KatteMagasinet
Udgives af Felis Danica

Nr. 1 – Marts 2016 · 20. årgang

Nyt fra plenar
forsamlingen
Læs også: Ny folder fra Felis Danica · KatteMagasinet søger ny redaktør · Øget fokus på sundhed i
katteavlen · Opdrætterportræt: Toonscat Topkattepræsentationer · Kronisk nyresvigt

Kattemagasinet

Vi vil meget gerne
have billeder af
jeres katte tilsendt
til Kattemagasinet.
Billederne vil indgå
i bladets arkiv og vil
blive bragt, når det
passer ind

Udgiver

Annonceformat

Medlemsbladet KatteMagasinet udgives

1/1 side max. 210 x 297 mm

af Felis Danica. Bladet udkommer

1/2 side max. 210 x 145 mm

4 gange årligt (ultimo marts, juni,

Bagside, 4 farver

kr. 8.575,00

september og december)

Helside, 4 farver

kr. 4.575,00

Halvside, 4 farver

kr. 2.650,00

Ansvarshavende redaktør
Bette Lind

Abonnement

Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke

Abonnementspris

kr.

formand@felisdanica.dk
Tryk
Redaktion

Cool Gray A/S

Karin Hald, redaktør
kattemagasinet@felisdanica.dk

Forsidebillede
NW. GIP. Fagan’s T.J. Maxx

Materiale til bladet sendes til:

NFO n 23

Karin Hald

Ejer: Anders Daniel Møller

Mispelvej 15
9500 Hobro

Deadline til næste nummer
15. maj 2016

Titeltagere
E-mail: titeltager@felisdanica.dk
Billeder til bladet
E-mail: billeder@felisdanica.dk
Adresseændring & manglende blad
Kontakt egen klub
Annoncer
Vivi Fletcer:
annoncer@felisdanica.dk

2

ISSN 1397-2960

300,00

Indholdsfortegnelse
Formandens leder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

22

Darak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jyrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Katteklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Racekatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Information fra Forretningsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ny folder fra Felis Danica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KatteMagasinet søger ny redaktør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Øget fokus på sundhed i katteavlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

30

Felis Danica Topkatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opdrætterportræt: Toonscat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Racekattens Topkatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kronisk nyresvigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Katte på twitter og facebook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Daraks Topkatte 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mine katte giver mig så megen glæde…. . . . . . . . . . . . . . . 48
Strik en kat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Titeltagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Spisesedler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Felis Danica Specialklubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

50

3

Forretningsudvalg
Formand

FU-medlem

Bette Lind

Kirsten Ulsø

Ørnebjergvej 63

Hovedgaden 52

3650 Ølstykke

6534 Agerskov

Tlf.: 24 40 16 26

kirsten.ulsoe@felisdanica.dk

formand@felisdanica.dk
FU-medlem
Næstformand

Camilla Scharff

Susanne Wehnert

Hovedvejen 72

Absalonsgade 18

2600 Glostrup

8700 Horsens

Tlf.: 25 11 91 61

Tlf.: 75 62 61 09 inden kl. 20.00

camilla.scharff@felisdanica.dk

susanne.wehnert@felisdanica.dk
FU-medlem
Sekretær

Dortemarie Kaplers Nielsen

Inge Nord

Hyldtoftevej 3

Lyngby 4, 9370 Hals

2730 Herlev

Tlf.: 98 75 07 07

Tlf: 44 84 67 96

sekretariat@felisdanica.dk

dortemarie.kaplers.nielsen@felisdanica.dk

Vice-sekretær

FU-medlem

Brian Sørensen

Susanne Høj Andersen

Borupvej 1

Hvidovregårds Allé 15

Voldby

2650 Hvidovre

8500 Grenå

susanne.h.andersen@felisdanica.dk

Tlf. 40 99 95 84 hverdage 19-21
brian.sorensen@felisdanica.dk

Udenfor FU
Kasserer

FU-medlem

Kontonr. 8117 3386974

Mette Usbeck

Christina Kyed

Emilsvej 38

Hvedevænget 3

3650 Ølstykke

4173 Fjenneslev

Tlf.: 22 60 15 02

kasserer@felisdanica.dk

mette.usbeck@felisdanica.dk

4

Formandens leder
”Intet varer evigt” er en gammel sandhed,

stina Kyed. Christina lader stafetten gå

og det gælder drivet og overskuddet hos

videre til Rene Nielsen. Stor tak til Christi-

de mennesker, der bruger deres fritid på

na og varmt velkommen til Rene.

Af Bette Lind,
Formand Felis Danica

at få ting til at fungere for alle os andre.
Det ændrer ikke på, at det er svært at

Endelig må vi desværre se i øjnene, at vi

acceptere, når dygtige kræfter ønsker at

skal ha’ ny redaktør på Kattemagasinet.

trappe ned eller helt stoppe med deres ar-

Siden Karin Hald kom til, har produktio-

bejde for vores organisation. Vi har netop,

nen af Kattemagasinet kørt som smurt,

i forbindelse med den nys overståede ple-

og det bliver svært at erstatte Karin. Vi

narforsamling, måttet tage afsked med

bliver dog nødt til at prøve ihærdigt, så

en lang række personer, som har været

vi fortsat kan levere en godt blad. Kender

drivkraft på forskellige områder. Mentor-

du en kandidat, eller er du selv interes-

rådet tog samlet afsked efter en gigantisk

seret, så lad os høre fra dig.

indsats for både at få mentorrådet til at
fungere og få stablet en gennemarbejdet

Men der er også noget at se frem til – i

og komplet opdrætteruddannelse på

juni måned fejrer vi vores 60 års jubi-

benene. Formanden, Lars Seifert-Thorsen,

læum med et brag af en udstilling, som

har været et fast omdrejningspunkt for

I sikkert så i sidste nummer af bladet.

dette arbejde, og det er svært at forestille

Denne udstilling bliver helt speciel, i

sig, at vi var kommet så langt som vi er i

og med at vi har fået FIFes tilladelse til

dag, hvis ikke han havde stillet sig i spid-

at afholde flere Breed BIS end normalt.

sen. Jeg vil gerne takke hele mentorrådet

Specialklubberne får gratis stand, og vi

for deres indsats – I har gjort en brav ind-

håber at både specialklubber og udstil-

sats. Til gengæld vil jeg så byde velkom-

lere vil tage godt imod denne udstilling.

men til en ny mentorrådsformand, Lisette

Udstillingen skal bruges til at gøre re-

Siigaard Henriksen. Lisette har været

klame for jeres racer, men vi har brug for

kontaktperson for mæglerordningen, og

jeres hjælp, hvis det skal blive en succes.

har haft en stor betydning for udformningen af ordningen, og jeg er ikke i tvivl om,

Forhåbentlig har I masser af killinger på

at vi i Lisette har fået tilført en virkelig stor

vej: sidste års statistik var ikke impone-

ressource til mentorrådet. Også velkom-

rende, så der skal virkelig arbejdes på

men til de øvrige nye ”mentorrødder”,

at forbedre kontakten med potentielle

der sammen med Lisette vil udgøre et

købere. Udstillinger er et fremragende

stærkt team. Mæglerordningen vil blive

udstillingsvindue, så det gælder bare om

videreført af Esben Jørgensen – og med

at komme af sted, og slå et slag for at eje

denne rokade har vi fået alle poster godt

og opdrætte racekatte.

besat.
Rigtig god sommer, og held og lykke
Vi må ligeledes tage afsked med vores

med jeres kuld.

kasserer gennem de seneste 8 år, Chri-
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Darak fylder 85 år...

Så er jul og nytår overstået, og vi kan nu se frem til et
dejligt forår og en forhåbentlig skøn sommer.
I skrivende stund er vi stadig igang med
og planlægge vores jubilæumsudstilling i
Virum, vi håber at rigtigt mange tilmelder
sig udstillingen. Vi får fornemt besøg af
en ægte moviestar, nemlig Luffe fra Leasy
reklamen, det glæder vi os meget til, tak
til Pernille Boholdt som har lovet og have
ham boende den weekend. Der kommer
også nogle eksotiske dyr, som I kan både
se og røre.
Vi vil fejre Darak med kage og bobler i
løbet af dagen, og der vil være små gaver
til alle udstillerer. Vi har også en del
gammelt matriale vedr. D arak som vil

blive udstillet. Jeg kan kun sige at vi her
i bestyrelsen glæder os meget til at fejre
weekenden med Jer.
Der bliver også en anden glædelig begivenhed i katteverden, nemlig Felis
Danica´s 75 år jubilæum i juni, hvor alle
4 hovedklubber går sammen om en stor
fælles udstilling i Lillebæltshallerne i
Middelfart, der vil blive afholdt breed bis
på så mange kategorier som muligt og vi
håber I alle har lyst til og deltage.
Som noget nyt kan man nu registrer sin
kat´s titler online på Felis Danica´s hjem-

meside, super nemt og et virkelig godt
tiltag. Tag engang imellem og smut en tur
forbi Felis Danica´s hjemmeside, da der
hele tiden bliver lagt nye ting ind, så man
kan få al den info man har brug for.
Lige nu er vi i Darak også snart klar med
en ny hjemmeside, som får et helt nyt look
og bliver nemmere at finde rundt på, stor
tak til Helle Sivkjær for det store arbejde
hun har lagt i det.
Når I læser kattemagasinet, har vi overstået vores generalforsamling, og vi vil
gerne byde de nye i bestyrelsen velkommen og ser frem til et godt samarbejde i
2016.
Da vi dårligt er kommet igang med året
endnu, er der ikke så meget nyt og fortælle
denne gang, vi håber bare på vi får et godt
år og I alle støtter op omkring vores udstillinger. Hvis der sidder nogen derude
som har gode ideer til klubben, så kom endelig frem med dem, husk I er selv med til
at forme Darak og få den klub I ønsker.
Godt udstilingsår til jer alle og pas godt
på hinanden og hjælp de nye udstillere
igang, så vi beholder dem i klubberne, vi i
Darak´s bestyrelse vil prøve nye tiltag for
nye medlemmer, så de føler de bliver hjulpet godt igang, det kan også være vi vil
trække på de mere erfarne opdrætterer, og
jeg håber alle vil tage positivt imod det.
Håber vi får et godt år 2016 med mange
gode oplevelser, vi ses i Virum.
Julehilsner
Mette Usbeck

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

DARAKs bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk
Næstformand
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

Show assistent
Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. 26392163
helle.sivkjaer@darak.dk
show@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
Kent Stoltze
Gl. Landevej 144, Ryaa
9440 Åbybro
Tlf: 27114913
kent.stoltze@darak.dk

Kasserer
Aase Nilsson
Hjallerup Alle 14 A
2770 Kastrup
Tlf. 40534770
aase.nilsson@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: 26462282
beata.frohlich@darak.dk

Udstillingssekretær
Ind- og udland
Annie Orthmann
Torvevænget 252
8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 41 34 00 93
annie.orthmann@darak.dk
show@darak.dk

Suppleant
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. 25770447
pernille.boholdt@darak.dk

Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg
Tlf. +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dkk

Sekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk

Suppleant
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. 51800366
richard.remvold@darak.dk
Chefsteward
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12
4300 Holbæk
chefsteward@darak.dk

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder
9.-10. april 2016: International udstilling i Hedensted,
kåring af årets topkatte i JYRAK
30. april 2016: JYRAK stand med på Hittekat hobby show
18.-19. juni 2016: Felis Danicas jubikæums udstilling
30. juni-2. juli 2016: Landsskue i Herning

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Året startede i Århus med en
udstilling med stor publikumsinteresse. Medierne var flittigt til
stede, og det var på alle måder en
fin start på året. Der var mange
tilmeldte katte, og man overvejer om
man måske tør være forsigtigt
optimistisk og håbe at situationen
snart vender for kattesporten, så vi
atter kan få lidt fremgang.
Vi kom godt i gang med den nye
kategori inddeling, og der går
næppe lang tid inden vi har vænnet
os fuldstændigt til det. Men det var
underligt lige idet den første ABY
kom på scenen sammen med
kategori 4 :) Det mest forvirrende i
forbindelse med den nye inddeling
er at dommeruddannelsen stadig
ikke er ændret, så der i langt højere
grad skal holdes tungen lige i
munden, så eleverne får set de
rigtige katte! Lad os håbe FIFe
endelig iår får styr på den sidste del
af det.
Årets generalforsamling bar som så
mange andre gange nærmest præg
af en familiefest, hvor JYRAK
familien samles og har en hyggelig
dag, hvor vi diskuterer mange ting
over en bid smørrebrød. Efter vi i en
del år har haft lige nøjagtigt de
kandidater der var behov for til de
pladser, der skulle besættes, var vi i
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.

år pludselig i den situation at der var
kampvalg til alle valg om pladser; til
og med revisorsuppleant. Det havde
vi ikke forvudset, men dejligt at se
fornyet interesse for at deltage i
foreningens arbejde. Da alle valg
var overstået kunne vi konstatere få
ændringer. Vi siger mange tak til
Patrick for hans indsats på
suppleant posten de sidste par år,
hvor han har været en stor hjælp
med mange praktiske opgaver på
udstillingerne. Som ny arbejdsbi har
vi så Lykke Simonsen, som en del
medlemmer i forvejen kender fra
studiekredsen i Randers. Lykke
starter
op
med
kontakt
til
studiekredse og ildsjæle som sine
daglige opgaver for JYRAK. Og så
finder vi helt sikkert også på noget
til udstillingerne :)
Næste punkt i kalenderen er
Hedensted udstillingen, hvor vi
fejrer årets topkatte, sammen med
topkatte fra et par af specialk
klubberne,
nemlig
PEXO
og
Birmaklubben.

drejer sig om alt muligt andet end
netop FIFe standarderne. Mon ikke
også en del af os mødes der?
På seminar siden har vi længe
ønsket os et nyt internationalt
seminar, men det er svært at finde
økonomi til den slags. Men der
kommer hjælp fra anden side.
Dyrlægeforeningen laver næste år i
forbindelse med deres verdenskongres en dag for opdrætterne, og
jeg har allerede i december sidste
år afleveret en liste med ønskeforedragsholdere.
Det
bliver
spændende at se, hvilke vi rent
faktisk får mulighed for at høre, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen
den 23. september 2017! Indtil da vil
jeg varmt anbefale at man fortsætter
med Felis Danicas diplom opdrætter
kursus, så man stadig er godt rustet
til
at
opdrætte
og
sælge
kattekillinger.
Vi glæder os til at se jer igen et sted
derude i foråret!

