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De sidste par måneder har været noget 

hektiske, må jeg nok indrømme. Som 

jeg nævnte i min sidste leder, har vi fået 

nye folk på en række poster, og de er 

kommet godt igang, men selvfølgelig er 

der meget, der skal falde på plads, når 

markante poster genbesættes. Jeg vil 

gerne sig stor tak til de mange nye, der 

har taget fat på opgaverne med megen 

iver og dygtighed – det skal nok blive 

rigtigt godt!

Desværre har vi stadig et hul, der skal 

fyldes: vi mangler stadig en redaktør. 

Heldigvis har Vivi Fletcher trukket et 

ekstra læs denne gang og hjulpet med 

at fylde hullerne, men det holder jo ikke 

i længden. Vi skal have en redaktør, der 

har tid og overskud til at finde spæn-

dende læsestof til os alle. Så kom frit 

frem hvis du har en redaktør i maven: det 

er en spændende opgave, og du får al 

mulig hjælp fra FU – Vivi tager sig fortsat 

af layoutet. 

Vi kan konstatere, at I har taget godt 

imod vores online titelregistrering, og 

det har også haft den fordel, at det har 

givet mange flere titeltagere til bladet. 

Tak for det – vi er glade for at kunne vise 

jeres flotte katte frem i bladet.

FIFes GF er netop overstået, og I kan 

læse referatet inde i bladet. Det er altid 

interessant at deltage og være med til at 

præge FIFes retning i fremtiden, men vi 

må også konstatere, at denne GF var no-

get tam i forhold til tidligere. Ikke særligt 

mange og kontroversielle forslag, og in-

gen kamp om topposterne. Til gengæld 

var den hyggelig, og det trak ikke fra at 

den fandt sted i smukke Lissabon.

Om et par uger løber vores jubilæums-

udstilling af stabelen, og desværre måtte 

vi undervejs lave om på konceptet: der 

var ikke tilstrækkelig opbakning til en 

2-dages udstilling med 1 certifikat, 

selvom vi havde mulighed for at lave en 

lang række Breed BIS. Derfor besluttede 

vi at lave udstillingen om til en traditio-

nel 2 dage / 2 certifikater, med fokus på 

jubilæet om lørdagen. Vi refererer natur-

ligvis fra udstillingen i næste blad.

Der bliver født killinger i mange hjem i 

disse dage, og jeg glæder mig selv over 

at have et kuld på vej. Det er det, vores 

hobby handler om: opdræt af racekatte, 

der kan blive dejlige kælekatte i de 

rigtige hjem, men også udstillings- og 

avlskatte, der kan være med til at bringe 

kattesporten videre. Jeg håber, at I vil 

lægge jer ordene fra Annette Sjödin på 

sinde: hvis vi er for restriktive med at 

sætte nye opdrættere igang, ender vi 

med at lukke sporten ned. Held og lykke 

med jeres kuld, og rigtig god sommer til 

jer alle.

Mange hilsner 

Bette
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........ allerede nu har vi haft nogle gode 
sommerdage, det er en skøn tid vi går 
imøde, og mange af kattene nyder at være 
ude og slikke sol. Blot en lille advarsel til 
jer, jeg taler af egen erfaring, har en hvid 
main coon, som også syntes solen var dejlig. 
Desværre blev han solskoldet på ørerne,  
så han måtte dagligt have solcreme på. 
Kan kun sige, at en kat smurt ind i sol-
creme er måske ikke det mest lækre. Vi 
har nu købt solsejl og hængt op under 
taget, som tager den værste sol. Så tænk 
over om jeres katte kan komme i skygge 
i varmen.

Darak´s nye hjemmeside er nu lagt op, en 
super flot hjemmeside, nem at navigere 
rundt på og med nye tiltag.  Stor tak til 
Helle Sivkjær og Mikkel for det store ar-
bejde I har lagt i den. Som længe ønsket 
er det nu ikke længere nødvendigt at bede 
om login hvis man ikke er medlem af Da-
rak, og man ønsker at tilmelde sig udstil-
linger i Darak. Dette er især noget vores 
udenlandske udstillere har ønsket. Har 

man billeder, man vil have på hjemmesiden, 
kan de sendes til Helle, som løbende vil ud-
skifte dem på hjemmesiden.

Bestyrelsen har haft deres første møde og 
fik fordelt div. arbejdsopgaver. Der har 
været lidt omrokeringer for os ( gamle ) i 
bestyrelsen.  Dette er sket fordi vi heldig-
vis har fået nye kræfter ind i bestyrelsen, 
som selv har ønsket div. opgaver, og dette 
håber vi er til stor gavn for jer alle. 

Der er kommet et samarbejde istand med 
Klubben for den Hellige Birma, d.v.s. at 
vores medlemsmøder er slået sammen 
med birmaklubben´s .  Selvfølgelig bliver 
de planlagt i fællesskab, men vi håber på 
flere vil møde op til møderne, og især er 
vi glade for, at det nu også er lykkedes 
at få medlemsmøderne til Jylland til stor 
glæde for de fynske og jydske medlem-
mer. Det vil fremover være Beata, der står 
for møderne på Sjælland og Kent som står 
for møderne i Jylland. Det vil stadig være 
sådan, at når man som Darak medlem del-

tager i møderne og har deltaget i 5 møder, 
får man et gratis udstillings certifikat, og 
efter 12 møder får man et logo ( 12 trins 
logo ) som man kan bruge på sin hjem-
meside.

Darak´s næste udstilling er i Herlufmagle, 
en super fin hal og med lækker cafeteria. 
Der vil være mulighed for de hurtige at 
bestille overnatning i hallen til usandsyn-
lig billige penge. Booking skal ske direkte 
til hallen. Der er udendørs pool, så hvis I 
ønsker en dukkert i løbet af weekenden, er 
der også mulighed for det. Vi håber I vil 
møde talstærkt op med jeres dejlige katte, 
så vi igen i år kan holde en stor udstilling 
i Herlufmagle. Så kom til tasterne og få 
tilmeldt jeres katte. Vi glæder os til at se 
jer til en skøn weekend.

Vi har flyttet vores udstilling i november 
fra Herlev hallen til Strøby hallen. Dette 
skyldes at vi fik et bedre tilbud og vi synes 
hallen og cafeteriet i Strøby er bedre, og 
så er der selvfølgelig også noget økonomi 
i det.

Hallerne for 2017 er også på plads. Vores 
udstilling i marts 2017 bliver i Vallensbæk 
Idrætscenter, august udstillingen bliver 
i Ølstykke og november udstillingen i 
Strøby. 

Dommerne er også ved at være på plads, 
så det vil snart blive lagt på klubbens 
hjemmeside.

Nu må I alle have en rigtig god sommer og 
så ses vi i Herlufmagle.

Sommerhilsner fra 
Darak´s bestyrelse

Mette Usbeck
Formand for Darak

Så er sommeren 
ved at være over os...



DARAK afholder jævnligt med-
lemsmøder, som er åbne for alle 
interesserede. 
Der tilstræbes at afholde op-
drætsmøde ca. hvert kvartal.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk

E-mail: 
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

Så er sommeren 
ved at være over os...

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk
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Kære medlemmer. 
Pludselig er sommeren atter over 
os. Killingesæsonen er godt i gang, 
og som altid mindes I lige om at alle 
killinger selvfølgelig skal registreres. 
Husk her i sommerperioden at 
stambogspigerne og Felis Danicas 
stambogssekretær kan tænkes at 
holde lidt velfortjent ferie, så venteti-
den på stamtavler øges. Bestil i god 
tid, eller vær indstillet på lidt tålmo-
dig venten mens vi alle nyder som-
mervejret. 
Vi holder ingen juni udstilling iår. Vi 
har afstået datoen til Felis Danicas 
jubilæumsudstilling. For de arbej-
dende hænder gør det ikke megen 
forskel, for det er vores udstillings-
system der er i brug til opgaven og 
dermed er mange af de praktiske 
opgaver stadig vores. Det gør vi 
gerne, og vi håber at det bliver en 
dejlig weekend i Middelfart til jubi-
udstilling. 
Endnu engang deltager vi på Lands-
skuet i Herning. Torsdag og fredag 
er der uformel fremvisning, hvor 
JYRAKs egne medlemmer gratis 
kan deltage og vise sin race frem til 
de mange gæster, der går gennem 
staldene i løbet af dagen. Lørdag er 
der international udstilling, og som 
altid opfordres I til hurtig tilmelding, 
da der kun er plads til et begrænset 
antal katte. Vi skal igen i år stå ved 
siden af kødkvæg.  Der er en helt 

speciel steming i Herning, og selv 
om vi lørdag aften er godt brugte 
ovenpå de mange dage derude, så 
er det alligevel en begivenhed vi 
glæder os meget til hvert år. 
Igen iår har vi også mulighed for at 
deltage på det østjyske skue i Hor-
sens. Desværre falder datoen iår 
sammen med Felis Danicas jubilæ-
umsudstillig, så vi nøjes med at stil-
le med 6 dobbeltbure på pladsen, 
som det heldigvis også er lykkes at 
få fyldt ud med katte, der alligevel 
ikke havde planer om at være med i 
Middelfart.  Dyrskuedeltagelse er 
ikke for alle; man skal helst være lidt 
kaosrobust for der er mange tilskue-
re og man kan forvente at skulle 
snakke stort set hele dagen :) Men 
det er et fantastisk udstillingsvindue 
for kattesporten, hvor vi har mulig-
hed for at komme i kontakt med 
mange mennesker, der måske ikke 
ville bruge tid på at komme ind og 
se en katteudstilling. I Horsens de-
buterer vores nye plakat ”Viden om 
Katte”, som tilbyder lidt fakta om 
katte. Planen er at vi tager plakaten 
med fremover på dyrskuer, til frem-
visninger i Plantorama osv., ligesom 
studiekredsene er velkomne til at få 
en stak og hænge op på sine hob-
byudstillinger. Formålet er at formid-
le lidt almen viden om katten.  
I løbet af efteråret er der endnu en-
gang mulighed for at deltage i frem-

visning i Plantorama butikkerne ude 
omkring i landet. De sidste detaljer 
er endnu ikke helt på plads, men det 
ser ud som om det bliver til septem-
ber.    
Endelig årets FIFe generalforsam-
ling, hvor det blev konstateret at 
reglerne om dyrlægekontrol på ud-
stillinger må fortolkes så frit, at klub-
berne selv bestemmer om alle katte 
skal ses af dyrlægen. Lad mig gan-
ske kort slå fast, at i JYRAK har vi 
ingen planer om at ændre på prak-
sis! Også fremover kommer alle 
katte til at udstille på ens betingel-
ser, nemlig at de er checket af dyr-
lægen inden de kommer ind. Vi afvi-
ser heldigvis kun ganske få katte, 
det forventer vi også bliver tilfældet 
fremover. Alligevel er det ikke et 
sted vi har planer om at spare; hvis 
økonomien tvinger os til det må det 
blive et andet sted i foreningen.  
Måske ses vi i Herning? Tilmeld 
eller kom forbi og hils på os,, vi glæ-
der os til at se jer igen.   

 Susanne 

 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: Udstillin-
ger, stamtavler m.v.  
 
 

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 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@jyrak.dk 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Gerda Andersen, 8700 Hor-
sens, Tlf. 75 61 34 87  
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 Sønder-
sø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 Hor-
sens,  Tlf. 75 62 61 09;  nem-
mest på formand@jyrak.dk  

JYRAKs studiekredse: 
 
Aalborg: Laust Dalsgaard, 
VLDalsgaard@tdcadsl.dk  
Tlf. 9816 8849 
 
Randers: Eva Køhler,  
Kreds-ek@kattekreds-
randers.dk 
Tlf. 2870 8498 
 
Herning: Lone Gram Jensen 
lonegram@jensen.tdcadsl.dk 
Tlf. 9720 9670 
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 

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 
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kaosrobust for der er mange tilskue-
re og man kan forvente at skulle 
snakke stort set hele dagen :) Men 
det er et fantastisk udstillingsvindue 
for kattesporten, hvor vi har mulig-
hed for at komme i kontakt med 
mange mennesker, der måske ikke 
ville bruge tid på at komme ind og 
se en katteudstilling. I Horsens de-
buterer vores nye plakat ”Viden om 
Katte”, som tilbyder lidt fakta om 
katte. Planen er at vi tager plakaten 
med fremover på dyrskuer, til frem-
visninger i Plantorama osv., ligesom 
studiekredsene er velkomne til at få 
en stak og hænge op på sine hob-
byudstillinger. Formålet er at formid-
le lidt almen viden om katten.  
I løbet af efteråret er der endnu en-
gang mulighed for at deltage i frem-

visning i Plantorama butikkerne ude 
omkring i landet. De sidste detaljer 
er endnu ikke helt på plads, men det 
ser ud som om det bliver til septem-
ber.    
Endelig årets FIFe generalforsam-
ling, hvor det blev konstateret at 
reglerne om dyrlægekontrol på ud-
stillinger må fortolkes så frit, at klub-
berne selv bestemmer om alle katte 
skal ses af dyrlægen. Lad mig gan-
ske kort slå fast, at i JYRAK har vi 
ingen planer om at ændre på prak-
sis! Også fremover kommer alle 
katte til at udstille på ens betingel-
ser, nemlig at de er checket af dyr-
lægen inden de kommer ind. Vi afvi-
ser heldigvis kun ganske få katte, 
det forventer vi også bliver tilfældet 
fremover. Alligevel er det ikke et 
sted vi har planer om at spare; hvis 
økonomien tvinger os til det må det 
blive et andet sted i foreningen.  
Måske ses vi i Herning? Tilmeld 
eller kom forbi og hils på os,, vi glæ-
der os til at se jer igen.   

 Susanne 

 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: Udstillin-
ger, stamtavler m.v.  
 
 

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 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@jyrak.dk 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Gerda Andersen, 8700 Hor-
sens, Tlf. 75 61 34 87  
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 Sønder-
sø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 Hor-
sens,  Tlf. 75 62 61 09;  nem-
mest på formand@jyrak.dk  

JYRAKs studiekredse: 
 
Aalborg: Laust Dalsgaard, 
VLDalsgaard@tdcadsl.dk  
Tlf. 9816 8849 
 
Randers: Eva Køhler,  
Kreds-ek@kattekreds-
randers.dk 
Tlf. 2870 8498 
 
Herning: Lone Gram Jensen 
lonegram@jensen.tdcadsl.dk 
Tlf. 9720 9670 
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 

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 

 
 
 
 
 
 
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  
  
 
 

Glimt fra forårsudstillingen i Hedensted 



2









































































    
   
   
  
  



Så er de årlige generalforsamlinger 
overstået. 
Både i klubben, Felis Danica og 
i FIFe.

Den sidste er vel, når alt kom-
mer til alt, den der har mest 
indfl ydelse på vores tilgang til 
opdræt, udstilling, uddannelse 
osv.
Og her var vedtagelsen af en 
dommer uddanne l s e ,  s om 
kor re sponde re r  med  den 
nye opdeling af ud stil lings-
kategorierne, et meget vigtigt 
punkt.
Toget var ligesom kørt uden plan.
Alle forsøg, der har været gjort 
hidtil er strandet på diskussionen 
omkring antallet af katte, som 
en dommerelev skulle se i hver 
kategori, og efterladt os i et 
“limbo”..:2 systemer, som ikke 
hang sammen og ingen guide-
lines for, hvad der ville blive 
fremtiden for eleverne.
Men med vedtagelsen af ud-
dan nelsen til dommer og de få 
skærpelser for at kunne ansøge 
om at påbegynde, er der noget, 
man kan arbejde ud fra.
Som altid kan der ske ændringer 
hen ad vejen, men strukturen er 
fastlagt.

Felis Danica havde indsendt 
en præcisering til Show Rules 
§1.8 b og c .  Reglen som 
omhandler veterinær indcheck 
til udstillinger.

Jeg tror alle danske klubber 
altid har opfattet det som et 
ufravigeligt krav, at ALLE katte 
blev checket ind og ikke bare 
stikprøve-kontrolleret, som vi 
oplevede på Verdensudstillingen 
i Malmø.
Ingen havde nok heller forestillet 
sig, at man kunne få sin kat re-
vaccineret i dyrlægekontrollen 
om morgenen for derefter at have 
adgang til udstillingen???

