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Formandens leder
Årets plenarforsamling blev afholdt den

Derudover ville FS gerne lancere en

Af Bette Lind,

22. februar i Slagelse, og I kan læse mere

kampagne med det formål at højne kat-

Formand Felis Danica

om denne inde i bladet. Det var en frede-

tens anseelse i samfundet, på linje med

lig affære, hvilket kan ses som udtryk for

en kampagne man tidligere har kørt for

at samarbejdsklimaet er fint i den danske

hundene. Forskellen var dog, at mens

katteverden. Det er rigtigt glædeligt, og

ministeriet havde smidt en halv million i

det glæder mig også, at samarbejde i FU

puljen til hunde-kampagnen, så var der

kan fortsætte med uændret bemanding

ingen penge til kattene: dem skulle vi

– det giver en fin kontinuitet.

levere! Hvis noget kunne understrege, at
der er forskel på anseelsen for hunde og

Vore samarbejde med vores omverden

katte, også i ministeriet, så var det vist

er også ganske fint, idet vi gennem

dette.

deltagelse i forskellige arbejdsgrupper
og på seminarer har fået slået fast, at

Vi følger naturligvis tæt op på disse em-

Felis Danica er den vigtigste repræsen-

ner, så vi kan give vores mening til kende

tant her hjemme for de registrerede

– så må vi bare håbe på, at der også er

opdrættere. Vi var, som nævnt i min

nogen, der lytter. Men i modsætning til

seneste leder, i december inviteret til

for 6 år siden følte jeg denne gang, at vi

et møde i Fødevarestyrelsen sammen

ikke stod helt alene med vores synspunk-

af Linda Grøtner Nielsen, NW Nightsky’s

med internaterne, Dyrenes Beskyttelse,

ter.

Blue Moon Special, JW, PER ay 11, ejet af

Kattens Værn, Dyrlægeforeningen,

Sylvia & Allan Outrup, NW WW09 SW EC

Katteregistrene, Dyrefondet mfl. Det

I januar havde vi det årlige møde med

EP Iah-Ra’s Osiris DSM DVM DM, Aby n,

var en ganske spændende agenda, som

specialklubberne. Det var et dejligt

ejet af Pia Slot, og NW GIP Harmakhet’s

umiddelbart lagde op til, at FS ønskede

positivt møde, og det, der i sær glædede

La Bostella, NFO f 09 22, ejet af Rikke

at samarbejde med os på flere punkter,

mig, var at flere af specialklubberne

Thingholm Hansen. Præmieringen finder

men det skulle desværre vise sig ikke at

meldte om fremgang i interessen for kil-

sted i Hedensted den 21. marts, hvor jeg

holde stik. Kort fortalt ville FS meddele

linger – det har vi brug for!

glæder mig til at se jer og jeres smukke

os, at man ville genoplive den tidligere

katte på scenen.

hedengangne bekendtgørelse, hvor

Årets topkatte og dermed årets nye

man ville tage de dengang indkomne

National Winners er blevet fundet – og

Mange hilsner

høringssvar med i betragtning. Det blev

jeg vil gerne sige til lykke til jer alle. Det

Bette

fra flere sider, bla. Inges Kattehjem og

kræver ikke bare en flot kat, men en stor

Dyrlægeforeningen, påpeget at ”er-

indsats at få en kat på Felis Danicas top-

hvervsmæssig handel med og opdræt

katteliste, og når man når helt til tops, så

af katte” var stort set ikke-eksisterende

er der virkelig grund til at applaudere!

i Danmark og at deres fokus burde være
på internater og ikke mindst kattepensi-

Til lykke til NW GIC Jaquet Bounty, RAG

oner. Dette gjorde desværre ikke noget

a 03, ejet af Karen Kalmeyer Jaquet, NW

større indtryk.

SC Nuance’s Zaga, DVM, DSM, SBI a, ejet
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Aktive medlemmer
i en aktiv klub
Vi har netop afholdt årets første udstilling i DARAK i Herlufmagle Hallen. Her fik vi fejret
DARAKs Topkatte 2014. For nogen var det første gang deres kat kom på en top-kattelisten,
mens andre har prøvet det før.
Fælles for dem alle er, at der ligger et
stort stykke arbejde både bag opdræt,
men også med at få kattene udstillet og
få gode resultater.
Det samme gælder for de af DARAK`s
medlemmer, der fik katte placeret på
Felis Danicas Topkatte liste 2014, hvor
konkurrencen var utrolig stor.
For at gøre konkurrencen mere ligeværdig bør man kigge på den pointskala,
der anvendes, da det ikke er alle klubber, der afholder Best of Best på deres
udstillinger. Disse point kan netop i den
forbindelse være afgørende for en kats
placering, så jeg håber Felis Danica
kan få ensrettet pointsystemet, så alle
deltager på lige vilkår.
Også Birmaklubben fejrede deres Topkatte 2014. Det forgik på vanlig vis,
med deres berømte kagebord, hvor der
var en mangfoldighed af kager, så maven
fik nok før øjnene.
Endnu en gang skal det lyde et stort tillykke med jeres Topkatte 2014.
Vi fik også afprøvet et muligt nyt udstillingssystem søndag den 1. marts i
Herlufmagle, sammen med Boris Lupan,
Fife-dommer fra Rusland og systemets
ophavsmand.
Det gik rigtig godt, og vi håber, at det
vil være det system, som vi kommer til
at benytte i fremtiden i DARAK.
Dragør vil være den næste udstilling,
hvor systemet muligvis skal bestå sin
ilddåb.

Vi håber også snart og få en ny hjemmeside, hvor vores medlemmer nemmere kan manøvrere rundt og med
mange flere muligheder, så vi kan yde
en god service.
DARAK`s temamøder blev søsat den
25. november 2014, hvor Stig Feldballe
fra Dyreklinikken Skovlunde-Herlev,
holdt et meget informativ oplæg omkring øvre luftvejsinfektioner hos katte.
Det var en virkelig god aften, hvor der
var stor spørgelyst fra de fremmødte.
Vores næste temamøde var med Ayoe
Hoff fra Misbehaving Adfærdsklinik,
der holdt et oplæg omkring katte- og
problemadfærd. Et rigtig godt møde
og med så mange deltagere, at vi overvejer, om vi næste gang skal bestille et
større lokale.
Det var dejligt, at så mange har lyst til
at deltage til vores temamøder, og vi
håber på lige så stor tilslutning næste
gang den 22. marts 2015 hvor Marianne
Seifer -Thorsen vil fortælle om fødsler, fertilitet, drægtighed og kattens
opvækst.
Dette møde vil være et heldags arrangement med frokost, og derfor vil
der være tilmeldingsfrist den 14. marts.
Hvis I allerede nu ved, at I vil deltage,
så meld Jer til mette.usbeck@darak.dk
Vi har også en meget besøgt Facebookgruppe, som bliver benyttet flittigt, og
det er en god måde at få en hurtig meddelelse ud til Jer, så det fortsætter vi
med.

DARAK´s nyhedsbrev er blevet meget
positivt modtaget, og I skal alle være
meget velkomne til at sende indslag til
annie.orthmann@darak.dk
Vi er altid modtagelige for nye ideer fra
vores medlemmer.
Ellers vil jeg bare ønske Jer alle en god
sommer, hvor der forhåbentlig vil være
masser af solskin.
Husk og tilmelde Jer vores udstilling i
Dragør den 8-9 august.
Forårs hilsner
Mette Usbeck
Formand for DARAK

Medlemsmøder og
arrangementer
TEMASØNDAG
den 22.marts kl. 09:30–17:00
Fertilitet, -drægtighed, -fødsler og
killingeopvækst.
- Kort sagt reproduktion hos
opdrætskatte –
v/ Marianne Seifert-Thorsen,
mangeårig opdrætter, sekretær i
avlsrådet og ”autodidakt” foredragsholder med afsæt i faktuelt
kildemateriale.
Der vil blive serveret kaffe/the og
kage for- og eftermiddag. Vand
er naturligvis til rådighed og
deltagerne kan købe drikkevarer,
frokostsandwich el.lign.
Temadagen afholdes i firmaet
Kuehne & Nagels kantine,
Vallensbækvej 16, 2600 Brøndby
- Tilmeldingsfrist er den 14.
marts.
Tilmelding til mette.usbeck@
darak.dk
DARAK afholder jævnligt medlemsmøder, som er åbne for alle
interesserede.
Der tilstræbes at afholde opdrætsmøde ca. hvert kvartal.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub
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Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder
21.-22. marts: Udstilling Udstilling i Hedensted
20. juni 2015: Ucstilling i Vejle, for alle racer
21. juni 2015: International Maine Coon udstilling
I samarbejde med Maine Coon klubben
2. og 3. juli: Fremvisning i forbindelse med Herning Landsskue
4, juli: International udstilling på Herning Landsskue

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Efter veloverstået generalforsamling
er vi klar til endnu et træk. Vi sagde
tak til Longe Gram Jensen for
mange års ihærdig tjeneste som
kokardebutikbestyrer og den der
holder styr på junior handlerne. Vi
kommer til at savne Lone i
arbejdsstyrken, men glæder os til at
se hende blandt udstillerne i stedet.
Lones plads i bestyrelsen overtages
af Kira Marseen, som vi det seneste
år har groomet til at træde ind.
Kokardejobbet er i løbet af det
seneste år langsomt men sikkert
overdraget til Tine Larsen, der
allerede har sat sit præg på jobbet.
I skrivende stund er der stadig
åbent for tilmeldinger til Hedensted
udstillingen, hvor vi skal fejre en hel
række topkatte: Felis Danicas,
JYRAK, DSO´s, MCO-klubbens,
ragdollklubbens; jeg håber ikke jeg
har glemt nogen :-) Vi forsøger med
breed BIS for briterne, og måske
bliver det sidste gang i en rum tid,
da nogle af racerne i kat. III som
bekendt forsvinder over i kat IV pr.
1. januar 2016.
Vi får altså
ændrede vilkår at lave udstillinger
under til den tid. Allerede nu kan vi
til
JYRAKs
store
ærgrelse
konstatere, at vi også får en kedelig
national stramning for huskattene,
hvor der fremover skal være mindst
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.

3 hanner og 3 hunner for at vi må
kåre både BIS og BOX! Det er slet
ikke i JYRAKs ånd og på ingen
måde
det
vores
medlemmer
ønskede
sig
på
generalforsamlingen, men det vi må vænne os
til i ensretningens navn fordi ikke
alle bryder sig om at klubberne har
individuelt præg.
I sidste leder konstaterede jeg at
Plantorama havde valgt ikke at
prioritere kat i år. Men i starten af
februar fik vi pludselig alligevel
bolden kastet i hænderne, og med
kort varsel måtte vi med Simone
som tovholder ud og organisere
bure og udstillere, ovenikøbet til en
søndag hvor en af de andre klubber
havde udstilling. Stor tak til alle, der
med det samme sprang til og fyldte
burene ud.
Selv om dansk
kattesport stadig cykler op ad bakke
og i modvind med endnu et fald i
antallet af registrerede killinger i
2014, så fejler klubånden i JYRAK
heldigvis ikke noget. Og vi tror i
bestyrelsen stadig på at det er
vigtigt at komme ud og møde
familien Danmark der hvor de er,
fremor at stå og vente på dem i en
udstillingshal. Forhåbentlig vender
udviklingen snart i takt med at
samfundskonjunkturen forhåbentlig
også på et tidspunkt svinger opad
igen.

Vores sommerudstilling ligger i Vejle
iår. Lørdag er en ganske almindelig
international udstilling for alle racer.
Men søndag sker der noget nyt! I
samarbejde med Maine Coon
klubben afholdes der international
udstilling kun for MCO. Der er
allerede lagt et stort arbejde i
arrangementet,
der
får
titlen
European
Maine
Coon
Championship, og der er meget stor
interesse fra udlandet. Der skal
mindst 150 tilmeldte MCO til for at
det kan lade sig gøre, men med den
indsats vi ser der bliver gjort for det,
så er jeg ikke i tvivl om at det nok
skal lykkes. Jo, klubånden trives
heldigvis fint endnu, krisetider eller
ej, og det er da også nødvendigt at
der er mange om at trække læsset,
når der skal ske noget særlig. Vi
glæder os til arrangementet, og
minder alle andre racer om at der
for deres vedkommende altså kun
er tale om en 1-dages udstilling til
sommer.
Vi ses et sted derude, hvor der er
katte!