Vores dato for sommerudstilling er i
år overdraget til Felis Danica, der
afholder jubilæumsudstilling. Dvs. vi
har
selv
kun
Herning
på
programmet til sommer. Inden da
har vi stand med på Hittekats hobby
-udstilling den 30. april, hvor det jo

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk
Stambogssekretær
Kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
Tlf. 4099 9578
stambog3-4@jyrak.dk

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

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

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

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 20 66 01 19
Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00

Randers: Eva Køhler,
Kreds-ek@kattekredsranders.dk
Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 Tlf. 9720 9670
05
Stamnavne
Katterigodkendelser
Kira Marseen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Sygdomskonsulent:
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 5180 5696
Susanne Wehnert, 8700
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
stamnavn@jyrak.dk
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Årets JYRAK Topkatte 2015
Hanner:
1: 523 p. SC DK Jaquet Brazil, JW, DVM, RAG a 03, Ejer: Tabita Kehlet
2: 520 p. SC DK Harmakhet´s Krudttønde, DSM,DVM, NFO ns 09 23,
Ejer: Gitte Strøjer Andersen
3: 511 p. NW SC DK Jaquet Bounty, JW, RAG a 03, Ejer: Karen
Kalmayer Jaquet
4: 509 p. Amal Tangerine & Faeton, OSH n 25, Ejer: Inge Lise Jensen
5: 500 p. SC Boromir Sir Dragonfly, MCO ds 09 22, Ejer: Connie Darlyng
Ramming
Hunner:
1: 502 p. GIC DK Harmakhet´s Miss Monroe, NFO f 09 24, Ejer: Gitte
Strøjer Andersen
2: 501 p. GIC DK Jea Tri´s Diamond, KBL fs 09 24, Ejer: Knud Erik
Jensen
3: 500 p. GIC Fagan´s Potbelly, NFO n 03 23, Ejer: Elaine Derry
4: 498 p. GIC Naturell´s Bette Smæk, NFO g 23, Ejer: Anne Louise
Nygaard Sadek
5: 496 p. SC Rokakitho´s Hope, SBI n 21, Ejer: Kia Tina Nielsen
Kastrathanner:
1: 516 p. SW08,WW09,3*NW, EC/EP Ia-Ra´s Osiris, DSM,DVM,DM,
ABY n, Ejer: Inge Pia Slot
2: 511 p. GIP Fagan´s T.J.Maxx, NFO n 23, Ejer: Anders Daniel Møller
3: 510 p. IC GIP Rajas Malte, SBI e, Ejer: Claus Lindow Hansen
4: 509 p. PR SC Hindkjær´s Frej, JW,DVM,DSM, OCI b 24, Ejer:
Marianne & Lars Hindkjær
5: 505 p. DK Shadowpaw´s Kopi Luwak, NFO n 09 23, Ejer: Jacqueline
Ludwig
Kastrathunner:
1: 515 p. GIP FI*Dewdrop's Fan Chaluay DSM, KOR, Ejer: Marie
Paulsen
2: 512 p. NW SP DK Harmakhet´s La Bostella, DSM, NFO f 09 22, Ejer:
Rikke Thingholm Hansen
3: 509 p. SP Gazali´s Kaitlyn, SBI g, Ejer: Kia Tina Nielsen
4: 506 p. GIP Lai-An´s Glamour Girl, PER e 33, Ejer: Lailah Andersen
4: 506 p. SP Dee Chandee´s Aijo, SBI a, Ejer: Vicki Nielsen
Ungdyr - Hanner:
1: 412 p. Diamond Jim Magic Valley JW *RU, BUR c, Ejer: Anne-Grethe
Ting Skou
2: 409 p. S*Zygot´s Moltas, NFO n 09 23, Ejer: Dorthe Ellgaard
3: 405 p. Dan-Queen Aslak, NFO a, Ejer: Dorthe Ellgaard
4: 403 p. Smedegaard´s Ranger, NFO e 23, Ejer: Rikke Smedegaard &
Linda Guldal
5: 402 p. DK Petheaven Muffin, PEB b 83, Ejer: Kira Marseen
5: 402 p. PL*Ragissa Gibraltar, RAG a 04, Ejer: Pernille Larsen
Ungdyr - Hunner:
1: 406 p. IC Naturell´s Fili Jon Gong, NFO w 63, Ejer: Anne Louise
Nygaard Sadek
2: 387 p. DK Chriscats Kiwi, NFO fs 09 24, Ejer: Mie Vejlø
3: 380 p. Francesca, KBS ns 03 22, Ejer: Jeanette Trillingsgaard
4: 379 p. Wehnert´s Yvette, EUR n 22, Ejer: Susanne & Claus Wehnert
5: 372 p. Camicoon´s Candy, MCO n, Ejer: Louise Johannsen
Huskat:
1: 517 p. SW15 WW13 Mis Bilka, DSM, HCS n 09 22 , Ejer: Sonja Aurbo
Nielsen
JYRAK ønsker hjerteligt til lykke. Præmieoverrækkelse finder sted lørdag
den 9. april 2016 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
Lykke SImonsen
Vester Altanvej 42, 2. tv
8900 Randers
lykke@jyrak.dk * 22 71 53 69
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Så fik vi afholdt de årlige generalforsamlinger i klubberne.
Og, der er een ting, der springer
i øjnene:
Økonomien i klubberne.
Er det rimeligt, at udstillingerne
giver underskud?
Er det ikke uansvarligt af os,
bestyrelser, at vi bliver ved med at
smide penge efter udstillingerne?
I takt med, at antallet af tilmeldte
katte er faldet, bliver underskuddene bare større og større.
Det er jo sådan, at uanset hvor
mange katte, der er tilmeldt, er
der mindst 24 vinderkatte pr dag.
En udgift der svarer til 24 gavekort a 250 kr i alt 6000 kr.
Og dermed 12.000 kr på en
2-cert udstilling.
Dertil kommer gavekort til stewarder.
Så - omkring 14.000 på en weekend på diverse "tilgodesedler" er
bundlinien.
Er det ikke på tide, at vi afskaffer
alle de gavekort, og i stedet
sørger for at præmiere med noget
mindre udgifttungt?



Jeg er bevidst om, at Katteklubben
selv har været foregangsmand for
indførelse af gavekort til vindere
og stewarder, og de andre klubber
fulgte efter.
Men dengang var tiderne anderledes.... og jeg har det personligt ikke godt med at indtægter fra klubbens andre aktiviteter bruges til at tilgodese de
medlemmer, som udstiller.
Bestyrrelsen har efter generalforsamlingen lavet lidt justeringer
i funktionerne.
Susanne har overtaget stambogssekretærposten efter Lene, som
af personlige grunde har ønsket
en pause.
Udlandssekretærposten er overtaget af Dorte.
På udstillingsfronten har vi
afholdt vores Køge-udstilling.
Der havde jeg valgt ikke at lave
burplan.
I stedet blev udstillerne tildelt
bure ved ankomsten, således at
dem der udstillede 2 dage var i
den ene ende af hallen og dem,
der var der en dag, var i den
anden, ligesom sturdierne var
anbragt for sig selv.
Et tiltag vi ikke har fået meget
ros for....
Men fakta er, at jeg sparede 14
timers arbejde!
En ting er at skulle tage hensyn
til udstillere i kørestol. De skal
selvsagt have et endebur.
Men, ønsker om at stå ved siden
af bestemte udstillere eller ikke i
nærheden af andre, eller sammen
med venner, som kun udstiller

 










 







den ene eller den anden dag, eller "min kat elsker sol" - det er et
puslespil, at få til at gå op.
Og man får alligevel en "sviner", når alt ikke er lykkedes, selvom der
er brugt rigtig meget tid på arbejdet.
Og vi kunne hurtigt lørdag aften rengøre de bure, som der skulle nye
udstillere i søndag.
Næste udstilling er lige om lidt.
Vi skal til Grindsted, hvor årets vinderkatte bliver præmieret.
Ses vi der?
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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
Susan Jonassen
Bent Aggersbøl
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

En generalforsamling er en forenings
øverste myndighed og en forenings
vigtigste begivenhed. Det er her,
medlemmerne har mulighed for at
komme til orde og have indflydelse
på foreningen. I år havde en pæn
del af medlemsskaren i Racekatten
benyttet sig af muligheden. Der var
selvfølgelig plads til endnu flere.
Hvorfor er bestyrelsen så interesseret i, at der kommer mange, tænker
du måske? Det vil vi gerne, fordi et stort fremmøde vidner om
engagement og interesse for foreningen, og når der er flere til
stede, dukker der naturligt nok også flere ideer og meninger
op. Bestyrelsen og medlemmer får set hinanden, for der er også
noget socialt i at møde op på en generalforsamling.
Hvad skete der så på generalforsamlingen? Det fremgår af referatet, der kommer på vores hjemmeside, så jeg henviser til
den. Dog vil jeg lige nævne to ting: Først og fremmest blev Annette Søndergaard Årets Racekattemedlem. Annette giver altid
en hånd med på udstillingerne, hvor hun, trods sit fysiske handicap, fejer, tømmer skraldespande mm., som ellers kræver sin
mand, samt hjælper, hvor hun ellers kan. Et stort og velment
tillykke. Som andet punkt en stor tak til de fremmødte, der var
med til at festliggøre Racekattens store dag.
I starten af februar havde vi vores første udstilling med de nye
kategoriopdelinger. Jeg synes, det var spændende at se, om vores udstillingssystem kunne håndtere det, og hvordan det ville
være i løbet af dagen. Alt forløb planmæssigt. Der skal lidt
justeringer til i udstillingssystemet, men udstillingsudvalget og
de, der har hjulpet til, havde forberedt sig godt. Jeg skulle lige
vænne mig til at se f.eks. en PER og en SBI blive målt og vejet
til NOM. Sceneshowet, synes jeg, gik hurtigere end normalt,
og jeg er spændt på at se, om det er et resultat af den mere
ligelige fordeling af kattene.
Bestyrelsen udsendte i februar en medlemsundersøgelse, da vi
ønskede at få at vide af medlemmerne, hvad vi i bestyrelsen
skal arbejde videre med i Racekatten. Vi havde håbet på måske
30 svar og drømt om 50, men her et par dage før sidste frist for

www.racekatten.dk

at være med er der næsten 80 svar. Det er vi meget taknemmelige for. Vi vil på hjemmesiden bringe resultatet af undersøgelsen
samt den heldige vinder af præmien.

Udstillingsudvalget:

Til sidst vil jeg gøre lidt reklame for vores næste udstilling 8. maj
2016 i Hvidovre. Det bliver en spændende udstilling med masser af aktiviteter. Vi har en dommereksamen i kategori 1, så der
er brug for alle de PER og EXO, vi kan få, så vi også kan holde
Breed BIS. Vi har to dommerelever, og endelig har vi Fun-klasser
for DRX og CRX.

Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk

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

Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Kjelstrup Hansen
E-mail: praemier@racekatten.dk

De bedste hilsner

Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk

Poul

Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk

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,-

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Nancy Krambech
Dennis Kulager Ipsen
Christina Kyed
Kenneth Piral Didriksen
Pia Robdrup
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)

Fødsler
Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00
Nu er foråret på vej, og det er mange killinger også.
Føler du at du har nok viden til at tage godt imod killingerne og
hjælpe mormis godt igennem fødslen?
Hvis ikke så kom og lad Mariannes mange års erfaring, guide dig
igennem problemer og andre ting som kan få en til at føle panik
under en fødsel.
Hvis du har erfaring som opdrætter, så er Mariannes guldkorn
alligevel værd at høre på!
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

Nyt fra Felis Danica

Information fra
Forretnings
udvalget
Felis Danica afholdt sin 60. plenarfor-

son), Esben Jørgensen, Eva Køhler og

samling den 28. februar, 2016 i Nyborg

Dorthe Pedersen.

med ganske pænt fremmøde. Udover
plenarerne fra de 4 hovedklubber, var

Mentorrådet: Mentorrådet har opnået

en lang række specialklubber repræsen-

rigtigt meget i de forgangne år, og følte

terede, og mødet foregik i en rigtig god

at de alle havde nået et mætningspunkt,

atmosfære – tak til alle, der var med!

og da de samtidigt havde stillet forslag
om at reducere antallet af rådsmedlem-

Der var valg til en række poster på

mer fra 7 til 5, blev alle poster stillet til

plenarforsamlingen

rådighed til genbesættelse. Det nye

Kasserer: Felis Danicas kasserer gennem

mentorråd ser således ud: Lisette Siiga-

de seneste 8 år, Christina Kyed, ønskede

ard Henriksen (formand), Flemming Vor-

ikke at genopstille. JYRAK havde opstillet

beck, Tina Frederiksen, Brian Daugaard,

Rene Nielsen og Rene blev valgt med alle

og Lailah Andersen.

stemmer, og han og Christina skal nu i
gang med overdragelTascoon’s Elvibo Sarafina, MCO a, Ejer:
Vicki Nielsen

sen. Forretningsudvalget siger stor tak til
Christina og hjertelig
velkommen til Rene,
der er revisor i dagligdagen.
Avlsrådet havde 4
medlemmer på valg,
som alle genopstillede, og alle blev gen-

Mæglerordningen:

Alle fremsatte
forslag, på nær
et, blev vedtaget.
Det sidste forslag kom ikke til
afstemning, da
det var faldet i
samtlige klubber

Henriksen tidligere
var kontaktperson for
mæglerordningen,
skulle der udpeges en
ny til denne rolle, og
heldigvis har Esben
Jørgensen sagt ja til
opgaven.
Fremsatte forslag:

valgt. Det er dejligt, at

alle på nær et af de

vi har et avlsråd, der

fremsatte forslag blev

har stor viden og erfaring, og som fun-

vedtaget. Det sidste forslag kom ikke til

gerer godt som team. Avlsrådet består

afstemning, da det var faldet i samtlige

derfor fortsat af Birgit Hartoft (formand),

klubber.

Marianne Seifert-Thorsen (kontaktper-
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Da Lisette Siigaard

Nyt fra Felis Danica

Enkelte af forslagene skal fremlægges

almindeligt flertal. Et sådant forslag kan

i FIFe og får først betydning, såfremt

tidligst fremsættes 5 år efter eksklusio-

de kan vedtages på FIFes generalfor-

nens ikrafttræden.

samling ultimo maj, mens andre nu er
trådt i kraft i Felis Danica. Det gælder de
følgende forslag:
Ny vedtagelse – Tilføjelse til Felis
Danicas vedtægter § 16:

Nyt stk. 9:
At overholde FIFes og Felis Danicas love
og vedtægter, herunder afgørelser truffet af Felis Danicas forretningsudvalg.
Nyt sidste afsnit:
Såfremt Forretningsudvalgets påbud

Enkelte af forslagene skal fremlægges i FIFe og
får først betydning, såfremt de
kan vedtages på
FIFes generalforsamling

medfører eksklusion, kan medlemmet
først igen optages som medlem i en
klub under Felis Danica, hvis klubben

Et medlem, der har fået karantæne på

fremsætter forslag herom på en plenar-

forretningsudvalgets foranledning, og

forsamling og forslaget vedtages med

som melder sig ud af sin klub under ka-

HAR DIN KAT FÅET TYND MAVE?

attapectin
en naturlig løsning

Fodertilskud til tilfældige forstyrrelser
i mavetarmkanalen hos hund og kat.
Kan købes i håndkøb hos din dyrlæge.
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Buens Torfinn, NFO n 03. Ejer: Pernille & Carsten Dreier.

rantænen, betragtes som ekskluderet.

det første bliver det slået fast, at man

Forretningsudvalget kan give såvel ho-

som medlem af en af Felis Danicas ho-

ved- som specialklubber påbud om ikke

ved- eller specialklubber skal overholde

at acceptere ansøgning om medlemskab
fra personer, der enten
tidligere har gjort sig
skyldig i overtrædelse
af love og vedtægter
for Felis Danica eller
klubber herunder, eller
som Forretningsudvalget skønner vil bringe
dansk kattesport i
miskredit. Et sådant
påbud kan prøves på

FIFes og Felis Danicas

Forretningsudvalget kan give
såvel hoved- som
specialklubber
påbud om ikke
at acceptere
ansøgning om
medlemskab

en plenarforsamling
på forslag fra en hoved- eller specialklub.

love og vedtægter –
det ved vi jo alle sammen godt, at vi skal,
men det har faktisk
ikke rigtigt stået i
vedtægterne.
Det sidste afsnit er indført i samarbejde med
Felis Danicas advokat,
fordi Felis Danica
manglede mulighed
for at agere overfor

personer, der får tildelt en karantæne,
og vælger at forlade deres klub, mens

Hvilken betydning får det i praksis? For
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karantænen stadig løber, for så eventuelt

Kattehelse i
verdensklasse!

For
hud & pels

Viacutan® Plus
Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe.
Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering
Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje.

For
mave & tarm
For
bevægelse & led

Canikur ®Pro
Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse
Indeholder: Canikur Pro, pasta: Probiotika - Mælkesyrebakterier (Enterococcus faecium),
Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

NU også

til kat!
godkendt

Canosan®
Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling
Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder
glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge

Find en forhandler tæt på dig!

Besøg os på www.bivet.nu/dk - her læser du også mere om vores produkter
Boehringer Ingelheim Vetmedica er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud.
Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter,
der effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene
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senere at melde sig ind igen. Det har vi

Ny vedtagelse – Forslag til ændring

hidtil ikke haft mulighed for at forhindre,

af Felis Danicas vedtægter §13

men med det nye afsnit får klubberne et

Mentorrådet

værktøj til at sikre sig imod dette.

Stk. 1. Mentorrådet består af 7 5 medlemmer. Ved hver ordinær plenarforsam-

Westpoint Liberty Bell Columbine, PER n 02
62. Opdrætter/Ejer: Maiken Christiansen
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Der er samtidig indbygget en ret til at få

ling suppleres det siddende Mentorråd

en sådan beslutning prøvet på en plenar-

op til 7 5 medlemmer.

forsamling, såfremt en klub måtte ønske
at fremsætte et sådant forslag.

