (der har sagt ja):
DK Anne Køhn
I + II
F
Yan Roca Folch
All-round
S
Marie Westerlund
All-round
DK Jørgen Billing
All-round
Pl Henry Hornell
I + II + IV
SE Glenn Sjöbom
II + III
Ret til ændring forbeholdes
Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller med 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 2. maj 2014 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:
praemier@racekatten.dk

Stewarder er velkomne og bedes kontakte
chefstewarden 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.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
på mail til: annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.

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
Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at
udstille for medlemmer af Racekatten

Dobbeltudstilling
med Katteklubben
Få 2 certifikater på 1 dag
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 2. maj 2014 – dette gælder også revaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan katten
ikke lukkes ind på udstillingen.
Standplads på udstillingen
Reserveres på standudlejning@racekatten.dk.
Husk at angive antal meter.
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Invitation til udstilling, 1 certifikat

5. juli 2014

Herning Landsskue, 7400 Herning
Bær selv udstilling * Begrænset antal pladser!
JYRAK på landet-udstilling

Dommere der har sagt ja tak:
Hanne Sofie Sneum, DK - All round
Dorte Kaae, DK - I, II, IV
Pia Nyrup, DK - III, IV
John Rudolph, NL - I, II, IV
Helene Reiter, D - All round
Ændringer kan forekomme!

på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470 — husk tydelig
angivelse af indbetaler! Sidste frist for
indbetaling er 22. juni 2014.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323
Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 24. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 24. juni kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr.
Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal
forudbetales! Lettest med plastic på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel

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 udstillingsgebyr (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: 20. juni 2014.
Vaccinationen må ikke være mere end ét år

gammel. Dyrlægekontrol følger myndighedernes krav og kan være anderledes end
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 foregår som 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 gerne
billedgalleriet på jyrak.dk -> Udstillinger ->
Gamle Udstillinger for at få et indtryk, så du
ved hvad du går ind til.

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling
9 og 10. august 2014 – Tune Hallen , Tunehøj 7, 4030 Tune

2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage

All-round
I - II
I - II
II - III
II
III

Stewarder

Udstillingsgebyrer

Dommerelever/Specialklubber

Dyrlægekontrol begge dage 07.00 – 09.30
Publikum: 10.00 – 18.00

Inviterede dommere:
Eric Reijers
Linda Sviksa
Stephane Henry
Fabio Brambilla
Annelie Persson
Petra Snejdrova

Åbningstider

Tjekkiet
Letland
Frankrig
Italien
Sverige
Tjekkiet

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat
Kuld
Veteran/Pensionist
(Når de dømmes i anden klasse)
Avl og opdræt

Kun for medlemmer af DARAK

kr. 250,kr. 300,kr. 75,kr. 75,-

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

2. og efterflg. katte
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld.
“Til salg” bur

Tilmeding:

Betaling af udstillingsgebyr

Tilmelding kan foregå online
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingsblanket sendes til:
Lone Lund, Lønnevej 8, 4460 Snertinge
Tlf.: +45 31 32 82 55
lone.lund@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist

28. juli 2014 eller når halkapacitet er nået.

kr. 225,kr. 0,kr. 150,-

Betalingsfrist: 28. juli 2014
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i kataloget.
Udstillingsgebyret betales nemmest med Visa/Dankort
via DARAK’s hjemmeside. Gælder også udstiller fra andre
klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i Tune Hallen.
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby

Er meget velkomne – kontakt venligst Torsten Jespersen
Tlf.: +45 72 55 66 68, e-mail: torsten.jespersen@darak.dk

Kontakt:
Jørgen Billing, Røjlehaven 42, 2630 Taastrup.
Tlf.: +45 43 52 96 99 Mobil 27 21 19 53 (Mest sms)
joergen.billing@darak.dk

Annoncer
1/1 side
½ side

kr. 250.- incl. moms
kr. 150,- incl. moms

Format A5 (210 x 148 mm). Send en trykklar PDFeller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou. Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg.
Tlf.: +45 55 45 30 10, erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 28. juli 2014

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Dorthe Seierø Eltong

Marianne Nymann

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

formand@ragdollklubben.dk

dksoyanne@gmail.com

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

Tlf. 28 13 53 09

www.ankarakedi.dk

formand@silverkatten.dk
www.silverkatten.dk

BB Klubben

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Burmeser & British -Shorthair

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Linda Seistrup

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

Lindaseistrup@mail.dk

Nyvej 1, 4532 Gislinge

private@susannatoldibugge.com

www.bb-klubben.dk

Tlf. 45352901/21256637

www.rexsphynxklubben.dk

Bicolouren

www.birma.dk

formand@birma.dk
Ulla Ernstsen

Russian Blue Klubben
Maria Malevitch

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Europé-Klubben

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Pernille Boholdt

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

Tlf. 25 77 04 47

mail: formand@russianblue.dk

pernille@boholdt.dk

www.russianblue.dk

Colourpointen

www.europeklubben.dk

Gurli Petersen

Siameser & Orientaler-Klubben

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Per Hilfling-Olesen

Tlf.: 58 26 47 79

Lene Glem

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

formand@colourpointen.dk

Tlf. 56 50 33 74

Tlf. 43 73 68 08

www.colourpointen.dk

info@coogans.dk

www.siameserogorientaler-klubben.dk

www.mainecoonklubben.dk
DOK – Dansk Ocicat klub

SUA – Abyssinier & Somali

Gurli Pedersen

Norsk Skovkattering, Danmark

Bodil Clarin Floto

Strandgade 5A, 5610 Assens

Pia Børgesen

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

Tlf. 29 92 59 78

Lindevej 25 4140 Borup

tlf. 46 75 30 48

gurli@betonica.dk

Tlf: 24949320

www.sua.dk

www.danskocicatklub.dk

pia@norskskovkat.dk
www.norskskovkat.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring
Heide Petersen

Sølvkatten af 1990

Maglemose 18, 4960 Holeby

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

Tove Asger Olsen

www.dso.dk

www.solvkatten.dk
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Danske udstillinger
2014
8-9

Marts

2014

To dage, to cert.

Strøby

DARAK

15-16

Marts

2014

To dage, to cert.

Årslev

Katteklubben

29-30

Marts

2014

To dage, to cert.

Hedensted

JYRAK

17-18

Maj

2014

To dage, to cert.

Hårlev

Katteklubben og Racekatten

20-21

Juni

2014

To dage, to cert.

Vrå

JYRAK

5

Juli

2014

En dag, et cert.

Herning

JYRAK

Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte
magasinet.
Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det
passer ind. Billederne skal være sat til højeste kvalitet på
kameraet, 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.
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Er din kat af og til urolig eller utryg?
Skab tryghed med Zylkène

www.zylkene.dk

