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Så gik endnu en sommer, og vi er for 

alvor på vej ind i en ny sæson, hvor I 

forhåbentlig får lyst til at møde talstærkt 

frem på klubbernes udstillinger. Det er 

det perfekte sted at gøre reklame for 

jeres opdræt og jeres race, og for jer 

til at følge med i udviklingen hos jeres 

opdrætterkollegaer. Jeg har altid undret 

mig over opdrættere, der mener, at de 

kan holde sig på ret kurs med opdræt-

tet uden regelmæssigt at udstille deres 

katte – det er så nemt at udvikle ”op-

drætter-blindhed”, hvis man aldrig ser 

hvad andre opdrættere laver, og aldrig 

får vurderet sine afkom af uvildige øjne. 

Dette er ikke noget krav, vi kan stille, 

men fra min side skal der lyde en kraftig 

opfordring til, at man ikke ser opdræt og 

udstilling som adskilte aktiviteter, men 

som to sider af samme sag. 

For mange af jer kommer sæsonens høj-

depunkt i den sidste weekend i oktober, 

hvor det i år er Prag, der er rammen om 

årets FIFe Verdensudstilling. Held og 

lykke til arrangørerne og held og lykke til 

alle jer, der stiller op med jeres katte. Der 

skulle jo gerne også i år komme danske 

Verdensvindere!

Udstillingssæsonen blev indledt med 

DARAKs sommerudstilling, og det er en 

stor glæde for mig at kunne konstatere, 

at vi nu igen har velfungerende bestyrel-

ser i samtlige klubber. Det er i klubberne, 

det største arbejde for opdrætterne 

og udstillerne gøres, det er her vi skal 

vinde og fastholde medlemmer, og her 

grunden skal lægges til dansk katte-

sports fremtid. Bestyrelserne i klubberne 

gør et utroligt stort arbejde for jer , både 

med at arrangere udstillinger, og med at 

varetage alle de daglige opgaver, der lig-

ger i klubberne. Så støt jeres klubber, og 

bak op om jeres bestyrelser – det er ofte 

et utaknemmeligt job, de har.

I min sidste leder stillede jeg jer i udsigt, 

at vi efter sommerferien ville være klar 

med en ny web til Felis Danica, og jeg 

er meget glad over at kunne sige, at vi 

nåede målet. Det føles rigtigt godt, at vi 

nu har en moderne og funktionsdygtig 

hjemmeside, som vi kan være stolte af.  

Stor tak til Webmaster, Marianne Seifert-

Thorsen, for hendes store indsats.

Formålet er selvfølgelig at hjemmesiden, 

som hidtil, skal være et godt opslags-

værk for opdrættere og som noget 

nyt fokuserer vi også på potentielle 

killingekøbere. Vores web skal være et 

udstillingsvindue for racekatteopdrættet 

i Dannmark. Vi håber derfor, at special-

klubberne vil være med til at opbygge 

gode racepræsentationer, som på saglig 

vis kan orientere om de enkelte racers 

særpræg, og vi er åbne over for andre 

ønsker til indhold.

Felis Danica har fået udarbejdet en 

pasningsvejledning takket være JYRAKs 

formand, Susanne Wehnert. Vejlednin-

gen  kan I (selvfølgelig) finde på den nye 

web. Vi har anmodet om at få vejlednin-

gen officielt godkendt, og hvad der sker 

her, vil selvfølgelig kunne læses blandt 

nyhederne på web’en .

Vi ses forhåbentligt på nogle af efter-

årets udstillinger,
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Formandens leder

Af Bette Lind,
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Medlemsmøder og 
arrangementer
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

Efter tilbagemeldingerne at dømme, 
lykkedes det overordnet set og til stor 
tilfredshed. Der forekom i sagens na-
tur skønhedsfejl, hvilket er forventeligt 
i betragtning af den relativt ny besty-
relseskonstellation, og evaluering af 
udstillingsforløbene vil naturligvis ind-
gå i bestræbelserne på at forbedre og 
kvalitetsudvikle.

Nogen vil måske efterlyse lidt højere 
underholdningsværdi på en sådan ud-
stilling, og bestyrelsen har da også 
bevidst valgt at bevæge sig på sik-
ker grund indledningsvist. Det solide 
fundament bygges gradvist op, og der 
skal endnu et par generalprøver til at 
afprøve og finpudse samarbejde og 
rutiner i forhold til afvikling af ud-
stillingerne. Efterfølgende forventes 
der at blive gradvist større overskud 
til nytænkning, og til det formål efter-
lyses også ideer og feedback fra med-
lemmernes side. Bestyrelsens mail-
adresser findes på DARAKS website.