Kort og godt er antallet af mentorråds-

medlemmer sat ned fra 7 til 5. Forslaget blev fremsat
på begæring af mentorrådet, der ikke fandt, at der var
opgaver til 7 medlemmer, nu hvor rådet har fungeret i
en årrække og har fundet sit leje.
Ny vedtagelse – World show ændring/tilføjelse til
FIFes show rules § 2.9

Gjorde
det ondt?

Det henstilles til arrangør, at kattene bliver raceopdelt
på kommende WW.

Din pote ser
lidt skæv ud!

Forslaget tager afsæt i det seneste WW, hvor forslagsstiller fandt, at det var svært, for ikke at sige umuligt, at
lokalisere kattene inden for en given race, fordi de svar
spredt over et stort areal. Forslaget stiller ikke krav til
arrangøren, men kommer alene med en henstilling.

Hvad
skete der?

Ny vedtagelse – Tilføjelse tll Felis Danicas tillæg til
FIFes avls- og registreringsregler – Nyt afsnit 1.3.7

1.3.7 Registrering af kuld efter SIA, BAL, OSH, OLH,
(SYS, SYL), samt racekryds med disse.
Avlskatte skal være DNA testet for CEP290 (PRA-rdAC)
inden tidspunkt for parringen, med mindre begge deres
forældre beviseligt er PRA fri (N/N).
Kun følgende parringer må foretages:
• PRA fri x PRA fri (N/N)
• PRA fri x PRA bærer (N/rdAc)
Laboratorie-certifikat, påført kattens ID-nr. (øremærke
eller chip), indsendes til Felis Danica senest sammen
med stamtavleansøgningen. FD skal registrere resultatet som beskrevet i B&R § 3.5.1
Forslaget kom fra specialklubben, Dansk Siameser og

Ny obligatorisk test for SIA,
BAL, OSH, OLH, (SYS, SYL),
1.3.7 Registrering af kuld efter SIA, BAL, OSH,
OLH, (SYS, SYL), samt racekryds med disse.

Man ved aldrig,
hvornår man får brug
for en sygeforsikring
Agria Dyreforsikring
– den bedste dækning
hele livet

Spar 10%
lige nu*
* 10% kampagnerabat på første
års præmie.

Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer,
uanset alder
Vi skræddersyr dækningen, så den passer til
dine behov
Tegn forsikringen inden hvalpen er 4 måneder
– så får du ansvarsforsikringen med i købet

Avlskatte skal være DNA testet for CEP290 (PRArdAC) inden tidspunkt for parringen, med mindre
begge deres forældre beviseligt er PRA fri (N/N).
Kun følgende parringer må foretages:
• PRA fri x PRA fri (N/N)
• PRA fri x PRA bærer (N/rdAc)

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk
Kontakt os på 70 10 10 65.
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Chablis von Gott, SBI n. Ejer: Rikke Vatting

Orientaler Ring, og træder i kraft i Felis
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tuelle tilladte racekryds skal DNA testes
for PRA inden de bruges i avl.

for begge varianter af British.

Derudover er der 3 forslag, som sendes

Bemærk, at det ikke betyder, at even-

til FIFes generalforsamling og derfor ikke

tuelle bærere skal tages ud af avl, men

træder i kraft med mindre de vedtages

blot, at hvis man har en bærer, som man

der:

gerne vil benytte i avl, skal man sikre

sig, at den kat, den parres med, er ikkebærer.

•	Forslag til tilføjelse til FIFes Breeding
and Registration Rules § 3.6 Cats not
allowed for breeding: Nyt stk. 3.6.1:

Ny vedtagelse – Ændring af Felis

• Modification of FIFe Show Rules § 1.8

Danicas tillæg til FIFes avls- og

•	Proposal for a revised standard for

registreringsregler afsnit 1.3.6

Maine Coon

1.3.6 Registrering af BRI BSH/BLH kuld
Alle hankatte af racen British Shorthair/

Alle 3 forslag kan ses på Felis Danicas

Longhair skal være HCM scannet med re-

hjemmeside.

sultat normal før tidspunkt for parring …

er dig i
og vejled
rådgiver
b
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k
d
ve
Din ho
gen!
dagligda
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Ny folder fra
Felis Danica
Du kender forhåbentlig allerede 2 af

Felis Danica har nu udgivet en ny folder,

finde her, men fungerer som en Qvick-

vores foldere: ”drømmer du om en

der kan findes på alle udstillingerne:

guide over ting, du som minimum skal

racekat?”, der er en vejledning til poten-

Værd at vide som opdrætter.

vide besked med, før du kaster dig ud i

tielle købere, og ”drømmer du om at

at opdrætte racekatte, og det er en rigtig

opdrætte racekatte” som fortæller om

Folderen henvender sig til alle opdræt-

god information at give nye killingekøbe-

diplomopdrætter uddannelsen og men-

tere, nye som gamle, der gerne vil have

re i hånden, hvis de ønsker at opdrætte.

torordningen – hvis ikke, så find dem

et hurtigt overblik over hvad der kræves

på udstillingerne, eller på Felis Danicas

af en Felis Danica opdrætter. Det er
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KatteMagasinet
søger ny redaktør
Har du sans for hvad der interesserer
KatteMagasinets læsere?

KatteMagasinets dygtige redaktør stop-

Opsætning af bladet varetages også

per desværre, og vi skal finde hendes af-

fremadrettet af en professionel grafiker,

løser. Har du brede kontakter til opdræt-

så det er vigtigt, at du kan samarbejde

tere, udstillere, dyrlæger og andre, der

og har forståelse for, at deadlines skal

kan levere relevant læsestof til bladet, og

overholdes.

har du sans for at sammensætte stoffet
til et sammenhængende og læseværdigt

Er du interesseret så kontakt KatteMa-

blad, så hører vi gerne fra dig.

gasinets ansvarshavende redaktør, Bette
Lind, på formand@felisdanica.dk eller

Du er også velkommen til at henvende

på telefon 2440 1626 for yderligere

dig, hvis du gerne vil være med i redak-

oplysninger.

tionen uden at have det redaktionelle
ansvar.

Bette Lind
Formand, Felis Danica

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.

22

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

Øget fokus
på sundhed i
katteavlen
Felis Danicas stamtavler har fået ny
bagside. Læs her hvad dette betyder for
dig som opdrætter.
Af Susanne Wehnert,
Næstformand, Felis Danica

Fødevareministeriet har gennem en

forklarer DKK inden udstillingerne hvad

række møder med Felis Danica og den

dommerne skal være opmærksomme på

organiserede hundesport fokuseret på

og slå ned på. I kattesporten kunne vi al-

øget sundhed hos vores kæledyr.

drig drømme om at kontakte dommerne
og bede dem slå specielt ned på noget;

Selve opbygningen af kattesporten og

vi har fuld forventning om at de efter

hundesporten er ikke helt ens, ligesom

en lang uddannelse selvfølgelig kender

reglerne for både avl og udstilling på en

reglerne og godt selv kan dømme ned

række områder i væsentlig grad afviger

på diverse diskvalificerende fejl, uden at

fra hinanden. En række hunderacer skal

vi forud skal minde dem om det.

fremstilles på udstilling og opnå en
mindste præmiering for at måtte an-

I vores avls- og registreringsregler har

vendes i avl, ligesom enkelte racer tillige

vi allerede i årtier haft klare regler for at

skal bestå en brugsprøve. Hundesporten

katte med medfødte defekter ikke må

er antalsmæssigt så meget større end

anvendes i avl. Hvor hundesporten har

kattesporten, at vi må konstatere, at

lagt avlsgodkendelsen hos lægmænd

mange mennesker ved langt mere om

(dommerne), har vi længe i kattesporten

hundesporten, og desværre også auto-

lagt ”avlsgodkendelsen” hos dyrlægerne,

matisk forventer at så er reglerne nok

nemlig når de stempler kattens stam-

fuldstændigt ens i kattesporten. Men det

tavle på bagsiden og attesterer hhv.

er de selvfølgelig ikke – hvis man kender

navlebrok- og kryptorchidattesten. Det

reglerne for fodbold kan man jo heller

er som sådan kattesportens ”avlsgod-

ikke forvente at reglerne for håndbold er

kendelse”, omend man som opdrætter

fuldstændigt identiske, bare fordi der i

stadig har pligt til at kende avls- og

begge tilfælde er en bold på banen.

registreringsreglerne og sørge for at kun
katte, der opfylder kravene får lov at gå
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Vi har derfor brugt tid på at forklare for-

i avl. Fødevareministeriet så alligevel

skellen på hunde- og kattesporten. F.eks.

gerne at vi øger fokus på sundheden,

og det er der selvfølgelig aldrig noget i

Katte, der har fejl på rygsøjle eller bryst-

vildkattearter) og de racer, der decideret

vejen for.

kasse eller vejrtrækningsproblemer, skal

defineres af en defekt, som f.eks. Scot-

frasorteres – det burde sådan set ikke

tish Fold og Munchkins og deraf udledte

Vi valgte derfor at udvide bagsiden af

være nødvendigt at sige det, men vi kan

underracer. Vi har derfor givet udtryk

stamtavlen for at præcisere allerede

konstatere at det er det alligevel i enkelte

for, at de ikke kan registreres hos Felis

længe gældende regler. Det er ikke no-

tilfælde. Døve katte ved de fleste ikke må

Danica eller andre FIFe klubber, og at de

gen hemmelighed, at vi i kattesportens

anvendes. Der har i Felis Danica aldrig

heller ikke på noget tidspunkt vil kunne

bestyrelser fra tid til anden har taget

været krav om BAER testning af katte for

blive det.

os til hovedet i ærgelse over, at enkelte

døvhed, og det vil der heller ikke være

opdrættere ganske enkelt avler på hvad

fremover. Bagsiden af stamtavlen omfat-

Allerede nu kan vi godt fornemme at

som helst, uden tanke for kattens

ter, at dyrlægen konstaterer at katten er

nogen bekymrer sig for, om små halefejl

sundhed. En del af dem har sikkert heller

hørende – hvis man yderligere ønsker at

skal frasorteres. Lad os med det samme

aldrig læst avls- og registreringsreglerne.

BAER teste, er man velkommen til det,

slå fast, at det er IKKE små, ubetydelige

Så fremover skal dyrlægen forholde sig

men der er altså ikke øget krav til det.

halefejl, der tales om. Fokus gælder fejl,

til lidt mere, når stamtavlens bagside

som på den ene eller anden måde kan

attesteres. Det vil sikkert frasortere

Nogen vil måske alligevel opfatte det

blive et problem for katten. Det kan små,

nogle katte! Og det er sandelig også

som en stramning af reglerne. Det er det

ubetydelige halefejl ikke, så det må være

meningen!

ikke. Det er en præcisering af allerede

op til dyrlægen at vurdere om, den er

gældende regler, og det kommer kun til

et reelt problem eller ubetydelig. Men

For de opdrættere, der allerede selv fint

at gøre en reel forskel for de få opdræt-

skæve rygsøjler, deforme brystkasser, alt

kan finde ud af kun at udvælge de bedst

tere, der ikke rigtigt selv kan finde ud af

for snævre næsebor, skæve kæber mv.

egnede katte, vil det ikke gøre nogen

det. Langt størsteparten af opdrætterne

der har indflydelse på kattens daglige

forskel. Men for de opdrættere, der

kan sagtens selv finde ud af kun at bruge

velfærd skal naturligvis ikke gå i avl. Og

ikke kan finde ud af det, er der hjælp at

de bedst egnede katte til avl.

for langt de fleste af jer behøver vi hel-

hente, så dyrlægen fremover frasorterer

digvis heller ikke skære det ud i pap Alt

katte med f.eks. for få eller for mange

På seneste møde med Fødevareministe-

i alt er der egentlig ikke noget nyt i det.

tæer (ja, FIFe´s standard beskriver skam

riet blev der også talt om racer hos både

Det eneste nye er, at Felis Danica, efter

det normale antal tæer på en kat, så

hund og kat, der kan give anledning til

Fødevareministeriets ønske, øger fokus

det behøver vi ikke diskutere – der er 5

bekymring. I FIFe har vi allerede fun-

på sundheden, uden at vi har behøvet

foran og 4 bagpå!), katte med entropion

gerende regler om racer, som ikke må

stramme nogen regler. Se det er slet ikke

eller ectropion (deform øjenkant), fejl

hverken opdrættes eller udstilles eller

et dårligt et resultat af de mange møder,

på rygsøjlen – katte med f.eks. S-fomet

promoveres. Det gælder dels hybriderne

når vi selv skal sige det.

rygsøjle skal selvfølgelig ikke gå i avl.

(krydsninger mellem almindelig kat og
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Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Voksen han

Top 5 Voksen hun

Nr. 1
NW. SC. Harmakhet’s Krudttønde, DSM,
DVM
NFO ns 09 23
797,99 point
Ejer: Gitte Strøjer Andersen

Nr. 2
SC. Jaquet Brazil, JW, DVM
RAG a 03
794,69 point
Ejer: Tabita Kehlet

Nr. 1
NW, GIC. Athelstones Twice Shy, DSM
PER n
797,08 point
Ejer:Kenneth & Robert Piral Didriksen

Nr. 3
GIC. El Zaburs Charmeur, JW
PER d 24
791,00 point
Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen

Nr. 4
GIC. Limericks Ray of Light, JW
SIA n 21
781,08 point
Ejer: Vibeke Lerche

Nr. 3
IC. Abraxas Moneypenny, JW
PER f
783,92 point
Ejer:Lenette & Fanny Nielsen

Nr. 5
NW, SC. Persefelis Jesse
James, DSM, DVM
PER ns 11
758,55 point
Ejer: Sylvia & Allan Outrup
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Nr. 5
SC. Fagan’s Potbelly, DVM
NFO n 03 23
702,10 point
Ejer:Elaine Derry

Felis Danica
Top 5 Hankastrat

Nr. 1
NW. GIP. Fagan’s T.J. Maxx
NFO n 23
792,95 point
Ejer: Anders Daniel Møller

Nr. 2
WW09, SW, NW, EC./EP. Iah-Ra’s Osiris,
DSM, DVM, DM
ABY n
790,63 point
Ejer: Pia Slot

Nr. 3
GIP. Toonscat’s iCat
NFO ns 24
743,31 point
Ejer: Vibeke Telkamp

Nr. 4
SC./IP. Summerstar’s I’m Kissable of
Namyslo, DSM
PER a 02 62
724,68 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 2
GIC. Manhunter’s Less is More, JW
OSH f 24
787,73 point
Ejer:Trine Piltoft Farsø

Nr. 4
SC. Namyslo’s Bellis, DSM
PER a 03
726,84 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 5
SP. Malevitch Arthur Pendragon
RUS
721,30 point
Ejer: Henrik Vaabengaard

27

Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Hunkastrat

Top 10 Killing/Ungdyr

Nr. 1
NW. GIC./SP. Despite of Destiny Terra
Felis, DSM
PER f 01 62
794,61 point
Ejer: Lis & Henning Larsen

Nr. 2
SC./IP. Toonscat’s Safir, DSM, DVM, DM
NFO gs 02 21
790,47 point
Ejer: Pia Børgesen & Henrik Buusman

Nr. 1
NW. Zygot’s Moltas, JW
NFO n 09 24
667,15 point
Ejer: Dorthe Ellgaard

Nr. 3
NW. SP. Harmakhet’s La Bostella
NFO f 09 22
788,86 point
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Nr. 4
GIP. Lai-An’s Glamour Girl
PER e 33
781,84 point
Ejer: Lailah Andersen

Nr. 5
Well-Done’s Peanut, JW
PER f 22
652,96 point
Ejer: Anne Marie Andersen

Nr. 5
IP. Dogel’s Lille Ida
PER g 03
764,83 point
Ejer: Anni Dogel

Nr. 8
Nissen’s Simba, JW
SIA n 21
650,57 point
Ejer: Annelise & Erik Nissen
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Nr. 2
Ohlsson Avellino, JW
SBI b
655,43 point
Ejer: Lissi oq Frank Ohlsson

Nr. 3
WW15 Piltoft’s Once in a Lifetime, JW
OSH f 25
655,01 point
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Nr. 4
Shadeaby Doubleoseven of Tacovilla, JW
ABY n
653,91 point
Ejer: Marianne Roth

Felis Danica
Årets huskat
Nr. 6
Namyslo’s Celeste, JW
PER d 02 62
651,51 point
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Nr. 7
DiKeRo’s Fantine FireFox, JW
PER d
650,97 point
Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen

Nr. 9
SW DiKeRo’s Excalibur TRY to Tame Me,
JW., PER n
638,79 point
Ejer: Michelle Jellum

Nr. 10
Rico Erta Alle, JW
ABY a
637,81 point
Ejer: Annette Søndergaard

Nr. 1
WW13, SW Mis Bilka, DSM
650,30 point
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen
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DK Toonscat
Præsentation af: Pia Børgesen
Stamnavn: DK Toonscat
Race: Norske Skovkatte
I 1996 skulle jeg hente min datter Stine
på fritidshjemmet i Vanløse. På væggen
hang der et opslag: Norske skovkattekillinger sælges. 1 rød makreltabby med
hvid osv. Jeg tænkte, at Henrik altid har
sagt, at hvis han skulle have kat, så skulle
det være en norsk skovkat, efter at have
set den lækre kat hos Poul Thomsen på
TV.
Men hva dælen var en rød makreltabby?
Vi ringede til opdrætteren Floresta
Leao’s, som havde killingerne til salg og
fik lavet en aftale, så vi kunne komme
på besøg. Det var Susannes første kuld,
og vi besluttede os ret hurtigt for, at vi
skulle have Simba, en dejlig rød-hvid makreltabby dreng (NFO d 0923 – vi skulle
snart drages ind i en verden med mange
mærkelige begreber). Vi talte med stor
begejstring om den fine EX1 pokal, mormis til killingerne havde vundet!
EC Toonscat’s Elliot i haven, desværre havde Elliot haft blodøre derfor er hans øre lidt
krøllede.
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Simba skulle være kastrat med tiden,
men udstille ville vi da gerne prøve. Så vi

Portræt af en opdrætter

Toonscat’s Ocean nyder livet i haven.

deltog på en hobbyudstilling i Valby i ef-

1997, og her blev Simba sørme Best in

Serie:

teråret 1996, og på vores rigtige udstil-

Show killing. Nu var vi ”fanget” i katte-

Opdrætterportræt

ling på Racekattens killing/kastrat show i

verden, og vi sidder her stadigvæk ca. 19

Remisen i december 1996, hvor vi havde

år efter. Den eneste måde, man kan se,

Jørgen Billing, dengang Jensen som dom-

man har været med længe, ja det er på

mer. Desværre havde vi ikke fået skyllet

vores børn, som nu er blevet voksne.