Susanne

Stambogssekretær
Kategori II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog2@jyrak.dk

JYRAKs studiekredse:

JYRAKs konsulenter:

Aalborg: Laust Dalsgaard,
VLDalsgaard@tdcadsl.dk
Tlf. 9816 8849

Gerda Andersen, 8700
Horsens, Tlf. 75 61 34 87

Randers: Eva Køhler,

Stambogssekretær
Kategori I, III + IV
Eva Køhler
Åvænget 56, 8250 Egå
Tlf. 4099 9578
stambog1-3-4@jyrak.dk

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 86 96 82 60

Stamnavne
Kira Marseen

Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 5180 5696
stamnavn@jyrak.dk

Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670
Fyn: Catharina Nielsen
catharina@bigtails.dk
Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50

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; og oftest lettest
på mail formand@jyrak.dk

Årets JYRAK topkatte 2014
Voksne hanner
1: GIC Jaquet Bounty JW ,RAG a 03 ;
ejer Karen Kalmayer Jaquet; 530
points
2: SC Hindkjær's Frej JW DVM DSM,
OCI b 24; ejer Marianne & Lars
Hindkjær; 522 points

22; ejer Lotte Crone Lindskov; 509
points
Kastrat hunner
1: GP Harmakhet´s La Bostella, NFO f
09 22; ejer Rikke Thingholm Hansen;
526 points

2: IP O Feline Hawai, PEB b 23 83;
3: GIC Amal Tangerine & Faeton, OSH ejer Mette Mejdahl; 507 points
n 25; ejer Inge Lise Jensen; 512 points
3: SP DK*Kamyne Hexia de Trick
4: SC DK Harmakhet's Krudttønde
DSM, BAL b 21; ejer Tanja
DVM, NFO ns 09 23; ejer: Gitte Strøjer Trillinggaard Jensen; 506 points
Andersen; 511 points
4: IP Lindows Viola, BUR j; ejer Claus
5: GIC Ideal Cat Klondike, PEB b 83;
Lindow Hansen; 505 points
ejer Mette Mejdahl; 505 points
5: IP Fagan´s Lady Beetle, NFO f 09
Voksne hunner
23; ejer Anders Daniel Møller; 502
1: SC Wehnert´s Vega, EUR n22; ejer points
Susanne & Claus Wehnert; 516 points
Ungdyr hanner
2: SC Nuance´s Zaga DVM, SBI a;
1: DK White Secret Adobe Howmann
ejer Linda Grøtner Nielsen; 507 points JW, PER n 33; ejer Linda Howmann
Poulsen; 412 points
3: SC DK TurkishDelight Mavi Topaz,
TUV g; ejer Pernille Kristensen; 505
2: IC Golden Oracles Sugar Rush JW,
points
NFO d 09; ejer Dorthe Ellgaard; 410
points
4: GIC DK KorZhik´s Marikix, KBL fs
24; ejer: Knud Erik Jensen; 504 points 3: IP WW14 Lindows Anando, BUR d;
ejer Claus Lindow Hansen; 409 points
5: SC Hyrdinde Felis Jubatus, NFO w;
ejer Anne-Louise Nygaard Sadek; 501 4: Nadikat's Bellamy JW, BUR n; ejer:
points
Anne-Grethe Ting Skov; 407 points
5: IC N*Manhunters Dreams Take
Time, PEB n 83; ejer Kira Marseen;
501 points
Kastrat hanner
1: SW08 WW09 2XNW EC/EP IahRa's Osiris DSM DVM DM, ABYn; ejer
Inge Pia Slot; 527 points
2: IP Fagan´s T.J Maxx, NFO n 23;
ejer Anders Daniel Møller; 521 points
3: GIP Staff Only By Fate, EXO n 22;
ejer Marlene Nielsen; 513 points

5: CH S*Myselisia's Celtic, NFO d 03
22; ejer Flemming Vorbeck; 403 points
Ungdyr hunner
1: Jaquet Vanilla, RAG a 03; ejer
Karen Kalmayer Jaquet; 410 points
2: Hindkjær´s Larissa, OCI b 24; ejer
Lars og Marianne Hindkjær; 401 points
3: Naturell's Bette Smæk, NFO g 23;
ejer Anne Louise Nygaard Sadek; 398
points

4: Lyngkatten's Identity, MCO ns 03;
4: DK Safkan Kedi's Pierre Curie, TUV ejer Simone Søderberg; 397 points
e 62; ejer Pernille Kristensen; 511
points
5: IC Magnolia Dumny Kot*PL, NFO fs
03 22; ejer Dorthe Ellgaard; 394 points
5: GIP Felarof en Reemen, PEB b 09
64; ejer Pernille Pedersen; 509 points Huskat
Anton, HCS; ejer Lena Mark; 509
5: DK Thomnille´s Samvis, MCO n 09 points

Til lykke til alle vinderne, som præmieres på Hedensted udstillingen!

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
Forsekretariat:
Kira Marseen
Østerby Alle 270
8310 Tranbjerg J
51 80 56 96
kira@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
24 82 59 51
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle
Patrick Kristensen
Anna Anchers Vej 23
7500 Holstebro
patrick@jyrak.dk
51 58 73 75








Advarsler om denne eller hin
opdrætter.
Osv.
Det er ikke mærkeligt, hvis køberne tænker sig om en ekstra
gang, før de vælger ikke at stikke
hånden i sådan en hvepserede.

















Så fik vi overstået den årlige
generalforsamling i klubben og
Felis Danicas plenarforsamling.







For vores fælles hobby ser det
generelt fortsat ikke særligt
lovende ud. Med samlet nedgang
i Felis Danica både på stamtavler
og medlemmer, har vi alligevel
formået at få fremgang både på
medlemsdelen og stamtavlerne.
Og det er en stor glæde at opleve
nye medlemmer bakker op og
kommer på generalforsamlingen,
selv om medlemsskabet endnu er
så nyt, at man ikke har stemmeret.
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Det er klart at der er en sammenhæng mellem det nedadgående
stamtavletal og tilgangen af nye
medlemmer.
Og selvfølgelig er kattesporten
også påvirket af at vi alle (også
killingekøberne) er blevet så
frygtelig bange for at bruge
penge.
Men - skal vi ikke også gribe lidt
i egen barm?
Hvad er det, der møder interesserede killingekøbere?
Restriktioner af alle slags.
Krav om prøveperioder med en
udstillingskastrat før man kan
købe et avlsdyr.
Indblanding i hvordan og til
hvilke linier man skal avle med
sit køb.



Desuden skal vi se på, hvordan vi
sikrer os, at de killinger vi sælger
til kæl ikke lige pludselig bruges
til avl, ved f.eks. at neutralisere
før salget.
Når alt kommer til alt, kan
mange af de killinger, som
udbydes til salg i Den Blå Avis
uden stamtavle, jo kun stamme
fra os i første omgang.
Alt det her, er jo ikke noget
klubberne kan lave regler for.
I første omgang har vi lukket et
hul med vedtagelsen af forslaget
om, at en hankat ikke må udbydes
til avlstjeneste til opdræt af ikke
registrerede killinger.
- En kat uden stamtavle er en
huskat, og dem behøver vi ikke
deltage i produktionen af. De
kan selv...
Der var genvalg på alle poster,
hvilket betyder stabilitet for
os, der skal drive forretningen,
og der er kun foretaget lidt
småjusteringer i fordelingen af
poster.
Skal vi ikke allesammen i år se,
om vi kan vende skuden?
Og prøve at gøre nye killingekøbere interesserede i vores fælles
hobby?
På gensyn til sommerudstilling i
Brejning til Jer, der bliver plads 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

Det er en travl tid i katteverden,
udstillinger, arrangementer, møder,
killinger samt diverse generalforsamlinger – der er nok at se til hvis
man er aktiv.
Vi havde igen, synes jeg, en rigtig
god udstilling i Sorø, pæn tilslutning og mange flotte katte. Vi
benyttede lejligheden til at hylde
vores topkatte, som fik pokaler og
mange sponserede præmier. Jeg vil
opfordre flere til at tilmelde sig topkatte konkurrencen, der er
plads til flere. Et stort tillykke til alle topkatte vinderne og tak
for at I ville være med også til Jer der ikke kom på listerne.
For en gang skyld kunne udstillingsudvalget ”bare” forlade udstillingen og lade burene stå. Norsk Skovkattering holdt deres
30 års jubilæumsudstilling om søndagen, hvor de lånte vores
udstillingsgrej. Jeg var på besøg søndag og blev mødt af en
usædvanligt flot pyntet hal med Valentins tema, med flotte
hjemmelavede hjerter mm. Igen havde medlemmer fra NSR lagt
mange timer i forarbejdet. Selve udstillingen forløb stort set
perfekt og med en rigtig god stemning. Nu ved jeg godt at det
svært, at samle katte i én race så der kan holdes en international
udstilling, og at det er et stort arbejde, men det kunne være
sjovt hvis andre specialklubber prøvede det. Fra Racekatten skal
der lyde et stort tillykke med jubilæet.
Racekattens generalforsamling 2015 er just overstået. Det
var dejligt at se at så mange af jer var mødt op, og en enkelt
havde taget hele vejen fra det Jyske. Det blev et par hyggelige
timer. Der var ikke det store på programmet, vi fik valgt to nye
revisorer og et par suppleanter. De afgående skal have en stor
tak for arbejdet for klubben.
Årets Racekatte medlem blev år Susan Zindel, der i mange
år har gjort en stor indsats for klubben, både i bestyrelsen,
udvalg og på udstillinger. Susan er altid villig til at stille op
og give en hånd med, og rækker det ikke tager hun familien
med. Et stort og vel ment tillykke Susan.
Plenarforsamling i Felis Danica var dagen efter. FU var kommet med nogle forslag til ændringer i regelsættet, der blev vel
modtaget. DARAK havde et enkelt forslag, der blev vedtaget. En

www.racekatten.dk

enkelt udskiftning i Avlsrådet. Resten stod på genvalg, alt i alt en
stille og rolig plenarforsamling.

Udstillingsudvalget:

Jeg vil opfordre til at læse om detaljerne på Racekattens hjemmeside og her i KatteMagasinet.

Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk

Det næste vi venter på er FIFe’s generalforsamling, det bliver
spændende at se hvilke forslag der dukker op og om formandskabet endnu en gang vil prøve at tromle hen over vores kommissioner. Bette har lovet at lave blog så det bliver muligt at følge med
her hjemme fra, så vi kan sende en masse positiv energi ned til
Inge og Bette.
Til slut vil jeg opfordre jer til at støtte op om vores næste udstilling den 10. maj i Hårlev og følge med i de spændende medlemsmøder der dukker på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Poul

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,-

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

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

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)

Kattesammenføring
Tirsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00
v. Katterådgiver Michelle Garnier

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

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

www.racekatten.dk
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Felis Danicas
plenarforsamling
2015
Af Bette Lind, formand

Landsforeningen Felis Danicas årlige ple-

Formanden aflagde beretning, og

narforsamling blev i år afholdt i Slagelse

gennemgik årets begivenheder, møder

den 22. februar, 2015 – sidste søndag i

mm – beretningen kan læses på www.

februar, ganske som sædvanligt.

felisdanica.dk, ligesom beretningerne
fra mentor- og avlsråd samt mæglerord-

Deltagerne var, ligeledes som sædvan-

ningen.

ligt, repræsentanter for de 4 hovedklubber – plenarerne – samt repræsentanter

I formandens beretning indgik en gen-

for mentor- og avlsråd og mæglerordnin-

nemgang af statistikkerne for såvel med-

gen, og endelig repræsentanter for en

lemstal som stamtaver for 2014. Der er

række af specialklubberne.

desværre stadig ikke meget at glæde
sig over – nedgangen i medlemstal er

De 21 plenarer var i år fordelt som følger:
Klub

Plenarer

JYRAK:

8

Racekatten:

4

DARAK:

3

Katteklubben:

6

desværre fortsat, og det samme gælder
antallet af stamtavler.

Medlemsoversigt:
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1085

989

785

793

751

730

628

Racekatten

727

580

480

380

355

322

323

DARAK

529

559

529

464

415

379

301

Katteklubben

245

341

387

439

414

450

470

2586

2469

2181

2076

1935

1881

1722

-117

-288

-105

-141

-54

-159

JYRAK

Total
Difference
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Stamtavler
Race

2013

2014

Difference

% Diff.

Race

2013

2014

Difference

% Diff.

EXO

101

125

24

23,76

KOR

16

11

-5

-31,25

PER

337

319

-18

-5,34

MAU

3

4

1

33,33

Kategori I

438

444

6

1,37

OCI

13

3

-10

-76,92

MCO

824

724

-100

-12,14

RUS

29

46

17

58,62

NFO

666

542

-124

-18,62

SIN

0

0

0

0,00

RAG

214

249

35

16,36

SNO

1

4

3

300,00

SBI

677

525

-152

-22,45

SOM

36

39

3

8,33

SIB

71

85

14

19,72

SPH

53

28

-25

-47,17

TUA

0

3

3

300,00

MAN

0

0

0

0,00

TUV

6

15

9

150,00

CYM

0

0

0

0,00

2458

2143

-315

-12,82

Kategori III

993

935

-58

-5,84

ABY

99

85

-14

-14,14

BAL

3

9

6

200,00

BEN

91

119

28

30,77

OLH

3

6

3

100,00

BML

17

9

-8

-47,06

OSH

51

41

-10

-19,61

BRI

357

315

-42

-11,76

PEB

12

4

-8

-66,67

BUR

120

136

16

13,33

SIA

75

109

34

45,33

CHA

10

0

-10

-100,00

SYL

1

1

0

0,00

CRX

17

5

-12

-70,59

SYS

2

8

6

300,00

DRX

6

7

1

16,67

147

178

31

21,09

DSP

4

15

11

275,00

XLH

5

5

0

0,00

EUR

88

74

-14

-15,91

XSH

4

4

0

0,00

KBL

29

33

4

13,79

Øvrige

9

9

0

0,00

KBS

4

2

-2

-50,00

4045

3709

-336

-8,31

Kategori II

Kategori IV

Grand Total
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CH. DK Sea Coon’s Kadir, OCI n 24. Ejer: Gurli
Pedersen

Som I kan se, er det i sær i kategori II, at

store forskydninger mellem de forskel-

antallet af stamtavler er stærkt faldende:

lige racer. I både kategori I og IV er der

det er Skovkattene, Maine Coon’erne

glædeligt tale om en samlet fremgang.

og Hellig Birmaerne, der er gået tilbage,

Det, der også er værd at bemærke, er, at

mens der er en mindre fremgang hos

gennem de senere år er der sket et fald i

Ragdoll og Sibirer samt Turkisk Van og

det gennemsnitlige antal stamtavler pr

Angora. I Kategori III er der tale om en

medlem:

mindre nedgang samlet set, mens der er

16

ÅRSTAL

MEDLEMMER

STAMTAVLER

GNS.