En opdrætter- og udstillerentusiast, 
Pernille Boholdt havde formået at 
samle et stort antal Européer, deri-
blandt nogle Schweizisk ejede. 
Et sådant initiativ er utvivlsomt gavn-
ligt for fremme af racen, og det er et 
godt eksempel på, at den enkeltes ind-
sats for kattesporten kan nytte. Dette 
måtte belønnes med en særlig bur-
række, kaldet ”Boholdts Boulevard”, 
og et ”vejskilt” måtte der også til. Lad 
os håbe, at denne begivenhed kan være 
et eksempel til efterfølgelse.

Også flere specialklubber trodsede 
varmen og benyttede sig af tilbuddet 

om gratis stand på DARAKs udstil-
linger. Det er glædeligt, at I gør denne 
indsats for at udbrede kendskabet til 
de enkelte racer. Vi må alle forsøge at 
gøre vores til at fremme kattehobbyen 
og udstillingsinteressen i disse år, og 
med specialklubbernes tilstedeværelse 
er der en god anledning til at henvise 
besøgende og nye udstillere til jer, når 
det gælder racespecifikke spørgsmål.

DARAKS ”mentor”-tilbud til nye ud-
stillere blev taget i anvendelse med stor 
succes, og BS-medlem, Jeannett bliver 
ansvarlig for denne opgave fremover.  
Det skal pointeres, at racerelaterede 
spørgsmål, herunder pelspleje, over-
lades til specialklubber, opdrættere og 
egne mentorer at besvare.

Der var et begrænset antal deltagere 
ved den såkaldte dommermiddag 
lørdag aften på Dragør badehotel.
Vi vil gerne slå et lille slag for denne 
hyggelige og afslappede sammen-
komst, hvor der er mulighed for at so-
cialisere og udveksle mangt og meget 
- også om katte. ”Dommermiddagen” 
er omdøbt til ”udstillingsmiddag”, 
idet målgruppen er alle deltagere på 
udstillingerne, og vi håber at så mange 
som muligt griber opfordringen ved 
de kommende arrangementer.

På mange deltageres og bestyrelsens 
vegne skal der lyde stor en tak for den 
positive atmosfære og hjælpsomhed 
mange bidrog med. Der blev tilbudt 
hjælp fra mange kanter med mange 
forskellige kompetencer, både fra as-
piranter, der ”tør”/vil gå lidt til hånde, 
og fra gamle kendinge, der kan deres 

”kram” på specialistniveau. Anerken-
delse er som bekendt noget vi men-
nesker ”gror” af, og den fik DARAK 
fra flere sider, også fra skeptikere. Alt 
sammen noget der nærer engagemen-
tet i klubarbejdet.

Klubben har lanceret ”Nyhedsbrevet”, 
som medlemmerne modtager via e-
mail med varierende intervaller.
Husk at sende en mail til Annie Orth-
mann, hvis du ikke modtager det. 
Udsendelse af fremtidige udgaver 
vil fremgå af menupunktet, nyheder 
på DARAKs website og på Dansk 
Racekatte Klubs Facebook – gruppe. 
Har medlemmerne ønsker om, via 
nyhedsbrevet, at oplyse om arrange-
menter og aktiviteter med relevans 
for kattefolk, kan de kontakte Annie 
Orthmann. Udstillere vil modtage et 
særskilt nyhedsbrev omhandlende 
praktiske informationer ift. den pågæl-
dende udstilling, de har tilmeldt sig. 
Nogle medlemmer har efterlyst oplys-
ninger om de tilstedeværende stande, 
hvilket vil blive nævnt i dette nyheds-
brev.

Planlægningen af medlemsmøderne 
er mod forventning desværre blevet 
udskudt en tid endnu, og der arbejdes 
fortsat på at løse opgaven. De indle-
dende forberedelser til udvælgelse af 
software til håndtering af et nyt udstil-
lingssystem er i fuld gang, og vi nærer 
forhåbning om, at vi er godt undervejs 
i processen inden for et halvt års tid.

Vi mærker med al tydelighed, at det er 
højsæson for killinger her i eftersom-
meren, for den linde strøm af stam-

Den enkeltes indsats for 
kattesporten kan nytte

Vi var næppe i tvivl om, at den varmeste sommer i 140 år var på sit højeste, da DARAKs 
august- udstilling i Dragør blev afviklet. Folk og fæ holdt humøret oppe, mens de svedte og led 
med anstand, og der blev arbejdet på højtryk for at gøre dagene til en god oplevelse for alle.

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

bogsrekvisitioner taler sit eget tydelige 
sprog. 
God fornøjelse med killingernes fremtid, 
hvad enten de kal have et godt ”kælekat-
tehjem” eller være udstil-lings- eller op-
drætskatte.

Der er åbnet for tilmelding til næste ud-
stilling i Haslev, hvor vi glæder os til at 
mødes igen. 
Breed bis for MCO om lørdagen og for 
SBI om søndagen bliver afholdt, såfremt 
der er tilstrækkeligt antal tilmeldte katte.