Simba ordentligt efter hans første vask,
og det kunne vi ikke skjule for Jørgen. Og

Vi blev hurtigt til et lille familieopdræt.

ja allerede dengang vaskede vi kat.

Da vi startede, var Ricki 3 år og Stine 8 år,
og så var der Henrik og jeg Pia. Man kan

Så tænkte vi, at vi måtte prøve igen, så

sige, at vi startede lidt omvendt op. Vi

vi drog af sted med færge til Fyn i januar

købte nemlig en hankat mere, og da han

Kattemagasinet vil
bringe opdrætter
portrætter 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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Baby Chaplin med feberpels, som har gjort
ham helt lysegrå, han skal være sort.

SP/SC Toonscat’s Chaplin DVM DSM som
voksen

ikke strintede, lånte vi Bounty ud til et

retur som også er Natalies datter, og hun

par opdrættere (vi havde ingen hunkat).

kom også til at indgå i vores avl.

Når de forskellige opdrættere fik killinger, ja så pakkede vi børnene sammen,

Vi boede i lejlighed i Vanløse og havde et

og tog over og så killingefødsel, selv

lille kolonihavehus i Hvidovre, og skulle

midt om natten. Inden længe havde vi

rejse med bussen frem og tilbage med

også vores første hunkat fra Inger Thor-

børn og 4 katte hver weekend, så det var

bye, det var Fjeldkattens Isolde. Isolde og

lidt af et menageri hver gang. Henriks

Bounty von Birkvel (vores hankat) lavede

største ønske var et hus med indhegnet

de første Toonscat’s killinger i 1999.

have. Den idé var jeg ikke helt vild med,
da de haver jeg havde set indhegnet,

I 2000 importerede vi Natalie av

mindede mig om at leve i fangenskab.

Sandrabben, som gjorde noget rigtig
godt for vores avl. Fra hendes første kuld

Vi fandt et dejligt hus i Borup i 2001, og

beholdte vi Elliot, som var vores anden

Henrik talte stærkt for sin og kattenes

fertile hankat. Nogle år senere fik vi Gita,

sag. Kort tid efter fik vi indhegnet haven,

Toonscat’s Ziva og hendes datter Ocean
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SC Toonscat’s Yogi Cat DVM, vi elsker
hendes look.

EC Starkad’s Ramses II DVM DSM DM Stamfar til mange af vores katte.

og det blev faktisk ganske pænt. Hegnet

de ønsker, katten skal gå frit, og jeg må

blev placeret tæt op af vores hæk, og nu

sige, vi har da fået overtalt et par stykker.

er hækken vokset igennem tråden, så
man næsten ikke kan se hegnet længere.

Vores katte

Det er uden tvivl noget af det bedste,

Vi har opdrættet på to sideløbende linjer.

vi har gjort for vores katte og os. Bare

Vi havde søskendeparret Toonscat’s Safir

at kunne lukke dørene og vinduerne op

og Toonscat’s Sylvester efter Starkad’s

uden at skulle tænke på, at kattene løber

Ramses og Killix Good Time Girl Gucci.

væk. Når man arbejder i haven, har man

Og så havde vi Toonscat’s Elliot efter

altid en flok katte med sig, som lige skal

Natalie og Europas Næsvise Nordmand,

kontrollere det, man gør. At sidde og

ogToonscat’s Gita efter Natalie og S*

nyde solen, samt se kattenes leg/jagt ef-

Tauron’s Rudolf Rotnase. I dag har vi 4

ter sommerfugle og andre flyvedyr, det

generationer gående herhjemme.

er en fantastisk følelse. I dag prøver vi at
overtale vores killingekøbere til at gøre

I dag har vi 14 katte.

det samme, når de kommer og siger,

Toonscat’s Evigglad.

Toonscat’s Lille Mobillos, stjæler prismer
som skulle bruges på WS i Ålborg.

Toonscat’s Kisser eksport til Prag, Kisser har
opnået mange titler så som, NW, SC ,JW,
DSM
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IP/SC Toonscat’s Safir DSM DVM DM.
Kastrater: Natalie på 16 år – Ramses 11
år – Sylvester 10 år – Safir 10 år – Krølle
8 år – Ziva 7 år – Chaplin – 6 år – Neko 2
år – Ocean 1½ år
Fertile: Yogi 7 år – Nevermind 5 år –
Quark 1½ år – Qtie 1½ år, og datteren
efter Zivas sidste kuld Ribena på 5 måneder. Nevermind, Yogi, og Qtie skal blot
have et kuld mere, så kan de også kalde
sig kastrater.
Sylvester, Safir og Neko er efter Ramses.
Ziva, Chaplin, Ocean, Yogi, Quark, Otie
og Ribena er efter Natalie og Ramses.
Den lidt svære side ved at opdrætte
Når man har været med i så mange år,
har man jo set og oplevet en del som
opdrætter. Vores allerførste killing, som
blev født hos os, havde åben bug, så
alle tarmene hang ud af den søde røde
killing. Med stor livsvilje prøvede den at
kravle rundt, men her var kun et at gøre.
Henrik tog fluks en taxa til dyrlægen og
fik den aflivet. Vi har et par gange oplevet killinger dø tidligt, og det er rigtig
svært hver gang.
Vi har en udfordring, når vores fertile
hanner går på pension og bliver kastreret. Her har vi med stor tålmodighed
haft held til at få dem integreret i huset
og til at trives med de andre katte. Det er
så skønt at se dem nyde alderdommen
sammen med os andre i sofaen.
Igennem årene har vi måtte tage afsked

IC Natalie av Sandrabben og hendes søn
Toonscat’s Elliot i haven.
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med en del ældre katte, men det er jo en

Aktiv i katteverden

naturlig ting, når man beholder sine pen-

Der gik meget kort tid, inden nogen i

sionerede avlskatte. Det er sket, at nogle

Norsk Skovkatterings bestyrelse havde

af dem skulle have medicin i længere

spottet Henrik, og haps så var han sup-

tid for fx stofskifte-problemer, sukker-

pleant. Senere hen blev han næstfor-

syge m.m. Vores holdning er, at de alle

mand i klubben, hvor han blandt andet

fortjener en chance, da de har givet os så

varetog uddannelsen af medlemmerne.

meget i årenes løb. Det er forfærdeligt

Henrik var meget ofte steward på udstil-

hver gang, vi skal sige farvel til en god

lingerne, men på et tidspunkt manglede

katteven. De er en del af familien og

han det sociale samvær mellem opdræt-

mere kælekatte end avlskatte.

tere på udstillingerne og blev ”bare”

Henrik leger med vores svenske import NW
IC Restless Nevermind JW og SP/SC Toons
cat’s Chaplin DVM DSM.

udstiller.
Vi har også måtte sande, at uanset, hvor
meget vi gør for at finde de bedste hjem

Jeg startede med at være redaktør for

til vores killinger, så kender man kun sine

Norsk Skovkatterings medlemsblad

killingekøbere til tænderne. Vi har af og

Huldrekatten, og det var jeg i ca. 8 år. De

til måtte tage katte tilbage af forskel-

første par år lavede Grit Wessel layoutet,

lige årsager. Specielt en episode i 2013

og derefter blev Christina Kyed min højre

kunne vi godt have været foruden. Det

hånd i mange år. Det lykkedes os at få et

var det år, hvor vi fik Uno hjem med flere

blad på gaden 4 gange om året i alle 8 år.

brækkede ribben og en punkteret lunge.

Nu er jeg formand i Norsk Skovkattering,

Det er en lang historie helt for sig selv, en

og jeg er næsteformand i Racekatten,

historie vi aldrig glemmer.

hvor min største opgave er at være
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IC Toonscat’s Hamlet barnebarn af Bounty.

Toonscat’s Angel.

udstillingsleder. Det er noget, jeg virkelig

super stolte af hver og en, vi har opdræt-

indtryk på os, er vores skønne sorte

elsker at lave, – ja jeg er mere død end

tet. Det er i årenes løb blevet til et par JW

dreng Chaplin. Chaplin har helt sin egen

levende efter udstillingerne. Men uanset

titler, NW titler, DSM-DM-DVM titler, og

historie, som er lidt lang. Kort fortalt var

hvor træt jeg er, så er det glemt, når en

næsten altid en kat på toplisterne. Men

Chaplin virkelig syg, da han var killing,

udstilling er vellykket, og udstillerne er

bare fordi en kat har flotte titler, behøver

og var faktisk ved at dø flere gange. Men

glade.

den ikke lave fine killinger, eller fordi man

han klarede sig igennem sin lange syge

mangler flotte titler, så kan man sagtens

barndom.

Vi har også været meget aktive udstil-

lave fine børn.

lere, og vi har opnået nogle fantastiske

Et par år efter var vi på World show i

resultater på mange af vores katte. Vi er

Den kat, som nok har gjort størst

Prag, og her blev Chaplin nomineret. På

Toonscat’s Ribena – sidste skud på stammen.

Safirs lange snesko.

GIP Floresta Leao’s Simba med sin BOB1
pokal, vundet på en DARAK udstilling
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EC Bounty von Birkvel en vores første
skovkatte.

vej op til scenen, (vejen var lang) skrev
vores veninde Tine og lykønskede os.
Hun skrev: ”Hvem ville nogensinde have
troet, at det skulle overgå Chaplin at få
så meget succes”. Så blev jeg et rigtig
tudefjæs, for katten, som nok ikke burde
have overlevet, er i dag SP/SC DSM og
nyeste titel DVM og nomineret på både
SW og WS. Det er da fantastisk!
Mentorer
Henrik og jeg har ikke haft nogen
mentor. Vi har deltaget på rigtig mange
medlemsmøder og taget de uddannelser
man kunne i katteverden. Men har vi
nogensinde haft brug for råd og vejledning, så har opdrætterne Anne Køhn og
Bette Lind samt vores dyrlæge Marianne
Rasmussen altid været der for os, hvilket
vi er meget taknemmelige for.
I dag er det nok mere en livsstil end et
opdræt. Vi har fået utallige mange gode
venner og bekendte, som vi har mange
gode stunder og minder med.
Til dags dato har vi opdrættet 175 norske skovkattekillinger, og vi er stolte af
hver og en!

Toonscat’s Safir og hendes søn Neko i
haven.
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Racekattens TOPkatte 2015
Voksen han
Plads
1.
2.
3.
4.

Navn
GIC El Zaburs Charmeur of DiKeRo, JW
GIC Namyslo´s Christoffer
IC Zivago Del Falco D’oro
IC Namyslo´s Conrad

Race
PER
PER
EXO
PER

Kat.
I
I
I
I

Point
670
550
545
542

1

Ejer
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Lone & Jan Namyslo
Bettina Wilhelmsen
Lone & Jan Namyslo

2

3

4

1

Voksen hun
Plads
1.
2.
3.
4.
5.

Navn
GIC. S*Athelstones Twice Shy, DSM
SC Namyslo´s Bellis, DSM
SC N* Migoto’s Mone, DSM, DVM
GIC Toonscat’s J-Lo
DK Namyslo’s Carla

Point
670
658
645
622
593

Ejer
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Lone & Jan Namyslo
Vibeke & Kjeld Jørgensen
Annette Kjelstrup Hansen
Susanne & Frank Sarong

5

2

1

Kat.
I
I
II
II
I

4

3

2

Race
PER
PER
NFO
NFO
PER

5
3

5

KILLING/UNGDYR

3

Plads
1.
2.
3.
3.
5.
5.
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Navn
SW’15 DiKeRo’s Excalibur TRY to Tame Me, JW
Rico Erta Alle *PL, JW
DiKeRo’s Herkules, JW
Namyslo´s Celeste, JW
DiKeRo’s Fantine FireFox, JW
GIC. El Zaburs Charmeur of DiKeRo, JW

Race
PER
ABY
PER
PER
PER
PER

Kat.
I
III
I
I
I
I

Point
660
659
655
655
650
650

Ejer
Michelle Jellum & René Aspe Larsen
Annette Søndergaard
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Lone & Jan Namyslo
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Kenneth & Robert Piral Didriksen

4
3

2

1

5

Kastrat
Plads
1.
2.
3.
4.
5.

Navn
IP, SC Toonscat’s Safir, DSM, DVM, DM
GIP Dushara Cathal Caithlin
IP, IC HU* Shagio-Chen Zanzibar
SC, IP Summerstar´s I`m Kissable of Namyslo, DSM
Toonscat’s Icat

Race
NFO
SOM
OSH
PER
NFO

Kat.
II
III
IV
I
II

Point
671
669
668
659
654

Ejer
Henrik Buusman og Pia Børgesen
Finn Frode Hansen
Karin & Evald Pedersen
Lone & Jan Namyslo
Vibeke Telkamp

TOP-3 Kat. I
Plads
1.
1.
3.

Navn
GIC. S*Athelstones Twice Shy, DSM
GIC El Zaburs Charmeur of DiKeRo, JW
SW’15 DiKeRo’s Excalibur TRY to Tame Me, JW

Race
PER
PER
PER

Point
670
670
660

Ejer
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Kenneth & Robert Piral Didriksen
Michelle Jellum & René Aspe Larsen

TOP-3 Kat. II
Plads
1.
2.
3.

VETERAN
1. IC, SC Tooncat’s Safir, DSM,
DVM, DM NFO, kat. II.
400 point.
Ejer Henrik Buusman og Pia
Børgesen

Navn
IP, SC Toonscat’s Safir, DSM, DVM, DM
Toonscat’s Icat
SC N* Migoto’s Mone, DSM, DVM

Race
NFO
NFO
NFO

Point
671
654
645

Ejer
Henrik Buusman og Pia Børgesen
Vibeke Telkamp
Vibeke & Kjeld Jørgensen

TOP-3 Kat. IV
Plads Navn
1.
IP, IC HU* Shagio-Chen Zanzibar

PENSIONIST

TOP-3 Kat. III

1. EP, DK Oddenvejen’s Alisha
SBI, kat. II. 390 point
Ejer Gerd Jahn

Plads
1.
2.
3.