Vi fandt at den noget alternative 
tilgang til reglerne ikke skulle 
være mulig. Eller: Mulig for alle! 
Jeg synes da personligt, at man 
som formand for FIFe - ved 
en verdensudstilling - ikke lige 
burde være den, der tillod sig at 
læse reglen så alternativt.
Heller ikke selvom en eller anden 
amerikansk professor har udtalt, 
at "veterinærkontrollen er det 
allerfarligste sted for en kat."

Hvor er det næstfarligste?
Dommerbordet….

Jeg kunne have gået med til, at 
en føderation, hvis en af dens 
medlemsklubber havde været i 
vanskeligheder, havde givet en 
dispensation.
F.eks. kunne Racekatten da godt 
have sparet lidt på den konto, da 
klubben skulle genopbygges efter 
den tidligere kasserers bedrageri.
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MEEEN. FIFe’s formand kender godt reglerne, og ved hvordan man plejer at forstå dem.

Vores ønskede præcisering af, at alle katte skal checkes gik ikke igennem. for der er selvsagt et økonomisk aspekt i dette også.
Så nu kan vi så selv læse reglen som vi vil……??

Eller. Bliver det Felis Danicas forretningsudvalg eller plenarforsamling, der skal bestemme, hvordan vi fremover skal agere på det punkt?

Time will tell…

Go’ sommer






















































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

Bestyrelsesmedlem
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

Skal kattesporten i Danmark også 
eksistere i fremtiden, så må I gøre 
noget!!

Det er en sætning jeg hører af og 
til. Det er ikke nogen hemmelighed 
at antallet af medlemmerne i de 
fire klubber samlet set er faldende. 
Der kommer selvfølgelig nye til, 
men det opvejer ikke afgangen.

Hvem er så det ”I”, der skal gøre 
noget? Jamen det er da opdrætter-

ne, specielklubberne, FD’s forretningsudvalg, hovedklubberne 
– ja stort set os alle sammen. Spørgsmålet er bare hvordan - 
det med at fange folks interesse for sagen er ikke nemt. Måske 
fordi vi set ude fra, mest ligner en lille flok arrogante nørder, 
der kun tænker på at tjene penge på salg af killinger. 

De fleste der sælger killinger gør nok et forsøg på at få kø-
berne til at interessere sig for kattesporten, hjulpet af de tilbud 
klubberne giver for medlemskaber til nye. Hoved- speciel-
klubber arbejder med info-show og udstillinger mm. Om et 
øjeblik afholder FU Felis Danica’s jubilæumsudstilling, hvor 
der lægges meget vægt på at præsentere alle racer, bl.a. ved 
at afholde så mange Breed BIS som muligt og give speciel-
klubberne mulighed for at promovere lige præcis deres race. 
Jeg håber rigtig mange støtter om det.

I Racekatten har Pia og jeg længe talt om at holde nogle an-
derledes infomøder/shows. Et arrangement hvor vi vil infor-
mere om organisationerne, klubberne, hvad det er vi står for 
og arbejder for. Krydret med nogle katte af forskellige race, så 
der lidt at klappe på samt ejere at snakke med. I samarbejde 
med biblioteket i Hvalsø havde vi vores første arrangement 
fornyeligt. 6 opdræt var mødt op med deres katte, hvor de 
pyntede burene fint op, med masser af bling-bling i form af 
pokaler, kokarder mm. Vores nye hovedsponsor Royal Canin 
leverede masser af foder prøver vi kunne dele ud af. Brugsen 
havde stillet kage og sodavand frem. Vi mener selv det var en 
stor succes, med 30 besøgende, der ligesom os andre havde 
en hyggelig aften. Giver det så nye medlemmer? Tja, det vil 
tiden vise. Vi forsætter dog - der er allerede lavet aftale med 
flere, der gerne vil have os på besøg. Om ikke andet, så er der 
nogle ude i det ganske land, der nu ved at der noget der hed-
der Felis Danica og Racekatten. Samt at vi ikke kun arbejder 
for at tjene penge på killinger, men også har et mere ædelt 
formål - at være med til at højne kattens status i Danmark.

www.racekatten.dk



Udstillingsudvalget:

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

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

Stewarder
Trine Winkel
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær
Annette Søndergaard
E-mail: praemier@racekatten.dk

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

Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
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 online-
udgaver)

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

Indhegnede haver
Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 19.00
v. Bent Aggersbøl

Racekattens medlemmer er blevet inviteret hjem til familien 
Aggersbøl.
Vi skal kigge og få gode ideer til, hvordan man kan indhegne 
vores haver, uden det koster en bondegård.
Vi bliver også budt på kaffe/te og kage.

Fam. Aggersbøl
Godsparken 60
2670 Greve

FIP - Smitsom bughindebetændelse
v. Susanne Wehnert

I daglig tale omtales denne sygdom som FIP, hvilket er en 
forkortelse af sygdommens egentlige navn (Felin Infektiøs 
Peritonitis) felin=kat, peritonitis=bughindebetændelse.

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

Lige om et øjeblik er der generalforsamling i FIFE. I år skal der 
vælges formand for de næste tre år. En post som sikkert kræver 
et stort arbejde, god tid til det samt en masse politisk tæft. Som 
jeg er orienteret er der kun en kandidat, hvor jeg gerne havde 
set at der var lidt flere der tog kampen op, da jeg mener at vi 
trænger til noget fornyelse på den post. Nu prædiker jeg selv, 
at er man utilfreds så må man jo stille op og selv tage fat, så jeg 
må hellere tie og acceptere tingenes tilstand. 

Til sidst en reminder om vores næste udstilling i Køge Hallerne 
d. 24. og 25. september 2016. I skal være opmærksomme på 
adressen, da det ikke er den ellers meget benyttede Rishøj hal, 
der ligger lige i nærheden.

God sommer til jer alle. 
Poul

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores 
klub for at være med til vores arrangemen-
ter – alle er velkomne. Yderligere info om 
arrangementerne: workshops@racekatten.dk
Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS
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KatteMagasinets dygtige redaktør stop-

per desværre, og vi skal finde hendes af-

løser. Har du brede kontakter til opdræt-

tere, udstillere, dyrlæger og andre, der 

kan levere relevant læsestof til bladet, og 

har du sans for at sammensætte stoffet 

til et sammenhængende og læseværdigt 

blad, så hører vi gerne fra dig.

Du er også velkommen til at henvende 

dig, hvis du gerne vil være med i redak-

tionen uden at have det redaktionelle 

ansvar.

Opsætning af bladet varetages også 

fremadrettet af en professionel grafiker, 

så det er vigtigt, at du kan samarbejde 

og har forståelse for, at deadlines skal 

overholdes.

Er du interesseret så kontakt KatteMa-

gasinets ansvarshavende redaktør, Bette 

Lind, på formand@felisdanica.dk eller 

på telefon 2440 1626 for yderligere 

oplysninger.

 

Bette Lind

Formand, Felis Danica

KatteMagasinet 
søger ny redaktør
Har du sans for hvad der interesserer 
KatteMagasinets læsere?

Kattemagasinet søger billeder
Specielt søger vi situationsbilleder,  
der kan bruges i forskellige artikler.

Kattefødsler, helt små killinger, katte på tur osv.
Alle indsendte fotos lægges i arkivet og vil blive benyttet, når det 

passer ind i artiklerne.
Vi modtager også gerne flere af de sædvanlige billeder  

af jeres smukke katte. 
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www.royalcanin.com

Norske Skovkat             
er unik           

Din

- ligeledes er dens foderpiller

NYHED

Indeholder det rigtige niveau af kalorier for at holde idealvægten 
og sikre sunde knogler og led.

S k ræ d d e r s y e t  e r n æ r i n g  t i l  r a c e k a t t e

F E L I N E  B R E E D  N U T R I T I O N
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Eksklusiv foderpille

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.

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.        

ELEGANT, UDTRYKSFULDE 
MANDELFORMEDE ØJNE, OG EN FANTASTISK 

HJERTEFORMET HALSKRAVE ...

Din norske skovkat har unikke ernæringsmæssige behov, 
og fortjener enestående ernæring

http://www.royalcanin.dk
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Igen i år var generalforsamlingen place-

ret i Portugal, men denne gang i Lissa-

bon. Atter i år deltog Inge Nord og jeg på 

vegne af Felis Danica, og med i bagagen 

havde vi, som sædvanligt, 3 forslag, som 

vi skulle forsøge at få igennem. Og hvor-

for lige 3 forslag: det er det maksimale, 

et medlem kan fremsætte pr år.

I husker sikkert fra tidligere år, at der 

før generalforsamlingen afholdes det, 

der kaldes åbne kommissionsmøder, 

hvor der er adgang for alle interesse-

rede. Disse møder afholdes tirsdag og 

onsdag mens selve generalforsamlingen 

afholdes torsdag og fredag. På disse 

møder stiller alle kommissionerne op 

med og gennemgår de forslag, der er på 

årets agenda, og hvis forslagsstiller er 

repræsenteret, fremlægges forslaget af 

repræsentanten. Kommissionerne giver 

så efter tur deres mening til kende. Hvis 

forslaget berører deres område har de 

typisk diskuteret det i løbet af manda-

gen, og har stemt om det. Der foregår 

så ofte en debat mellem forslagsstiller, 

kommission, bestyrelsesrepræsentanter 

og andre tilstedeværende. Det går nogle 

gange livligt for sig, og man skal være 

klædt godt på til at forsvare sit forslag, 

ikke mindst hvis det er en smule kontro-

versielt.

Den debat, der foregår, giver ofte et 

godt indtryk af om et forslag har mulig-

hed for at blive vedtaget, og ofte fører 

debatten til, at et forslag modificeres 

en smule. Det kan skyldes, at der er 

anvendt ord, som kan misforstås, eller 

at et forslag er mere vidtrækkende, end 

man kan acceptere. Forslagsstiller har så 

mulighed for at søge hjælp hos kommis-

sionsmedlemmer eller eventuelt andre 

medlemmers repræsentanter for at 

finpudse forslaget inden det præsenteres 

på generalforsamlingen, og også her kan 

der faktisk ske tilretninger – alt sam-

men med det formål at få mest muligt 

igennem.

Felis Danicas forslag var følgende:

1. Ændring til Avls- og registrerings-

reglerne, hvor vi gerne ville definere 

betydningen af 2 termer, der anvendes, 

nemlig ”Ancestry”, hvor vi ville have 

beskrevet, hvor mange generationer, der 

skal tages i betragtning, når vi snak-

ker om ”ancestry” og ”based on”, der 

handler om racer, der er baseret på fx 

vilde katte. 

Bestyrelsen for FIFe har truffet en beslut-

ning om, at ”ancestry” dækker 4 gene-

rationer – vi ville gerne have nogle flere 

generationer på, og ikke mindst ville 

vi gerne have det beskrevet i reglerne, 

og mht ”based on” er der en almindelig 

opfattelse af, at dette går tilbage til 

kattens oprindelse, og igen ville vi gerne 

have dette skrevet ind i reglerne, så der 

ikke kunne laves forskellige fortolkninger 

af reglen.

Nyt fra Felis Danica

FIFes General
forsamling 2016

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica
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På kommissionsmødet stod det hurtigt klart, at den kom-

mission, der har ansvar for avls- og registreringsreglerne, 

nemlig Breeding and Registration Commission (BRC), ikke 

var enige internt omkring indholdet af vores forslag, og der 

var heller ikke opbakning bredt i salen. Vi besluttede derfor 

efterfølgende, at vi ville trække forslaget. FIFe har en regel 

om, at når et forslag bliver stemt ned på generalforsamlin-

gen, kan det først fremsættes 2 år efter. Dette er ikke tilfæl-

det, hvis et forslag trækkes inden det kommer til afstemning.

2. Tilføjelse til betingelserne for en international udstil-

ling. Vi ønskede det præciseret, at dyrlægekontrollen skulle 

omfatte alle katte, på nær de, der blev udstillet begge dage 

på en 2 dage / 2 certifikater udstilling, der selvfølgelig ikke 

behøver blive kontrolleret på dag 2 (Udstillingsreglerne § 1.8 

afsnit b).

Derudover ville vi gerne have gjort det endnu mere tydeligt, 

at en kat aldrig må modtage vaccinationer inden for de 

sidste 14 dage før en udstilling. (Udstillingsreglerne § 1.8 

afsnit c).

Dette forslag var udsprunget af forskellige problemstillinger, 

vi havde set rundt omkring. Det kunne have været delt op 

i 2 forskellige forslag, og det endte faktisk med, at vi kun 

fastholdt ændring til afsnit c, sådan at vi i hvert fald kunne 

få dette igennem. Formuleringen blev ændret en smule i 

forhold til det oprindelige forslag, men meningen er den 

samme, og denne del af forslaget blev vel modtaget. 

Præciseringen i afsnit b udløste en større debat, hvilket var 

det, vi som minimum ønskede at opnå. Vi var nemlig noget 

overraskede over, at man på Verdensudstillingen i Malmø i 

2015 valgte at benytte en, i vores øjne, temmelig alternativ 

form for dyrlægekontrol: kun ganske få katte blev set af de 

meget få dyrlæger. Det mente vi ikke, der var belæg for i reg-

lerne, og vi ønskede, at få debatten gennemført, så vi kunne 

få generalforsamlingens holdning til spørgsmålet. Baggrun-

den for, at FIFes bestyrelse havde accepteret, at svenskerne 

benyttede stikprøve kontrol ved indgangen var, at de havde 

deltaget på et møde med nogle af de førende forskere (Niels 

Pedersen bla.), hvor det blev hævdet, at dyrlægekontrollen 

var det mest kritiske sted på en udstilling i forhold til over-

førsel af smitsomme sygdomme. Det havde man så taget til 

sig. Vi spurgte bestyrelsen hvorfor de så ikke havde valgt at 

Agria Dyreforsikring 
– den bedste dækning 
hele livet

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk 
Kontakt os på 70 10 10 65.

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

Man ved aldrig, 
hvornår man får brug 
for en sygeforsikring

Spar 10%
lige nu*

Spar 10%
lige nu*

* 10% kampagnerabat på første 
års præmie.

Din pote ser
lidt skæv ud!

Gjorde
det ondt?

Hvad
skete der?

48002 Annonce_108x280_alle.indd   2 25-02-2016   12:31:55
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komme med et forslag selv, der ændrede 

reglerne for dyrlægekontrollen, og sva-

ret var, at dette havde man bedt Health 

and Welfare kommissionen (HWC) om 

at gøre, men HWC  havde ikke leveret 

det ønskede forslag.  Vi valgte alligevel 

at tage vores forslag med til afstemning, 

men under debatten på generalforsam-

lingen stod det klart, at hele forslaget 

ville falde, hvis vi ikke tog ændringen til 

afsnit b ud, hvilket vi så valgte at gøre, 

hvorefter forslaget gik igennem. Til gen-

gæld bad vi om at få taget til protokol, 

at det er op til hvert enkelt medlem at 

beslutte hvordan dyrlægekontrollen skal 

finde sted, sådan at reglerne i det mind-

ste er ens for alle. Vi skal nu i FD beslutte 

om vi vil følge den svenske model, eller 

om vi vil holde fast i at dyrlægekontrol-

len skal omfatte alle katte.

3. Sidst men ikke mindst havde vi et 

ændringsforslag til Maine Coon stan-

darden. Der var flere ændringer, blandt 

andet med hensyn til beskrivelsen af ho-

vedformen, og den originale udformning 

faldt ikke helt i god jord ved kommissi-

onsmødet. Vi havde en alternativ formu-

lering med hjemmefra, og i samarbejde 

med et kommissionsmedlem fik vi tilpas-

set en ny version, som blev omdelt inden 

generalforsamlingen. Denne blev faktisk 

fint modtaget efter lidt debat frem og 

tilbage, men trods alt lykkedes det ikke 

at få den igennem. Vi fik dog mange 

kommentarer bag efter fra medlemmer, 

der var ærgerlige over at forslaget ikke 

var gået igennem, så det kommer vi nok 

tilbage til på et senere tidspunkt.

Men vi var selvfølgelig ikke de eneste, 

der havde forslag med hjemmefra, og 

flere af dem havde fået kommentarer 

med på vejen fra de respektive Breed 

Councils. Det får mig til endnu engang 

at opfordre til, at man melder sig ind i sit 

breed council, eller om nødvendigt skub-

ber på for at få et oprettet. Det er ved at 

være en fast kutyme, at der spørges ind 

til det relevante breed councils hold-

ning, når der er standardændringer på 

programmet, og det virker noget tamt, 

når de enten ikke eksisterer eller er få 

medlemmer fra et par enkelte medlems-

lande.