2008

2582

7313

2,83

2009

2468

5991

2,42

2010

2181

5325

2,44

2011

2076

4738

2,28

2012

1935

4565

2,36

2013

1881

4045

2,15

2014

1722

3709

2,15
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Vi er nødt til at tro på at denne udvikling

1.4 Smitsomme sygdomme (ref.

kan vendes – alle signaler går i øjeblik-

FIFes udstillingsregler art. 3.1)

ket på at det går bedre og bedre med

1.4.1

samfundsøkonomien, og forhåbentlig vil

Vedrørende katte, der er eller har været

det både give sig udslag i købelyst hos

inficeret af smitsomme sygdomme,

potentielle nye katteejere og i mere tro

henvises der til de til enhver tid gæl-

på at killinger kan afsættes hos opdræt-

dende karantænebestemmelser for

terne. Vi er jo nødt til at sikre os, at vi har

Felis Danica.

de killinger, der efterspørges.
Der var i år kun 4 forslag til afstemning

Først når alle katte i udstillerens hus-

på plenarforsamlingen, og alle 4 forslag

stand af en dyrlæge er erklæret fri for

blev vedtaget:

sygdommen, kan katte fra udstillerens
husstand igen udstilles.

Forslag nr. 1 er en tilføjelse til Felis Danicas appendix A til FIFes udstillingsregler

Hovedklubberne udfærdiger en seddel,

– nyt afsnitsopdeling, samt nyt afsnit

som stemples af dyrlægen. Evt. afvis-

1.4.2. Det betyder at hele afsnittet kom-

ningsgrund påføres af dyrlægen

mer til at se således ud:

Anvend Canosan fordi:
Det indeholder naturlige
næringsstoffer, der giver
optimal forsyning af
byggesten til leddene
Det indeholder Gonex
GLME - Aktivt ekstrakt af
grønlæbet musling
Det er tilpasset specifikt
til kat
Det spises villigt af langt de
fleste katte
- Så det er nemt at give
Canosan finder du hos dyrlægen
– Læs mere og find nærmeste
forhandler på
www.bivet.nu/dk

– For daglig bevægelse

Canosan i dag
for leg i morgen

Mange bolde
i luften?

Nyt fra Felis Danica

1.4.2.

hankat skal være medlem af en Felis

Der er 24 timers karenstid på anvendel-

Danica tilsluttet hovedklub.

se af receptpligtige øjenpræparater set
i forhold til udstillingens starttidspunkt.

Hankatten skal være registreret i Felis

Der må ikke anvendes receptpligtige

Danicas stambog hvis den ejes af et

øjendråber på udstillingsdagen.

medlem af en Felis Danica tilsluttet
hovedklub.

Begrundelsen for at dette forslag blev
fremsat og vedtaget er, at der er en del

Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes

uheldige eksempler på, at præparater er

til opdræt af ikke-registrerede killin-

blevet anvendt på udstillingerne, hvilket

ger, dvs. hvor hunkatteejeren ikke er

har givet anledning til rygter og mis-

tilknyttet et stambogsførende forbund.

tanker, som det kan være svært at gøre

Første gang et kuld registreres efter en

noget ved efterfølgende. Med denne

hankat, noteres den underskrivende

nye regel bliver det slået fast, at sådanne

opdrætter, som ejer af hankatten. Hvis

præparater ikke må anvendes. Det skal

en Felis Danica registreret hankat ejes

dog slås fast, at det selvfølgelig er tilladt

af flere personer, skal 1 af disse opgives

at anvende en saltvandsopløsning til at

som den der har dispositionsret til at

hjælpe en kat, der har fået noget i øjet.

underskrive parringsattesten (under-

Forslag nr. 2 er en tilføjelse til de natio-

bogsføreren, via egen hovedklub).

nale stambogsføringsregler, afsnit 1.2

Alle hankatte ejere som er medlem af

om hankatte. Her tilføjer vi et afsnit,

en Felis Danica tilsluttet hovedklub er

sådan at hele artiklen kommer til at se

forpligtet til at attestere hankattens

således ud:

avlstjeneste.

1.2 Hankatte

Ved brug af hankat registreret hos

Ejeren af en Felis Danica registreret

et andet FIFe medlem eller anden

skrevet aftale skal indsendes til stam-

Kattemagasinet søger billeder
Specielt søger vi situationsbilleder, der kan bruges i forskellige artikler.
Kattefødsler, helt små killinger, katte på tur osv.
Alle indsendte fotos lægges i arkivet og vil blive benyttet, når det passer ind
i artiklerne.
Vi modtager også gerne flere af de sædvanlige billeder af smukke katte.
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organisation skal parringsattest samt kopi af hankattens
stamtavle indsendes ved registrering.
Her handler det om, at vi simpelthen er trætte af at se ejere

Livslang tryghed
med en god forsikring

af stambogsførte hankatte tilbyde deres tjenester til enhver
hunkat, hvor ejeren er villig til at betale et parringsgebyr.
Det er en ren pengemaskine, og resulterer i en lang række
huskatte med ”spændende” afstamning – og det er mange
af de katte, der ender med at blive faldbudt som racekatte
uden stamtavle.
Fremover er det altså ikke tilladt for et medlem af en af de
Felis Danica tilknyttede klubber at udlåne sin hankat til
ejere, der ikke kan / vil stambogsføre de killinger, der måtte
komme ud af en sådan parring.

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.

Både dette og det foregående forslag vil blive fremsendt til
FIFes GF, som en tilføjelse til hhv. Show Rules og Breeding
and Registration Rules – så må vi se om de øvrige lande er
enige med os i, at det er en god idé at sætte en stopper for
disse 2 former for adfærd.
Det 3. forslag er kun af interesse i Danmark, idet det handler om at sikre at vi fremadrettet kan få tilført midler til den
velfærdspulje, vi oprettede sidste år. Det betød en tilføjelse
til § 11 i Felis Danicas vedtægter, som nu ser således ud:
§11 Dyrevelfærd
Kattenes velfærd er en grundsten for racekatteopdræt i FIFe
og Felis Danica bidrager gennem oplysning og uddannelse
af katteejere og opdrættere til at fremme denne. Felis
Danica kan i særlige tilfælde, på anbefaling af en hoved- eller specialklub, efter godkendelse af For-retningsudvalget
bidrage økonomisk til veterinær assistance til enkelte katte
eller grupper af katte.
Felis Danica afsætter hvert år penge til en velfærdspulje
reserveret til ovennævnte formål. Beløb, der i et givet
regnskabsår ikke anvendes til formålet, overføres til næste
regnskabsår.
For at sikre indtægter til supplering af puljen, opkræver Felis
Danica et gebyr pr stamtavle, svarende til 2,5% af den til
en hver tid gældende basispris for stamtavler. Opkrævede
gebyrer overføres ubeskåret til velfærdspuljen.

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65
Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret katte siden 1974.

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

Nyt fra Felis Danica

Starkad’s Willy Wigwan - NFO n 09 - Jeanette E
Dahl og Torben Bang

I praksis betyder dette, at der skal

derfor rigtigt dejligt at samtlige klubber

betales et ekstra beløb for hver enkelt

bakkede 100% op om dette forslag – og i

stamtavle på pt 5 kr. – disse 5 kroner går

øvrigt også om de 2 foregående.

ubeskåret til Felis Danicas velfærdspulje.
Vi har sat det til en %-sats – så får vi auto-

Det sidste forslag, der kom til be-

matisk en forhøjelse, såfremt vi hæver

handling på plenarforsamlingen, blev

stamtavlepriserne, uden at vi skal huske

fremsat af DARAK, og forslaget havde til

at ændre i vedtægterne.

formål at genskabe en regel, der ved en
tidligere revision af reglerne var faldet

At pengene går til et godt formål skal

ud af Felis Danicas Appendix A til FIFes

der ikke herske tvivl om. Vi har allerede

Show Rules

i slutningen af 2014 haft god brug for
puljen – og det føltes rigtigt godt, at vi

1.2 Huskatte Best in Show (tilføjelse

som organisation var i stand til at gå ind

til FIFe Show Rules §4.9.3)

i en situation, der var ved at spidse til

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:

for en opdrætter, og hjælpe med at få

• BIS huskat langhår og BIS huskat

neutraliseret og vaccineret samt ompla-

korthår, eller

ceret et større antal katte. Det sender

• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller

også et signal til vores omverden om,

• BIS huskat

at vi er vores ansvar bevist. Men hvis vi
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fortsat skal kunne gøre en forskel, så skal

De to førstnævnte punkter kan kun

der tilføres yderligere midler, og det er

bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt

Nyt fra Felis Danica

mindst 3 af hver pelslængde eller mindst

tuel yderligere nedgang i omsætningen,

3 af hvert køn.

så har vi aftalt med stambogsfører, at
arbejdstiden pr 1.7 nedsættes yderlige-

Ellers uddeles der kun én BIS huskat på

re, sådan at der er sammenhæng mellem

tværs af pelslængde/køn.

antal stamtavler og antal timer.

Alle forslagene træder i kraft umiddel-

Forretningsudvalget fortsætter uændret

bart efter plenarforsamlingen.

i 2015, da alle klubber stiller med de
samme FU medlemmer, og da forman-

Regnskabet for 2014 blev fremlagt. Det

den ligeledes er genvalgt for en periode

var godkendt af revisionen og blev god-

af 2 år. På det FU møde, der blev afholdt

kendt af plenarforsamlingen. Der var tale

efter plenarforsamlingen, konstituerede

om en mindre overskud, til trods for at vi

forretningsudvalget sig uden ændringer,

havde en mindre indtjening end vi havde

hvilket betyder, at Susanne Wehnert

håbet på – det skyldes primært, at vi

er næstformand, Inge Nord er sekre-

havde fundet frem til en billigere løsning

tær, Brian Sørensen er vicesekretær og

på at få vores nye website i luften end

Camilla Scharff er referent. Felis Danica

det, vi havde budgetteret med. Budget-

repræsenteres på FIFes GF af formanden

tet for 2015 er ganske pessimistisk, og

og sekretæren.

for at sikre at vi tager højde for en even-

Hvis uheldet er ude...
NyHed!:
Vi tilbyder alle Katteklubbens opdrættere
en gratis sygeforsikring til deres solgte
killinger. Forsikringen er uforpligtende
for den nye ejer, og ophører automatisk
efter 30 dage.

10 %
RABAT til
medlemmer af
Felis Danica

Find os på facebook

Vi samarbejder med

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk
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143639

Kontakt os på telefon 63 57 11 11, hvis du
vil høre nærmere.

Nu bliver det for
alvor dyrskue
Roskilde Dyrskue, 5.-7. juni 2015
Tekst: Anette Kampf

Roskilde Dyrskues ledelse har i år tilbudt

registrerede katte er velkomne, og vi ser

Foto: Bent Aggersbøl

os at vise katte i afdelingen for smådyr –

gerne så mange racer som muligt.

ganske rammende, ikke? Den ligger lige
til højre for hovedindgangen og lige som

Der er heller ikke noget nyt i, at vi hver

de øvrige dyr skal vi også i telt. Men for-

dag får vores besøgende til at kåre ”Mis-

tvivl ikke, der bliver lagt rigtigt gulv i det

Dyrskue” 1, 2, 3 og bedste burdekora-

og man kan ikke løbe ud under siderne,

tion; der kan muligvis også blive andre

det er lukket mod gulvet. Vi har for 10 år

konkurrencer. Vi er også i år at finde

siden også haft telt nede i kvægafdelin-

på hjemmesiden www.mis-dyrskue.dk,

gen, og det var slet ikke noget problem,

hvor man kan læse mere om forhold og

dejligt lyst og indbydende!

regler for tilmelding samt se billeder fra
sidste år! Dagene i år bliver 5-7. juni og

Som sædvanlig kan man udstille sin/e

da der plejer at være run på burene, må

racekat/te i 1, 2 eller 3 dage. Det koster

vi sige, at det er først til mølle! Vi lukker

100,00 kr. per dobbeltbur per dag,

for tilmelding senest 15.maj.

voksne og killinger er velkomne og det
gælder, hvad enten det er kælekatte
eller udstillingskatte – alle Felis Danica
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Udvalget for fremvisning af Racekatte
på Roskilde Dyrskue

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

De bedste
vilkår mellem
kat og børn
Af: Eksamineret
Dyreadfærdsterapeut
Sanne Hessel

Børn, der vokser op omkring dyr, er

Vælg en kat, som er ”børnesikker”

glade børn. Undersøgelser viser igen

Hvis katten ikke ser ud til at bryde sig om

og igen, at børn udvikler en bedre sans

børn, så bliver det nok ikke meget bedre

for empati og en større forståelse for

hen ad vejen - særligt ikke, hvis katten er

levende væsner. De bevæger sig mere,

voksen.

bliver bedre til at forstå kropssprog, og
nogle hævder endda, at de har et bedre

Vælg en kat fra et opdræt med børn

immunforsvar.