Race
OSH

Point Ejer
668 Karin & Evald Pedersen

Navn
GIP Dushara Cathal Caithlin
Rico Erta Alle *PL, JW
SW15, WW13, SP, IC Catika’s Carlos Cayetano, DSM, DVM

Race
SOM
ABY
SOM

Point
669
659
590

Ejer
Finn Frode Hansen
Annette Søndergaard
Tine Jensen
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Kronisk
nyresvigt
Kronisk nyresvigt hos katte (forkortet
CKD (chronic kidney disease)) er mere
udbredt end de fleste katteejere og
dyrlæger er klar over.
Dyrlæge Lene Thaulow

De fleste ved godt at kronisk nyresvigt er

Som det ses i figur 1 er der en betydelig

Evidensia Vordingborg Dyrehospital

en hyppig og frygtet lidelse hos de ældre

stigning i antallet af katte med kronisk

katte, men at det faktisk er op til 1/3 af

nyresvigt fra 7 års alderen og igen fra 10

alle katte over 10 år der rammes, er de

års alderen, hvor næsten 1/3 af alle katte

fleste ikke klar over.

vil udvikle kronisk nyresvigt. Der sker
altså en betydelig for-

Kronisk nyresvigt
defineres som en
strukturel og/eller
funktionel nedsættelse af en eller begge
nyrer i mere end 3
måneder. Det kan
være medfødt eller
erhvervet.
Medfødt kronisk nyresvigt hos katte kan

20-65% af kattene med kronisk
nyresvigt har
forhøjet blodtryk.
Hvis dette ikke
behandles, vil det
medføre yder
ligere nyreskade

f.eks. være polycystic

værring med alderen,
ligesom dødeligheden
pga. kronisk nyresvigt
øges med alderen.
Ofte vil der hos de
ældre katte være flere
sygdomme til stede
samtidig, dette kan
f.eks. være for højt stofskifte, for højt blodtryk,
urinvejsinfektioner og/
eller gigt.

kidney disease (PKD) som bl.a. de fleste
perseravlere har hørt om. PKD ses hos

20-65% af kattene med kronisk nyresvigt

op til 38% af persere og perserblandin-

har forhøjet blodtryk. Hvis dette ikke

ger og mere udbredt i nogle linjer end

behandles, vil det medføre yderligere

andre. Der kan også være tale om renal

nyreskade, ligesom det kan føre til andre

amyloidosis, der ses hos specielt abys-

organskader i f.eks. øjnene og hjertet.

sinier, siameser, orientaler og den vilde
lille sortfodede kat.
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2/3 af alle ældre katte med urinvejsinfek-

Dee Chandee’s Aijo, SBI a. Ejer: Vicki Nielsen

tioner har kronisk nyresvigt. Dette bør

i blodet, når 75% af nyrefunktionen er

man være opmærksom på, hvis man har

tabt.

en ældre kat, der får en urinvejsinfektion.
Således bør alle ældre katte, der får diag-

En ny og bedre værdi for estimering af

nosticeret urinvejsinfektion også checkes

nyrefunktionen er SDMA (symmetric

for kronisk nyresvigt.

dimethylarginine). SDMA er den methylerede form af aminosyren arginin, der

Diagnosen kronisk nyresvigt stil-

produceres i alle celler og som udskilles i

les ved en blodprøve. Kreatinin er et

forbindelse med nedbrydning af protein.

nedbrydningsprodukt af kreatinfosfat,

SDMA udskilles næsten udelukkende

der bl.a. findes i skeletmuskulaturen.

over nyrerne og dette betyder det er

Kreatininproduktionen er proportional

en rigtig god markør for estimering af

med muskelmassen, dvs. ældre katte

nyrefunktionen. Undersøgelser har vist

lille muskelmasse pga. f.eks. gigt, vil

at SDMA kan identificere CKD 17 må-

have lavere niveauer af kreatinin end

neder tidligere hos katte end kreatinin.

katte med større muskelmasse, selvom

SDMA er ikke afhængig af muskelmassen

deres nyrefunktion er den samme. Det

ligesom kreatinin. SDMA vil allerede vise

er derfor vigtigt at tage hensyn til dette,

forandringer ved tab af 40% af nyrefunk-

når værdien af kreatinin fortolkes. Der

tionen, hvilket er betydelig lavere og

ses først en stigning i kreatinin niveauet

tidligere end kreatinin. Dette har stor

41

Hidaya ’s Isha, PER 02 62, Opdrætter Tove
Asger Olsen. Ejer Nanna og Fl. Mikkelsen

betydning for kattens livskvalitet og

Der er stor variation i gennemsnitsleve-

kvantitet, da en behandling kan sættes i

tiden hos kattene i de forskellige stadier

gang langt tidligere.

både inden for hver stadie og i stadierne
i forhold til hinanden. Stadie 2 kattene vil

Ud fra kreatinin niveauet inddeles kat-

således have en estimeret gennemsnitle-

tene i fire stadier afhængig af kreatinin

vetid på mere end 3år, mens stadie 3 kat-

niveauet i blodet. Desuden inddeles de i

tene vil have en estimeret gennemsnitle-

understadier afhængig af om de udskil-

vetid på lidt over 2år og kattene i stadie 4

ler protein i urinen og om der er forhøjet

kun har en estimeret gennemsnitlevetid

blodtryk.

på lidt over 3 måneder. Det er desuden
vigtigt at vide, at magre katte med kro-

Protein i urinen er tegn på nyre beska-

nisk nyresvigt har kortere levetid.

digelse, men kan også være på grund af
bl.a. blærebetændelse og/eller blødnin-

Den store udfordring ved kronisk

ger i blæren som følge af f.eks. traume.

nyresvigt hos katte ligger i, at sympto-

Sidst nævnte skal udelukkes i forbindelse

merne oftest først viser sig meget sent i

med mistanke om kronisk nyresvigt.

forløbet (stadie 3-4). Katten er som art
ekstrem dygtig til at skjule sygdoms-

Hvis man ser på udviklingen / forværrin-

tegn og sygdomstegnene ved kronisk

gen af kronisk nyresvigt hos kattene, sker

nyresvigt er meget uspecifikke. Det kan

der en betydelig forværring over tid, når

være anorexi, forøget drikke lyst, katten

man ser på de forskellige stadier. Således

sover mere, taber sig, opkast og kvalme,

vil ”kun” knap 40% af kattene i stadie 2

nedstemthed, kedelig pels, dårlig mave

udvikle sig til det værre, mens hos kat-

mv. De hyppigste fund i er vægttab,

tene i stadie 3 vil der være en forværring

nedsat appetit og øget drikkelyst.

hos ca.50% og mere end 75% af kattene i
stadie 4 vil forværres med tiden.
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I et dansk studie lavet i 2014-2015

af Stina Lundbøll i samarbejde med

overlever signifikant længere (20,8må-

Hvis du har en kat med kronisk nyreli-

Evidensia Vordingborg Dyrehospital, der

neder mod 8,7måneder).

delse og den ikke vil spise nyreskånekost,

omhandlede tilsyneladende raske katte

kan den i stedet tilbydes seniordiæt

over 10år viste blod- og urinprøver samt

Mange katte med kronisk nyrelidelse le-

+ tilskud af phosphatbindere, plus

blodtryksmålinger, at 25% af disse katte

ver heldigvis i årevis efter deres diagnose

eventuelt tilskud af vitamin E og C samt

havde symptomer

er stillet, men som sagt,

betacaroten. Det er ikke lige så godt som

på enten kronisk ny-

jo tidligere diagnosen

nyreskånekosten, men det er samtidig

stilles, jo større chance

meget vigtigt katten trods alt spiser.

resvigt eller forhøjet
stofskifte, uden de
havde nogen som
helst kliniske symptomer på dette.
I dette studie viste
det sig, at alle de

Urinprøven kan
opsamles hjemme og det tager
kun et øjeblik at
undersøge vægtfylden.

katte, der havde

for din kat får et godt
og langt liv, trods dens

Hvis din kat har fået stillet diagnosen

nyrelidelse.

kronisk nyresvigt, anbefales det du tager
en god snak med din dyrlæge og får

Det vigtigste ved en nyre-

lagt en plan for netop din kat. Hvor tit

diæt er nedsat phosphor.

behøver du få taget prøver? Hvilket foder

Hernæst er det vigtigt at

er bedst? Skal den have andet form for

nedsætte proteinindhol-

medicin? Fejler den andre ting? Osv. Der

forhøjet værdier i blodet også havde for

det og natrium (salt) og øge niveau af

er ingen tvivl om, man altid bliver ked af

lav vægtfylde af deres urin. Det betyder,

kalium, omega 3, B-vitaminer og fedt.

det på kattens og egne vegne, når denne

at hvis man har en kat over 10 år, kan det

frygtede diagnose stilles, men som sagt

stærk anbefales, at den en til to gange

Katte er kødædere og kræver minimum

er det ikke nødvendigvis en dødsdom

årligt får lavet en urinprøve og her får

22% protein i føden, når man i nyrediæ-

for din kat, så længe den stilles i tide.

målt vægtfylden. Hvis denne er under

ter nedsætter protein indholdet, så det

Så er du i tvivl, så tag en snak med din

normalen, anbefales det at supplere

nærmer sig de 22%, er det af yderste

dyrlæge.

med en blodprøve for at udelukke en be-

vigtighed at det er af meget høj kvalitet.

gyndende nyrelidelse eller begyndende
forhøjet stofskifte.
Urinprøven kan opsamles hjemme og

Kronisk nyresvigt opdeling i stadier

det tager kun et øjeblik at undersøge

Stadie 1: her vil der ingen kliniske symptomer være og katten vil for ejer være

vægtfylden. Til gengæld har det som

tilsyneladende sunde og raske

sagt meget stor betydning at få stil-

Stadie 2: her vil der ingen kliniske eller kun let kliniske symptomer være

let en diagnose så tidlig som muligt.

Stadig 3: her kan der være lette til moderate kliniske symptomer

For selvom kronisk nyrelidelse kan ikke

Stadig 4: her vil der næsten altid være kliniske symptomer til stede

helbredes, vil der jo tidligere diagnosen
stilles og jo tidligere behandling iværk-

Undergruppe UPC (urin protein-kreatinin ratio = Forholdet af protein i

sættes ses langt bedre livskvalitet og

urin delt med kreatinin i urinen)

større overlevelse hos kattene.

UPC<0,2: ingen protein i urin
UPC 0,2-0,4: borderline protein i urin

Det er vigtigt at gøre sig klart, at

>0,4: protein i urin

behandlingen sigter mod forbedret
livskvalitet og kvantitet ikke helbredelse.

Undergruppe blodtryk

Behandlingen vil være livslang og det

Systolisk blodtryk: Diabolske blodtryk Risiko for organskade Klassifikation

allervigtigste i behandlingen er fod-

<150

<95

Minimal

Normalt blodtryk

ringen. Undersøgelser har vist at katte

150-159

95-99

Lav

Borderline forhøjet

med kronisk nyresvigt, der fodres med

160-179

100-119

Moderat

Moderat forhøjet

nyrediæter har 26% færre komplikationer

>180

>120

Høj

Svært forhøjet

end katte på normal diæt og disse katte
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Serie: Katten på nettet

Katte på twitter
og facebook
Dette er sidste del af serien ’Katte på
nettet’ og her kigger vi kort på de tre
sociale medier, twitter, facebook og
debatfora
Tekst: Karin Hald

Alle de omtalte medier kan tilgåes på

med diverse debatfora, det mest brugte

computer, tablet eller smartphone.

sted at snakke om katte i Danmark. Her
kan man oprette grupper (lukkede eller

Twitter

åbne) hvor man kan dele nyheder, ligge

Twitter er et socialt medie på lige fod

billeder ud og skrive hvad man har lyst

med facebook og instagram. På twitter

til.

følger man hvem man har lyst til: venner,
bekendte , virksomheder, fremmede

Ulempen ved facebook er, at det har

eller kendisser.
På twitter skal du
oprette en profil, og
du kan ligesom med
instagram følge og
have følgere. HashtagFlere internationale kendte katte

get (#) bliver også flit-

har deres egen twitterprofil, blandt

tigt brugt på twitter,

andet kan man finde disse:

så man kan diskutere
et bestemt emne. Hvil-

udviklet sig til et sted,

Som
udgangspunkt
er facebook et
hyggeligt sted at
dele sin glæde og
begejstring for
katte

hvor man skriver ting,
som man normalt ikke
ville sige højt i det offentlige rum. Ligesom
twitter er facebook
ofte fyldt med en masse meninger, og det
kan til tider gøre det til
et ubehageligt sted at
være. Derfor skal man

StreetCat Bob

ket ofte gør twitter til

huske, at man selv kan

Grumpy Cat

et sted med masser af

vælge til og fra i man

udtrykte meninger. De danske brugere

vil være en del af. Som udgangspunkt

Der findes også profiler der bare

af twitter benytter ofte hashtagget til

er facebook et hyggeligt sted at dele sin

viser søde kattebilleder:

at diskutere f.eks. X-factor eller Melodi

glæde og begejstring for katte og man

Grand Prix.

vil ofte kunne få en god debat.

Facebook

Flere danske kattejere og opdrættere har

Facebook er formodentlig sammen

oprettet facebook grupper, men man

Cats
Cute Cat Pictures
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DK*Ligaen Tango CYM n 02 51 – Cymric black/white rumpy. Ejer Milene Hansen

kan også finde dyreværnsorganisationer,

Det måske mest aktive og bedste forum

en gruppe for Racekatte til salg, katteori-

for opdrættere og udstillere er Kattegale.

enterde virksomheder og flere raceorien-

dk. Her er også mange meninger, og der

terede internationalegrupper.

er altid hjælp at få på det aktive forum
da forummet er fyldt med mennsker der

Man kan også selv oprette en gruppe og

ved hvad de snakker om, og som har en

invitere sine facebook-venner til at synes

stor viden omkring katte, med alt lige fra

godt om siden, og her bestemmer man

sygdomme til daglig trivsel.

helt selv formålet med gruppen.
Af andre katteforums findes blandt
Debatfora

andet:

Debatfora er det sted man opsøger, hvis
man vil diskutere vigtige emner, og i den

Katteforum.dk

danske katteverden er det virkelig her

Kattegalleri.dk

det hele foregår. Det er her fællesskabet

Katteifokus.dk

virkelig sætter ind på de sociale medier.
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Voksen fertil nr. 1
NW DVM DSM JW SC PR
Persefelis Jesse James
PER ns 11, født 18.06.08
Point 501
Opdrætter & ejer: Allan &
Sylvia Outrup

Voksen fertil nr. 2
SC Bjelke’s Allure Myricaz
DSM
BUR e født 12.06.12
Point 500
Opdr: Anne Marie Bjelke
Ejer: Marit Oldervik

Voksen fertil nr. 3
GIC DK Boholdt Indiana
Jones
EUR ns 22, født 02.03.13
Point 487
Opdrætter & ejer: Pernille
Boholdt

Voksen fertil nr. 4
SC Coogan’s Cliffhanger
DSM
MCO n , født 12.07.07
Point 484
Opdrætter & ejer: Lene
Glem

Voksen fertil nr. 4
Des Cavalier Solar Energy
of Marica
ABY o, født 28.12.12
Point 484
Opdr: Irina Kudryacseva
Ejer: Margith Hærslev

Voksen fertil nr. 6
GIC Wild Forest Aramis of
Marica
ABY n, født 03.02.14
Point 483
Opdr: Irina Kudryacseva
Ejer: Margith Hærslev

Voksen fertil nr. 7
GIC Red Line’s Octavian
MCO n 03 22, født
28.12.12
Point 480
Opdrætter: Marianne Yde
Ejer: Helle Sivkjær

Voksen fertil nr. 7
SC Sivkjær’s Kawasaki DVM
MCO f, født 09.02.12
Point 480
Opdrætter & Ejer: Helle
Sivkjær

Voksen fertil nr. 7
Hazard Villa Park*PL
MCO e 22, født 22.06.14
Point 480
Opdrætter: Marianne Yde
Ejer: Helle Sivkjær

Voksen fertil nr.7
SC Persefelis Enzo
PER ny 12, født 25.07.10
Point 480
Opdrætter & ejer: Allan &
Sylvia Outrup

Kastrat nr. 1
GIP EP Despite of Destiny
Terra felis DSM
PER f 01 62, født 03.07.09
Point 513
Opdrætter: Michala
Tajzichova
Ejer: Lis Larsen