Formand Annette Sjödin indledte med 

at bede forsamlingen godkende en 

revideret agenda, der tillod, at vi for 3 år i 

træk skulle behandle et forslag om dom-

meruddannelsen – det var der naturligvis 

ingen indvendinger imod.

Vi fik uddelt formandens beretning, og 

én ting, der sprang i øjnene var denne 

sætning:

"We must encourage new members, 

we must encourage new breeders and 

exhibitors, but as long as we accept 

that a large majority of our pure bred 

cats are sold with impossible restricti-

ons - we will never be able to survive. 

We will do the opposite: we will actu-

ally "kill" the cat fancy and FIFe". 

Lyder det bekendt? det er præcis det 

samme budskab, som vi fra FDs side 

har forsøgt at udbrede, så jeg kan kun 

erklære mig enig, 100%. 

Nå men tibage til selve generalforsam-

lingen:  før alle forslagene skulle vi have 

valgt en del af bestyrelsen, samt alle 

kommissionsmedlemmer:

Formand:  Annette Sjödin 

General Secretary:  Eric Reijers

3 medlemmer af  Breeding & Registra-

tion Commission for 3 år 

Mr. Ole Amstrup (DK) 

Mrs. Sarah Johnson (GB) 

Mrs. Cecilia Wennergren (SE)

IC  Mistral Terra Felis, PER n 02 62. Ejer: Lis 
og Henning Larsen
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Katteklubbens opdrættere får 30 dages gratis  
sygeforsikring til deres solgte killinger.  
Sygeforsikringen dækker 80 % af dine dyrlæge- 
udgifter, og gælder hele livet.

Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

Bedste venner 
passer på hinanden

KILLINGER UNDER 4 MDR. FÅR

10 % RABAT

5 medlemmer af Disciplinary Commis-

sion for 3 år 

Mr. Hans Lindberg (SE) 

Mrs. Eva Minde (NO) 

Mrs. Anne Paloluoma (FI) 

Mr. Herbert Steinhauser (AT-ÖVEK) 

Mrs. Paula van de Wijngaart (NL-Mundi-

kat)

6 mdlemmer af  Judges & Standards 

Commission for  3 år 

Mr. Gerardo Fraga y Guzmán (ES) 

Mr. Stéphane Henry (FR) 

Mr. Steven L. Jones (NO) 

Mrs. Donatella Mastrangelo (IT) 

Mrs. Katia Pocci (IT) 

Mrs. Marie Westerlund (SE)

5 medlemmer af Show Commission for 

a period of 3 years 

Mr. João Noronha Carvalho da Silva (PT) 

Mr. Nicolas Revenant (FR) 

Mrs. Waltraut Sattler (DE) 

Mr. Charles Spijker (NL-Felikat) 

Mrs. Gøran Vinje (NO)

Budgettet blev behandlet – det inde-

holdt en forhøjelse på 100 € / md for 

Generalsekretæren. Der kom ikke nogen 

forhøjelser af gebyrer til FIFe.

Generalsekretæren (i sin egenskab af 

præsident for CZ) aflagde en kort rap-

port om føderationen i Kina, der er 

patronage-medlem med CZ som men-

tor: der var ikke meget at fortælle, da de 

endnu ikke er kommet rigtigt i gang.

Et ekstra dagsordenpunkt blev sat ind 

vedrørende en disciplinærsag mod FIFe 

medlemmet fra Cypern - Disciplinær 

kommissionen og bestyrelsen var enige 

om, at Cypern gives en suspenderet 

eksklusion: de fik nogle få måneder (til 
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31. august) til at betale hvad de skylder - 

ellers må de ud af FIFe.

Forslagene behandles altid i rækkefølge 

efter hvilket regelsæt de omhandler, og 

det første forslag kom fra Finland, der 

ønskede at lave om på stemmetilde-

lingen i FIFe. Kort fortalt ønskede man, 

at medlemmer fik tildelt stemmetal 

efter hvor store de var mht at arrangere 

udstillinger og bestille stamnavne. Deres 

forslag ville betyde, at bla. FD ville få 3 

stemmer, mens de mindste lande ville få 

1 stemme som i dag. Forslaget blev na-

turligvis ikke vel modtaget af de mindre 

lande, der følte, at de ville blive sat uden 

for indflydelse, hvis forslaget blev gen-

nemført – det faldt, ikke uventet.

Til gengæld fik Sverige vedtaget et 

forslag om, at kandidater til dom-

merkommissionen fremover skal have 

mindst 5 års erfaring som dommer, for 

at kunne stille op. Luxembourg ønskede 

at begrænse taletiden for kandidater til 3 

minutter – det blev ikke vedtaget.

Af forslag vedr. Standarder og EMS 

listen kom CZ ikke igennem med at få 

Neva Masquerade slået sammen med 

Sibirerne – noget, der ikke lykkedes den-

gang Neva’en blev godkendt, og som 

altså også faldt denne gang.

Hellig Birma fik til gengæld nye farveva-

rianter, i det alle varianter med sølv blev 

godkendt, mens det tyske forslag om æn-

dring af standarden for CHA blev trukket.  

ANFI fra Italien havde fremsat et noget 

kontroversielt forslag om registrering af 

hvide medaljoner mm under koden 10, 

hvilket ikke faldt i god jord hos hverken 

kommissioner eller øvrige deltagere. 

Forslaget endte med at blive trukket.

Holland (Mundikat) havde foreslået at det 

skulle være muligt at registrere tabby-

mønster 22, 23, 24 og 25 på katte med 

meget hvidt (01 og 02), hvor det i dag 

kun er muligt at registrere med koden 21 

for ubestemt tabbymønster. Selvom der 

var en del forståelse overfor intentionerne 

bag forslaget, så var det ikke rigtigt prak-

tisk anvendeligt, og blev stemt ned.

Til gengæld fik de uden problemer ved-

taget deres forslag om ændring af øjen-

formen på La Perm fra Oval til Almond, 

sådan som det er brugt i andre forbund.

I år lykkedes det så endelig at få vedtaget 

en dommeruddannelse, der passer med 

de nye kategori opdelinger – det har 

været en lang og drøj kamp at komme 

der til. Men i år var der da endelig enig-

hed mellem dommerkommissionen og 

bestyrelsen, hvilket betød rigtigt meget. 

Der kom også en plan for hvordan 

dommere, der nu sidder med en "halv" 

kategori efter at nogle af de katte, de 

er kvalificerede til at dømme, er flyttet 

Brunmaskede birma killinger 
fra von Gott  v Nanna og 
Flemming Mikkelsen  
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over i en anden kategori, eller hvor deres 

kategori har fået katte fra en anden. Så 

med lidt held og god vilje vil alle kunne 

være opdaterede i løbet af et års tid.

Og så fik dommerkommissionen i øvrigt 

også lige på plads, at man igen skal være 

25 år før man kan blive dommer.

Finland fik vedtaget en ny udstillings-

form, og fremover vil man i Show Rules 

kunne se alle de tilladte former for 

udstilling. Det nye er en udstilling, hvor 

kategorierne er fordelt på 2 dage, men 

hvor der kan opnås 2 certifikater den på-

gældende dag. Altså fx Kat. I + 2 udstilles 

Lørdag og kan få 2 certifikater der, og 

Kat. 3 + 4 udstilles Søndag og kan få 2 

certifikater der.

Tyskland fik tilladelse til at tilslutte sig 

North Sea Winner show, men fik ikke sit 

forslag om nye regler for "Open doors" 

igennem. De havde en plan for at vi 

skulle til at åbne dørene til alle klasser 

for udstillere fra andre forbund, der så 

dog skulle registrere deres katte hos FIFe 

medlemmet. Det ville dog potentielt 

give en masse problemer fordi avlsreg-

lerne ikke er ens, og katte, der skal regi-

streres i en FIFe stambog naturligvis skal 

overholde FIFes avls- og registreringsreg-

ler. Men som sagt – forslaget faldt, med 

stor majoritet.

Fra Slovenien kom et forslag om at 

ændre aldersgrænserne for klasserne 11 

og 12, og det gav en interessant diskus-

sion, som mundede ud i at Slovenien 

modificerede deres forslag i sådan en 

grad, at det ikke kunne sættes til af-

stemning. De tog nemlig kommentarer 

fra de åbne møder til sig, og inkorpore-

rede dem i deres forslag. Hvis det havde 

kunnet sættes til afstemning, kunne 

det faktisk godt have endt med at blive 

vedtaget, for de fleste syntes at finde 

det ret interessant. Og hvad var det så: 

jo, forslaget gik ud på, at oprette en ny 

klasse efter klasse 11 for Young Adults, 

sådan at tidspunktet, hvor kattene går i 

åben klasse blev skubbet til de var fx 12 

mdr. eller endnu ældre. Jeg tror faktisk, 

at vi kan forvente at se et forslag af 

denne art til næste år. 

Af de resterende forslag var det mest 

interessante det Norske forslag om at af-

skaffe de mange undtagelser for hvordan 

kattene bliver Int. Ch/ Int. Pr. (5 certifi-

kater i ét land) og i stedet gøre denne 

mulighed tilgængelig for alle. Men der 

var nu stadig bred enighed om, at en kat 

skal til udlandet for at blive "internatio-

nal" – men havde Norge ønsket sig en 

undtagelse for egne medlemmer, var det 

sikkert blevet givet.

Alt i alt var det en stille og rolig generalfor-

samling, uden de store sværdslag. I kan se 

alle forslagene med resultatet neden for.

Forslag vedr. Statutes (qualified - ¾ 

majority)

• Suomen Kissaliitto (FI) proposal 2: § 4.1 

Number of votes per Member at General 

Assembly

Ikke vedtaget

Forslag vedr. General Rules

• LCC-FFL (LU) proposal 1: 

Uniform abbreviations for the commis-

sions in all FIFe languages

Ikke vedtaget 

• LCC-FFL (LU) proposal 2: 

Presentation of candidates during com-

mission elections at GA

Ikke vedtaget

• SVERAK (SE) proposal 1: 

§ 6.3 (new) Candidates for the Judges & 

Standards Commission

Vedtaget

CH DK Saurtos Athea, EUR ns 22. Ejer: Eva 
Køhler

DK Hindkjær’s Frej, OCI b 24. Ejer Marianne 
& Lars Hindkjær
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Forslag vedr. Standards (including the 

General Part) & the EMS List

• SCH-SCHK (CZ): 

Standards – NEM/SIB – Rename NEM as 

SIB 33 

Ikke vedtaget

• DEKZV (DE) proposal 3: 

Standards – CHA – Changes to the 

standard

Trukket

• Felis Danica (DK) proposal 3: 

Standards – MCO – Changes to the 

standard

Ikke vedtaget

• ANFI (IT) proposal 2: 

EMS list – New EMS code 10 for white 

locket

Trukket 

• Mundikat (NL) proposal 1: 

Standards – General Part – Tabbypattern 

for van (01)+harlequin (02)

Ikke vedtaget

• Mundikat (NL) proposal 2: 

Standards – LPL/LPS – Change to the 

standard

Vedtaget

• CPF (PT) proposal 2: 

Standards – THA – Changes to the 

standard

Trukket

• JSC proposal 8: 

Standards – General Part – Table of faults 

6.1: white spots

Ikke vedtaget

Forslag vedr. Breeding & Registration 

Rules

• Felis Danica (DK) proposal 1: 

§ 3.6 Definition of ancestry and "based on"

Trukket

• ANFI (IT): 

§ 9.1.3 Re-registration in the target 

breed

Trukket

• BRC & JSC: 

§ 11.2.5 Recognition of new varieties: 

silver Sacred Birmans (SBI *s and *s 21)

Vedtaget

Forslag vedr. Judges Rules

• JSC proposal 1: 

§ 2.1.11 Mid-stream assessment 

Trukket

• JSC proposal 2: 

§ 2.1.4.4 Experience as a breeder

Vedtaget 
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• JSC proposal 3: 

§ 2.2 Re-organisation of articles about 

Seminars

Vedtaget

• JSC proposal 4: 

§ 2.3.3 Requirements for the candidate: 

age, language

Vedtaget

• JSC proposal 5: 

§ 2 + § 4 Judges training

Vedtaget. (Endelig!!!)

• JSC proposal 6: 

Annex 3 (new) Temporary Breed Training

Vedtaget - og det var godt nok på tide!

• JSC proposal 7: 

§ 4 Non-European FIFe Judges

Vedtaget

• Board proposal: 

Annex 3 (new) 

Possibility to continue training according 

to the old system

Trukket 

Forslag vedr. Show Rules

• 1. DEKZV (DE) proposal 1: 

§ 2.6.6 North Sea Winner Show group

Vedtaget

• 1. DEKZV (DE) proposal 2: 

§ 8.2.2 Open Doors

Ikke vedtaget 

• Felis Danica (DK) proposal 2: 

§ 1.8 Veterinary examination and 

vaccinations

Vedtaget (med små ændringer)

• ASFE (ES) & CPF (PT) proposal 1: 

Annex 4 Prolongation 5x CACIB/CAPIB in 

1 country

Vedtaget

• Suomen Kissaliitto (FI) proposal 1: 

§ 1.11 New alternative for organising a 

show (reworded). 

Vedtaget

• Suomen Kissaliitto (FI) proposal 3: 

§ 4.4+4.5 Obtaining the titles GIC/GIP 

and SC/SP

Vedtaget

• NRR (NO): 

§ 4.3 Obtaining the title IC/IP – Addition 

of 5x CACIB/CAPIB in 1 country

Ikke vedtaget 

• ARCCA (RU) & Felinolog (BY) prop. 1: 

§ 1.8.g Min. number cats for int. shows 

reduced to 130

Ikke vedtaget

• ARCCA (RU) & Felinolog (BY) prop. 2: 

Annex 4 Prol. 5x CACIB/CAPIB in 1 

country

Ikke vedtaget

• SVERAK (SE) proposal 2: 

§ 3.1 Registration of house cats entered 

for the show

Ikke vedtaget

• SVERAK (SE) proposal 3: 

§ 3.4 Admission to shows – neutered 

house cats

Ikke vedtaget

• ZFDS (SI): 

§ 5.4 The official show classes – classes 

11 (juniors) and 12 (kittens)

Trukket

• UFU (UA): 

Annex 4 Prolongation 5x CACIB/CAPIB in 

1 country

Vedtaget

• SC proposal 1: 

§ 1.8. e+g Conditions for an international 

show – clarification of “in competition"

Vedtaget

• SC proposal 2: 

§ 1.8.g + Annexes – reorganisation of 

exceptions

Vedtaget

• SC proposal 3: 

§ 1.13 Showing abroad – confirmation 

of entries

Vedtaget 

• SC proposal 4: 

§ 1 (new article) Definition of show types

Vedtaget 

• SC proposal 5: 

§ 2.6.2 Winner Shows – must appear at 

least 2 years in advance in calendar

Vedtaget

• SC proposal 6: 

§ 4.1.1 Show titles – description of Win-

ner and Merit titles in French Show Rules

Vedtaget

• SC proposal 7: 

§ 4.1.1 Show titles – deletion of 

references to titles EC/EP/FAC/FAP

Vedtaget 

• SC proposal 8: 

§ 4.9.6 Conditions for Best in Show – 

removal of a cat from competition

Ikke vedtaget

• SC proposal 9: 

§ 5.5.3 Non-recognised breeds (with or 

without preliminary EMS breed code)

Vedtaget

FFF (FR): 

Approval of signature of a signed 

agreement+Annex – 

Memorandum of agreement FFF – LOOF

Vedtaget
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COAT TYPES 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

REX NAME 

The name „REX” was taken from  

the Rabbit Fancy  

because  

the first rex cat breed to be developed,  

the Cornish Rex,  

has a coat similar to that of a Rex 

rabbit…  

only the undercoat. 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

REXES IN CHRONOLOGICAL ORDER 
 
1930s: Karakul Cat. Not developed.  
1930s: Prussian Rex. Not developed.  
1944: Ohio Rex. Not developed.  
1950s: Buckfast Blue (Buckfast Rex). Local variety, feral forerunner of Devon Rex  
1950: Cornish Rex – fully recognised in FIFe in 1968  
1951 (1946): German Rex – fully recognised in FIFe in 1982 
1950: Italian Rex. Not developed.  
1959: Oregon Rex. Not developed.  
1959: California Rex  
1960: Devon Rex – fully recognised in FIFe in 1968 
1969 & 1985: Dutch Rex. Extinct; may have originated from American owned Wirehair  
1972: Victoria Rex. Not developed.  
1979: Sieburg Rex. Not developed. 
1982: LaPerm – fully recognised in FIFe in  2015 
1987: Selkirk Rex – preliminary recognised in FIFe in  2015  
1988: Maine Waves/Rexed Maine Coon. Not developed.  
1990s: Dakota Rex  
1990s: Missouri Rex  
1991: Urals Rex  
1994: Bohemian Rex/Czech Curly Cat. Longhair Rex of Persian type  
1994: Poodle Cat. Scottish Fold x Devon Rex  
1998: Skookum (previously LaMerm). LaPerm x Munchkin  
1998 & 2003:Tasman Manx. rex-coated Manx (arose in Manx, not from crossbreeding) 
1998: Australian Rex. Not developed. 
2001: Iowa Rex  
2001: Ruffle. Not developed. 
2003: Brooklyn Wooley  
2003: Prairie Rex. All had been neutered.  
2003: Hoosier Rex. All had been neutered. 
2004: Tennessee Rexes (T-Rex) 
2007: Greek Rexes (2 occurrences observed - Skopelos & Athens)  
2009: Helki (California). Semi-rexed coat.  