I de første 12 uger af en kats levetid oplever katte en såkaldt sensitiv indlærings-

Men hvordan sikrer man sig, at det bliver

periode. Dvs. at den prægning, killingen

en positiv oplevelse? Der er nogle for-

modtager, vil hænge ved. Så hvis den har

holdsregler, man kan tage, så udgangs-

oplevet berøring fra børn, og de lyde,

punktet er det bedste.

der hører til, vil den kunne vænne sig
lettere til børn, end en kat der ikke har
været præget på børn. Selv hvis det først
er oppe i årene, at de møder børn, er de
mere sikre, hvis de er præget korrekt.
Lær barnet sikker omgang med
katten
Det er dit ansvar som forældre og katteejer, at barnet og katten kan omgås.
Fra dit barn er lille, bør du lære ham eller
hende, at man er god ved dyr. Kan dit
barn ikke respektere kattens grænser, så
undgå, at de er sammen. Er det en andens barn, så luk da katten ind i et andet
rum, når barnet er tilstede, og forklar
barnet, at katten ikke kan lide børn.

24

Børn under 6 år bør ikke være alene med

at sige fra overfor barnet med kradsen

dyr – og derefter kun hvis de har lært

eller bid – for det hjalp jo ikke at gå!

korrekt omgang med dyr.
Ros katten og barnet, når de udviser
Katten bør have et ”helle”

god omgang med hinanden

Hvis den har et helle, der enten er højt

Vi har en tendens til kun at straffe, når

oppe eller under/bagved noget, kan

tingene ikke går, som vi vil have det. Ved

den meget nemt komme væk, og dette

at rose bliver det meget tydeligt for både

signalerer til barnet, at det er helt slut

kat og barn, hvad det er, du forventer,

med kontakten. Det er vigtigt, at barnet

og vis derved katten, hvor søde børn

respekterer dette, ellers vil katten ikke

egentlig er.

føle, at det virker at gå. Derfor må den
ty til en anden løsning fx at kradse/bide!

Lær barnet sove- og madro

Hvis ikke barnet respekterer kattens

Når katten spiser og sover, skal den være

signaler, vil den også hurtigere og hur-

i fred. En kat, der bliver forskrækket,

tigere vælge at gå, og til sidst forbinde

bliver mistroisk overfor barnet, og den vil

banet med ubehag og med det samme

sandsynligvis reagere med krads.

fortrække, når barnet kommer.
Lær at læse kattens signaler
Lær barnet at kalde katten til sig for at

Begynder halen at bevæge sig, tænker

lege og klappe: Hvis katten ikke kommer,

katten – jo mere halen bevæger sig, jo

er det, fordi den ikke er interesseret i at

tættere er den på handling. Desuden

omgås barnet. Så vil det kun forværre

betyder ører, der er lagt ned, og knurhår

situationen, hvis barnet alligevel klapper

der er trukket tilbage, at katten er ir-

den. Hvis barnet bliver ved med at følge

riteret.

efter katten, vil den til sidst være nødt til

25

Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Voksen han

Top 5 Voksen hun

Nr. 1
NW. GIC. Jaquet Bounty
RAG a 03
814,71 point
Ejer: Karen Kalmeyer Jaquet

Nr. 2
SC. Hindkjær’s Frej, JW, DSM, DVM
OCI b 24
799,77 point
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Nr. 1
NW. SC. Nuance’s Zaga, DVM
SBI a
786,49 point
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Nr. 3
NW, SC Persefelis Jesse James, DSM,
DVM
PER ns 11
785,96 point
Ejer: Sylvia & Allan Outrup

Nr. 4
SC. Amal Tangerine & Faeton
OSH n 25
780,87 point
Ejer: Inge Lise Jensen

Nr. 3
SC. Wehnert’s Vega
EUR n 22
748,27 point
Ejer: Claus og Susanne Wehnert

Nr. 5
GIC. Ideal Cat Klondike
PEB b 83
702,03 point
Ejer: Mette Mejdahl
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Nr. 5
SC. Rokakitho’s Cassiopeia, DVM
SBI b
671,70 point
Ejer: Kia Nielsen

Felis Danica
Top 5 Hankastrat

Nr. 2
IC. Hidaya’s Fie
PER g 01 62
781,86 point
Ejer: Tove Asger-Olsen

Nr. 4
GIC. Toonscat’s J-Lo
NFO n 01 23 64
682,59 point
Ejer: Annette Kjelstrup Hansen

Nr. 1
NW. EC/EP. SW, WW09 Iah-Ra’s Osiris,
DSM, DVM, DM
ABY n
806,46 point
Ejer: Pia Slot

Nr. 2
IP. Fagan’s T.J. Maxx
NFO n 23
798,59 point
Ejer: Anders Daniel Møller

Nr. 3
SP. Malevitch Arthur Pendragon
RUS
797,25 point
Ejer: Henrik Vaabengaard

Nr. 4
WW14, GIP Star Wars Master Yoda, DSM
EXO d
795,90 point
Ejer: Annika Billing

Nr. 5
WW13, IC/GIP. Catika’s Carlos
Cayetano, DVM
SOM n
791,89 point
Ejer: Tine Jensen
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Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Hunkastrat

Top 10 Killing/Ungdyr

Nr. 1
NW. GIP. Harmakhet’s La Bostella
NFO f 09 22
806,09 point
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Nr. 2
GIC/GIP. Despite of Destiny Terra Felis,
DSM, PER f 01
791,37 point
Ejer: Lis og Henning Larsen

Nr. 1
NW. Nightsky’s Blue Moon Special, JW
PER ay 11
652,23 point
Ejer: Sylvia & Allan Outrup

Nr. 3
GIP. Oddenvejen’s Moonlight Serenade
SBI c 21
785,64 point
Ejer: Gerd Jahn

Nr. 4
IP. O Feline Hawai
PEB b 23 83
761,87 point
Ejer: Mette Mejdahl

Nr. 5
Nissen’s Simba, JW
SIA n 21
630,58 point
Ejer: Annelise & Erik Nissen

Nr. 5
IP. Fagan’s Lady Beetle
NFO f 09
749,93 point
Ejer: Anders Daniel
Møller

Nr. 8
WW14, IP. Lindow’s Anando
BUR d. 612,45 point
Ejer: Claus Lindow Hansen
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Nr. 2
White Secret Adobe Howmann, JW
PER n 33
651,02 point
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Nr. 3
Grashoppers Spotlight
PER ns 22 62
638,24 point
Ejer: Anne Marie Andersen

Nr. 4
CH. Abraxas Money Penny
PER f
631,58 point
Ejer: Fanny & Lenette Nielsen

Felis Danica
Årets huskat
1 Anton
650,13 point.
Ejer: Lena Mark

Nr. 6
Alnashar’s Freemann, JW
EXO e
616,17 point
Ejer: Lis & Henning Larsen

Nr. 7
CH. Europa’s Måske i morgen
NFO gr. IV
615,51 point
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen

Nr. 9
Jaquet Vanilla
RAG a 03
611,93 point
Ejer: Karen Kalmeyer Jaquet

Nr. 10
Namyslo’s Carla
PER f 03
611,00 point
Ejer: Susanne & Frank Sarong

1 Gold Nugget
650,13 point. Ejer: Lisette &
Jan Siigaard Henriksen
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Serie: Seniorkatten

Seniorkatten II
Dette er sidste del i serien omhandlende
seniorkatten og de aldersrelaterede
konsekvenser et langt liv kan have for
katten.

Tekst og foto: Dyrlæge Christa Hede
og Dyrlæge Amalie Sejr
Centrum Dyreklinik København

I forrige artikel beskrev vi aldringsproces-

om katten har ondt. Symptomer kan

sen samt problematikken omkring ned-

være, at katten ligger mere ned og er

sat nyrefunktion og forhøjet stofskifte.

blevet mindre aktiv. Dette kan også

I denne del af artiklen om seniorkatten

skyldes den er blevet ældre, men selv

gennemgår vi ledlidelser, kræft og

den ældre kat, bør have tider i døgnet

kognetiv dysfunktion også kaldet Alzhei-

hvor den godt vil lege. Hvis katten har

mers hos kat.

ondt i ryggen, kan det vise sig ved at
den ikke vil kæles ned ad ryggen eller

Ledlidelser hos den ældre kat

ved lænden. Den kan også begynde at

Progressiv degenerering af led eller

værge sig, når den skal løftes op af sin

osteosrthritis (OA),

ejer. Ved rygproblemer

erkendes hyppigere i

ses det ofte at den

klinikken nu, dels som
følge af, at vi ser et
stadigt stigende antal
seniorkatte i klinikken,
men også fordi der er
øget opmærksomhed
på problemet. Studier

70-90% af
katte over 12 år
rammes af en
eller anden form
for ledlidelse

har vist at mellem

nederste del af pelsen
på ryggen ikke er så
fint soigneret som den
øverste del af pelsen.
Hvis det er benene
katten har ondt i kan
den udvise halthed på
en eller flere ben, hvil-

70-90% af katte over

ket heldigvis er nemt

12 år rammes af en eller anden form

for ejer at tolke. Ondt i benene kan også

for ledlidelse. Dette er et højt antal, og

manifestere sig ved at katten begynder

derfor vigtigt at være klar over som kat-

at urinere eller besørge udenfor bakken

teejer. Ledlidelser kan være vanskelige at

(oftest ved høj bakke), eller ikke hopper

opdage hos sin kat, da katte generelt er

op på yndlingspladsen i vindueskam-

gode til at skjule smerte og ubehag. Der

men.

er dog flere typiske tegn og adfærdsæn-
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dringer, som kan skyldes ledproblemer

Fysiologisk opstår smerte i leddene

og bør lede opmærksomheden hen på

som følge af skade på ledbrusken og

Miellis Apollo (blå). Ejer Dorthe Mikkelsen.

efterfølgende inflammation i leddet

og ikke alle katte reagerer når leddene

medfører øget inaktivitet, som også er

og nedbrydning af ledbrusk og knogle.

manipuleres eller bevæges af dyrlægen.

skadelig for leddene. Et vægtprogram

Ledbrusken ligger som en beskyttende

Det kan derfor være nødvendigt med

for at opnå idealvægt er derfor altid helt

pude mellem knoglerne i leddet, og som

en scanning eller en røntgenundersø-

essentielt hvis katten er overvægtig.

katten bliver ældre så svækkes brusken

gelse, for at bekræfte en mistanke om et

og den bliver mere skrøbelig og mod-

ledproblem.

tagelig for skade. Ledproblemer kan

Diæt: Den rette kost kan hjælpe katten
med ledprobelmer idet de fleste leddiæ-

udover aldring også opstå på grund af

Hvad kan vi gøre for katte med

ter har højt indhold af omega 3 fedtsyrer

overvægt, traume eller efter infektion

ledproblemer

(EPA, DHA). Som beskrevet under CKD i

i leddet. I klinikken kan det være svært

Vægtkontrol: Vægt er en meget vigtig

første del af seniorkatten, så har DHA og

at se, om katten halter eller har ondt,

faktor. Overvægt belaster leddene og

EPA en beskyttende effekt på nyrevævet,
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Eva Munnecke med
Gucci på snart 14 år.
Gucci har periodevis
lidt problemer
med urinvejene
da hun har en lille
nyresten siddende
i den ene urinleder.
Gucci har også
slidgigtforandringer i
ryggen (spondylosis)
men klarer sig fint.
Hun bor inde det
meste er året, men er
med i sommerhus om
sommeren.
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men studier har også vist at de samme

led på grund af løs knæskal/patellaluxa-

omega 3 fedtsyrer, virker antiinflam-

tion; Abyssiner, Devon Rex, MaineCoon,

matorisk på ledlidelser, og reducerer

Følgende racer er disponeret for lidelser i

aktiviteten af nogle af de enzymer som

hofteled/hofteledsdysplasi; Maine Coon,

ødelægger ledbrusken. Fedtsyrer har

Perser, Siameser og Abyssiner.

også vist at kunne hjælpe til i regeneration af beskadigede nerver. Fysioterapi

Kræft hos katte

og laser, varme eller massage er en god

Kræft er en lidelse som er kendetegnet

ide, især inden ledproblemet er blevet

ved en ansamling af abnormale celler i

udtalt, idet mange katte kan være

kroppen, som bliver ved med at dele sig

umulige at arbejde med ved svær grad

og vokser hurtigere en normalt og uden

af OA. Glucosamin og chondroitinsulfat

kroppen kan kontrollere dem. Kræft kan

er begge centrale bestanddele af led og

deles i benigne (godartede) og maligne

brusk og stofferne er tilsat i de fleste led-

(ondartede) former. De benigne former

diæter. Stofferne menes at kunne have

er ofte ikke invasive og forbliver hvor

en gavnlig effekt på ledbrusken. Der er

de er. De maligne former invaderer ofte

ikke kliniske studier til endnu at under-

omkringliggende væv eller organer og

støtte denne påstand.