Kastrat nr. 2
IP Persefelis Noble Noah
PER ns 12, født 29.12.12
Point 494
Opdrætter & ejer: Allan &
Sylvia Outrup

Kastrat nr. 2
Chalounja Kurilkot
KBL fs 09 24, født 06.03.07
Point 494
Opdrætter: Elvira
Nagayeva
Ejer: Julie Nielsen

Kastrat nr. 4
Fyrendal’s Ursus
NFO n 24, født 18.03.14
Point 472
Opdrætter: Lene Hansen
Ejer: Anne Kjølby

Kastrat nr. 5
Thorkjærs Barcelona
MCO fs 22, født 03.07.09
Point 470
Opdrætter & ejer:
Helle & Torsten Kjær
Jespersen

Kastrat nr. 6
Maycat’s Casino Royale
EXO ns 03.22.62, født
22.5.11
Point 469
Opdrætter & ejer: Lone
Ishøi

Kastrat nr. 7
SC PR Thunderball’s Tiger
Lilly
MCO n 23, født 31.12.06
Point 466
Opdrætter: Inge Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Kastrat nr. 8
Maycat’s Inga Katinka
EXO gs 03 62, født
22.05.11
Point 369
Opdrætter & ejer: Lone
Ishøi
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DARAKs
Topkatte 2015
Killing/ungdyr nr. 1
Shapur Bluebell
SBI g, født 28.04.15
Point 482
Opdrætter: Sigrid Saxegaard
Ejer: Beata & Jan Frölich

Killing/ungdyr nr. 2
Hazard Villa Park*PL
MCO e 22, født 22.06.14
Point 472
Opdrætter Marzena sierpinska
Ejer: Helle Sivkjær

Killing/ungdyr nr. 5
DK Boholdt Rose Hyacinth
EUR ns 22, født 03.11.14
Point 456
Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Killing/ungdyr nr. 6
Thorkjærs In Copy
MCO f 03 22, født 04.03.15
Point 336
Opdrætter & Ejer:
Helle & Torsten Kjær Jespersen

Huskat nr. 1
Gold Nugget
HCS, født 16.02.12
Point 494
Ejer: Lisette & Jan siigaard
Henriksen

Veteran nr. 1
NW DVM DSM JW SC PR Persefelis
Jesse James
PER ns 11, født 18.06.08
Point 500
Opdrætter & Ejer: Allan & Sylvia
Outrup

Killing/ungdyr nr. 3
Persefelis Unbelievable Uranius
PER ns 11, født 25.06.14
Point 468
Opdrætter & Ejer: Allan & Sylvia
Outrup

Killing/ungdyr nr. 4
(N)Nordskjæret’s Raymona
SIB n 24, født 04.05.15
Point 460
Opdrætter: Synøve Settemsdal
Ejer: Else Mattsson

Veteran nr. 2
Chalounja Kurilkot
KBL fs 09 24, født 06.03.07
Point 490
Opdrætter Elvira Nagayeva
Ejer: Julie Nielsen

Veteran nr. 3
SC PR Thunderball’s Tiger Lilly
MCO n 23, født 31.12.06
Point 470
Opdrætter: Inge Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær
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Mine katte giver mig

Tekst og foto: Anna-Lise Hougård

Tidligt i morges skulle jeg på badevæ-

står på en stor død mus. Jeg behersker

relset for ikke at vække mine dejlige

mig for ikke at vække de yndige små.

katte, som er så trætte af at prøve at
fange fugle og insekter hele dagen,

Jeg tager musen i halen og går ud i

tænder jeg ikke lyset,
men famler mig frem.
På min vej til badeværelset træder jeg
pludseligt på noget
underligt blødt.
Straks tænder jeg
lyset og ser til min
forfærdelse, at jeg
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bryggerset for at

Jeg hopper på
hælene hen til
køkkenrullen og
får tørret det
værste af mine
fødder

smide musen ud i
skraldeposen. ..
Da jeg passerer køkkenet træder jeg i
noget vådt og klistret,
atter tænder jeg lyset
og ser, at mine katte
har haft racerløb ud

så megen glæde…

Et hverdagsglimt i et liv med katte.

igennem vandskåle og madskåle, så
resultatet er en gang klister. Jeg hopper på hælene hen til køkkenrullen og
får tørret det værste af mine fødder,
hvorefter jeg giver mig til at tørre op på
gulvet. Så vasker jeg skålene og kommer nyt vand og tørkost i dem.
Jeg vasker mine fødder og går atter
mod badeværelset.
Så er det, at jeg træder i noget vådt
igen. Nu opgiver jeg og tænder alt lyset
og ser, at det er en våd hårbolle, som en
af kattene har kastet op.
På ét ben hopper jeg ud i badeværelset
og får vasket foden. Så går jeg tilbage
og tørrer hårbollen op.
Jeg skal indrømme, at jeg på nuværende tidspunkt er noget træt af mine
katte.
Da jeg jo nu har tændt for alt lyset for
ikke at træde i mere, synes kattene, at
de også skal stå op. Så nu står flere af
dem og venter på morgenmad og klokken er kun 4…..
Og hvad gør en kattemor så, ja hun
giver sine små tidlig morgenmad…..
Men jeg har nu de reneste fødder
man kan tænke sig, takket være mine
dejlige katte.
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Strik en kat
De tre strikkeopskrifter
er fra bogen ’Strikkede
katte og killinger’ af Sue
Straford. Udgivet på
Turbine forlaget.

Forkortelser brugt i strikkeopskrifterne:

lmo	Løft den løse maske over en strikket maske.

1mla

m

Maske(r).

M

Markør.

r

Ret.

Tag 1 maske løst af.

1 r ud	Strik først en ret i masken uden at lade masken glide af
pinden. Strik bagefter en drejet ret i samme maske.
2drrsm	2 drejet ret sammen. Strik 2 masker ret sammen om-

R3U	Sæt næste m over på højre pind. Saml masken 3 p læn-

kring de bagerste maskeled.

gere nede op, og strik dem ret sammen. Gentag med

2drvrsm	2 drejet vrang sammen. Strik 2 masker vrang sammen
omkring de bagerste maskeled.

de næste 2 masker. Dette danner en ‘fold’ i strikket.
RS

Retside(n).

p

Pind(e).

pinden. Strik bagefter en drejet ret i samme maske, og

SM

Sæt en markør.

strik en ret igen. Lad masken glide af pinden.

vr

Vrang.

2rsm

Strik 2 masker ret sammen.

VR3U	Sæt næste m over på højre pind. Saml masken 3 p

2vrsm

Strik 2 masker vrang sammen.

længere nede op, og strik dem vrang sammen. Gentag

cm

centimeter

med de næste 2 masker.

2 r ud	Strik først 1 ret i masken uden at tage masken af

FM	Flyt markør fra venstre til højre pind.

v&v	Vikl og vend – Denne teknik sikrer, at der ikke opstår

lf	Løkkeomslag forom. En løkke dannes med fingrene,

maske fra venstre pind over på den højre. Tag garnet

i løkken forfra. På den følgende pind strikkes masken

foran arbejdet mellem pindene. Sæt masken tilbage på

drejet. Det giver et rigtig pænt resultat.

højre pind og vend.

llr	Tag 2 masker løst af som ret – en ad gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre, og strik de
to masker drejet ret sammen.
llvr	Tag 2 masker løst af som ret – en ad gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre, og strik de
to masker drejet vrang sammen.
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huller, når du strikker vendepinde. Sæt den følgende

således at garnet peger ud mod dig. Pinden stikkes ind

VS

Vrangside(n).

So

Slå om.

Sød siameser

Strik 2 pinde i glatstrik.

Krop

Næste p: 2r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

Brug lysebrunt garn og 3,75 mm strikke-

m, llr, 1r

pinde. Slå 15 m op, og strik 4 p glatstrik.

[12 m].

P 1: 6r, lf, 3r, lf, 6r [17 m].

Luk 3 m af i begyndelsen af de næste 2

P 2 (og alle lige p): Vrang.

p [6 m].

P 3: 7r, lf, 3r, lf, 7r [19 m].

Strik 3 p i glatstrik.

P 5: 1r, lf, 7r, lf, 3r, lf, 7r, lf, 1r [23 m].

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

P 7: 1r, lf, 9r, lf, 3r, lf, 9r, lf, 1r [27 m].

[8 m].

P 9: 1r, lf, 11r, lf, 3r, lf, 11r, lf, 1r [31 m].

Strik 5 pinde i glatstrik.

P 11: 1r, lf, 13r, lf, 3r, lf, 13r, lf, 1r [35 m].

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

P 13: 1r, lf, 15r, lf, 3r, lf, 15r, lf, 1r [39 m].

m, llr, 1r [6 m].

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

Strik 3 p i glatstrik.

m, llr, 1r

Næste p: 1r, 2rsm, llr, 1r [4 m].

[37 m].

1 pind vrang.

1 pind vrang.

Næste p: 1r, 2rsm, 1r [3 m].

Materialer

Gentag de sidste 2 p 2 gange mere [33

1 pind vrang.

Lysebrunt garn (240-300 m/100 g)

m].

Luk af.

Mørkebrunt garn (240-300 m/100
g)

Strik 2 pinde i glatstrik.
Næste p: 1r, 2rsm, 10r, 2rsm, 3r, llr, 10r,

Maske

Sort garn (400-480 m/100 g)

llr, 1r [29 m].

Brug mørkebrunt garn og 3,75 mm

Rødt garn (400-480 m/100 g)

1 pind vrang.

pinde. Slå 6 m op. Sæt maskemarkører

To 8 mm glasøjne

Næste p: 1r, 2rsm, 8r, 2rsm, 3r, llr, 8r, llr,

(M) på hver side af de midterste 2 m.

Sort hørtråd til knurhår

1r [25 m].

P 1: Strik r indtil M, lf, FM, 2r, FM, lf, strik r

Fyld

Næste p: Luk 9 m af i begyndelsen af de

pinden ud [8 m].

Piberensere

næste 2 p

P 2: Strik vr indtil M, lf, FM, 2vr, FM, lf,

To mønter på 2,5 cm i diameter

[7 m].

strik vr pinden ud [10 m].

Pinde

Strik 7 p i glatstrik.

Gentag p 1 og 2 en gang mere og så p 1

3,75 mm og 2,75 mm strikkepinde

Luk af.

en gang mere [16 m].

Maskemarkører

Hoved

1 pind vrang.

Strikkefasthed

Brug lysebrunt garn og 3,75 mm pinde.

P 7: Strik r til 2 m før M, 2rsm, FM, 2r, FM,

5-6 m giver 2,5 cm i glatstrik på 3,75

Slå 8 m op.

llr, strik r pinden ud [14 m].

mm pinde

Sæt maskemarkører (M) på hver side af

P 8: Strik vr til 2 m før M, 2drvrsm, FM,

Størrelse

de midterste 2 m.

2vr, FM, 2vrsm, strik vr pinden ud [12 m].

Ca. 15 cm høj

P 1: Strik r til M, lf, FM, 2r, FM, lf, strik r

Gentag p 7 og 8 en gang mere og så p 7

pinden ud [10 m].

en gang mere [6 m].

P 2: Strik vr to M, lf, FM, 2vr, FM, lf, strik

Luk 2 m af i begyndelsen af de næste 2 p,

vr pinden ud [12 m].

strik glatstrik. Luk de resterende 2 m af.

Gentag p 1 og 2 2 gange mere og så p 1
en gang mere [22 m].

Ører (strik to)

P 8: Vrang.

Brug mørkebrunt garn og 3,75 mm

P 9: Strik r indtil 2 m før M, 2rsm, FM, 2r,

pinde. Slå 5 m op, og strik 2 pinde i

FM, llr, strik r pinden ud [20 m].

glatstrik.

P 10: Vrang til 2 m før M, 2drvrsm, FM,

Næste p: 2rsm, 1r, llr [3 m].

2vr, FM, 2drvrsm, strik vr pinden ud [18

1 pind vrang.

m].

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo.

Gentag p 9 og 10 en gang mere [14 m].

Luk de resterende m af.
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Ørernes indre del (strik to)

Bagben (venstre)

Halsbånd

Brug det sorte garn og 2,75 mm pinde.

Strik som til højre ben fra ** til **.

Slå 4 m op med rødt garn på 2,75 mm

Slå 5 m op, og strik 2 pinde i glatstrik.

1 pind ret.

pinde.

Næste p: 2rsm, 1r, llr [3 m].

Næste p: Luk 3 m af, 1vr, lf, vrang indtil

Strik glatstrik, indtil halsbåndet er langt

1 pind vrang.

sidste m, lf, 1vr [7 m].

nok til at nå rundt om kattens hals. Luk

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo.

Skift til lysebrunt garn.

af.

Luk de resterende m af.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r
[9 m].

Montering

Snude

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

Sy hovedet sammen, og fyld det godt

Brug det sorte garn og 2,75 mm pinde.

1vr [11 m].

undervejs. Den formede del af hovedet

Slå 4 m op, og strik 2 pinde i glatstrik.

Gentag de sidste 2 p en gang mere [15

er bagerst. Sømmen vil være foran og

Næste p: (2rsm) 2 gange [2 m].

m].

bliver dækket af den mørke maske.

1 pind vrang.

Strik 5 pinde i glatstrik.

Sy hovedet fast på kroppen, så de to

Næste p: 2rsm.

*Næste p (VS): 1vr, 2drvrsm, vrang indtil

midterste m (markeret mens du strik-

Luk de resterende m af.

de sidste 3 m, 2vrsm, 1vr*** [13 m].

kede) vender fremad. Placér maskens

1 pind ret*.

opslagningskant ved basis af hovedet

Bagben (højre)

Gentag fra * til * 2 gange mere og så fra

(aflukningskanterne vil danne en kant

**Brug mørkebrunt garn og 3,75 mm

* til *** en gang mere [7 m].

på snuden) og sæt fast med nåle. Put en

pinde. Slå 6 m op, og strik 2 pinde i

Næste p: 1r, llr, 1r, 2rsm, 1r [5 m].

lille smule fyld bag masken og sy fast. Sy

glatstrik.

Luk de resterende m af.

øjnene fast.

[8 m].

Forben (strik to)

Brug billedet som guide til at sy ørerne

Strik 9 p i glatstrik (begynd med 1 p

Brug mørkebrunt garn og 3,75 mm

og snuden fast med sort garn. Brodér en

vrang)**.

pinde. Slå 8 m op.

mund, og lav knurhår med sort hørtråd.

Næste p: Luk 3 m af, 1r, lf, ret indtil sidste

6r, vend, 4vr, vend, 4r, vend.

m, lf, 1r [7 m].

6vr pinden ud.

Sy den forreste søm på kroppen, og

Skift til lysebrunt garn.

Strik 12 p i glatstrik.

put fyld i. Fold basis op, og sy den på

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

Sæt lysebrunt garn til.

kroppen. Put om nødvendigt mere fyld

1vr [9 m].

2r i lysebrunt, 4r i mørkebrunt, 2r i

i, og læg to mønter ind for at give lidt

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

lysebrunt.

vægt bagtil, så katten kan blive sid-

[11 m].

Fortsæt med det lysebrune garn, luk 2 m

dende på bagdelen. Sy den nederste del

Gentag de sidste 2 p en gang mere [15

af i begyndelsen af de næste 2 p [4 m].

af bagbenene sammen. Klip et stykke

m].

Luk de resterende 4 m af.

piberenser til, og sæt det i den nederste

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Strik 5 pinde i glatstrik.

del af benet. Sy den øverste del fast på

*Næste p: 1r, llr, ret indtil de sidste 3 m,

Hale

kroppens side, og put lidt fyld i for at

2rsm, 1r*** [13 m].

Brug mørkebrunt garn og 3,75 mm

give låret facon. Gentag med det andet

1 pind vrang*.

pinde. Slå 8 m op, og strik 4 p i glatstrik.

ben og sørg for, at de sidder symmetrisk

Gentag fra * til * 2 gange mere og så fra

Næste p: 1r, 2rsm, 2r, llr, 1r [6 m].

på kroppen. Sy den nederste del af be-

* til *** en gang mere [7 m].