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

C  -  Down Hair, Undercoat 
Softer, fluffier hairs. They are evenly thin and crimped. Awn and down 

layers are essential for preventing heat loss of a cat. 

COAT LAYERS 
A  -  Guard Hair 
The strong hairs, longer & stiffer, lie flat over the awn 

and down. These are the hairs that usually determine 

the basic color of the cat. Guard hairs help in 

retarding water to keep a cat dry, protect the inner, 

fragile awn, and the soft down hairs from sustaining 

environmental damage.  

B   -  Awn Hair 
The awn hairs usually form the basic coat. In some breeds, the (finer) 

awn hairs may be the same length as the guard hairs, while in other 

breeds can be shorter or longer.  
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CORNISH REX 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat – 35 pt 
waves, quality and texture, no mention of the colour 

  WAVY… particularly on the back and sides 
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CRX Coat – 35 pt 
waves, quality and texture, no mention of the colour 

  short 

  not shaggy 

  slightly plush and dense 

  close lying to the body 

  without guard hairs 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat – 35 pt 
  small and regular waves 

  closed not opened 

  deeply rippled on back 

    and along the spine 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX coat should always be stroked from the head to the tail.  

Backward stroking disrupts the lay of waves. 

CRX Coat – 35 pt 

And because of the 

fragility of the hairs, 

may cause damage 

in the form of splitting 

and breaking  if 

repeatedly brushed in 

the wrong direction. 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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A  -  Guard Hair 
B   -  Awn Hair 
C  -  Down Hair, Undercoat 

REX COAT LAYERS 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

There are various genes producing wavy or curly coated or "rex" cats.  

They pop up spontaneously in random-bred cats now and then.  

 

r  = Cornish Rex, recessive gene 

 

gr (provisional)  = German Rex, recessive gene 

Same locus as Cornish Rex, but proposed as a different allele.  

However, most breeders consider the German Rex to have r/r genotype. 

 

re  = Devon Rex, recessive gene 

REX COATED GENETIC 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

Se = Selkirk Rex, dominant gene 
It is described as an autosomal, incomplete dominant because the three 

possible allele pairings relate to three different phenotypes:  

  heterozygous cats (Sese) may have a fuller coat that is preferred in the  

    show ring by some, 

  homozygous cats (SeSe) may have a tighter curl and less coat volume, 

  (sese) type cats have a normal coat. This phenomenon may also  

    colloquially be referred to as additive dominance. 

 

Lp (provisional) = LaPerm, dominant gene 

Lp/lp and Lp/Lp individuals have the same phenotype. 

REX COATED GENETIC 
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STRESS 

REX COAT „PROBLEMS” 

HORMONS 

SEASON/TEMPERATURE 

FRAGILITY 

ALERGIC 

BAD GROOMING 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat Development 

Just born… 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat Development 

3-4 months old… 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat Development 

12 months old… 

Conclusion: 

Shorter coat with still developing rexing should not be penalized  

on a kitten or junior, unless the skin is felt.  

If there is soft velvet or down everywhere. 
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CRX Coat not groomed... home quality 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX Coat groomed well... show quality 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

  crinkling, curving, curled or bent 

  sometimes  broken  

  sometimes  short  

CRX Wiskers & Eyebrows – 5 pt  

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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DEVON REX 
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DRX Coat – 35 pt 

  very short  

  fine  

  soft 

curls and/or waves, quality, texture, no mention of the colour 
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DRX Coat – 35 pt 

  WAVY 

curls and/or waves, quality, texture, no mention of the colour 
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DRX Coat – 35 pt 

  CURLY 

curls and/or waves, quality, texture, no mention of the colour 
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DRX Coat – 35 pt 

WAVY  without guard hair  
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DRX Coat – 35 pt 
WAVY  with guard hair 
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DRX Coat Development 

Just born… 
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DRX Coat Development 

1-2 months old… 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

DRX Coat Development 

3-4 months old… 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

DRX Coat Development 

4-5 months old… 

Conclusion: 

Shorter coat with still developing rexing 

should not be penalized on a kitten or 

junior, unless the skin is felt.  

If there is soft velvet or down everywhere. 
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1,5 year old… 

DRX Coat Development 
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  crinkled,  rather coarse 

  of medium length 

  sometimes  broken  

DRX Wiskers & Eyebrows – 5 pt  

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

Faults in DRX Coat 
•  straight hair  

•  shaggy coat  

•  bare patches   
 – permitted in kittens, in adults a fault 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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GERMAN REX 
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GRX Coat – 40 pt 
waves, quality and texture, no mention of the colour 

  density varies from a thin and soft to a thick uppercoat  
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GRX Coat – 40 pt 

  WAVY, without guard hairs - characteristic for this breed 

waves, quality and texture, no mention of the colour 
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GRX Coat – 40 pt 

  velvety 

  velure 

  plush 

  very silky, not wooly 
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GRX Coat Development 

Just born… 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

CRX-DRX-GRX Coat Colours  

All colour varieties and patterns are recognized,  
including those with white. 

Any amount of white is permitted. 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

LAPERM 
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LPL Coat – 30 pt 

LPL / LPS 

   the coat should be loose and 

     bouncy  

 

   a coat you can  run your fingers 

     through to the skin 

 

   springy, light and airy enough  

     to part with a breath. 

 

lenght    10pt. 
texture, curls and waves  20pt. 
no mention of the colour 
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LPL Coat – 30 pt 

tightest curls in the ruff  

and  

the base of the ears,  

which contain all hair layers 

lenght    10pt. 
texture, curls and waves  20pt. 
no mention of the colour 
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LPL Coat – 30 pt 
Curls and waves all over.  

lenght    10pt. 
texture, curls and waves  20pt. 
no mention of the colour 
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LPS Coat – 30 pt lenght    10pt. 
texture, curls and waves  20pt. 
no mention of the colour 

  the texture of shorthair may be harder than on longhairs  

  the coat stands away from the body 

  “bottle-brush” tail 

  short 

  wavy 

  no ruff 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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LaPerm Coat Development 

3 months old 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

LPL Coat Development 

A mixture of softness and hint of wirehair. 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

LaPerm Coat Development 

2-3 years old 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

LaPerm Coat 

The softness of the coat may vary 

among individuals and gender. 

 

 

It can be everything from  

waves to ringles & curls 

from  

tight ringlets to long corkscrew curls 
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LaPerm Coat 

The softness of the coat may vary 

among individuals and gender. 

 

 

It can be everything from  

waves to ringles & curls 

from  

tight ringlets to long corkscrew curls 
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LaPerm Wiskers & Eyebrows 

  long & flexible 

  curled, wavy or straight 

  short or broken are allowed  

    in kittens 

  no separate points 

  head – 15 pt. 
( size, shape, forehead, profile,  

cheeks, muzzle, jaws, chin & whiskers ) 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

Faults in Coat 

Characteristic for the LaPerm is the non seasonal molting, 
which can be general or partial, leaving the cat with 
temporarily sparse coat or semi-bald patches. 

Allowances should be made  
for age and sex,  
on sparse coat in kittens. 
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Faults in Coat 

Faults precluding certificate: 

Bald patches and/or too sparse coat in mature cats.  

(this breed needs 2-3 years to fully develop/mature) 

   the coat should be loose and bouncy  

   a coat you can  run your fingers through to the skin 

   springy, light and airy enough to part with a breath 

Class 9/10 is open for 10 months old cats! 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

LPL-LPS Coat Colours  

All colour varieties and patterns are permitted. 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

SELKIRK REX 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

  

SRL Coat – 35 pt  texture   10pt. 
curls    15pt. 
colour and pattern 10pt. 
no mention of the length 

  soft  

  plush  

  dense  

  evidently curly  

Dominant, spontaneous mutation  

that causes guard, down and awn hair  

to have gentle curls giving the coat soft feel. 
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SRL Coat – 35 pt  

There are no bald or thinly covered 

areas of the body. 

 

The coat stands out and should not 

appear flat or closelying. 

texture   10pt. 
curls    15pt. 
colour and pattern 10pt. 
no mention of the length 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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SRL Coat – 35 pt  

The coat is thick and plush  

and falls in loose curls.  

 

The coat is soft in texture, not stiff. 

texture   10pt. 
curls    15pt. 
colour and pattern 10pt. 
no mention of the length 
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SRL Coat – 35 pt  

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

SRS Coat – 35 pt  

Shorthair Selkirk Rex  

 

Short coat with fairly uniform length 

all over the body. Curls are plush and 

lie compactly round the tail. 
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Selkirk Rex Coat Development 

Just born 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

Selkirk Rex Coat Development 

1-2 months old 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

Selkirk Rex Coat Development 

3 months old 
Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 

  

Length of coat and curls may vary 

with seasons. 

The adult curly coat starts to develop 

at the age of 8-10 months. 

Selkirk Rex Coat Development 
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Selkirk Rex Wiskers 

  SOP… no points  

  crinkled 

  sometimes  broken 
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CRX / DRX 

coat 

… 

GRX 

coat 

… 

LPL / LPS 

lenght 

texture 

… 

SRL / SRS 

texture  
curls 
colour  
… 

waves 
quality   
texture  

waves 
curls  
quality   
texture  35 40 

20 

10 

15 

10 

10 

REX SCALE OF POINTS 
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REX COMPARISON 
CRX GRX DRX LPL/LPS SRL/SRS 
Cat. IV Cat. IV Cat. IV Cat. II Cat. II 

wavy wavy wavy/curly curly & wavy curly 

without  
guard hairs 

without  
guard hairs 

with/without 
guard hairs 

all hair layers all hair layers 

all colour 
varieties and 
patterns are 
permitted 

all colour 
varieties and 
patterns are 
permitted 

all colour 
varieties and 
patterns are 
permitted 

all colour  
varieties and  
patterns are  
permitted 

all colour varieties and 
patterns are permitted  
except 09 

9 groups 9 groups 9 groups 11 groups 9 groups 

waves 
quality   
texture 
........................ 
                35pt. 

waves 
quality   
texture  
........................ 
                40pt. 

curls / waves 
quality   
texture 
..................... 
             35pt. 

lenght        10pt. 
texture, curls &  
waves              20pt. 
................................. 
        30pt. 

texture              10pt. 
curls               15pt. 
colour & pattern  10pt. 
......................................... 
              35pt. 
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  curly-wurly 

  twisting curls 

  crimped 

  rippled 

  ringlets 

SRL Coat – 35 pt  

RASTA CAT  

texture   10pt. 
curls    15pt. 
colour and pattern 10pt. 
no mention of the length 

Anna Wilczek, Judge Seminar – Lisbon 2016 
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Som I måske har hørt, så er sammensæt-

ningen af Mentorrådet blevet ændret 

en del efter sidste plenarforsamling. Vi 

er derfor et næsten helt nyt hold, som 

skal forsøge at løfte opgaven fra det 

gamle Mentorråd, og i den forbindelse 

har vi fundet det nærliggende at lave et 

lille skriv, hvor vi præsenterer os selv og 

ordningen. 

Mentorordningen under Felis Danica 

er et tilbud, der er tiltænkt både nye 

opdrættere samt den mere erfarne, der 

mangler vejledning i sit opdræt. Her er 

en ekstra mulighed for at opnå et godt 

og seriøst fundament. Ingen spørgsmål 

er for store eller små, og de erfarne 

opdrættere i ordningen hjælper de nye 

opdrættere godt i gang og deler ud af 

mange års erfaring. 

Mentorordningen fungerer i praksis ved, 

at man som opdrætter kontakter Men-

torrådet på mentor@felisdanica.dk.

Efter en henvendelse til Mentorrådet 

formidles kontakten til 2 mentorer. Så 

vidt muligt en med erfaring inden for ens 

egen race og en, som bor i nærheden 

rent geografisk. Man er tilknyttet sine 

mentorer i en periode. Et typisk forløb 

er et par år, men der ikke nogen specifik 

tidsramme, så man udtræder af ordnin-

gen, når man er klar til at stå på egne 

ben. Der vil løbende være opfølgning 

fra Mentorrådet til både mentor og elev. 

Ordningen er gratis at benytte. Der kræ-

ves blot et medlemskab i en hovedklub 

under Felis Danica.

Mentorrådet og mentorerne er ikke en 

erstatning for, men er tiltænkt som et 

supplement til konsulenterne i hoved-

klubberne og specialklubberne under 

Felis Danica, så vi sammen kan få endnu 

flere gode og seriøse opdrættere inden-

for kattesporten.

Mentorrådet står også for Diplomop-

drætteruddannelsen, som mange med-

lemmer af en af hovedklubberne allerede 

har bestået. I uddannelsens 4 moduler 

bliver medlemmerne undervist i love og 

regler, der har med kattehold at gøre. 

Uddannelsen favner bredt og kommer 

bl.a. også ind omkring opdræt, købelov, 

genetik og sygdomme. Læs mere om 

dette på www.felisdanica.dk hvor man 

også kan tilmelde sig de kommende 

undervisningsmoduler.

Som opdrætter under Felis Danica må 

man aldrig føle, at man står alene.  

Med venlig hilsen  

Mentorrådet under Felis Danica

Det nye 
mentorråd
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Mentorrådets 5 medlemmer

Lisette Siigaard Henriksen, bosat i 

Hvidovre og tidligere opdrætter af Hel-

lig Birma.

Lisette er formand for Mentorrådet og 

den, der har det overordnede ansvar, 

samt mødeleder på Diplomopdrætter-

uddannelserne på Sjælland.

Brian Daugaard, bosat på Frederiksberg 

og opdrætter af burmesere.

Brian er koordinator af arbejdet mellem 

mentorerne og elever. Brian er desuden 

mødeleder på Diplomopdrætter-uddan-

nelserne på Sjælland.

Tina Frederiksen, bosat i Holbæk og 

opdrætter af Maine Coon.

Tina er den, der står for tilmeldinger 

og koordinering af Diplomopdrætter-

uddannelserne og er også mødeleder på 

disse på Sjælland.

Flemming Vorbeck, bosat i Vejen i 

Sydjylland og opdrætter af norske 

skovkatte.

Flemming står for udsendelsen af logoer 

samt opsætning af materiale til Diplom-

opdrætteruddannelsen. Flemming er 

mødeleder i Jylland.

Lailah Andersen, bosat i Lem i Vest-

jylland og opdrætter af colourpoint 

persere.

Lailah er ansvarlig for korrekturen og 

udarbejdelsen af skriftligt materiale. Hun 

er også mødeleder på Diplom-opdræt-

teruddannelserne i Jylland.
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Tvangspræget adfærd starter gerne som 

en almindelig overspringsreaktion. F.eks. 

hvis en kat er delt mellem at flygte eller 

svare med aggressiv adfærd, kan den i 

stedet omdirigere sine følelser og udføre 

en tilsyneladende urelateret oversprings-

reaktion som f.eks. at sætte sig ned og 

vaske sig for på denne 

måde at mindske følel-

sesmæssig spænding. 