kan spredes til andre steder i kroppen
(metastasere). Typisk spredes kræftcel-

Medicin: Hvis den ældre kat er ramt af

ler via blodet eller via lymfesystemet.

smerter i sine led er det vigtigt at hjælpe

Selvom kræft ses hyppigere hos hunde

den. Katte bliver ofte
nedstemte og indadvendte og inaktive
af at føle smerte. Et
ældre liv skal være et
godt liv og at give sin
kat smertestillende
medicin dagligt eller

end hos katte så er

Kræft hos katte
er ligesom hos
mennesker oftest
en multifaktorel
sygdom

sygdommen ofte ret
almindelig hos den
ældre kat. Når den
erkendes er den desværre ofte malign.
Kræft hos katte er

i perioder kan være

ligesom hos men-

en rigtig god ide. Når

nesker oftest en

katten smertestilles bevæger den sig

multifaktorel sygdom. Af årsager kan

mere og for en øget livskvalitet. Hvilken

nævnes carcinogener, som ex UV-lys, der

medicin og hvor hyppigt katten skal

kan forårsage pladecelle carcinom/squa-

medicineres bestemmes i samråd med

mous cell carcinoma (SSC) hos katte. SSC

dyrlægen. Ofte kan medicinen reduceres

er en aggressiv hudkræft der ses på kat-

hvis katten samtidigt for en leddiæt og

tens ører og næse og skyldes for kraftig

tilskud af omega 3 fedtsyrer. En varme-

og hyppig exponering af sollys. Katte kan

pude og bløde tæpper er også en god

også få kræft af en virus som forårsager

ide.

leukæmi; Feline Leukemia Virus eller
FeLV. FeLV er et retrovirus som kan over-

Genetik: Munchkin katte er avlet med en

føres mellem katte via tæt kontakt, bid

genetisk defekt/mutation som bevirker,

eller via modermælken eller ved fødsel.

at for- og bagben ikke vokser normalt.

Aldring er også en faktor. Incidensen

Som følge af denne misvækst er racen

af kræft hos katte øges med alderen,

prædisponeret for ledproblemer. Følgen-

ligesom det er tilfældet hos mennesket.

de racer er disponeret for lidelser i knæ-

Som katten bliver ældre har kroppen
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Wild Africa Fire Captain of Benga, BEN. EJer: Eva Hellerud

sværere ved at kontrollere mekansiner

væv i de fleste steder i kroppen, ex. i lym-

Kognetiv dysfunktion/alzheimers

som kan holde celledeling og cellevækst

feknuderne som kan være forstørrede.

hos kat

nede. Oftest er årsagen til at kræften er

Kognetiv dysfuntion syndrome (CDS),

opstået dog ukendt- ligesom det også er

Hvad kan vi gøre for katte med kræft

Alzheimers eller Senior Dementia hos kat

tilfældet hos os mennesker.

Det er meget individuelt hvad der kan

er karakteriseret ved en adfærdsændring

gives af behandling mod kræft. Katte

hos den ældre kat, som ikke kan tilskri-

De mest almindelige steder katte for

kan vaccineres mod FeLV, så risikoen

ves en medicinsk årsag og som menes

kræft er i huden, i de hvide blodlegemer

for denne kræftform næsten fjernes. Et

at skyldes ændringer i hjernen med tab

(leukæmi og lymfom), i munden, tarm-

fåtal af katte kan modtage kemoterapi. I

af normal opførsel tilfølge. Årsagerne til

systemet og i mælkekirtlerne. Oftest

mange tilfælde kan kræftknuden fjernes

disse ændringer er ikke klarlagte, men

klassificeres kræften ud fra det væv den

kirurgisk, men ofte er prognosen for

der er teorier om en kompromitteret

oprindeligt er opstået fra. Den mest

katte som for diagnosticeret kræft reser-

eller nedsat blodgennemstrømning

almindelige kræftform hos katte er lym-

veret, da den ofte er udbredt eller malign

gennem hjernen og mange års påvirk-

fosarcoma. Ca. 1/3-del af alle kræftfor-

når diagnosen stilles.

ning af frie radikaler ( se evt. første del

mer hos katte er lymfomer. Denne type

seniorkatten) kan være vigtige faktorer

kræft er oftest en solid cancer type som

Genetik: Siameser katte syntes at være

i udviklingen af CDS. Det anslås at om-

forårsager abnormal vækst af lymfocyt-

prædisponerede for at udvikle lymfomer,

kring 1/3-del af katte mellem 11 og 14 år

ter (hvide blodlegemer)og kan findes i

og ofte lymfomer i mave-tarmkanalen.

udvikler mindst en form for aldersrelate-
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ret adfærdsproblem, som syntes at være

Udover kosten så er stimulering af katten

relateret til CDS, og dette antal stiger

vigtigt da det ”holder hjernen i gang”.

som katten bliver ældre. For at kunne

Det kan være at kæle mere med katten

diagnosticere CDS er en fuld klinisk

og eventuelt børste katten dagligt og

undersøgelse og blodprøve nødven-

udfordre med forskellige nye lege. Vig-

dig, da det er vigtigt at udelukke andre

tigt er dog at katten ikke stresses med

hyppige aldersrelaterede sygdomme.

for mange nye tiltag, da dette i værste

CDS er nemlig fortsat en ”udelukkelses”

fald vil øge de uønskede symptomer, der

diagnose.

allerede er opstået. Der er efterhånden
også mange produkter som hjælper kat-

De mest almindelige symptomer katte

te med adfærdsproblemer. Duftspredere

med CDS udviser er; periodevis desori-

som Pet Remedy og Feliway (feromo-

enteret, ændret interaktion med familien,
der både kan betyde
at katten søger væk,
men også kan betyde,
at katten konstant
søger sin ejer. Der kan
ofte ses ændringer i
kattens døgnrytme,
og katten bliver ofte

ner) og Zylkene eller

Det er
efterhånden ikke
ualmindeligt
at katte lever til
de er mellem
17 og 20 år

Kalm (kosttilskud)
er alle uskadelige
produkter som virker
beroligende på katten
og kan mindske den
uønskede adfærd.
Endelig er der medicinske produkter, som
er begyndt at blive

urenlig. Meget ofte

anvendt på kat, men

begynder katten at

der er endnu ingen

vokalisere højt indenfor og ofte om nat-

godkendte. Der har været forsøg med

ten. Katten virker stresset eller rastløs og

produktet Selegiline, der er et humant

kan sidde længe og stirre ind i væggen

produkt mod Parkinsons og som er

eller på en ting. En del katte ”glemmer”

godkendt til hunde med demens i blandt

også at spise.

andet England. Dette stof har ved forsøg
vist sig at reducere desorienteringen,

Hvad kan vi gøre for katte med CDS

vokaliseringen og den sterotype adfærd

Selvom det ikke er muligt at kurere katte

hos katte med CDS.

med CDS, så kan der gøres forskellige
tiltag for at lette kattens symptomer.

I de to artikler omhandlende Seniorkat-

Diæt; Det er også her vigtigt at vælge

ten, kan det virke som om der er flere

det rigtige foder til katten, idet diæter

problemer ved at have en seniorkat end

med øget indhold af flere forskellige B-

der er glæder. I få tilfælde kan dette

vitaminer samt vitamin E, betacarotene

være sandt, men langt størstedelen af

og essentielle fedtsyrer, menes at kunne

de katteejere, som har haft en ældre kat

begrænse den oxidative skade for hjer-

vil ikke have været oplevelsen foruden.

necellerne. L-carnitine og alfa-liponsyre

Det er efterhånden ikke ualmindeligt at

og forskellige mineraler har også vist at

katte lever til de er mellem 17 og 20 år.

have gavnlig effekt på hjernecellerne-

De af os som har prøvet at have en kat

det er dog ikke videnskabeligt testet på

i så mange år, ved at det er et kæmpe

katte endnu. Senior diæter har ofte tilsat

privilegium at følge med i dens rejse

flere af de ønskede produkter til foderet.

gennem livet.
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Portræt af en opdrætter

DK Jaquet
Præsentation af: Karen Jaquet
Stamnavn: DK Jaquet
Race: Ragdoll
Tekst og foto: Karen Jaquet

Dyr har altid haft en stor plads i mit

forblev skræmt og ikke særlig social

hjerte, selvom mine forældre ikke

overfor andre end mig.

altid har været lige begejstret for mine
anskaffelser. Jeg måtte virkelig kæmpe

Senere flyttede katte af racen norsk

en stor kamp for at få mit første dyr. Jeg

skovkat, maine coon og perser ind,

brugte en hel lang sommer med at ligge

hvorefter min kæreste nævnte en race,

fælder mod havens fugle og først da der

jeg aldrig havde hørt om før – nemlig en

var bid i en fælde, fik jeg lov til at få mit

ragdoll.

første dyr – og det blev
en undulat.
Katte kom slet ikke på
tale i mine forældres
hjem, men da jeg flyttede hjemmefra var
Serie: Opdrætterportræt
Som noget nyt vil Kattemagasinet begynde at bringe opdrætterportrætter i bladet, der tjener
til formål at give indblik i andres
opdræt – så vi måske kan blive
klogere på hinanden og på kattene.
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en killing det første,
jeg anskaffede mig.

Det kan siges
simpelt – jeg
faldt pladask for
denne smukke
blåøjede race

Killingen var født af en
delvis vildkat og blev

Det kan siges rimeligt
simpelt – jeg faldt pladask for denne smukke
blåøjede skønne race
med det mest fantastiske temperament!
Jeg læste alt det materiale jeg kunne fremskaffe om racen, tog på

skræmt hevet ud fra under verandaen,

udstillinger og besøgte opdrættere for

da jeg kom efter den – og der lærte jeg

at vide så meget som muligt om racen,

min første lektion i, hvor vigtigt socialise-

inden jeg fandt en smuk brun colorpoint

ring er i killingens første levemåneder. En

killing på Bornholm. Denne killing havde

meget dyrekøbt lektion, for min killing

jeg planer om, at skulle danne grund-

Portræt af en opdrætter
NW GIC DK Jaquet Bounty, JW - 10 måneder gammel.
Fotograf Kim Skipper Pedersen
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Portræt af en opdrætter
laget i mit kommende opdræt - nemlig
Solskinøens Merobe.
Set i bakspejlet ville jeg have ønsket, at
jeg havde købt min kat hos en opdrætter, der ikke kun har sit opdræt med
henblik på at lave dejlige killinger, men
som også prioriter at være tro mod standarden og hele tiden bestræber sig på at
forbedre kvaliteten.
Sammenligner jeg min første ragdoll
mod de katte, jeg har gående hjemme
nu, har de ikke meget mere end farven
til fælles.
Sammen med anskaffelsen af Solskinøens Merobe begyndte en ny æra for mig
– nemlig katteudstillinger.
Jeg lærte utrolig meget af at være
CH DK Jaquet Vanilla. Fotograf Karen Kalmayer Jaquet
S Krickelins Vilma. Fotograf Karen Kalmayer Jaquet
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på udstillinger – ikke fordi der på det

Portræt af en opdrætter
tidspunkt var særlig mange ragdolls på
udstillingerne, men fordi jeg fik en dommerbedømmelse af katten sammenhold
mod standarden.
Jeg havde læst standarden adskillige
gange og kunne for eksempel forholde
mig til at øjnene skulle være blå, men
at ”yderste del af øjet skal være i niveau
med ørets base” var knap så ligetil.
Derfor var det en rigtig god træning i, at
hvad jeg så som min kats stærke og som
sin knap så stærke sider, nu også var det
som dommerne så.
Efter at have deltaget i udstillinger i
nogle år, lærte jeg også at være tro mod
mig selv, og hvordan jeg tolker standarden. Da jeg begyndte at få nogle rigtig
gode katte, kunne jeg ikke helt forstå, at

CH ES OlympoDolls Maia. Fotograf Karen Kalmayer Jaquet

på den ene udstilling gik min kat helt til
tops med hjerter på dommerbedømmelsen og den næste dag kunne han knap
nok få sit certifikat, selv om han var helt
alene i klassen. Havde jeg så en god eller
knap så god en kat?
Jeg lærte at stole på de kvaliteter, som
jeg synes en ragdoll skal have ud fra standarden og arbejde videre på at forbedre
det, og ikke udelukkende læne mig op af
dommerbedømmelserne.
Et lille års tid efter jeg havde anskaffet
min første ragdoll begyndte jeg at ledte
efter en hankat til parring. Som ny i katte
verdenen var det ikke nemt at købe sig til
en parring, så jeg anskaffede mig min kat
nr. 2 – en dejlig hankat nemlig Seierø’s
Black Raven.
Sammen fik de 2 nogle kuld – og nogle

IC DK Jaquet Brazil, JW. Fotograf Marianne Kjær Jensen
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rigtig dejlige kælekatte. Jeg havde en

Desværre måtte jeg tidligt kastrere min

strategi om, at de første mange kuld

dejlige hankat, da han ikke trivedes

skulle sælges som kælekatte, da jeg ikke

som fertil. Dette er endnu en af mine

følte, jeg havde den fornøden kendskab

prioriteringer, at det skal være på kattens

til, at jeg kunne spotte en avlskat med

præmisser. Han lever nu i bedste velgå-

de rigtige kvaliteter, inden killingerne

ende som forkælet kastrat, og det er det

flyttede hjemmefra.

bedste jeg kunne gøre for ham!