Strik 7 cm i glatstrik fra udtagningspin-

nene fast på kattens side. Sy forbenene

Næste p: 1vr, 2drvrsm, 1vr, 2vrsm, 1vr

den.

sammen, og klip et stykke piberenser

[5 m].

Næste p: 2r, 2rsm, 2r [5 m].

til hvert ben. Sy forbenene på kroppen.

Luk de resterende m af.

Strik 3 p i glatstrik.

Sy halen sammen, og klip et stykke

Næste p: 1r, 2rsm, 2r.

piberenser til halen. Sy halen fast bag på

1 pind vrang.

kroppen mellem bagbenene.

Væv garnet gennem m og luk af.

Sæt halsbåndet omkring kattens hals, og
sy det sammen.
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Angorakat

vr. Sæt de resterende m på en maske-

Krop

holder.

Strikkes i ét stykke fra halespidsen.

Slå 6 m op i begyndelsen af næste p, og

NB: Efter at du har strikket venderæk-

strik r pinden ud [10 m].

kerne på ryggen, og du når til en af

***Strik 9 p i glatstrik (begynd med 1 p

de masker, hvor der er viklet en tråd

vrang).

omkring, så saml tråden op, og strik den

Næste p: 3r, (2rsm) 2 gange, 3r [8 m].

sammen med masken. Det giver et rigtig

Næste p: 2vr, (2vrsm) 2 gange, 2vr [6 m].

pænt resultat.

Væv garnet gennem de resterende ma-

Brug hvidt garn og 2,75 mm pinde. Slå 4

sker og luk af***.

m op, og strik 2 pinde i glatstrik.

Sæt garnet til de 4 m i den anden ende

Næste p: 1r, lf, 2r, lf, 1r [6 m].

af maskeholderen fra RS (andet ben), og

Strik 2 pinde i glatstrik.

strik 1 pind ret.

*Næste p: 5vr, v&v.

Slå 6 m op i begyndelsen af næste p, og

Næste p: 4r, v&v.

strik vr pinden ud [10 m].

Materialer

Næste p: Strik vr pinden ud.

1 pind ret.

Hvid (400-480 m/100 g) angora

1 pind ret*.

Strik fra *** til *** som til første ben.

Lyserødt garn (600-800 m/100 g)

Strik fra * til * 10 gange mere.

Sæt garnet til de midterste 10 m på ma-

To 8 mm sikkerhedsøjne i plastik,

Luk 1 m af i begyndelsen af de næste 2 p.

skeholderen fra RS, og strik på følgende

mal dem bagpå med sølvfarvet

Næste p: Slå 8 m op, strik vrang over de

måde:

neglelak

12 m på pinden, vend, og slå 8 m op [20

2r, 2rsm, 2r, llr, 2r [8 m].

Fyld

m].

Strik 5 pinde i glatstrik.

Lyserødt bånd

Strik 2 pinde i glatstrik.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Piberenser

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

[10 m].

Stærk sytråd

[22 m].

1 pind vrang.

Pinde

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

Gentag de sidste 2 p en gang mere [12

2,75 mm og 2 mm strikkepinde

1vr

m].

Maskeholder

[24 m].

Strik 12 p i glatstrik.

Strikkefasthed

Næste p: 19r, v&v, 14vr, v&v.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

7-8 m giver 2,5 cm i glatstrik på 2,75

Næste p: Strik r pinden ud.

[14 m].

mm pinde

1 pind vrang.

1 pind vrang.

Størrelse

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Gentag de sidste 2 p en gang mere [16

Ca. 18 cm lang fra halespids til

[26 m].

m].

forpoter

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

Strik 4 p i glatstrik.

1vr

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

[28 m].

m, llr, 1r

**Næste p: 23r, v&v.

[14 m].

18vr, v&v.

1 pind vrang.

Næste p: strik r pinden ud.

Gentag de sidste 2 p en gang mere [12

1 pind vrang**.

m].

Gentag fra ** til ** 2 gange mere.

Strik 4 p i glatstrik.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

[30 m].

m, llr, 1r

Strik 11 p i glatstrik.

[10 m].

Nu deles maskerne til forben og krop.

Strik 5 pinde i glatstrik.

Næste p: 4r, luk 6 m af, 9r, luk 6 m af, 3r.

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

Vend, og strik kun over de første 4 m, 4

m, llr, 1r [8 m].
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1 pind vrang.

8 m op.

Strik 4 p i glatstrik.

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

Strik 2 pinde i glatstrik.

P 1: 1r, llr, ret indtil de sidste 3 m, 2rsm,

m, llr, 1r [6 m].

Næste p: 1r, 2rsm, 2r, llr, 1r [6 m].

1r [12 m].

Næste p: 1vr, 2drvrsm, 2vrsm, 1vr [4 m].

1 pind vrang.

P 2: Vrang

Luk af.

Næste p: 1r, 2rsm, llr, 1r [4 m].

Gentag p 1 og 2 en gang mere og så p 1

1 pind vrang.

en gang mere [8 m].

Hoved

Næste p: 2rsm, llr [2 m].

Næste p: 1vr, 2drvrsm, vrang indtil de

Brug hvidt garn og 2,75 mm pinde. Slå

Næste p: 2vrsm.

sidste 3 m, 2vrsm, 1vr [6 m].

20 m op, og strik 1 pind vrang.

Luk de resterende m af.

Luk de resterende m af.

lf, 4r [26 m].

Indre del af ører (strik to)

Bagben (venstre)

1 pind vrang.

Brug lyserødt garn og 2 mm pinde. Slå

Strik som til højre bagben fra ** til **.

Næste p: 5r, lf, 1r, 2rsm, 4r, lf, 2r, lf, 4r, llr,

7 m op.

1 pind ret.

1r, lf, 5r [28 m].

Strik 2 pinde i glatstrik.

Næste p: Luk 4 m af, 1vr, lf, vrang indtil

1 pind vrang.

Næste p: 1r, 2rsm, 1r, llr, 1r [5 m].

sidste m, lf, 1vr [8 m].

Næste p: 6r, lf, 1r, 2rsm, 4r, lf, 2r, lf, 4r, llr,

1 pind vrang.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

1r, lf, 6r

Næste p: 2rsm, 1r, llr [3 m].

[10 m].

[30 m].

1 pind vrang.

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

1 pind vrang.

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo [1 m].

1vr

Næste p: 14r, lf, 2r, lf, 14r [32 m].

Luk de resterende m af.

[12 m].

Næste p: 4r, lf, 1r, lf, 4r, lf, 2r, lf, 4r, lf, 1r,

1 pind vrang.

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Næste p: 15r, lf, 2r, lf, 15r [34 m].

Snude

[14 m].

1 pind vrang.

Brug lyserødt garn og 2 mm pinde. Slå

Strik 4 p i glatstrik.

Næste p: 16r, lf, 2r, lf, 16r [36 m].

3 m op.

P 1: (VS) 1vr, 2drvrsm, vrang indtil de

1 pind vrang.

Strik 2 pinde i glatstrik.

sidste 3 m, 2vrsm, 1vr [12 m].

Næste p: 15r, 2rsm, 2r, llr, 15r [34 m].

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo [1 m].

P 2: Ret.

Næste p: 14vr, 2drvrsm, 2vr, 2vrsm, 14vr

Luk de resterende m af.

Gentag p 1 og 2 en gang mere og så p 1

[32 m].

en gang mere [8 m].

Næste p: 13r, 2rsm, 2r, llr, 13r [30 m].

Bagben (højre)

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

1 pind vrang.

**Brug hvidt garn og 2,75 mm pinde.

m, llr, 1r [6 m].

Næste p: 11r, 2rsm, 4r, llr, 11r [28 m].

Slå 6 m op, og strik 1 pind ret.

Luk de resterende m af.

1 pind vrang.

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

1vr [8 m].

Montering

m, llr,

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Sy forbenenes sidesøm, og put fyld i.

1r [26 m].

[10 m].

Fold den smalle, midterste del af katten

Næste p: 1vr, 2drvrsm, vrang indtil de

Strik 7 p i glatstrik (begynd med 1 p

nedad. Sy kanten fast til aflukningskan-

sidste 3 m, 2vrsm, 1vr [24 m].

vrang)**.

ten ned mod forbenene. Fortsæt med at

Næste p: 4r, 2rsm, llr, 8r, llr, 2rsm, 4r [20

Næste p: Luk 4 m af, 1r, lf, ret indtil sidste

sy under benene ned mod halen, og put

m].

m, lf, 1r

fyld i undervejs. Sy forbenenes opslag-

Næste p: 3vr, 2vrsm, 2drvrsm, 6vr, 2dr-

[8 m].

ningskant fast foran på kroppen, brug

vrsm, 2vrsm, 3vr [16 m].

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

billedet som guide.

Næste p: 2r, 2rsm, llr, 4r, llr, 2rsm, 2r [12

1vr [10 m].

m].

Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf, 1r

Sy halen sammen, og put et stykke pibe-

Luk de resterende m af på VS.

[12 m].

renser i. Sy halen på kroppen.

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,
Ører (strik to)

1vr

Sæt sikkerhedsøjne i, og sy hovedets

Brug hvidt garn og 2,75 mm pinde. Slå

[14 m].

bagsøm. Put fyld i. Brug lyserødt garn
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til at sy de to dele af ørerne sammen

Perserkat

vrang mod vrang. Sy ørerne fast øverst

Krop

på hovedet. Brug lyserødt garn til at sy

Strikkes i et stykke fra nederst på ryggen

snuden fast. Væv stærk sytråd gennem

(se diagram på billede).

ansigtet som knurhår. Sy hovedet fast på

Brug sort pelsgarn og 9 mm pinde. Slå

kroppen.

30 m op, og strik 1 pind ret.
*Næste p: 1r, lf, ret indtil sidste m, lf [32

Sy den nederste del af hvert bagben

m].

sammen og fyld let. Sæt bagbenene fast

1 pind ret.

med nåle, og fold den nederste del af

Næste p: 2rsm, strik r indtil sidste 2 m,

benet op, så den ligger langs kroppens

2rsm [30 m].

sidesøm. Sy det fast.

1 pind ret*.
Luk 8 m af i begyndelsen af de næste 2 p
[14 m].
Strik 11 cm retstrik fra aflukningskanten.

Materialer

Slå 8 m op i begyndelsen af de næste 2

Sort pelsgarn, 4 x 100 g nøgler

p [30 m].

To 18 mm glasøjne

1 pind ret.

Lyserødt garn (400-480 m/100 g)

Strik fra * til * til forben.

Fyld

Næste p: 1r, lf, 9r, lf, 3r, lf, 4r, lf, 3r, lf, 9r,

Sort sytråd

lf, 1r [36 m].

Pinde

1 pind ret.

2,75 mm og 9 mm strikkepinde

Næste p: 2rsm, strik r indtil sidste 2 m,

Strikkefasthed

2rsm [34 m].

3 m giver 2,5 cm i retstrik på 9 mm

1 pind ret*.

pinde

Luk 8 m af i begyndelsen af de næste 2 p

Størrelse

[18 m].

Ca. 40 cm lang fra halespids til

Strik 11 cm retstrik fra aflukningskanten

forpoter

(ryg).
Næste p: Slå 8 m op, 10r, (1r, 2rsm) 2
gange, 1r, (1r, 2rsm) 2 gange, strik r
pinden ud [22 m].
Slå 8 m op i begyndelsen af næste p [30
m].
1 pind ret.
Strik fra * til * en gang mere.
Luk 13 m af i begyndelsen af de næste 2
p [4 m].
Slå 2 m op i begyndelsen af de næste 2
p [8 m].
Fortsæt i retstrik, indtil halen måler 20
cm.
Næste p: (2rsm) 4 gange [4 m].
1 pind ret.
Væv garnet gennem de resterende
masker og luk af.
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Hoved

Indre del af ører (strik to)

Brug sort pelsgarn og 9 mm pinde. Slå

Brug lyserødt garn og 2,75 mm pinde.

Læg det ene sæt bagben over det andet

12 m op.

Slå 14 m op, og strik 2 pinde i glatstrik.

sæt, så forbenene samtidig foldes på

Form hovedet på følgende måde:

Næste p: 1r, 2rsm, ret indtil de sidste 3

midten. Sæt nåle i.

P 1: 2r, (1 r ud) 2 gange, 4r, (1 r ud) 2

m, llr, 1r

NB: Hvis nålene glider ud, så brug sik-

gange, 2r

[12 m].

kerhedsnåle i stedet.

[16 m].

1 pind vrang.

Brug dobbelt sytråd til at sy den ene

P 2: 3r, (1 r ud) 2 gange, 6r, (1 r ud) 2

Gentag de sidste 2 p 4 gange mere [4

side af kroppen og omkring bagbenene.

gange, 3r

m].

Pas på du ikke får ‘fanget’ pelsen under

[20 m].

Næste p: 2rsm, llr [2 m].

stingene, når du syr. Put fyld i.

P 3: 4r, (1 r ud) 2 gange, 8r, (1 r ud) 2

Næste p: 2vrsm [1 m].

gange, 4r

Luk de resterende m af.

[24 m].

Sy den anden side sammen. Fyld kroppen let, før du syr halen sammen og

P 4: 5r, (1 r ud) 2 gange, 10r, (1 r ud) 2

Snude

fastgør den bag på kattens krop. Fyld

gange, 5r

Brug lyserødt garn og 2,75 mm pinde.

ikke halen.

[28 m].

Slå 6 m op, og strik 2 pinde i glatstrik.

P 5: 6r, (1 r ud) 2 gange, 12r, (1 r ud) 2

Næste p: 1r, 2rsm, llr, 1r [4 m].

Sæt hovedet sammen med nåle, og sy

gange, 6r

Næste p: 1vr, 2vrsm, 1vr.

det sammen med dobbelt sytråd. Fyld

[32 m].

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo [1 m].

hovedet godt op, og fastgør øjnene,

Strik 4 p retstrik.

Luk de resterende m af.

inden du lukker sømmen helt.

P 10: 6r, (2rsm) 2 gange, 12r, (2rsm) 2

Store trædepuder (strik fire)

gange, 6r

Brug lyserødt garn og 2,75 mm pinde.

Brug billedet som guide. Gør snuden fast

[28 m].

Slå 5 m op, og strik 1 pind ret.

med nåle, og sy den fast med lyserødt

P 11: 5r, (2rsm) 2 gange, 10r, (2rsm) 2

Næste p: 1vr, lf, vrang indtil sidste m, lf,

garn. Brug lyserødt garn til at sy de to

gange, 5r

1vr [7 m].

dele af ørerne sammen. Sæt ørerne fast

[24 m].

1 pind ret.

på hovedet med nåle, og sy dem fast

P 12: 4r, (2rsm) 2 gange, 8r, (2rsm) 2

Næste p: 2vrsm, luk 1 m af, vrang pinden

med sort sytråd. Bøj den nederste del af

gange, 4r

ud [5 m].

hvert øre i en bue, så de får en god form.

[20 m].

Næste p: 2rsm, luk 1 m af, strik r pinden

P 13: 3r, (2rsm) 2 gange, 6r, (2rsm) 2

ud [3 m].

Læg kroppen på et fladt underlag, og

gange, 3r

Strik 3 p i glatstrik.

placér hovedet mellem forpoterne. Sy

[16 m].

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo [1 m].

hovedet fast med dobbelt sort sytråd.

P 14: 2r, (2rsm) 2 gange, 4r, (2rsm) 2

Luk de resterende m af.

gange, 2r

Små trædepuder (strik tolv)

[12 m].

Brug lyserødt garn og 2,75 mm pinde.

Luk af.

Slå 3 m op, og strik 1 pind vrang.
Næste p: (1r, lf) 2 gange, 1r [5 m].

Ører (strik to)

Strik 3 p i glatstrik (begynd med 1 p

Brug sort pelsgarn og 9 mm pinde. Slå 7

vrang).

m op, og strik 2 p ret.

Næste p: 2rsm, 1r, 2rsm [3 m].

Næste p: 2rsm, strik r indtil sidste 2 m,

1 pind ret.

2rsm [5 m].

Luk af på VS.

1 pind ret.
Gentag de sidste 2 p en gang mere [3

Montering

m].

Der er ingen ret og vrang på denne kat.

Næste p: 1mla, 2rsm, lmo.