Hvis katten fortsat ud-

sættes for angstfrem-

kaldende stimulus, 

bliver katten ved med 

at udvise adfærden 

igen og igen, samt ude 

af sammenhæng med 

begivenheden.

På dette tidspunkt kan katten finde på at 

fortsætte sin adfærd, også selv om den 

måske ligefrem er til ulempe for katten, 

f.eks. i form af smerter. Grænsen for 

hvad der skal til for at fremkalde adfær-

den kan sænkes med tiden, så adfærden 

kan udløses af et hvilken som helst stress 

niveau.

Fordi visse racer ses mere ofte i tilfælde 

med tvangspræget adfærd, er det muligt 

at genetik spiller en rolle i visse tvangs-

mønstre og i hvilke individer der vil 

udvise adfærden.

 Den mest almindeligt udviste tvangs-

adfærd hos katten 

er uldspisning (eller 

uldsutning), spisning 

af stof, overdreven 

pelspleje / hårplukning 

og hårudtrækning 

(psykogen alopecia) 

samt overdreven føl-

somhed for berøring 

eller lyd. Orale (= med 

munden) tvangshand-

linger som uldsutning/spisning og psy-

kogenisk alopecia er de mest fremtræn-

dende tvangsprægede adfærdsmønstre 

hos katten.

Uldspisning

Denne adfærd kommer til udtryk som 

gentagen og upassende sutning og 

tygning af stof, som regel uldne, synte-

tiske eller bomuldsbaserede produkter 

af Alice Moon-Fanelli, PhD, Tufts 

University Cummings School of 

Veterinary Medicine 

Oversat  af Susanne Wehnert; 

første gang trykt i Birma Fokus 4-07  

Tvangsadfærd 
hos kat
Tvangspræget adfærd hos katten 
opstår på grundlag af naturlig adfærd, 
der frustreres på grund af f.eks. 
begrænsninger i kattens miljø eller daglige 
rutiner.

Fænomenet 
minder om 

fejlrettet 
patteadfærd hos 

killinger
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som trøjer, tæpper eller gulvtæpper. 

Nogle katte sutter på eller spiser plastic 

ting. Fænomenet minder om fejlrettet 

patteadfærd hos killinger og er måske 

kattens version af tommelfingersutning! 

Uldsutning starter måske som en pat-

teadfærd rettet mod moderen eller en 

anden kats pels. Den fejlrettede adfærd 

kan så fortsætte og rettes mod andre 

bløde eller uldne materialer. I takt med 

at katten bliver ældre, kan uldsutningen 

udvikles til ”pica”, dvs. indtagelse af 

ikke-spiselige materialer. Og repertoiret 

kan udvides til at omfatte en lang række 

upassende emner som f.eks. brusefor-

hæng, elastikker, snørebånd og plastic-

poser.

Skader opstået heraf kan være både 

omfattende og kostbare, ligesom det 

medfører helbredsrisiko for katten, da 

det i sidste ende kan føre til blokering af 

tarmene. Med andre ord kan uldsutning 

være både farligt for katten og irrite-

rende for ejeren.

Starten på uldsutning kan ses på 

et hvilket som helst tidspunkt efter 

fravænning, specielt i løbet af kattens 

første leveår og som regel allerede 

inden 6-måneders alderen. Adskillige 

foruddisponeringer har været foreslået i 

denne forbindelse som f.eks. vedvarende 

patteadfærd hos killingen der er tidligt 

fravænnede, manglende stimulation og 

H kuld fra von Gott  3 sbi c og 1 sbi a. Ejer: Nanna Mikkelsen 
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socialisering (separationsangst hos kat) 

eller manglende neuron kontrol af appe-

tit adfærd.   Medicinske årsager, der kan 

udløse indtagelse af ikkespiselige emner 

omfatter sult, fejlernæring, anæmi eller 

manglende fiber i kosten, samt diabetes 

eller tumorer.

Uldsutning ses oftere i orientalske racer, 

men såvel katte af andre racer samt 

blandingskatte, både korthårede og 

langhårede kan udvise adfærden.

Siameseren synes at være særligt modta-

gelig og udgør ca. 50% af tilfældene  Da 

disse katte synes at have en forkærlighed 

for uldsutteri, formodes fænomenet 

at have en genetisk sammenhæng, 

muligvis relateret til disse kattes relative 

nervøse og aktive temperament.

Psykogenisk alopecia

Det er helt normalt for en kat at vaske sig 

som en overspringsreaktion i forbin-

delse med kortvarigt stress, men i nogle 

tilfælde bliver antallet og varigheden 

Thomanis Aura Dione, NFO fs 09 23. Ejer: Annie Dahl



39

af disse overspringshandlinger til mere 

end man umiddelbart kan kalde normal 

adfærd. Hos særligt følsomme katte, 

som udsættes for vedvarende stress, kan 

adfærden blive til en tvangshandling, der 

udføres udenfor normal sammenhæng. 

Denne vaskning er gentagen, overdreven 

og ”forkert” i hyppighed og intensitet. 

Overdreven vask og tygning af pelsen 

kan resultere i områder, hvor pelsen er 

kort og afgnavet. Nogle katte bliver så 

optaget i sin tvangsadfærd, at de lige-

frem bider eller rykker totter af pelsen af. 

Det kan ligefrem føre til sår på huden.

Hårtabet ses typisk på områder, som 

katten let kan nå: bugen, flanken, ryg-

gen, brystet og benene. En stresset æn-

dring i kattens dagligdagmed starten på 

andre angstprægede adfærdsmønstre, 

så som at katten gemmer sig, manglen-

de ædelyst, nervøsitet og at den undgår 

sine mennesker.

Medicinske årsager, 

der skal udelukkes her 

omfatter allergier incl. 

loppeallergi, foder, 

støv, pollen eller svam-

pesporer.

Hvis en forsøgsvis be-

handling med cortison 

afhjælper situationen, 

er adfærden sikkert af 

fysisk årsag, ikke psy-

kisk betinget. Andre 

fysiske årsager, der forårsager ubehag 

og dermed overdreven pelspleje uden 

at være et hudproblem kan f.eks. være 

blærebetændelse, analkirtelbetændelse 

eller øget skjoldbruskkirtelfunktion.

Selv hvis adfærden skyldes et fysisk pro-

blem, der løses, kan adfærden fortsætte 

uhindret med overdreven pelspleje 

bagefter.

Generelt synes hunkatte at være mere 

påvirkede end hankatte. Opståen af 

psykogen alopecia kan ske i en hvilken 

som helst alder, men synes at starte om-

kring det tidspunkt, hvor katten bliver 

kønsmoden. Psykogen alopecia menes 

at have en genetisk basis, idet det menes 

at være en hårdnakket tvangsmæssig 

vaske-adfærd. Adfærdes ses fortrinsvis, 

men ikke alene i racekatte af orientalsk 

baggrund, og den er som regel sammen-

kædet med katte med nervøst tempe-

rament.

Overfølsomhed

Her er tale om et kompliceret adfærds-

mønster med nogle træk, der virker 

tvangsprægede og andre der virker 

neurologiske.

Det karakteriseres som tvangspræget, 

selvrettet vask/agression, og påvirkede 

katte bliver periodisk åbenbar t meget 

overfølsomme for berøring. I nogle til-

fælde udvikler det sig 

nærmest til en slags 

anfald.

Da symptomerne 

overlapper hinanden, 

anses det for at være 

en slags delvis anfald 

med tvangsprægede 

komponenter.

Symptomerne på 

denne overfølsomhed 

omfatter udvidelse af pupillerne, over-

dreven rykken med huden og hektiske 

tilfælde af pelspleje, der resulterer i 

hårtab. Pels”plejen” kan blive aå intens, 

at den viser sig som selv-rettet agres-

sion,  oftest udført mod halen, flanken 

eller bækkenet. Agressionen kan blive 

eksplosiv og rettes mod mennesker. 

Katten kan udtrykke overdrevne og 

usædvanlige lyde og synes at hallucinere 

Om forfatteren

Dr. Alice MoonFanelli har 

en doktorgrad i dyreadfærd 

og adfærdsgenetik. Hun er 

certificeret af the Animal 

Behavior Society som Applied 

Animal Behaviorist. Dr. Moon

Fanelli er international kendt 

for sin ekspertise på området 

og rådgiver jævnligt dyrlæger, 

dyretrænere, opdrættere og 

kæledyrsejere med alle former 

for adfærdsproblemer.

Hun har de seneste  20 år 

arbejdet på Tufts University 

School of Veterinary Medicine.

 En stresset 
ændring 
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starten på andre 
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(”blive bange for sin egen hale”) og tage 

flugten. De kan forekomme ”maniske” 

(ophidset udtryk, hektisk løben omkring, 

spring) og ekstremt over-følsomme 

overfor berøring. Nogle anfald har en for-

løber i form af opmærksomhedssøgen 

og øget kælenhed overfor mennesker. 

De påvirkede katte er ofte nervøse, rast-

løse, konstant vandrende omkring. Der 

er en tydelig over-følsomhed overfor aen 

(episoder kan udløses ved aen æangs 

rygsøjlen), som kan udløse angreb og gi-

ver syndromet sit navn, overfølsomhed. 

Over-følsomheden er som regel sam-

menkædet med øget 

affekt og agression. 

Anfald synes mest 

hyppige om aftenen 

eller tidlige morgen-

timer.

Agression forekom-

mer spontant og uden 

nogen tydelig årsag, 

og anfaldene kan ende 

lige så hurtigt som de 

er opstået.

Efter et anfald synes katten ofte forvirret. 

Måden som adfærden udtrykkes på vari-

erer fra kat til kat, og over-følsomheden 

kan forveksles med psykogen alopecia 

på grund af de fælles træk omkring over-

dreven pelspleje, der fører til hårtab. Det 

starter som regel hos unge tilmidald-

rende katte mellem 1 og 5 år. Anfaldene 

kan vare fra sekunder til minutter, og 

kan variere i udtryk fra måned til måned. 

Anfald kan opstå med dages mellemrum 

eller vare nærmest hele dagen. Fysiske 

årsager, som bør udelukkes, omfatter 

loppeallergi, foder allergi, sygdomme i 

forbindelse med ryggens diskus, rygtrau-

mer, infektioner, forgiftninger samt 

hjernetumorer.

Syndromet kan have en genetisk årsag, 

da den hovedsageligt, men ikke udeluk-

kende ses hos racekatte, specielt siam og 

siam-krydsninger.   Identificer proble-

met: Når man forsøger at behandle 

angstbaserede adfærdsproblemer, skal 

man først og fremmest søge at fjerne 

eller reducere årsagen til konflikten eller 

angsten. Hvis dette ikke er muligt, må 

man forsøge med modindgreb og de-

sensitivitets teknikker. Modindgreb skal 

lære katten at udføre en adfærd, der ikke 

hænger sammen med angstadfærd.

Desensitivisering introducerer gradvist 

katten til de ting, den 

er bange for og lærer 

den at forbinde disse 

med positive ting.  

Almindeligt forekom-

mende udløsningsfak-

torer for tvangsadfærd 

hos katte:   Separati-

onsangst (ejers fravær 

, tab af selskabskat)  

Ny kat eller person i 

husholdningen  Nye 

omgivelser   Begræn-

set adgang til udendørsliv  Manglende 

social eller miljømæssig stimulation  Tid-

lig fravænning  Løst fysisk problem  Aen 

på ryggen  Høje lyde Hvis katten sutter 

på stof, så begræns kattens adgang til 

det ved at rydde op og fjerne tøj fra gul-

vet og forhindr den i at gå i soveværelset, 

hvor den kan tygge på sengetæppet osv. 

Hvis katten tygger på udvalgte ting, så 

gør dem frastødende for katten ved at 

smøre bitterstof på. Husk at give den 

passende alternativer som den kan lege 

med og tygge på, og placer dem i områ-

der hvor katten normalt plejer at tygge 

på stof. Hvis kat ten lider af overfølsom-

hed, så undlad at ae den langs rygsøjlen, 

da dette kan udløse anfald.

Berigelse af kattens miljø

Ejere kan gøre følgende ændringer i kat-

Katten kan 
udtrykke 

overdrevne og 
usædvanlige 

lyde og synes at 
hallucinere og 

tage flugten
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tens miljø for at berige det: Klatretræer! 

Mange katte nyder klatremiljøer, der 

gør deres omgivelser mere 3- dimensio-

nelle og lader dem følge deres naturlige 

forkærlighed for at klatre i træer.

Fuglefoderbræt og akvarier

Ved at placere et fuglefoderbrædt nær 

et vindue, kan fuglene udendørs hjælpe 

med til at underholde katten. Nogle 

katte ser endda videofilm med fugle! 

Akvarier er som regel også populær 

underholdning af katte, men husk at 

placere et passende sikkert dække øverst 

på akvariet, så katten ikke falder i - og 

fisken ikke bliver til frokost! Bytte attrap: 

Legetøj fastgjort på en snor, fjerkoste 

og fiskestænger stimulerer den natur-

lige jagtadfærd. Daglig skifte af legetøj 

anbefales for at holde katten mentalt 

stimuleret.

Ugiftigt kattegræs

Nogle katte reagerer positivt på katteurt 

eller kattegræs dyrket specielt til katte. 

Lidt i samme retning er der nogle katte, 

der nyder grønne bønner eller lidt salat!  

Nye fodringsmetoder: Hav flere forskelli-

ge steder, hvor katten fodres, så den skal 

søge efter sin mad. Nogle katte reagerer 

vældigt fint på ”foderbolde”som må 

trilles omkring for at foderpillerne kan 

komme ud. Boldene kan købes i dyre-

handler eller hos dyrlægen, men den kan 

også laves hjemme af en tom toiletrulle. 

Prik passende huller, luk begge ender. 

Chantal v. Queen’s Garden - BRI c. Ejer: Jette Kongensgaard
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Måske skal katten have forevist hvordan 

man ruller med den for at få foderet ud. 

Lav flere foderbolde og placer dem rundt 

omkring i huset. Med denne teknik skal 

katten søge efter sit daglige måltid. Må-

let er at holde katten optaget og mentalt 

stimuleret i en stor del af dens vågne tid.   

Motion

Daglig motion hjælper med at nedtone 

ophidselse. Vi anbefaler, at ejeren til-

bringer 10- 15 minutter 2 gange dagligt 

med at lege interaktivt med katten. Én 

måde at gøre det på er ved at binde læk-

kerbidder eller pelsmus i en snor og lege 

jagt-lege med katten.  Nogle katte fore-

trækker fjerkoste og vil udføre de mest 

fantastiske akrobatiske spring mens de 

prøver at fange ”fuglen”. Prøv forskellige 

slags legetøj, og byt dem jævnligt ud 

med hinanden, så katten ikke bliver træt 

af dem. Udendørs eventyr i sele og snor 

kan nogle gange være hjælpsomt.

Foder

Fodring over tid kan nogle gange hjælpe. 

F.eks. kan fodring med øget fiberind-

hold afhjælpe visse uldsuttere eller 

over-pelsplejere. Som tidligere nævnt 

er foderbolde en fremragende måde at 

øge kattens aktivitet på og dermed øge 

fodringstiden.

Struktur

En fast, daglig rutine hjælper i høj grad 

mange katte. Faste tidspunkter for fod-

ring, leg og opmærksomhed anbefales 

stærkt!   Begræns opmærksomheden: 

Ejerne bør instrueres om konsekvent at 

ignorere den gentagne adfærd, hvis der 

er nogen indikation for, at den udføres 

for at få deres opmærksomhed! Hvis ad-

færden ignoreres, sikrer ejeren at de ikke 

forstærker den uønskede adfærd.

Hvis der er en opmærksomhedssøgende 

faktor i adfærden, så bør den aftage, 

når adfærden ikke belønnes. Dog bør 

ejeren advares om, at adfærden i første 

omgang kan øges i håb om at opnå den 

ønskede opmærksomhed. Man skal 

derfor ikke straks tro, at behandlingen 

derfor er forgæves. Vedvarende mangel 

på belønning (opmærksomhed) vil til 

slut fjerne adfærden, hvis den er opmæk-

somhedssøgende.

Undgå straf og begrænsninger

Almindeligvis anbefales det ikke at 

forsøge sig med begrænsende indgreb i 

form af kraver omkring kattens hals.