Jeg lærte rigtig meget af at studere

Jeg var på udkig efter en ny hankat. Til

killingernes udvikling, mens de boede

forskel fra mit køb af min første ragdoll,

hos mig og følge dem videre i deres

var jeg nu begyndt at studere stamtav-

nye hjem. Jeg noterede forskellige træk

ler, sammenligne de kuld som foræld-

hos den enkelte killing og fulgte disse

redyrene og anerne bagud havde lavet,

træk i årene fremefter for at se, om min

se efter om forældredyrene testede

prognose holdt skik.

negative overfor arvelige sygdomme og
så videre.

I mit 4. kuld prøvede jeg at beholde en
DK Seierø’s Black Raven. Fotograf Dan Thordahl
Jørgensen
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killing hos mig selv og først i det 9. kuld,

Valget faldt på en polsk opdrætter,

solgte jeg min første avlskilling.

hvor jeg reserverede en han i et kuld,

Portræt af en opdrætter

CH DK Solskinøens Merobe. Fotograf Dan Thordahl Jørgensen

der endnu ikke var født – og jeg blev

han lov til at forblive fertil og lave nogle

de efterfølgende år - alle anskaffet efter

bestemt ikke skuffet! En kold november

dejlige killinger.

nøje studering af stamtavler, hvordan

aften landede jeg i Aalborg lufthavn med

forfædrene har præget deres kuld, hvad

den skønneste, dejligste og roligste lille

jeg selv manglede at få tilført de katte,

hankilling, som senere hen viste sig, at
være starten på en forrygende udvikling
af mit opdræt - nemlig NW11 CH Gambito Ragdolls, JW.
Gambito lignede noget mere standarden
end min første ragdoll og avlsmæssigt
giver han meget af sine kvaliteter videre

Jeg havde
fået blod på
tanden og fik
skaffet flere
udenlandske
hunkatte hjem

til sine killinger.

jeg allerede havde i mit opdræt samt at
de var sunde og raske og uden anmærkninger i PKD eller HCM tests.
Jeg har nu 8 katte i mit opdræt. 7 er mit
max antal fertile katte jeg vil have, da
kattene skal kunne trives og jeg skal
have tid til dem - også selvom jeg har et
fuldtidsjob. Dette har blandt andet også
bevirket, at jeg har en kat ”udstatione-

Heldigvis trives Gambito rigtig godt som

Jeg havde fået blod på tanden og fik

ret” hos min gode veninde og fodervært

fertil og så længe han har det godt, får

skaffet flere udenlandske hunkatte hjem

Tabita Kehlet (DK TabiRags).
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Ragdollen er blevet meget mere udbredt

øjne bliver åbnet for muligheder, jeg ikke

end, da jeg startede i 2007 og flere

lige selv havde fået øje på.

opdrætter og udstillere er kommet til
siden.

Efter jeg startede mit opdræt, er
Ragdollklubben blevet stiftet. Her kan

Gennem udstillinger lærte jeg min gode

interesserede finde en masse oplysnin-

veninde Anneth Slot (DK Maine Malawi)

ger om racen, finde opdrættere, deltage

at kende, og da vi fandt ud af, at vi har

i aktiviteter om ragdollens genetik, pels

ens indstillinger til katteopdræt og

pleje med videre.

ragdoll standarden, startede vi et avlssamarbejde.

For interesserede, kommende og nye
ejere af ragdoll er dette et rigtig godt

Dette har blandt andet bevirket, at vi

sted at starte og dels få en masse infor-

sammen har indkøbt et par hankatte,

mation, men også kontakter til opdræt-

som vi kan bruge i vores opdræt, men

tere eller mangeårige ragdoll ejere,

det gør også, at vi kan sparre med hin-

hvor alt vedrørende ragdollens adfærd,

anden om for eksempel vores avlsplaner.

sygdomme med videre kan drøftes og

Anneth er rigtig god til at tale til min

debatteres.

hjerne, når jeg udtænker planer, som

NW GIC DK Jaquet Bounty, JW. Fotograf Karen
Kalmayer Jaquet

udspringer fra mit hjerte. For mig er

Et sådant tilbud savnede jeg, da jeg

vores samarbejde en kvalitet til at holde

startede med ragdolls i sin tid.

mit opdræt i stadig fornyelse og at mine
Når en kælekats køber henvender sig til
mig med henblik på at købe en killing fra
mit opdræt, aftaler jeg altid at de kommer på besøg hos mig eller en anden
opdrætter og ser ragdollen ”live”. Ét er
at læse sig til information om ragdolls,
noget andet er selv at danne sit indtryk
ved et fysisk møde.
For mig giver det også et udmærket
indtryk af, om det lige er den race killingekøberne efterspørger. Hvilke kvaliteter
de i givet fald prioritere højest i. Deres
kommende killing, giver mig en mavefornemmelse af, om det er et hjem jeg vil
betro en af mine killinger og lign.
Ligeledes når jeg får henvendelser på
avlskillinger spørger jeg altid til, hvad de
gerne vil have forbedret i deres opdræt
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PL Koc Pol Cat Atena. Fotograf Karen Kalmayer Jaquet

og søger at finde en killing, der tilsvarer

Jeg har f.eks. siddet med et kuld på 10

Heldigvis har jeg haft langt flere gode

det der efterspørges.

killinger, hvor morkatten ikke var helt

oplevelser end dårlige og jeg ville slet

fortrolig med de levende væsner, der

ikke ønske et liv foruden katte.

Da jeg startede med racen havde jeg slet

bevægede sig rundt i fødekassen og på

ikke forudset, hvor meget min interesse

3. døgn med minimal søvn og uden den

Mit katteopdræt startede som min

for ragdoll vil gribe om sig.

store fremgang for den nye kattefami-

hobby, men har hurtigt inddraget hele

lie, slog mit dejlige
Jeg var videbegærlig og fandt hurtig

netværk til, da jeg var

ud af, at jo mere jeg lærte – jo mere

længst ude. De hjalp

fandt jeg ud af at jeg ikke vidste. Så jeg

mig videre en sen nat-

mødte op til JYRAK studiekredse, JYRAK

tetime. Det vil jeg for

seminar, Felis Danica Diplom Opdrætter

altid være Gitte og Orla

uddannelse med videre og sugede læ-

Dahm (DK Jungleman)

ringen til mig. Denne læring er bestemt

taknemmelig for, at de

ikke slut, så jeg deltager gerne i stort og

var der for mig.

småt for at bliver klogere.

familien – det kan

Jeg fandt hurtig
ud af, at jo mere
jeg lærte – jo
mere fandt jeg
ud af at jeg
ikke vidste

simpelthen ikke andet.
Hele familien er jo
med, når killingerne
socialiseres, katte skal
bades, katte skal soves
med og meget andet.
For mig er det en
sidegevinst, at vi som

Men selv om det var

familie deler denne

Teori er rigtig godt, men kan ikke stå

en dyrkøbt erfaring,

dejlige hobby og hvem

alene – erfaring skal også til på godt og

så har jeg lært af den og jeg ved hvilke

ved – måske kommer der et par nye

ondt. Mit opdræt har ikke været lutter

muligheder jeg har, hvis jeg kommer i en

stamnavne og ragdoll opdrættere mere,

laglage, hvor alt har været rosenrødt.

lignende situation igen senere.

når mine børn flytter hjemmefra.
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Allergi
behandling
Mange katte får hårtab som følge af
allergi. I det følgende gives en beskrivelse
af undersøgelses- og behandlingsforløbet
af katten Nala, som kom på hudklinikken
i efteråret 2007

Tekst og foto:
Specialdyrlæge Lene Boysen

Sygehistorie

på bugen. Derudover findes ingen andre

Huskatten Nala, 3 år, kastrat, kommer

hudforandringer.

til undersøgelse med en syghistorie om
tyndhårethed på bugen og benene. Ejer

På baggrund af sygehistorie og kliniske

har bemærket, at katten slikker sig hyp-

forandringer er det mest sandsynligt, at

pigere end normalt. Det begyndte, da

Nala fejler en af følgende lidelser: 1) in-

den var 2 år gammel. Nala er indekat, og

fektion med mider (hårsækmider, skab-

den har ikke kontakt med andre katte.

mider, pelsmider) 2) lopper 3) ringorm

Der er aldrig set lopper, og der gives

4) allergi 5) psykisk betinget hårtab

ingen forebyggende loppemidler. Nala fodres
med forskellig slags
tørkost fra supermarkedet. Ejer har ikke selv
hudproblemer.
Klinisk undersøgelse
Ved den kliniske undersøgelse ses hårtab på
det meste af bugen (figur 1) og på indersiden

Ejer har
bemærket, at
katten slikker
sig hyppigere
end normalt.
Det begyndte,
da den var 2 år
gammel

af for- og bagben. Der

Yderligere
undersøgelse
Der tages prøver fra
huden til undersøgelse
for mider (hudskrab)
og ringorm (hårprøve),
som begge er negative.
Der undersøges for lopper ved at børste katten
med en loppekam,
og denne er ligeledes
negativ.

ses eksem med rødme
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og sårskorper i kanten af det bare om-

Undersøgelse for foderallergi

råde af benene, og enkelte røde knopper

Nala sættes på en hjemmelavet diæt

indeholdende en proteinkilde, den ikke

med en overfølsomhed overfor f.eks.

har fået før (strudsekød) for at teste for

husstøvmider (atopi). Det diskuteres

foderallergi. Katten skal fodres udeluk-

med ejer, hvilke yderligere undersøgelser

kende med dette foder i 8 uger. Ejer

der kan foretages. En hudbiopsi er næste

bliver bedt om at vurdere kløen i perio-

skridt.

den. Kløen sættes som
udgangspunkt til 100%.
Kontrolbesøg efter 8
uger. Kløen er reduceret med 20%. Huden er
uforandret. Det besluttes at forlænge diæten
med endnu 2 uger.
Kontrolbesøg efter 10
uger. Kløen er uændret

En hudbiopsi
er et lille stykke
hud, som tages
fra katten i
bedøvelse ved
brug af en
udstanser

siden sidste besøg.
Fodring med testdiæten

Hudbiopsi
En hudbiopsi er et lille
stykke hud, som tages
fra katten i bedøvelse
ved brug af en udstanser (punch). I denne
prøve kan hudens
celler vurderes, hvilket
foregår i mikroskop og
udføres af en histopatolog. Der tages prøver
fra Nalas hudforandrin-

afsluttes. Der var ikke tale om foderal-

ger og en enkelt prøve fra et område

lergi. Det er sandsynligt, at katten står

med normalt udseende hud.

Lene Boysen er
specialdyrlæge
og ph.d. i
hudsygdomme
hos kæledyr.
Hun driver en
hudklinik i Holte
på Rudersdal
dyreklinik
– se www.
dyrlaegeboysen.dk
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Histopatologisk svar: Forandringerne er
forenelige med en allergisk hudbetændelse. Diagnose: Atopisk dermatitis.
Kort om atopisk dermatitis hos kat
Atopisk dermatitis (AD) har siden
80’erne været anerkendt som en vigtig
årsag til kløe hos katte. Hos de samme
katte ses af og til luftvejsproblemer. Op
til 73% af alle katte med allergi har AD.
Sygdommen viser sig klinisk som 1) små
sår over ryggen (miliær dermatitis, figur
2) 2) ”head og neck pruritus” (figur 3) 3)
hårtab som følge af slikken 4) eosinofilt
granulom kompleks (EGC).
Figur 1. Bugen af katten Nala med hårtab som følge af øget slikkeaktivitet.
Huden er stort set uden forandringer.

Blandt
behandlings
mulighederne
hører immunoterapi, binyrebarkhormoner,
anti-histaminer
og ciclosporin

AD hos kat diagnostiseres normalt på
baggrund af en sygehistorie om kløe,
tilstedeværelse af små knopper i huden,
respons på glucocorticosteroid behandling og histologiske karakteristika
af forandret hud. Udelukkelse af andre
Figur 2. Kat med miliær dermatitis, hvor der ses hårtab og småsår over

sygdomme som foderallergi, ringorm,

ryggen. Katten slikkede sig meget der, og den viste sig at lide af allergi overfor

parasitære hudlidelser og loppeallergi er

husstøvmider.

vigtige elementer i diagnostiseringen.
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Behandling
Blandt behandlingsmulighederne hører
immunoterapi, binyrebarkhormoner,
anti-histaminer og ciclosporin. Resultatet af af en priktest (intradermaltest) og
blodanalyse (antistofmåling) anvendes
til udvælgelse af allergener til immunoterapi. Nalas ejer informeres om atopisk
dermatitis og om behandlingsmuligheder. Trods usikkerhed omkring effekten
af immunoterapi, vælges denne behandling. For at finde de allergener, som skal
være i immunoterapivæsken, udføres en
intradermaltest (figur 4) og en antistofmåling i blodet. På baggrund af disse undersøgelser (Intradermaltest og In-vitro

Figur 3. Kat med kraftig kløe på hovedet, hvor der ses store sår. Katten havde

allergitest) kan det konstateres, at Nala

allergi overfor lagermider.

er allergisk overfor husstøvmider.
Behandling
Immunoterapi med husstøvmideekstrakt påbegyndes. Ejeren instrueres i
bl.a. injektionsteknik og behandlingsinterval således, at indsprøjtningerne
kan foregå hjemme. Der aftales kontrolbesøg hver 3. måned de følgende 9
måneder. Efter de 9 måneder er kløen
reduceret med ca. 60%. Hårene er ved at
vokse ud, og der ses ingen hudbetændelse. Immunoterapien har virket således,
at katten nu har et liv uden nogen særlig
grad af kløe. Effekten vurderes som
tilfredsstillende. Det aftales at fortsætte
behandlingen med indsprøjtning hver
måned. Behandlingen er livslang. Der
aftales kontrolbesøg efter 3 måneder.
Figur 4. Priktest på kat (intradermaltest). Der indsprøjtes 15 forskellige
teststoffer i kattens hud, hvorefter testen aflæses for reaktioner i form af små
hævelser i huden ved indstiksstedet.
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Kræft
sygdomme
hos katte
Hvor almindeligt er kræftsygdomme hos
katte?