Brug diagrammet til at folde katten

Luk de resterende m af.

efter:
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Sy trædepuder på med lyserødt garn.
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NW SC S*Athelstones
Twice Shy, DSM

Bjelke’s Allure Myricaz

Rokakitho’s Hope

DK Robdrup’s Sebastian
Vettel

PER n

BUR e

SBI n 21
Født: 16-04-2012
Opdrætter: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

NFO n 09 24

Født: 29-11-2012

Opdrætter: Mats Pålson & AnnaLena Wester
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Malmø 15
Ølstykke 15
Ølstykke 15
Oslo 15
Oslo 15
Herlev 15
Køge 16
Køge 16
Sorø 16

CACS
CACS BIS
CACS BIS
CACS BIS
CACS NOM
CACS BIS BOB 1
CACS BIS BOB 1
CACS BIS BOB 1
CACS NOM

Født: 12-06-2012

Opdr Anne Marie Bjelke
ejer Marit Oldervik
Resultater:
Norge 14
CACS NOM BIS
Norge 14
CACS
Smaalene 14
CACS NOM
Smaalene 14
CACS NOM
Dragør 14
CACS NOM BIS
Dragør 14
CACS NOM BIS
Solbjergelva 14
CACS
Solbjergelva
CACS NOM BIS
Västea Frölunda 14CACS

Resultater
Vejle 15
Herning 15
Brejning 15
Ribe 15
Ribe 15
Grevesmühlen 15
Grevesmühlen 15
Årslev 15
Årslev 15
Middelfart 15
Middelfart 15

CACS
CACS
CACS
CACS BOX
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM
CACS

Født: 17.05.2013

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Annette Søndergaard
Resultater
Koszalin 15
Koszalin 15
Herlufmagle 15
Hårlev 15
Sorø 15
Køge 15
Herlev 15
Årslev 15
Årslev 5
Ribe 15
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CAPS
CAPS NOM BIS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
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Supreme Premier

Supreme Premier

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Badina’s Flora Danica

Oddenvejen’s Moonlight
Serenade

Bartel’s EXO Noddy

SharpClaw’s Uspeh RU

ABY p

SBI c21

EXO w 62

KBL e 

Født: 11-05-2010

Født 12.06.2010

Født: 31.03.2011

08-12-2013

Opdrætter: Eva og Per Baden
Ejer: Anne Løhr

Opdrætter: Gerd Jahn
Ejer: Gerd Jahn

Opdrætter: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdrætter: Yelena Il’chenko
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Hårlev 14
Hårlev 14
Lund 14
Lund 14
Vorbasse 14
Vorbasse 14
Prag WS 14
Vejle 15
Malmø WS 15

Resultater
Vorbasse 14
Skælskør 14
Herlev 14
Vejle 15
Brejning 15
Dragør 15
Dragør 15
Køge 15
Malmø 15
Ølstykke 15
Middelfart 15

Resultater
Grömitz 13
Vorbasse 14
Kolding 14
Kolding 14
Vissenbjerg 14
Vissenbjerg 14
Middelfart 15
Århus 16

Resultater:
Most CZ 15
Skien N 15
Skien N 15
Karlovy Vary CZ 15
Karlovy Vary CZ 15
Ribe 15

CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS, NOM
CAPS, BOX
CAPS
CAPS
CAPS

CAPS
CAPS NOM BIS
CAPS BIV
CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS BIV

CAGCIB NOM
CAGCIB BOB 4
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Premier

International Champion

DK Rothe’s Odysseus

DK Chat de Brett’s D.J

GIP DK Boholdt Ulf
Pilgård

DK Robdrup’s Daenerys
Stormborn

EUR d 03

Sbi a

EUR d24

NFO w 63

Født: 11.07.2013

Opdr.: Ulla Helweg Rothe
Ejer: Lisbet Ginnerup
Resultater
Lübeck, D 14
Prague, CZ 14
Herning, DK 15
Århus, DK 16
Århus, DK 16
Zoetermeer, NL 16
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CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM

Født: 01-06-2013

Opdrætter: Pia Hansen og Michael
Baess
Ejer: Pia Hansen og Michael Baess
Resultater:
Kristianstad 15
Køge 15
Malmø 15
Ølstykke 15
Middelfart 15
Herlev 15
Århus 16
Århus 16

CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB BIS BOB2
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB BIV

Født: 16-05-2010

Født: 13.05.2014

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Larsen

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Nærum 13
CAGPIB NOM
Køge 14
CAGPIB
Køge 14
CAGPIB
Dragør 14
CAGPIB
Dragør 14
CAGPIB
Haslev 14
CAGPIB NOM
Dragør 15
CAGPIB NOM
Vester Frolunda 15 CAGPIB

Resultater
Halmstad 15
Dragør 15
Dragør 15

CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Premier

Champion

DK Boromir Chagall

DK Chrisycats Kiwi

SC IP Eife’s Ebenezar
McCoy, DVM

Bjelke’s Lazy Lad

MCO w 62

NFO fs 09 24

EUR ns 22 

BUR c

Født: 03.02.2014

Født: 08.10.2014

Født d. 21.9.2011

Født: 16-01-2015

Opdr.: Pia & Jean Rohde Larsen
Ejer: Jana Holtfreter

Opdr.: Sys Vejlø
Ejer: Mie Vejlø

Opdrætter: Eva Køhler
Ejer: Eva Køhler

Opdr: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Ribe 15 		
CACIB
Ribe 15 		
CACIB NOM
Grevesmühlen 15S CACIB BIS

Resultater
Årselv 15
CACIB BIV NOM
Middelfart 15 CACIB
Wölersheim 16 CACIB

Resultater
Brædstrup 15
Hedensted 15
Stockholm 15

Resultater:
Herlev 15
Køge
Køge

CAPIB BIV NOM
CAPIB BIV
CAPIB

CAC
CAC
CAC NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

CH Silky Catz Katniss
Everdeen

Bjelke’s Flora Danica

Jewel Choice Yentl’

Rokakitho’s Kiara

KBL ns 22

BUR j

BUR j

SBI n 21

Født: 10-12-13

Født: 01-05-2013

Født: 15-09-2014

Opdrætter: Julie Nielsen
Ejer: Julie Nielsen

Opdr: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Opdr: Linda Dooremalen
ejer Anne Marie Bjelke

Opdrætter
Ejer: Kia Nielsen

Resultater:
Køge 15
CAC
Herlufmagle 15 CAC
Herlufmagle 15 CAC NOM

Resultater:
Strøby 14
Strøby 14
Toulouse, F 15

Resultater:
Dragør 14
Dragør 15
Køge 15

Resultater
Vrå 14 CAC
Vrå 14 CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

Født: 24-06-2013
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Champion

Champion

Champion

Champion

CH DK Boholdt Rose
Hyacinth

DK Boromir Galadriel

HU*Gallifrey’s Admiral
William Adama

DK Julle-Kris Geo

EUR ns22

MCO f 02 62

NFO n 24

NFO d 09 22

Født: 03.11.2014

Født: 25.11.2014

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: anja lund

Opdr.: Pia & Jean Rohde Larsen
Ejer: Jana Holtfreter

Resultater:
Køge 15
Ølstykke 15
Malmø 15

Resultater
Grevesmühlen 15
Grevesmühlen 15
Middelfart 15 		

CAC
CAC
CAC

CAC BIS
CAC BIS
CAC NOM

Født: 14.09.2014

Født: 15.07.2014

Opdr.: Krizsta Hégerné
Ejer: Joan Jacobsen og Susanne
Høj Andersen

Opdr.: Bettina og Dan Kjær
Kristensen
Ejer: Mona Wollesen

Resultater
Ribe 15
Herlev 15
Sorø 16

Resultater
Vejle 15
Ribe 15
Ribe 15

CAC BIV
CAC NOM
CAC NOM

CAC
CAC NOM BIV
CAC

Champion

Premier

Premier

Premier

Westpoint SHOCKWAVE
Danger Dragon

DK Bjørnholts Eliana

DK Migjo Jutlandia

DK Bjørnholts Carmina

PER e 03

MCO fs 03 22

EUR ns22

MCO f 09 22

Født: 10.08.2014

Født: 26.03.2013

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Opdr.: Karina Bjørnholt Bazuin
Ejer: Karina Bjørnholt Bazuin

Resultater
Køge 15
Dragør 15
Dragør 15

Resultater
Vrå 14
Århus 16
Århus 16
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CAC
CAC
CAC

CAP
CAP NOM BOX
CAP NOM BOX

Født: 03.12.2014

Opdrætter: Irene og Johnny
Olsson
Ejer: Jonna Høegh
Resultater
Malmø 15
Herlev 15
Køge 16

CAP
CAP
CAP

Født: 09.06.2011

Opdr.: Karina Bjørnholt Bazuin
Ejer: Karina Bjørnholt Bazuin
Resultater
Hobro 13
Hobro 13
Vrå 14

CAP NOM
CAP
CAP NOM BOX

Premier

Junior Winner

DSM

Distinguished Show Merit

PR Eife’s California
Chrome

Shadeaby Doubleoseven
of Tacovilla, JW

Bjelke’s Allure Myricaz

GIP FI*Dewdrop’s Fan
Chaluay

EUR as 24

ABY n

BUR e

KOR

Født: 5.7.2014

Født: 25-03-2015

Født: 12-06-2012

Født: 16-02-2010

Opdrætter: Eva Køhler
Ejer: Helene Holton og Eva Køhler

Opdrætter: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Opdr Anne Marie Bjelke
ejer Marit Oldervik

Opdrætter: Milla Pyötsiä
Ejer: Marie Paulsen

Resultater
Herning 15
Brejning 15
Stockholm 15

Resultater
Ribe 15
Ribe 15
Køge 15
Ølstykke 15
Ølstykke 15

Resultater:
Oslo 13
Dragør 13
Dragør 13
Norge 14
Norge 14
Dragør 14
Solbergelva 14
Norge 14
Norge 14
Herlufmagle 15
Herlufmagle 15

Resultater
Tune 13
Hedensted 14
Herning 14
Tienen 15
Hedensted 15
Hedensted 15
Herning 15
Årslev 15
Poznan 15
Poznan 15

CAP
CAP
CAP

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Junior Winner

Distinguished Show Merit

DiKeRo’s Herkules JW

GIC. S*Athelstones Twice
Shy, DSM

PER d 22

Født: 28-06-2016

Opdrætter: Kenneth & Robert
Piral Didriksen
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Ølstykke 15
Ølstykke 15
Oslo 15
Oslo 15
Herlev 15

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

PER n

Født: 29-11-2012

Opdrætter: Mats Pålson & AnnaLena Wester
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Nærum 13
Trelleborg 14
Trelleborg 14
Ribe 15
Ribe 15
Køge 15
Ølstykke 15
Ølstykke 15
Oslo 15
Herlev 15

BIS
BIS
BIS
BOX
BIS
BOB1
BIS
BIS
BIS
BOB1

CAC NOM BIS
CACIB NOM BIS
CACIB NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
PH NOM BIS
PH NOM BIS
PH NOM BIS
PH NOM BIS

CAP BIS
CAP BIV BOX
CAPIB BOX
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIV BOB2
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BOX
CAGPIB BIS BOB4
CAPS BIS
CAPS BIS

Den bedste måde at få din kat
i Kattemagasinets titelgalleri er
at benytte vores nye online titel
registrering:
Gå ind via www.felisdanica.dk,
find databasen under ”Opdræt”,
find din kat frem, og benyt knappen ”titelregistrering” til dels at
registrere titlen, og dels at indsende kattens informationer og
billede til Kattemagasinet.
Det vil året ud ligeledes være
muligt at indsende titler via
titeltager@felisdanica.dk
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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

Lene Nielsen

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

bestyrelsen3@bb-klubben.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

SUA – Abyssinier & Somali

Vaseskov 8, 4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Bodil Clarin Floto

Tlf. 2670 1227

Simone Søderberg

Frederiksborgvej 350B,

Dorthe@vaseskov.dk

Tlf. 97 10 05 60

4000 Roskilde

www.colourpointen.dk

formand@mainecoonklubben.dk

tlf. 46 75 30 48

www.mainecoonklubben.dk

www.sua.dk

Gurli Pedersen

Norsk Skovkattering, Danmark

Vantastic – Tyrkisk Van

Strandgade 5A, 5610 Assens

Pia Børgesen

Heidi Zahle

Tlf. 29 92 59 78

Lindevej 25, 4140 Borup

Københavnsvej 76

gurli@betonica.dk

Tlf: 24949320

4600 Køge

www.danskocicatklub.dk

pia@norskskovkat.dk

zahle@oncable.dk

www.norskskovkat.dk

Tlf. 60 60 15 02

DOK – Dansk Ocicat klub

Dansk Siameser & Orientaler Ring
Heide Petersen

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

4960 Holeby

Lis Larsen

Tlf. 2530 6753

www.solvkatten.dk

formand@dso.dk
www.dso.dk
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DARAK indbyder til International katteudstilling

6. og 7. august 2016 – Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Inviterede dommere:

Robert Lubrano
Lena Chapman
Marie Westerlund
Hans Lindberg
Michael Edström
Helene Reiter
Geir Edwardsen

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

Åbningstider

Dyrlægekontrol lørdag 07.00 – 09.30
og søndag 08.00 - 09.30
Publikum: 10.00 – 18.00
Frankrig
Spanien
Sverige
Sverige
Sverige
Tyskland
Norge

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Kun for medlemmer af DARAK

kr. 250,-

Pr. efterfølgende kat
kr. 200,Kuld
kr. 300,Veteran/Pensionist
(Når de dømmes i anden klasse) kr. 75,Avl og opdræt
kr. 75,1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr. 0,“Til salg” bur
kr. 150,-

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 41 34 00 93
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Betaling af udstillingsgebyr

Betalingsfrist: 19. februar 2016
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside.
Gælder også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Virum Hallerne.
Aase Nilsson, Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup

Tilmeding- og afmeldingsfrist

19. februar 2016 eller når halkapacitet er nået.

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

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

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 tryk klar materiale modtages.
Deadline 19. februar 2016

Racekattens internationale udstilling

Udstillingspriser

Friheden Idrætscenter

Medlemmer af
andre klubber

Medlemmer af
Racekatten

Pr. kat

kr. 250 / 35 EUR

kr. 250

2. tilmeldte kat

-

kr. 225

3. og efterfølgende katte

-

kr. 200

Kuld 4-6 mdr.

kr. 300 / 40 EUR

kr. 300

Veteran og
pensionistklasse
ekstra

kr . 75 / 10 EUR

kr. 75

Avls- og opdrætsklasser

kr . 75 / 10 EUR

Gratis

Bestilt farvebedømmelse inden
udstillingen

kr. 100 / 15 EUR

kr. 100

Farvebedømmelse
på udstillingen

kr. 150 / 20 EUR

kr. 150

Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
Udstillingsgebyret
på mail til: annoncer@racekatten.dk
Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, el- Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
ler via giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.

Kat uden for
bedømmelse

kr. 120 / 20 EUR

kr. 100

Kat alene i dobbelt bur

kr. 320 / 55 EUR

kr. 320

Præmier
Standplads på udstillingen
Modtages med tak - venligst send besked om Kan reserveres på mail: standudlejning@
præmier pr. e-mail til: praemier@racekatten.dk
racekatten.dk Husk at angive antal meter.

Klasseændringer
på dagen

kr. 50 / 10 EUR

kr. 50

Til salg-bur

-

kr. 150

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Søndag d. 8. Maj 2016

Inviterede dommere (der har sagt ja):
1+2
Hannah Jensen
S
All-round
Eric Reijers
CZ
1+2
Stephane Henry
F
1+2
Åsa Hammerlund
S
1+2
Anne Køhn
DK
2+3
Stéphanie Serraï
NL
All-round
Yan Roca Folch
F

Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte chefstewarden på e-mail: chefsteward@racekatten.dk.
Meld dig inden udstillingen som steward og du går
forrest i køen ved indtjek.

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 8.00 og 9.00 Alle kattene skal være i
bur senest kl. 9.45. Seneste vaccination ifølge
Tilmelding - åbnes d. 8. februar 2016
Felis Danicas regler den 23. april 2016 – dette
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk gælder også revaccination. Vaccinationer er
- eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato
Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret lignende.
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er den 22.
april 2016 eller når halkapacitet er nået.
Annoncer til kataloget

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.
Ingen katte må forlade udstillingen før kl. 19.00.

Til salg bur er kun for medlemmer af Racekatten

Ret til ændring forbeholdes

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.