Det kan muligvis forhindre katten i at 

skade sig selv, men det gør intet for at 

løse selve det underliggende problem, 

der udløser adfærden.

Katten bør *aldrig* straffes, da straf i vir-

keligheden blot øger den underliggende 

konflikt og kattens angst.

Medicinsk behandling

Når først den tvangsprægede adfærd 

er blevet indgroet, kan katten ofte fort-

sætte med at udvise den selv efter at de 

udløsende faktorer er fjernet.  På dette 

tidspunkt kan adfærden blive umulig 

at ændre alene med standard adfærds 

behandling. Medicinsk behandling sam-

men med miljøændringer og adfærds-

behandling er ofte påkrævet i behandlin-

gen af tvangspræget adfærd hos katten. 

Dette gælder især, hvis ikke det lykkes at 

identificere årsagen til adfærden.

Tvangspræget adfærd synes at omfatte 

ændringer i hjernens neurotransmittere, 

der fremelsker den fortsatte adfærds-

handling. Serotonin forventes at have 

indflydelse, fordi medicin der forhindrer 

optagelse af serotonin i hjernen  er de 

mest effektive midler i tilfælde, hvor 

årsagen er ukendt. Hvordan serotonin 

virker i forbindelse med tvangspræget 

Ejeren bør 
advares om, 
at adfærden i 

første omgang 
kan øges i håb 

om at opnå 
den ønskede 

opmærksomhed
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adfærd vides ikke. Men ud fra et praktisk 

synspunkt synes det sikkert, at medicin 

der blokerer for hjernens optagelse af 

serotonin stabiliserer hjernens kemi; 

minimerer indflydelselsen af stressfakto-

rerne fra kattens omgivelser og hjælper 

med at stabilisere kattens humør.

Fluoxetin eller clomipramin er ofte 

anvendte midler.

En mindre nervøs kat vil være mindre til-

bøjelig til at kaste sig ud i tvangspræget 

adfærd. På grund af overlapningen mel-

lem tvangspræget adfærd og egentlige 

anfald af overfølsomhed, kan phenobar-

bital enkelte gange være hjælpsomt som 

til at holde anfald nede med.

Selv om man ikke altid kan eliminere 

tvangspræget adfærd fuldstændigt, kan 

behandlingsprogrammer som beskre-

vet ovenfor være med til at minimere 

forekomsten hos den enkelte kat. Skal 

behandlingen være effektiv, skal alle 

punkter følges samtidigt og konsekvent. 

Det er ofte en hjælp hvis ejeren formår 

at føre dagbog over kattens adfærd. Det 

gør det lettere at vurdere kattens frem-

gang og kan også hjælpe ejeren med at 

holde ved behandlingen. 

Compulsive wool-sucking in Siamese and Birman cats
Dec 31, 2015

Borns-Weil, Emmanuel C, Dodman N, et al. A case control study of compulsive wool-sucking in Siamese and Birman cats 

(n=204). J Vet Behav: Clin Appl and Res. 2015 Nov-Dec; 10(6): 543-548.

Birman catObsessive-compulsive disorder in humans and compulsive behavior in animals are characterized by repetitive, ritua-

listic behaviors, which interfere with normal activities and functioning. Specifically, in domestic animals, compulsive behaviors 

such as wool-sucking are exaggerations of natural behaviors such as grooming, eating, or suckling. Wool-sucking is a stereo-

typic, oral compulsion that manifests in cats as the chewing, sucking, or ingesting of nonfood items such as wool or plastic. 

Oriental breeds, such as Siamese and Birman cats, are more prone to wool-sucking.

The purpose of this study was to distinguish environmental and physical differences between affected and control cats and to 

determine whether these differences impacted the expression of the compulsive behavior. Two hundred and four Siamese and 

Birman cats were enrolled in the study. Owners of the cats were surveyed regarding signalment, physical characteristics, current 

and previous medical conditions, presence of an abnormally intense appetite, and environmental factors. 

Early weaning and small litter size were associated with an increased risk of wool-sucking in Birmans, only. The presence of a 

medical condition was associated with an increased risk of wool-sucking in Siamese cats. The presence of an abnormally intense 

appetite was seen in all affected cats. No relationship was seen between physical characteristics and wool-sucking in Siamese or 

Birman cats.  (MK)

See also:

Lepczyk CA, Lohr CA, Duffy DC. A review of cat behavior in relation to disease risk and management options. Appl Animal Behave 

Sci. 2015 Dec; 173:29-39. 



VOKSEN HAN
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

UNGDYR HAN
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

KASTRAT HANNER
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
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KASTRAT HUNNER
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 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   

VOKSNE 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

JYRAK – Topkatte 2015
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BEDSTE HUSKAT
1)  517 p. SW15 WW13 Mis 

Bilka, DSM, HCS n 09 22 , 
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen 
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Rigtigt mange læsere af dette blad er 

vant til at lade katte krydse landegræn-

ser, enten på vej mod udstillinger, eller 

ved salg af opdrættede katte til andre 

lande. For de læsere er alle procedurer 

og praktik omkring at lade katte krydse 

landegrænser rutine, og alle de bekym-

ringer og tanker der 

opstår omkring en 

sådan omfattende 

reallokering af en 

kat er nok noget de 

erfarne for længst 

har har lagt bag sig. 

Men for mig var det 

allerførste gang da jeg 

i slutningen af oktober 

flyttede fra Danmark 

til England med mine 

to dejlige huskatte 

Rylle og Elvis, og jeg vil her dele både 

mine erfaringer og alle de mange tanker 

og bekymringer jeg havde om hvordan 

jeg kunne gøre det bedst muligt. Håbet 

er at give inspiration og måske lidt hjælp 

til andre der for første gang skal flytte en 

kat langt væk fra Danmark.

Mange grunde til at flytte katte til 

udlandet

Der kan være mange grunde til at man 

en dag står i den situation at skulle 

flytte en kat hen over landegrænser og 

installere den i et helt nyt land. Opdræt-

tere sælger katte til købere i udlandet, 

eller køber selv en kat i udlandet der skal 

flytte til Danmark. Opdrættere rejser 

kortvarigt rigtigt langt med deres katte 

til udstillinger. Mor eller far får job i 

udlandet og hele familien, inkl. kæledyr, 

flyttter med. Selv står jeg nok for en 

af de mest ’trivielle’ 

årsager til at vælge at 

emigrere: min kæreste 

er englænder og vi er 

efterhånden trætte 

af at rejse frem og 

tilbage hele tiden. 

Efter mange overvejel-

ser har vi besluttet at 

England indtil videre 

bliver der hvor vi flyt-

ter sammen.

Skal katten med?

Når man så har taget den store be-

slutning om at flytte til udlandet kan 

spørgsmålet opstå om det vil være bedst 

for katten at tage den med eller lade 

den blive tilbage i Danmark hos en ny rar 

familie. Det er rigtigt svære overvejelser, 

for i bund og grund er det jo rigtigt me-

get for vores egen skyld at vi beslutter 

at rykke vores kat op med rode og flytte 

den langt væk. Fordi vi elsker den så højt 

og ikke kan leve uden den. Men hvad 

med katten selv? Vil den helt være sam-

men med os, lige meget hvad, eller vil 

ExKat – om at 
flytte med katte 
til udlandet

Tekst: Ayoe Hoff

Spørgsmålet vil 
opstå om det vil 
være bedst for 
katten at tage 
den med eller 
lade den blive 

tilbage i Danmar
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den hellere slå sig til ro i en ny familie tæt 

på hvor den før har levet? En ung og frisk 

kat kan nok nemt klare rejsens strabad-

ser, og at finde sig til rette i et nyt hjem – 

det sidste er nok ikke så anderledes end 

at flytte med katte inden for Danmarks 

grænser. Men hvad hvis man har en gam-

mel kat? I foråret 2015 havde jeg stadig 

min meget gamle kat Emil, der ville være 

blevet 18 i juli. I Januar var min dyrlæge 

og jeg stadig enige om at Emil nok 

godt kunne klare rejsen, men hen over 

foråret blev hans gigt værre. Emil tog 

selv beslutningen for mig ved at gå fra 

sit foder når jeg ikke var hjemme og få 

rigtigt ondt når jeg ikke hele tiden kunne 

sørge for varme senge og massage. Jeg 

sagde farvel til ham i Marts 2015, og i 

bakspejlet tror jeg det var det bedste. 

Rejsen til England ville have været en for 

stor belastning for ham, og vi har mange 

trapper i vores nye hus, som de gamle 

ben slet ikke kunne have klaret. For Rylle 

og Elvis har jeg aldrig været i tvivl – de 

skulle med – jeg kan ikke leve uden dem!

De indledende øvelser

Det er en god ide at sætte sig ind i alle 

forhold omkring at flytte en kat til udlan-

det i rigtig god tid inden flytningen. Både 

mht. hvilke vaccinationer og papirer 

kattene generelt skal have i orden, og 

hvordan man vil flytte sine katte. Jeg 

flyttede Rylle og Elvis inden for EU og her 

er reglerne enkle. For at krydse græn-

sen mellem to EU lande skal katte være 

udstyret med et godkendt EU kæledyr-

spas (det blå), være chipmærket og være 

rabies vaccineres. Specielt det sidste skal 

gøres i god tid, da katten først må flyttes 

over en grænse mindst 21 dage efter at 

have fået vaccinationen. 

Desuden skal man også overveje om 

man i god tid vil begynde at give kat-

tene noget beroligende der kan gøre 

turen lettere for dem. 2 måneder op til 

flytningen fik mine katte Kalm hver dag 
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på deres vådfoder og da jeg begyndte 

at pakke kasser i min lejlighed var der 

Feliway i kontakterne. Det så helt klart 

ud til at hjælpe dem.

Mht. transport er der jo flere mulighe-

der. Hvis man ikke skal så langt er det 

nok optimalt at køre kattene selv, om 

muligt. På den måde kan man hele tiden 

selv overvåge at de har det godt og evt. 

sørge for at holde hvilepauser. Over læn-

gere afstande kan man overveje at flyve 

med katten. Her er der to muligheder, at 

tage katten med i kabinen eller at sende 

katten i special indrettede kæledyrs rum 

i lastrummet. Hvis man skal have katten 

med i kabinen skal den kunne være i en 

transportkasse der kan stå under sædet 

foran ens eget sæde. Og kravet er faktisk 

at katten skal kunne stå op i transport-

kassen man bruger. Dog har jeg hørt 

flere der siger at dette ikke altid håndhæ-

ves så strengt. 

En lang tur i bil

Vi valgte selv at køre med kattene fra 

Danmark til England selvom turen var 

lang. Begge mine katte er ret store, så 

jeg var ikke sikker på at kunne få dem 

med i kabinen i et fly. Og for mig er 

lastrummet udelukket. Desuden er Rylle 

en sart pige og jeg havde ikke lyst til at 

udsætte hende for at skulle flyve i det 

hele taget. Så jeg købte to meget store 

transportkasser hvor kattene kunne 

stå op i, og så tog vi den lange tur ned 

gennem Tyskland og Frankrig til tunellen 

over til England, en tur der tog 2 døgn. 

Vi overnattede midtvejs på et super godt 

tysk kæledyrs venligt hotel hvor vi måtte 

have kattene på værelset. Det var noget 

af en oplevelse at være på hotel med 

dem. Elvis syntes det var vældigt skægt 

og undersøgte og hyggede sig. Han 

brugte lynhurtigt bakken efter den lange 

dag i bilen og spiste alt det mad jeg satte 

foran ham. Rylle derimod var vildt stres-

set og gemte sig under sengen og ville 

ingenting. Til sidst satte jeg mig ud på 

badeværelset med hende og fik i løbet 

af natten lokket lidt vådmad i hende så 

hun også fik lidt væde. Hun nægtede at 

bruge bakken hvilket jo naturligvis stres-

sede mig en del, men hun virkede trods 

alt ok da vi kørte videre næste morgen.

Ved tunellen til England er der et kæle-

Team lindgaard´s Heart on fire. Ejer Louise Nørgaard
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dyrs reception center hvor alle hunde, 

katte og ildere skal igennem. Her bliver 

deres pas checket for at de nu også er 

rabies vaccineret og chip mærket skal 

aflæses. Dette skal ejeren selv gøre – og 

katte ejere tilbydes ikke at kunne gå ind 

i et lukket rum men forventes at gøre 

det midt i receptionen med hunde rundt 

omkring og døre der hele tiden går op 

og i ud til det fri. Ikke optimalt! Jeg fik lov 

at låne et hjørne bag skranken hvor jeg 

så satte transportkasserne næsten ind til 

væggen, lirkede døren op og stak hånd 

og chiplæser ind. Så gik det og ingen 

katte kunne stikke af. 

Endelig fremme   den første tid i det 

nye hjem

Vel fremme på den anden side og 

endelig fremme ved vores nye bopæl i 

England faldt Elvis med det samme til 

og gik på opdagelse i sit nye hus. Rylle 

var stadig mega stresset og ville stadig 

næsten ikke spise eller gå på kassen. Hun 

gemte sig under en dyne og var elendig. 

Heldigvis er hun glad for sin vådmad og 

det kunne jeg få i hende. Men det tog 

hende 1½ døgn mere før hun endelig 

brugte sin bakke. Det var noget af en 

lettelse for mig og derfra af gik det 

langsomt fremad. Jeg hjalp hende på vej 

med Feliway i stikkontakten og Kalm på 

maden. Vi satte også med det samme 

min gamle sofa og deres kradsetræ op 

i den nye stue, plus en stol hun kendte 

i køkkenet. Desuden blev en masse af 

deres tæpper og senge lagt frem og det 

hjalp helt klart også Rylle til at føle sig 

mere hjemme.

Det tog Rylle en lille uge for alvor at 

finde sig til rette og blive modig i sit nye 

hjem. Hvor Elvis med det samme tog 

hele huset i besiddelse og syntes det var 

en vældig fest, tog Rylle det i bittesmå 

skridt rum for rum og sov en masse ind 

imellem, både udmattet af turen og af 

at det hele var så nyt. I dag, to måneder 

senere, elsker hun sit nye hjem og nyder 

at lege på trapperne som er noget helt 

nyt for begge katte.

Erfaringer

For mig var det en helt ny ting at skulle 

flytte katte nogen som helst steder hen, 

det har jeg kun prøvet i meget lille skala 

tidligere inden for Københavns grænser. 

En så stor flytning var noget af en over-

vindelse for mig også, da jeg er meget 

beskyttende over for mine katte og me-

get pylret. Jeg har helt sikkert gjort nogle 

fejl hen af vejen, men har også lært en 

masse. For det første at tage det roligt! 

Jeg forestillede mig det værste, dvs. at 

kattene ville blive syge under flytningen 

og aldrig falde til det nye sted. Men det 

gik, og endda godt selvom Rylle var lang 

tid om at falde til. Jeg lærte at man blot 

skal give det tid, også med de mere sarte 

katte, og selv tage det roligt, så vil langt 

de fleste katte nok falde til nogenlunde 

hurtigt. Og måske endda blive stærkere 

af oplevelsen, som jeg synes Rylle er 

blevet. Jeg har (måske!) lært ikke at gå 

i panik selvom en kat holder op med at 

bruge bakken et par dage omkring flyt-

ningen: Så længe man kan få lidt i maven 

på den skal det nok komme ud i den 

anden ende til sidst! Jeg har lært at både 

Kalm og Feliway er gode hjælpemidler 

under en flytning af katte.

Alle disse ting har jeg heldigvis med mig 

i bagagen nu hvor jeg lige om lidt skal 

flytte mine to skønne katte igen fra syd 

til nord england. Jeg håber på at både 

de og jeg nu er så meget mere globe-

trottere at det kommer til at gå meget 

nemmere end turen fra DK.