Af specialdyrlæge

Kræft forekommer væsentligt min-

Til gengæld ved man med sikkerhed,

i onkologi, Peter

dre hyppigt hos katte end hos hunde

at nogle virusinfektioner kan forår-

Maasbøl Skov, Odense

og kun ca. halvt så mange katte som

sage kræft hos katte. En af de hyppigst

hunde rammes af kræft. Til gengæld er

forekommende kræftformer hos katte er

kræftsygdommene hos katte ofte mere

leukæmi, som netop skyldes en virusin-

aggressive i deres natur end hos hunde.

fektion (FeLV). Heldigvis kan man i dag

Dyrehospital.

vaccinere mod denne kræftform, hvilket
De hyppigste områder, hvor kræftsyg-

gør, at den nu optræder mindre hyppigt

domme ses hos katte er i huden, den

end tidligere.

hvide blodlinie, mundhulen, mave- tarmsystemet og i mælkekirtlerne.

Hvad er symptomerne på kræft?
Generelt kan siges, at kræft i princippet

Hvad er årsagen til kræft?

kan udvikles i alle kroppens vævsstruktu-

Ligesom hos mennesker er årsagen til

rer. De kliniske symptomer kan være me-

den enkelte kræftlidelse hos katte ofte

get forskellige og der er ingen sympto-

ukendt og kan skyldes flere forskellige
faktorer.
Arvelighed er sandsynligvis en del af
forklaringen på nogle
kræftlidelser, ligesom
eksponering for sollys
og forskellige kemi-

mer, der automatisk vil

Arvelighed er
sandsynligvis
en del af
forklaringen
på nogle
kræftlidelser

kalier også vil kunne
medvirke til udviklingen af kræft.
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pege på kræft som den
eneste mulige sygdom.
Det vil altid kræve en
systematisk undersøgelse af den enkelte kat
for at fastslå årsagen til
symptomerne.
Det er dog sådan, at
det langt hyppigst er

ældre katte, der udvikler kræftlidelser

Taylan Naryschkina SIA n 21, ejer: Heide Petersen

end unge katte. Oftest vil kræften vokse

Hvordan diagnosticeres kræft?

langsomt frem, og i begyndelsen derfor

Hvis din dyrlæge får mistanke om, at

kun give ingen eller kun svage tegn på

din kat lider af en kræftlidelse, er der tre

sygdom – typisk svingende appetit og

spørgsmål der skal besvares for at stille

dermed vægttab.

en konkret diagnose og for at kunne
udarbejde en konkret behandlingsplan

I andre tilfælde vil der være markante

for den pågældende kat:

tegn på, at noget er galt. Det kan være
tydelige knudedannelser i huden, foran-

• Hvilken kræftlidelse er der tale om?

dringer i øjnene, opkastninger og/eller

• Hvor aggressiv er denne kræftlidelse?

diarré eller sår, der ikke vil hele.

•	Hvor udbredt i kroppen er kræftlidelsen?

Efterhånden som kræftlidelsen udvikler
sig, kan flere komplikationer støde til –

Svaret på spørgsmål 1 vil kræve en celle-

ofte som følge af, at den ødelægger det

eller vævsprøve fra det væv, hvor kræf-

væv den vokser frem i, og i nogle tilfælde

ten sidder. En celleprøve kan din dyrlæge

spreder sig i kroppen til andre væv og

ofte selv udføre og analysere. Den består

organer – dette kaldes metastasering og

i, at en kanyle føres ind i kræftvævet og

er en meget alvorlig komplikation.

celler trækkes med ud. Disse overføres
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Wimmerhales Trillevip. Ejer: Solveig Thomsen

til en glasplade, hvor de kan undersøges

gressiv kræftlidelsen er. Udtagelse af en

under et mikroskop. Denne undersø-

vævsbiopsi vil kræve, at katten kortvarigt

gelse er stort set
smertefri og kan ofte
udføres uden nogen
for bedøvelse.
Giver dette ikke
svar nok, må en
vævsprøve (biopsi)
udtages og sendes til
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bedøves.

Den rigtige
terapi kan være
strålebehandling, men den
er vanskeligt
tilgængelig

Endelig udføres en række
undersøgelser på katten
for at besvare spørgsmål 3
– hvor udbredt kræften er
i kroppen. Hertil anvendes
altid blod- og urinanalyser. Men også forskellige

et laboratorium, hvor

former for billeddiagno-

en eksakt diagnose

stik i form af røntgen,

oftest vil kunne bestemmes. Ydermere

ultralydsscanning og kikkertundersøgel-

vil vævsanalysen også kunne svare på

ser vil typisk anvendes. På enkelte større

spørgsmål 2, idet forskellige forhold i

dyrehospitaler er der også mulighed for

vævsstrukturen er et udtryk for, hvor ag-

CT-scanning, som giver et uvurderligt

overblik over udbredelsen af kræften ved

I andre tilfælde kan den rigtige terapi

mange specifikke kræftlidelser.

være strålebehandling, men den er vanskeligt tilgængelig i Danmark, idet kun

Hvilke behandlingsmuligheder er

KU-SUND (tidligere Landbohøjskolen)

der?

har adgang til denne behandlingsform.

Nu har man et rigtig godt overblik over
kræftlidelsen i den enkelte patient, og

Tidlig diagnosticering afgørende!

det kan nu besluttes, hvilken behand-

Det er vigtigt, at kræft diagnosticeres så

lingstype der vil være den rigtige. Det

tidligt i forløbet som muligt. Det sikrer,

kan være operativ fjernelse af kræften,

at en behandling tidligt kan sættes i

hvis den sidder tilgængelig for et sådant

gang, og øger chancen for at katten kan

indgreb. Også kemoterapi kan komme

overleve kræften i længere tid, end hvis

på tale – i Danmark er der 6 uddannede

der sættes ind på et senere tidspunkt.

veterinære onkologer, der er certificeret

Derfor skal du søge dyrlæge, så snart du

til at måtte behandle katte og hunde

har mistanke om sygdom hos din kat –

med kemoterapi – (se www.hundkat-

for kattens og din skyld!

cancer.dk). En kombination af operativ
fjernelse og kemoterapi vil også kunne
være en mulighed.

Billeder til KatteMagasinet
KatteMagasinet har ret til at anvende tilsendt materiale tidsubegrænset,
på alle måder og i alle nuværende som kommende udgivelser, herunder
også i forbindelse med markedsføring af bladet og Felis Danica.
Når billeder sendes til Kattemagasinet, forventes det, at afsender besidder
rettighederne til det sendte. Det er afsenders pligt at sikre sig de fornødne
rettigheder til at offentliggøre materialet. Eventuelle erstatningskrav
rettet mod KatteMagasinet vil blive videresendt til den enkelte person, der
måtte have krænket 3. parts rettigheder.
Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale
anvendes eller ej. Billeder, der bringes i forbindelse med artikler,
har som udgangspunkt ikke relation til den pågældende artikel, med
mindre andet er angivet.
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Voksen fertil nr. 1
GIC Malevitch She’s got
the look
RUS, født 26.08.2012
Point: 504
Opdrætter: Maria
Malevitch, Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 1
NW Persefelis Jesse James,
DVM DSM
PER ns 11, født 18.06.2008
Point: 504
Opdrætter: Allan og Sylvia
Outrup. Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 1
Hidaya’s Fie
PER g 01 62, født
07.02.2010
Point: 504
Opdrætter: Tove AsgerOlsen. Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 4
Thorkjærs Fleur
MCO f 02 21 62, født
24.11.2011. Point 492
Opdrætter: Helle og
Torsten Kjær Jespersen
Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 5
SC Red Line Maxxie, DVM
MCO n 03 22, født
05.05.2010. Point 488
Opdrætter: Marianne
Hinnerskov Yde
Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 6
GIC. Persefelis Enzo
PER ny 12, født 25.07.2010
Point: 487
Opdrætter: Allan og Sylvia
Outrup
Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 7
SC.Thunderball’s Tiger Lilly
MCO n 23, født
31.12.2006 Point 480
Opdrætter: Inge og Erik
Sørensen Ejer: Helle
Sivkjær & Mikkel Henriksen

Voksen fertil nr. 7
Dolas Bella
SBI n, født 08.06.2010
Point 480
Opdrætter: Dorthe
Kaalund
Ejer: Samme

Voksen fertil nr. 9
Valegas Junior of Hidaya
PER a 02 62, født
10.07.2009
Point 478
Opdrætter: Tove AsgerOlsen Ejer: Samme

Voksen fertil nr.10
GIC DVM DK Boholdt Gurli
Margrethe
EUR ns 22, født
16.04.2012 Point 473
Opdrætter: Pernille
Boholdt Ejer: Samme

Kastrat nr. 1
WW’14 GIP Star Wars
Master Yoda, DSM
EXO d, født 27.07.2011
Point: 515
Opdrætter: Annika Billing
Ejer: Samme

Kastrat nr. 2
GIC GIP Despite of Destiny
Terra Felis, DSM,
PER f 01 62, født
03.07.2009
Point: 511
Opdrætter: Lis og Henning
Larsen
Ejer: Samme

Kastrat nr. 3
GIC PR Mistral Terra Felis
PER n 02 21 62, født
28.04.2011
Point: 500
Opdrætter: Lis og Henning
Larsen
Ejer: Samme

Kastrat nr. 4
PR SC DK* Zafiramis
Paloma, DVM DSM
SIA a, født 02.11.2008
Point: 496
Opdrætter: Hanne Nording
Ejer: Samme

Kastrat nr. 5
Ajax Nefertari
RAG a 04, født 14.03.2012
Point: 488
Opdrætter: Lucjan Hunger
Ejer: Samme

Kastrat nr. 6
Thorkjærs Barcelona
MCO fs 22, født
03.07.2009
Point: 480
Opdrætter: Helle & Torsten
Kjær Jespersen
Ejer: Samme

Kastrat nr. 6
SP Chalounja Kurilkot, DSM
KBL fs 09 24, født
26.03.2007
Point: 480
Opdrætter: Elvira
Nagayeva
Ejer: Julie Nielsen

Kastrat nr. 8
Dolas Allie
SBI a, født 13.03.2010
Point: 474
Opdrætter: Dorthe
Kaalund
Ejer: Samme

Kastrat nr. 9
GIP Fyrendal’s Mongo Jerry
NFO d 02 21, født
03.01.2011
Point: 470
Opdrætter: Lene Merethe
Hansen
Ejer: Samme

Kastrat nr. 10
GIC PR DK* Silkyvans
Danny Diego
TUV n 62, født 18.11.2007
Point: 445
Opdrætter: Malene Thrane
Jørgensen
Ejer: Samme
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DARAKs
Topkatte 2014
Junior - Killing nr. 1
Malevitch Lady Liberty, JW
RUS, født 29.07.2013
Point: 504
Opdrætter: Maria
Malevitch
Ejer: Lise Vigsø

Junior - Killing nr. 2
Alnashar’s Freemann, JW
EXO e, født 06.01.2014
Point: 503
Opdrætter: Lis og Henning
Larsen
Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 3
Malevitch YES WE CAN
Cosmopolitan, JW
RUS, født 01.12.2014
Point: 500
Opdrætter: Maria
Malevitch Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 3
Joleigh Midnight of
Mandrake, JW
PER n, født 09.09.2013
Point: 500
Opdrætter: Annika Billing
Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 3
Nightsky’s Blue Moon, JW
PER ay 11, født 04.09.2013
Point: 500
Opdrætter: Allan og Sylvia
Outrup
Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 6
DK* Vandoll Shining Super
Star
RAG a 03, født 24.04.2014
Point: 488
Opdr. og ejer:
Christa Christiansen &
Flemming Riis

Junior - Killing nr. 7
Thiasen Terra Felis
PER, født 20-08-2013
Point: 478
Opdrætter: Lis og Henning
Larsen.
Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 8
Silky Catz Golden Delicous
KBL fs 22, født 10.12.2013
Point: 474
Opdrætter: Julie Nielsen
Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 9
Dolas Pajero
SBI n, født 03.2014
Point: 468
Opdrætter: Dorthe
Kaalund. Ejer: Samme