Jeg forestillede 
mig det værste, 
dvs. at kattene 
ville blive syge 

under flytningen 
og aldrig falde til 

det nye sted
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er at benytte vores nye online titel registrering: 

Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under 
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Supreme Champion

El Zaburs Charmeur, JW  

PER d 24
Født: 10.07.2014
Opdr.: Gabriela Klodt-Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Didriksen

Resultater
Oslo 15 CACS NOM BIS
Oslo 15 CACS
Herlev 15 CACS NOM
Køge 16 CACS
Køge 16 CACS NOM BIS
Sorø 16 CACS NOM
Virum 16 CACS NOM
Virum 16 CACS NOM
Grindsted 16 CACS BIS BOB2
Grindsted 16 CACS BIS BOB2
Malmø 16 CACS NOM

Supreme Champion

S*Athelstones Twice 
Shy, DSM 

PER n
Født: 29.11.2012
Opdr.: Mats Pålsson & Anna-Lena 
Wester
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Malmö 15  CACS
Ølstykke 15  CACS BIS
Ølstykke 15  CACS BIS
Oslo 15  CACS BIS
Oslo 15  CACS NOM
Herlev 15  CACS BOB1
Køge 16  CACS BOB1
Køge 16  CACS BOB1
Sorø 16  CACS NOM

Supreme Champion

Westpoint Liberty Bell 
Columbine 

PER n 02 62
Født: 13.03.2014
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Nannestad 05  CACS
Prag 15  CACS
Prag 15  CACS
Århus 16  CACS
Århus 16  CACS
Køge 16  CACS
Sorø 16  CACS
Kristianstad 16  CACS
Kristianstad 16  CACS

Supreme Champion

DK Boholdt Indiana 
Jones, DVM 

EUR ns 22
Født: 02.03.2013
Opdr.: Pernille Boholdt 
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Dragør 15  CACS
Dragør 15  CACS NOM
Halmstad 15  CACS BIV
Halmstad 15  CACS 
Årslev 15  CACS BIV
Ølstykke  15  CACS BIV NOM BIS 
V. Frölunda 15  CACS
Herlev 15  CACS 
Køge 16  CACS NOM BIS 
Sorø 16  CACS BIV BIS BOB3
Kristianstad 16 CACS BIV NOM
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Supreme Premier

DK BigBang 
FortunaMajor Voyager 

NFO w 63
Født: 05.12.2012
Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Most 15  CAPS NOM
Kalmar 15  CAPS
Kalmar 15  CAPS NOM
WS Malmø 15  CAPS
Ølstykke 15  CAPS
Nieuwegein 15  CAPS NOM
Køge 16  CAPS
Virum 16  CAPS
Virum 16  CAPS

Supreme Premier

DK Family’s Only You  

SBI b
Født: 06.07.2012
Opdr. & ejer: Berit Sigersen og 
Rene Nielsen 

Resultater
Helsingborg 14  CAPS
Kolding 14  CAPS
Kolding 14  CAPS
Haslev 14  CAPS BIV BOB 4
Haslev 14  CAPS BIV
Herlev 14  CAPS BIV BIS
Køge 15  CAPS NOM
Køge 15  CAPS BOB 1
Sorø 15  CAPS BIS
Herlufmagle 15  CAPS
Herlufmagle   CAPS BIS

Grand Int. Champion

S*Little L’s Vicuña  

NFO w 61
Født: 18.01.2014
Opdr.: Sylvia Dahlkvist
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Resultater
Kristianstad 15  CAGCIB
Göteborg 15  CAGCIB
Vejle 15  CAGCIB
Herlev 15  CAGCIB
Køge 16  CAGCIB
Køge 16  CAGCIB
Sorø 16  CAGCIB
Virum 16  CAGCIB

Grand Int. Champion

DK Catwalk’s Dashing 
Diva  

BSH a
Født: 15.05.2011
Opdr.: Annette Henriksen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Hedensted 14  CAGCIB
Kolding 14  CAGCIB
Brejning 15  CAGCIB
Malmø 15  CAGCIB
Middelfart 15  CAGCIB BIV NOM
Århus 16  CAGCIB
Grindsted 16  CAGCIB
Grindsted 16  CAGCIB BIV NOM

Grand Int. Champion

FI*Moosegrove Fianna 
Valentine 

OCI b 24
Født: 02.06.2013
Opdr.: Sari Jääskeläinen
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Lübeck 14 CAGCIB
Århus 16 CAGCIB
Wölfersheim 16 CAGCIB BIV
Grindsted 16 CAGCIB BIS BOB 4
Grundsted 16 CAGCIB NOM BIS
Nieuwegein 16 CAGCIB BIV

Grand Int. Champion

DK Hindkjær’s Larissa  

OCI b 24
Født: 22.09.2013
Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Brædstrup 15 CAGCIB
Hedensted 15 CAGCIB NOM
Herning 15 CAGCIB
Ribe 15 CAGCIB
Ribe 15 CAGCIB
Middelfart 15 CAGCIB NOM
Middelfart 15 CAGCIB BIV
Wölfersheim 16 CAGCIB NOM BIS

Grand Int. Champion

Xarabi of Magicat DK  

BUR j
Født: 14.08.2014
Opdr.: Helle Høybye 
Ejer: Pia Brix Østergaard 

Resultater
Årslev 15 CAGCIB
Malmø 15 CAGCIB
Middelfart 15 CAGCIB 
Middelfart  15 CAGCIB 
Århus 16 CAGCIB 
Århus 16 CAGCIB 
Grindsted  16 CAGCIB 
Hedensted 16 CAGCIB

Grand Int. Champion

Westpoint C.I.B. Hear 
Me ROAR! 

PER n
Født: 07.01.2015
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Virum 16 CAGCIB
Virum 16 CAGCIB NOM
Koscian PL 16 CAGCIB
Koscian PL 16 CAGCIB
Nannestad N 16 CAGCIB
Nannestad N 16 CAGCIB
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Grand Int. Champion

Westpoint Glory 
Hallelujah! 

PER n 03
Født: 07.01.2015
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Kristianstad S 16 CAGCIB NOM
Kristianstad S 16 CAGCIB
Virum 16 CAGCIB
Virum 16 CAGCIB
Koscian PL 16 CAGCIB NOM
Koscian PL 16 CAGCIB

Grand Int. Premier

DK Shadowpaw’s Kopi 
Luwak 

NFO n 09 23
Født: 31.03.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Zoetermeer; NL 16 CAGPIB
Virum; DK 16 CAGPIB; NOM
Virum; DK 16 CAGPIB; NOM
Szczecin; PL 16 CAGPIB; BIS
Szczecin; PL 16 CAGPIB; BIS
Hedensted; DK 16 CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Shadowpaw’s Keyser 
Soze 

NFO ns 09 23
Født: 31.03.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Zoetermeer; NL 16 CAGPIB
Virum; DK 16 CAGPIB 
Virum; DK 16 CAGPIB; NOM
Szczecin; PL 16 CAGPIB; NOM
Szczecin; PL 16 CAGPIB
Hedensted; DK 16 CAGPIB; NOM

Grand International Premier

Arsenal Nefertari*PL  

RAG a 04
Født: 14.03.2012
Opdr.: Natalia Jankiewicz
Ejer: Lucjan Hungerr

Resultater
Køge   EX1 CAGPIP
Herlufmagle   EX1 CAGPIP
Hårlev   EX1 CAGPIP
Køge   EX1 CAGPIP
Malmö/S   EX1 CAGPIP
Heslev   EX1 CAGPIP
Herlev    EX1 CAGPIP
Virum   EX1 CAGPIP

International Champion

Chiara av Litenfoss AT  

NFO g 02 21 62
Født: 13.07.2013
Opdr.: Claudia Ziegelböck
Ejer: Marija & Dennis J. Kulager 
Ipsen

Resultater
Kristianstad 15  CACIB
Herlev 15  CACIB
Kristianstad 16  CACIB BIS

International Champion

DK Namyslo’s Celeste, 
JW 

PER d 02 62
Født: 21.02.2015
Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Kristianstad 16 CaCIB, NOM
Virum 16 CACIB, NOM
Virum 16 CACIB, NOM
Køge 16 CAC
Køge 16 CAC  NOM
Sorø 16 CAC

International Champion

HU*Gallifrey’s Admiral 
William Adama 

NFO n 24
Født: 14.09.2014
Opdr.: Krizsta Hégerné
Ejer: Joan Jacobsen og Susanne 
Høj Andersen

Resultater
Virum 16 CACIB BIV BIS
Virum 16 CACIB BOB 4
Szczecin 16 CACIB BOB 1

International Champion

DK CatZahle’z Molly 
Shamrock 

TUV g 62
Født: 21.04.2014
Opdr.: Heidi Zahle
Ejer: Heidi Zahle

Resultater
Malmø 16 CACIB
Virum 16 CACIB
Køge 16 CACIB
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International Champion

DK Boholdt Rose 
Hyacinth 

EUR ns 22
Født: 03.11.2014
Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Resultater
Västra Frölunda 15 CACIB
Køge 16 CACIB
Kristianstad 16 CACIB

International Champion

DK Bridau’s Adelaide  

BUR c
Født: 29.12.2014
Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Køge 16  CACIB
Køge 16  CACIB
Kristianstad 16  CACIB

International Champion

DK Catdeluxe Aristocat 
Duchesse 

BSH a
Født: 21.02.2013
Opdr.: Martine Ejlersen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Hedensted 15 CACIB
Brædstrup 15 CACIB
Nieuwegein 16 CACIB

International Champion

Sweetland’s Magical 
Star 

MCO ns 22
Født: 08.07.2013
Opdr.: Jana Holtfreter
Ejer: Jana Holtfreter

Resultater
Lübeck (D) 14 CACIB BIV
Kolding 14 CACIB NOM
Kolding 14 CACIB NOM

International Champion

DK Ohlsson Paljett  

SBI g
Født: 21.04.2013
Opdr.: Lissi Ohlsson
Ejer: Lissi Ohlsson

Resultater
Trelleborg 14 CACIB
Ølstykke 15 CACIB NOM
Ølstykke 15 CACIB NOM

International Champion

DK Liljebacken Shine of 
Happy Time 

SBI a
Født: 18.07.2011
Opdr.: Gabriella Pirkbauer 
Ejer: Nanna Mikkelsen 

Resultater
Middelfart  15 Cacib
Køge 16 Cacib Nom 
Malmø 16 Cacib

International Champion

DK Mersercat’s Beauty  

SBI c
Født: 20.07.2013
Opdr.: Aase Nilsson
Ejer: Aase Nilsson

Resultater
Herlev 14 CACIB NOM
Køge 15 CACIB
Malmø 16 CACIB

International Champion

DK Thomanis Rengar the 
Pridestalker 

NFO ns 03 24
Født: 30.08.2014
Opdr.: Annie O. Dahl
Ejer: Helene Carstensen

Resultater
Virum 16 CACIB
Virum 16 CACIB
Malmø 16 CACIB
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International Premier

DK Shadowpaw’s Luske  

NFO n 23
Født: 01.06.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Szczecin 16 CAPIB
Szczecin 16 CAPIB
Hedensted 16 CAPIB

International Champion

Shadeaby Doubleoseven 
of Tacovilla, JW

ABY n
Født: 25.03.2015
Opdr.: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Grindsted 16 CACIB BIV BOB1
Hedensted 16 CACIB BIV BIS
Malmø 16 CACIB BIV BIS

International Champion

DK Fyrendal’s Super 
Surprise 

NFO n 09 24
Født: 30.03.2013
Opdr.: Lene Merethe Hansen
Ejer: Jane Nordby

Resultater
Hårlev 15 Cacib
Ølstykke 15 Cacib
Malmø 16 Cacib

International Premier

DK Mersercat’s Emily  

SBI b
Født: 12.07.2014
Opdr.: AaseNilsson
Ejer: Marianne & Tom Corfitzen

Resultater
Køge 16 CAPIB NOM BIS
Virum 16 CAPIB NOM BIS
MalmÖ 16 CAPIB

International Premier

DK Bjørnholts Carmina   

MCO f 09 22
Født: 09.06.2011
Opdr.: Karina Bjørnholt bazuin
Ejer: Karina Bjørnholt Bazuin

Resultater
Vrå 14  CAPIB NOM
Hedensted 15  CAPIB NOM
Wroclaw 16  CAPIB NOM BIS

International Premier

DK Ohlsson Avellino, JW  

SBI b
Født: 06.07.2014
Opdr.: Lissi og Frank Ohlsson
Ejer: Lissi og Frank Ohlsson

Resultater
Køge 16 CAPIB NOM BIS BOB4
Køge 16 CAPIB NOM BIS BOB3
Kristianstad 16 CAPIB NOM BIS

International Premier

IP DK Bryntys’ Hector  

Født: 26.02.2011
NFO ns 09 23 
 
Opdrætter: Louise Bundgaard
Ejer: Thilde Lützen & Nick Becker
 
Resultater:
Vissenbjerg 12:   CAPIB
Middelfart 15:   CAPIB
SE Kristianstad 16:  CAPIB

International Premier

DK Migjo Jutlandia 

EUR ns22
Født: 3.12.2014
Opdrætter: Irene og Johnny 
Olsson
Ejer: Jonna Høegh
 
Resultater:
Virum ’16    CAPIB
Sorø ’16   CAPIB
Malmø ’16  CAPIB
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International Premier

DK Marjolein Kazanjian  

MCO ds 09
Født: 09.02.2015
Opdr.: Gitte Holgaard
Ejer: Tonya Lundquist

Resultater
Hedensted 16 CAPIB
Hedensted 16 CAPIB, NOM
Koscian, Polen 16 CAPIB

Champion

Family’s Wilma The Blue 
Diamond

SBI a
Født: 09-03-2015
Opdrætter: Ejer
Ejer: Berit Sigersen
 
Resultater
Køge ’16  CAC
Køge ’16  CAC
Sorø ’16  CAC

Champion

DK Northtown Cats 
Elvira 

NFO w 61
Født: 10.10.2014
Opdr.: Jane Nordby
Ejer: Lotte Lindenstrøm

Resultater
Køge 15  Cac
Ølstykke 15  Cac
Hvidovre 16  Cac

Champion

Bartel’s EXO Pepita 

EXO ns 03 22
Født: 23-02-2015
Oprætter: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Resultater
Århus ‘16    CAC NOM
Århus ‘16     CAC
Grindsted ‘16  CAC

Champion

Family’s Zenorita The 
Sweet Lady

SBI n
Født: 11-03-2015
Opdrætter: Ejer
Ejer: Berit Sigersen
 
Resultater
Køge ’16  CAC
Køge ’16  CAC
Sorø ’16  CAC

Champion

S*Petrés Ace Anakin  

PER d 02 62
Født: 27.07.2014
Opdr.: Petres
Ejer: Irene og Peter Hedegaard 

Resultater
Årslev 15  Cac
Årslev 15  Cac
Ribe 15  Cac
Årslev 15  Cac
Årslev 15  Cac
Ribe 15  Cac

Champion

Westpoint C.I.B. Hear 
Me ROAR! 

PER n
Født: 07.01.2015
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Nannestad 15  CAC
Nannestad 15  CAC
Århus 16  CAC
Århus 16  CACIB
Køge 16  CACIB
Kristianstad 16  CACIB

Champion

Trollehöjds Zhenting  

SBI c
Født: 23.02.2015
Opdr.: Lisa Gustavsson
Ejer: Lissi og Frank Ohlsson

Resultater
Køge 16 CAC
Køge 16 CAC
Kristianstad 16 CAC NOM
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Champion

Bjelke’s Fascination  

BUR g
Født: 07.05.2013
Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Sorø 16  CAC NOM
Virum 16  CAC
Virum 16  CAC

Champion

DK Elkington’s Xerath  

NFO es 09 23
Født: 16.07.2014
Opdr.: Lone Elkington
Ejer: Lone Elkington

Resultater
Køge 15  CAC, BIV, NOM
Dragør 15  CAC
Herlev 15  CAC, NOM

Champion

FI*DreamWorld’s 
Salmiakki Finlandia 

EUR ns 22
Født: 15.02.2015
Opdr.: Pirkko Ylkänen-Heinonen
Ejer: Eva Køhler

Resultater
Århus 16 CAC + NOM
Århus 16 CAC
Wroclaw 16 CAC

Champion

Westpoint Glory 
Hallelujah! 

PER n 03
Født: 07.01.2015
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Nannestad 15  CAC
Nannestad 15  CAC
Prag 15  CAC NOM
Prag 15  CACIB
Århus 16  CACIB
Køge 16  CACIB

Champion

Empire’s Blueberries’n 
Cream Pie 

BSH a 33
Født: 24.03.2012
Opdr.: Mette Heltenov Bjørn
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Fredericia 13 CAC
Vamdrup 13 CAC
Grindsted 16 CAC

Champion

DK Light Cats’s Anna  

NFO fs 09 23
Født: 02.02.2015
Opdr.: heidi kieffer
Ejer: heidi kieffer

Resultater
sorø 16 CAC
Virum 16 EX1.CAC
Virum 16 EX1. CAC

Champion

Igor of Guerdy’s Own  

SBI n
Født: 31.07.2014
Opdr.: Gerdie Schenk
Ejer: Else Kjær Sørensen

Resultater
Sorø 16  CAC
Virum 16  CAC, BIV
Virum 16  CAC

Champion

DK CatZahle’z Molly 
Shamrock 

TUV g 62
Født: 21.04.2014
Opdr.: Heidi Zahle
Ejer: Heidi Zahle

Resultater
Hedensted 15  CAC
Hedensted 15  CAC
Køge 16  CAC
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Champion

DK Zafiramis Zerlina  

SIA a
Født: 26.01.2014
Opdr.: Hanne Nording
Ejer: Hanne Nording

Resultater
HERLEV 14  CAC NOM BIS
SORØ 15  CAC
HERLUFMAGLE 15  CAC

Champion

DK Zafiramis Zerbinetta 
 

SIA a 21
Født: 26.01.2014
Opdr.: Hanne Nording
Ejer: Hanne Nording

Resultater
HERLEV 14  CAC
SORØ 15  CAC NOM BIS
HERLUFMAGLE 15  CAC

Champion

DK Nuance’s Moon light 
 

SBI a
Født: 12.04.2015
Opdr.: Nuance v/ Christina 
Sandberg Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Grindsted 16 CAC. BIV
Grindsted 16 CAC. BIV
Hedensted 16 CAC

Champion

DK Chalina’s Johanne  

BSH g
Født: 03.03.2015
Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Resultater
Århus 16 CAC
Århus 16 CAC
Hedensted 16 CAC

Champion

Francesca   

KBS ns 03 22
Født: 07.11.2014
Opdr.: Soloveva L. V.
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Århus 16 CAC
Århus 16 CAC
Hedensted 16 CAC

Champion

DK Namyslo’s Pippi  

PER f 02 62
Født: 21.02.2015
Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Virum 16 CAC
Virum 16 CAC
Grindsted 16 CAC

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 knap-
pen ”titelregistrering” til dels at 
registrere titlen, og dels at ind-
sende kattens informationer og 
billede til Kattemagasinet.

Det vil året ud ligeledes være  
muligt at indsende titler via  
titeltager@felisdanica.dk
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Champion

DK Shadowpaw’s Luske 
 

NFO n 23
Født: 01.06.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Ribe; DK 15 CAP
Virum; DK 16 CAP
Virum; DK 16 CAP
Szczecin; PL 16 CAPIB
Szczecin; PL 16 CAPIB
Hedensted; DK 16 CAPIB

Champion

DK Eife’s Go for Gin  

EUR n 24
Født: 05.07.2014
Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Eva Køhler

Resultater
Århus 16 CAC
Grindsted 16 CAC
Grindsted 16 CAC

Champion

DK Ushoosinu Trips  

MCO f 22
Født: 25.01.2015
Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Herlev 15 CAC
Århus 16 CAC-BIV-NOM-BOB5
Århus 16 CAC-BIV-NOM
Stettin 16 CACIB-BIV-NOM-BOX
Stettin 16 CACIB-BIV
Hedensted 16 CACIB

Champion

DK Delaney’s Donna In 
Blue 

SBI a 21
Født: 27.04.2015
Opdr.: Mette D Kuhl 
Ejer: Nanna Mikkelsen 

Resultater
Grindsted 16 CAC
Hedensted 16 CAC
Hedensted 16 CAC

Champion

DK Ohlsson Dolce 
Doremi 

SBI n
Født: 19.04.2015
Opdr.: Lissi Ohlsson
Ejer: Lissi Ohlsson

Resultater
Hedensted 16 CAC
Malmø 16 CAC
Malmø 16 CAC

Champion

DK Thomanis Rengar the 
Pridestalker 

NFO ns 03 24
Født: 30.08.2014
Opdr.: Annie O. Dahl
Ejer: Helene Carstensen

Resultater
Brejning 15 CAC BIV
Dragør 15 CAC
Sorø 16 CAC NOM

Champion

DK Ushoosinu Rosie’s 
Triple D C. 

MCO a
Født: 08.01.2014
Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Vissenbjerg 14 CAC
Vissenbjerg 14 CAC
Brædstrup 15 CAC-NOM
Brædstrup 15 CACIB
Hedensted 15 CACIB-BIV
Stettin 15 CACIB

Champion

Shadeaby Doubleoseven 
of Tacovilla, JW

ABY n
Født: 25.03.2015
Opdr.: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Sorø 16 CAC
Virum 16 CAC BIV NOM
Grindsted 16 CAC BIV BOB1
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Premier

DK Svanesøen’s Izabell 
DiBlu 

SBI a
Født: 13.06.2013
Opdr.: Pia Falk Thuesen
Ejer: Elisa Jensen

Resultater
Ribe 15 CAP
Middelfart 15 CAP
Grindsted 16 CAP

Premier

DK Freeports Miley 
Cyrus 

EUR ns
Født: 07.02.2014
Opdr.: Anja Lund
Ejer: Anja Lund

Resultater
Dragør 15 CAP
Virum 16 CAP NOM
Hvidovre 16 CAP

Premier

DK Hindkjær’s Frej, JW, 
DVM, DSM  

OCI b 24
Født: 06.06.2009
Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær
Resultater
Herning 15 CAP NOM BIS BOB 1
Ribe 15 CAP BIV NOM BIS BOB 3
Ribe 15 CAP NOM
Årslev 15 CAPIB
Årslev 15 CAPIB NOM BIS BOB 2
Wölfersheim 16 CAPIB
Wölfersheim 16 CAGPIB NOM BIS
Grindsted 16 CAGPIB
Grindsted 16 CAGPIB NOM
Nieuwegein 16 CAGPIB NOM BIS
Nieuwegein 16 CAGPIB NOM BIS
Hedensted 16 CAGPIB NOM BOX

Premier

DK Korzhik’s Louis Vallet  

KBL n 09 22
Født: 07.04.2015
Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Lykke K. Simonsen

Resultater
Grindsted 16 CAP
Hedensted 16 CAP
Hedensted 16 CAP NOM

Premier

DK Marjolein Kazanjian 
 

MCO ds 09
Født: 09.02.2015
Opdr.: Gitte Holgaard
Ejer: Tonya Lundquist

Resultater
Århus 16 CAP
Århus 16 CAP
Grindsted 16 CAP

Premier

DK JulleKris Garfield  

NFO ns
Født: 15.07.2014
Opdr.: Betina & Dan Kjær 
Kristensen
Ejer: Bibi Modin Christensen

Resultater
Køge 15 EX1 CAP
Herlev 15  EX1 CAP
Virum 16  EX1 CAP

Premier

DK Tilia Nova’s 
Peppermint Patty 

NFO g 09 22
Født: 12.11.2010
Opdr.: Bette & John Lind
Ejer: Bette & John Lind

Resultater
Køge 16 CAP NOM
Sorø 16 CAP NOM
Virum 16 CAP NOM

Premier

DK Saurto’s Athea   

EUR ns 22
Født: 02.06.2010
Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Eva Køhler

Resultater
Brædstrup 15  CAP + NOM
Hedensted 15  CAP + NOM
Århus 16  CAP
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Distinguished Variety Merit

DK Jaquet Bounty, JW  

RAG a 03
Født: 10.05.2013
Opdr.: Karen Kalmayer Jaquet
Ejer: Karen Kalmayer Jaquet

Posnan, PL 13 BIV NOM BIS
Posnan, PL 13 BIV NOM BIS BOB2
Hobro 13 EX1 BIV NOM BIS
Hårlev 14 CACIB BIV NOM
Vorbasse 14 CAGCIB BIV BIS BOB1
Lübeck 14 CAGCIB BIV NOM BIS
Lübeck 14 CAGCIB BIV NOM BIS
Kolding 14 CACS BIV NOM BOB2
Hedensted  15 CACS BIV BIS BOB1
Grindsted 16 PH BIV NOM
Køge 15 CACS BIV NOM BIS BOB4
Posnan, PL 14 CACS BIS BOB RAG
Apeldoorn, NL 14 CAC BIS BOB1
Vissenbjerg 14 CACS BIV BIS BOB2
Vorbasse 14 CAGCIB BIV BIS BOB1
Kolding 14 CACS BIV NOM BIS BOB2
Kolding 14 CAGCIB NOM BIS BOB1
Hedensted 14 CACS NOM BIS BOB1
Hedensted  15 CACS BIV BIS BOB1
Hedensted 16 PH BIV NOM BIS BOB1

Premier

DK Crazy Cute Cats Felix 
 

BLH n 24
Født: 07.07.2012
Opdr.: Marianne Brøner
Ejer: Lykke K. Simonsen

Resultater
Århus 16 CAP
Århus 16 CAP
Hedensted 16 CAP

Premier

Ohlsson Avellino, JW 

SBI b
Født: 06-07-2014
Opdrætter : ejer
Ejer : Lissi Ohlsson
Resultater 
Vejle ’15  CAP NOM
Brejnign ’15  CAP 
Herlev ‘15  CAP BOB5

Fertil hankat på udstilling
HU*Gallifrey’s Admiral Wiliam Adama.
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Racekattens  internationale udstilling
Køge Hallen
Ved station 2, 4600 Køge
Lørdag d. 24 september 2016 
Søndag d. 25 september 2016

Inviterede dommere (der har sagt ja):
D  Britta Busse All-round
S  Glenn Sjöbom I + II + III
NL  Ad de Bruijn I + III
I  Donnatella Mastrangelo All-round
S  Lena Nordström I + II
F  Veikko Saarela All-round
DK  Jørgen Billing All-round

Der åbnes for tilmelding d. 9. maj 2016.
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk  - 
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: 
Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er den 9. 
september 2016 eller når halkapacitet er nået. 

Udstillingsgebyret
Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, eller 
via giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist 

Præmier
Modtages med tak - venligst send besked om 
præmier pr. e-mail til:  praemier@racekatten.dk 

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

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

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.30 og 9.00 - Lørdag og 8.00 og 9.00 
Søndag. 
Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45. Seneste 
vaccination ifølge Felis Danicas regler den 9. 
september 2016 – dette gælder også revaccination. 
Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fastsatte 
dato. Dato skal dokumenteres med pas, sundheds-
bog eller lignende.

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

Standplads på udstillingen.
Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.
dk Husk at angive antal meter.

Udstillingspriser

Medlemmer 
af andre 
klubber

Medlemmer 
af Racekatten

Pr. kat kr. 250 / € 35 kr. 250

2. tilmeldte kat kr. 225

3. og efterfølgen-
de katte

kr. 200

Kuld 4-6 mdr. kr. 300 / € 40 kr. 300

Veteran og 
pensionistklasse 
ekstra

kr.  75 / € 10 kr.  75

Avls- og 
opdrætsklasser

kr.  75 / € 10 Gratis

Bestilt farvebe-
dømmelse
inden udstillingen

kr 100 / € 15 kr. 100

Farvebedømmelse 
på udstillingen

kr. 150 / € 20 kr. 150

Kat uden for 
bedømmelse

kr. 120 / € 20 kr. 100

Kat alene i 
dobbeltbur

kr. 320 / € 55 kr. 320

Klasseændringer 
på dagen

kr. 50 / € 10 kr.  50

Til salg-bur kr. 150
 

Til salg bur er kun for medlemmer af Racekatten.
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur, 

såfremt halkapaciteten ikke opnås.

Ret til ændring forbeholdes

Funklasser
Lørdag Søndag
Bengal Burmeser

2 Certifikat  udstilling 
– alle racer begge dage

Inviterede dommere:
Robert Lubrano 1-2-4 Frankrig
Lena Chapman 3-4 Spanien
Marie Westerlund All round Sverige
Hans Lindberg 3-4 Sverige
Michael Edström 1-2-4 Sverige
Helene Reiter All round Tyskland
Geir Edwardsen 1-2 Norge

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:
Helle Sivkjær 
Vestervej 9 - 7200 Grindsted
Tlf.: +45 26 39 63
show@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
22. juli 2016 eller når halkapacitet er nået.

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

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat   kr. 250,-
Kun for medlemmer af DARAK
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,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 22. juli 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

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  kr. 250.- incl. moms
½ side  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 22. juli 2016

DARAK indbyder til International katteudstilling 
6. og 7. august 2016 – Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
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Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte-
magasinet. 

Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det passer 
ind. Billederne skal være sat til højeste kvalitet på kameraet, når de 
skal bruges til tryk og skal naturligvis være skarpe og vise racen på 
bedste vis.

Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget gerne vil have 
forskellige katte i bladet.

Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende info: 

Kattens navn,  EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse informationer, 
kan billederne ikke optages i arkivet.

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Britta Busse, D - All round  
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 Ad de Bruin, NL - I, III, IV  
 Linda Knyova, CZ - II, III  
 Zvezdab Memedov, S - I, II  
 Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV   
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
  
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 19. august kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 19. august kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 

på Arbejdernes Landsbank  reg.nr. 5343 og 
konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40 
99 95 82; husk tydelig angivelse af 
indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 19. 
august 2016. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:    kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):           kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag       kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag    kr. 375,00  
Pr. kat pr dag uf. bedømmelse     kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag   
 (kun JYRAK medlemmer)  kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse   kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for 
JYRAK medlemmer, såfremt katten også er 
tilmeldt anden klasse til almindeligt 
udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 
samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen. På JYRAKs 
udstillinger bliver alle tilmeldte katte 
kontrolleret af dyrlægen ved indcheck om 
morgenen. 
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 
19. august.  Vaccinationen må ikke være 
mere end ét år gammel medmindre andet 
fremgår krystalklart af dyrlægens påtegning 
på vaccinationsattesten! Er ovennævnte 
ikke overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater 
3.-4. september 2016  

Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling   

  Breed BIS lørdag: PER - EXO 



Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Marianne Nymann

dksoyanne@gmail.com

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Lene Nielsen 

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

www.bb-klubben.dk

Bicolouren

Ulla Ernstsen

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tlf:45 36 78 52 40

ulla.ernstsen@gmail.com

www.bicolouren.dk

Colourpointen

Dorthe Andersen

Vaseskov 8, 4293 Dianalund 

Tlf. 2670 1227

Dorthe@vaseskov.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Marianne Hindkjær

Irisbakken 8

6400  Sønderborg

Tlf.:  2148 9759

Mail:  m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

4960 Holeby

Tlf. 2530 6753

formand@dso.dk

www.dso.dk 

Dansk Silver Katteklub

Annemette Jørgensen

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup, 

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Gerd Jahn

Nyvej 1, 4532 Gislinge

Tlf. 45352901/21256637

 formand@birma.dk

www.birma.dk

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben Danmark

Simone Søderberg

Tlf.  97 10 05 60

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25, 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY 

Lis Larsen

www.solvkatten.dk

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Jakob Vedel

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

tlf +45 2578 6233

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 

4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Vantastic – Tyrkisk Van

Heidi Zahle

Københavnsvej 76

4600 Køge

zahle@oncable.dk

Tlf. 60 60 15 02

Felis Danica Specialklubber
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Britta Busse, D - All round  
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 Ad de Bruin, NL - I, III, IV  
 Linda Knyova, CZ - II, III  
 Zvezdab Memedov, S - I, II  
 Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV   
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
  
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 19. august kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 19. august kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 

på Arbejdernes Landsbank  reg.nr. 5343 og 
konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40 
99 95 82; husk tydelig angivelse af 
indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 19. 
august 2016. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:    kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):           kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag       kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag    kr. 375,00  
Pr. kat pr dag uf. bedømmelse     kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag   
 (kun JYRAK medlemmer)  kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse   kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for 
JYRAK medlemmer, såfremt katten også er 
tilmeldt anden klasse til almindeligt 
udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 
samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen. På JYRAKs 
udstillinger bliver alle tilmeldte katte 
kontrolleret af dyrlægen ved indcheck om 
morgenen. 
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 
19. august.  Vaccinationen må ikke være 
mere end ét år gammel medmindre andet 
fremgår krystalklart af dyrlægens påtegning 
på vaccinationsattesten! Er ovennævnte 
ikke overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater 
3.-4. september 2016  

Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling   

  Breed BIS lørdag: PER - EXO 



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.
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