Junior - Killing nr. 10
IC DK Boholdt Linse Kessler
EUR ns 22, født 09.10.2013
Point: 466
Opdrætter: Pernille
Boholdt. Ejer: Samme

Huskat nr. 1
GiaGuyon’s Gold Nugget
HCS n 01, født 16.02.2012
Point: 500
Opdrætter: Lisette & Jan
Siigaard Henriksen
Ejer: Samme

Veteran nr. 1 - 490 point
SP Chalounja Kurilkot, DSM
KBL fs 09 24, født
26.03.2007
Point: 490
Opdrætter: Elvira
Nagayeva Ejer: Julie Nielsen

Veteran nr. 2
GiaGuyon’s Bright blue
Crystal SBI a 21, født
14.04.2007 Point: 480
Opdrætter: Lisette & Jan
Siigaard Henriksen
Ejer: Samme

Veteran nr. 3 – 290 point
SC.Thunderball’s Tiger Lilly
MCO n 23, født
31.12.2006 Point: 290
Opdrætter: Inge og Erik
Sørensen Ejer: Helle
Sivkjær & Mikkel Henriksen
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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 eller
indscannede titelblade. Det skal være ren tekst, der kan
kopieres direkte ind på siden

SC

SP

SP

GIC

Eife’s Ebenezar McCoy

Dee Chandee’s Aijo

DK Suka’s Ophelia Arnu

Pigalop’s Obelix

EUR ns 22

SBI a

SBI n

EXO e 03

født: 21.9.2011

opdrætter & ejer: Eva Køhler
Resultater:
Årslev 13
Ålborg (WS) 13
Brædstrup 14
Brædstrup 14
Lahti (FIN) 14
Prag (CZ)
Prag (CZ)
Årslev 14
Hedensted 14
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CACS
CACS, BIV, NOM
CACS, BIV, BIS
CACS, BIV, NOM,
CACS
CACS
CACS, BIV
CACS, NOM
CACS

Født d. 16.08.10

21-04-2008

29.09.2010

Opdrætter: Malou Trige Andersen
Ejer: Vicki Nielsen

Opdrætter/ejer: Susanne
Kausmally

Opdrætter: Bettina Petersen
Ejer: Bettina Petersen

Resultater:
Berlin 14
Årslev 14
Vrå 14
Vrå 4
Vorbasse 14
Vorbasse 14
Haslev 14
Vissenbjerg 14
Vissenbjerg 14
Brædstrup 15
Brædstrup 14

Resultater:
Flensborg 12
Vamdrup 12
Vamdrup 12
Årslev 12
Årslev 12
Brædstrup 13
Fredericia 13
Herning 13
Vamdrup 13
Vorbasse 14
Vissenbjerg 14

Resultater
Fredericia 12
Frederiks 12
Køge 12
Årslev 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Glinde DE 12
Brædstrup 13

CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM BIV
CAPS BIV
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS BIV
CAPS BIV

CAPS, BIV, NOM
CAPS
CAPS, BIV, NOM
CAPS, NOM
CAPS
CAPS
CAPS, BIV, BOX
CAPS, BOB 2
CAPS, NOM
CAPS, BIV, NOM
CAPS BIV BOB 1

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB

GIC

GIP

IC

IC

Westpoint We Will We
Will ROCK YOU!

Badina’s Flora Danica

Westpoint YES WE CAN!
YES WE CAN!

Namyslo’s Wictoria

Født. 23-10-2012

ABYp

Født. 23-10-2012

PER g 03

PER e

født 11.05.2010

PER g 03

Født: 23.06.2012

Opdrætter/Ejer. Maiken
Christiansen

Opdrætter: Eva og Per Baden
Ejer: Anne Løhr

Opdrætter/Ejer. Maiken
Christiansen

Opdrætter og ejer: Lone og Jan
Namyslo

Resultater:
Rendsburg 13
Køge 14
Køge 14
Korsør 14
Strøby 14
Trelleborg 14

Resultater
Hobro 14
Rendsburg 14
Rendsburg 14
Hedensted 14
Trelleborg 14
Trelleborg 14

Resultater:
Korsør 14
Køge 14
V.Frölunda 14

Resultater
Skælskør, 14
Tune, 13
Schønberg,13

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGPIB, NOM
CAGPIB
CAGPIB, NOM
CAGPIB.
CAGPIB
CAGPIB

CACIB
CACIB
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

IP

IP

CH

CH

FI*Dewdrop’s Fan
Chaluay

Alacoccios Gauga
Charlie

DK Catdeluxe Aristocat
Duchesse

O’Five’s Biffen Special
4U

KOR16.2-2010

Exo n 22

BRI a

Exo ns

Opdrætter: Milla Pyötsiä
Ejer: Marie Paulsen

Opdr. Karin Gimm
Ejer. Lone Sørensen

Opdrætter: Martine Ejlersen
Ejer: Martine Ejlersen

opdr. Anna & Dennis Sloberg
Ejer Lone Sørensen

Resultater:
Vamdrup 2013
Tune 2013
Hedensted 2014
Hedensted 2014
Herning 2014
Karlshamn 2014

Resultater:
Viby Sjælland
Tune
Trelleborg

Resultater:
Hedensted 14 CAC, BIV, NOM.
Kolding 14
CAC
Vissenbjerg 14 CAC

Resultater:
Køge 12 		
Nykøbing f 13
Nykøbing F 13

CAP BIV NOM
CAP BIS
CAP BIV BOX
CAPIB BIV NOM
CAPIB BOX
CAPIB

født 18.04.2010

CAPIB
CAPIB
CAPIB

21-2-2013

Født 09.02.2011

CAC
CAC
CAC
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CH

CH

CH

CH

Grashoppers Jolie of
Namyslo

Ushoosinu Rosie Triple
D.C.

Monsholt’s Kira

Westpoint Liberty Bell
Columbine

PER n 03 22

MCO a

NFO g 09 23 

Født: 01.11.2013

Født: 08-01-2014

Opdrætter: Hilde Schwager
ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdrætter: Tine Larsen
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Herlev, 14
CAC
Vissenbjerg,14 CAC
Vorbasse, 14
CAC

Resultater:
Vissenbjerg 14 CAC
Vissenbjerg 14 CAC
Brædstrup 15 CAC NOM

Født 08.09.2013

Ejer: Charlotte Maria Daugaard og
Tobias Jon Fleuron Daugaard
Opdr.: Inge Lise og Steen Heinze
Resultater:
Skælskør 14
Herlev 14
Køge 15

CAC
CAC BIV
CAC

Opdrætter/Ejer. Maiken
Christiansen
Resultater:
Køge 14
Køge 14
Sorø 14

CAC
CAC
CAC. NOM

CH

DSM

JW

Det vil være til stor

Pigalop’s Optimus
Prime

NW SC Nuance’ Zaga
DVM, DSM

Pigalop’s Optimus
Prime

hjælp for redaktionen,
såfremt I benytter denne
struktur til de indsendte
oplysninger:
Titel:
Kattens stambogsnavn:
EMS kode:
Fødselsdato:
Opdrætter:

EXO a 03 22 

26.11.2012

Opdrætter: Bettina Petersen
Ejer: Bettina Petersen
Resultater
Rendsburg DE 13
Brædstrup 14
Årslev 14
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CAC NOM
CAC
CAC

Sbi a
03.08.2009
Opdrætter : Christina Sandberg
Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

EXO a 03 22

Resultater
Billund 10
Næstved 10
Haslev 10
Vorbasse 14
Vorbasse 14
Vissenbjerg 14
Vissenbjerg 14
Kolding 14
Kolding 14
Brædstrup 15

Resultater
Fredericia 13
Snejbjerg 13
Snejbjerg 13
Viby SJ. 13
Brejning 13

CAC.NOM.BIS
CACIB.BIV.BIS
CAGCIB.BIV.BIS
HP.BIV.BIS.BOB 3
HP.NOM.BOX
HP.BIV.NOM.BOX
HP, NOM.BOX
HP.BIV. NOM.BIS
HP.NOM, BIS
HP.NOM.BOX

26.11.2012

Opdrætter: Bettina Petersen
Ejer: Bettina Petersen

Ejer:
Resultater:
”klub” ”årstal” ”certifikat”

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Venligst ingen indscannede diplomer.
Husk at vedhæfte et
foto.

Sunways Bandit, MCO ds 09 22.
Opdr. & ejer: Tina hendrichsen
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Invitation til udstilling, 1 dage/1 certifikater

20. juni 2015

DGI Huset, Villy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Bær selv udstilling * Breed BIS lørdag: ABY/SOM (søsterracer)

Dommere der har sagt ja tak:
Marie Westerlund, S - All round
Laura Scholten, NL - III, IV
Luigi Comorio, I - All round
Zdenka Heiter, A - II
Charles Spijker, NL - All round
Alexey Schcukin, NL - All round
Karina Bjuran, N - I, II
Ændringer kan forekomme!
Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323 Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 5. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 5. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling
af udstillingsgebyr.
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-

les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk;
alternativt ved bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40 99 95 82;
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 5. juni 2015.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost. Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
kr. 250,00
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):
kr. 300,00
Vet./pensionist ekstra pr. dag
kr. 75,00
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
kr. 375,00
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse kr. 175,00
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
kr. 175,00
Kontrolklasse/farvebedømmelse
kr. 100,00
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr.

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. Katte der
er tilmeldt begge dage behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste
dato for nyvaccination/revaccination: 5. juni
2015. 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!

Invitation til udstilling, 1 dage/1 certifikater

4. juli 2015

Landsskuepladsen, Kaj Zartovs Vej 19, 7400 Herning
Bær selv udstilling * Alle racer

Dommere der har sagt ja tak:
Laura Scholten, NL - III, IV
Hanne Sofie Sneum, DK - All round
Dorte Kaae, DK - All round
Pia Nyrup, DK - III, IV

Ændringer kan forekomme!

les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk;
alternativt ved bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40 99 95 82;
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 5. juni 2015.
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 23. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 23. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling af udstillingsgebyr.
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
kr. 250,00
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):
kr. 300,00
Vet./pensionist ekstra pr. dag
kr. 75,00
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
kr. 375,00
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse kr. 175,00
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
kr. 175,00
Kontrolklasse/farvebedømmelse
kr. 100,00
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr.

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, der er ikke ubegrænset plads i Herning.
Katte der skal deltage i de 2 forudgående
dages fremvisning tilmeldes mail på på
show@jyrak.dk
Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00. Katte der
er tilmeldt begge dage behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste
dato for nyvaccination/revaccination: 19.
juni 2015. 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 17,00 (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!

DARAK indbyder alle til InteRnAtIonAl RAceKAtteuDstIllIng
den 8. - 9. august i Hollænder Hallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage

Åbningstider

Inviterede dommere:
Gianfranco Mantovani
Fabio Brambilla
Glenn Sjöbom
Ulrika Eriksson
Alfred Wittich
Veikko Saarela
Thea Friskovec

Italien
Italien
Sverige
Sverige
Schweiz
Finland
Schweiz

All round
1-2-3
2-3
3-4
All round
All round
All round

Evt. ændringer kan ses på DARAKs
hjemmeside

Tilmeding:

Tilmelding kan foregå online
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis
Danica tilmeldingsblanket sendes til:
Annie Orthmann
Torvevænget 252 - 8310 Tranbjerg J
Tlf.: +45 42 32 36 57
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert.

Tilmelding- og afmeldingsfrist

Dommerelever, stewarder og
Specialklubber - kontakt:

Dyrlægekontrol:
lørdag 07.00 – 09.30 og søndag 08.00 - 09.30
Publikum: 10.00 – 18.00

20. juli 2015 eller når halkapacitet er nået.

Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Kun for medlemmer af DARAK

Pr. efterfølgende kat
Kuld
Veteran/Pensionis
(Når de dømmes i anden klasse)
Avl og opdræt
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld.
“Til salg” bur

Betaling af udstillingsgebyr

kr. 250,kr. 200,kr. 300,kr.
kr.

75,75,-

kr.
0,kr. 150,-

Betalingsfrist: 20. juli 2015.
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, v/Aase Nilsson,
Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup.
Eller MobilPay 5252 1708
Husk at angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Hollænder Hallen.

Stewarder - kontakt:

Torsten Kjær Jespersen - chefsteward@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 PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing.
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun trykklar materiale modtages.
Deadline 20. juli 2015.

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

Européklubben

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Eva Køhler

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

8250 Egå

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

Tlf. 28708498

mail: formand@russianblue.dk

formand@europeklubben.dk

www.russianblue.dk

Colourpointen

www.europeklubben.dk

Dorthe Andersen

Siameser & Orientaler-Klubben

Vaseskov 8, 4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Per Hilfling-Olesen

Tlf. 2670 1227

Lene Glem

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Dorthe@vaseskov.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
2015
28-01

Februar og Marts		

To dage, to cert.

Herlufmagle

DARAK

21-22

Marts		

To dage, to cert.

Hedensted

JYRAK

10

Maj		

En dag, et cert.

København

Racekatten

20-21

Juni		

To dage, to cert.

Vejle

JYRAK

4

Juli		

En dag, et cert.

Herning

JYRAK

11-12

Juli		

To dage, to cert.

Børkop

Katteklubben

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

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.
Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.
Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.