Send DARAK en mail hvis du har 
spørgsmål, eller hvis du vil bidrage med 
konstruktiv kritik, ideer og forslag.

Mange hilsener
Mette Usbeck
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Vi var næppe i tvivl om, at den varmeste sommer i 140 år var på sit højeste, da DARAKs 
august- udstilling i Dragør blev afviklet. Folk og fæ holdt humøret oppe, mens de svedte og led 
med anstand, og der blev arbejdet på højtryk for at gøre dagene til en god oplevelse for alle.

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk
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Mange hilsener
Mette Usbeck

Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38 
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk
Næstformand
Tove Asger-Olsen
Finlandsvej 22 - 4293 Dianalund
Tlf. +45 26 72 23 56
tove.asger-olsen@darak.dk
Sekretær
Laila Ishoi
Immerkær 17 
2650 Hvidovre
Tlf. +45 23 34 08 53
lailaihoi@darak.dk
Kasserer
Webmaster
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1 
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24 
træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk

Betalinger til DARAK via net-
bank/
overførsel:
Giro (+01) 9003975
IBAN DK56 3000 0009 0039 75 
BIC Swift-id: DABADKKK 
SE nr. 53048668
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3 
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96 
dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

Udstillingssekretær 
Ind- og udland
Annie Orthmann
Torvevænget 252 
8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 42 63 12 24
annie.orthmann@darak.dk
show@darak.dk
Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14 
4250 Fuglebjerg
Tlf. +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dkk

Bestyrelsesmedlem
Jeannett Nielsen
Skippergårdsvej 5 
4871 Horbelev
Tlf. +45 28 86 10 14 
jeannett.nielsen@darak.dk

Medlemsmøder
Maria Malevitch 
Søndergade 50 
4130 Viby Sj
Tlf. +45 31 32 82 55
marie.malevitch@darak.dk

Suppleant
Jette Rybak
Ølbyvej 138 
4600 Køge
Tlf. +45 43 99 90 88 
jette.rybak@darak.dk
Suppleant
Flemming Runge
Frejas Plads 19  
3650 Ølstykke
Tlf. +45 61 86 55 07
flemming.runge@darak.dk 
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Kære medlemmer. 
En lang og varm sommer er 
overstået, og vi varmen til trods fik 
vi arrangeret 2 gode udstillinger. 
Først årets ”summer camp” i Vrå, 
der lige som sidst tiltrak mange 
udstillere til grill aften lørdag da 
udstillingen var slut. Vi satser på at 
vende tilbage nordenfjords om 2 år. 
Der er fantastisk gode forhold at 
lave udstillinger under i Vrå, men 
realistisk set kan vi næppe trække 
udstillerne så langt nordpå mere 
end hvert andet år. 
Kort tid efter årets Landsskue i 
Herning, hvor vi måske lidt 
overraskende er blevet lidt af et 
trækplaster med katteudstillingen. 
Faktisk så meget at vi er blevet 
flyttet længere ned i rækken af 
stalde for at trække flere 
publikummer ned i den ende. Vi var 
lidt spændte på om vi så skulle stå 
mutters alene, eller om publikum  
kunne finde os. Bekymringerne var 
helt overflødige! Det væltede som 
altid ind med publikummer i 3 dage, 
og udstillerne fik fremvist mange 
forskellige slags katte og svaret på 
mange spørgsmål i løbet af de 2 
dages fremvisning og den sidste 
dags rigtige udstilling.  Der er en 
helt speciel stemning i Herning, og 
man bør unde sig selv en tur med 
på denne i antal katte relativt lille 
udstilling. Der ER meget trafik af 

børn, cykler osv., og vi står lige ved 
siden af rigtigt levende køer, men 
det ene år efter det andet kan vi 
konstatere at kattene tager det i stiv 
pote, og at de eneste der bliver lidt 
nervøse som regel er ejerne :) Vi er 
selvfølgelig med på Landsskuet 
igen næste år og håber vi igen får 
alt udsolgt på tilmeldingssiden. 
 
Henover sommeren har vi haft lidt 
personaleudskiftning.  Eva Køhler 
har overtaget stamtavler for kategori 
1, 3 og 4. Vi sender en stor og varm 
tak til Helle Sivkjær for det gode 
samarbejde og en sej indsats de 
sidste 5 år.  Kira Marseen har 
overtaget stamnavne, og vi sender 
ligeledes en varm tak til Camilla 
Stabell for indsatsen og ikke mindst 
held og lykke med udstationering i 
Singapore!  Og endelig har Lisbet 
Rygaard med stamnavne kategori 2 
skiftet telefonnummer. Alle nye 
oplysninger er opdateret nedenfor.  
 
I skrivende stund arbejder vi på livet 
løs med at blive klar til Vorbasse 
udstillingen. Med nød og næppe er 
det lykkedes at skrabe birmaer nok 
sammen til breed BIS, men jeg må 
da indrømme at det er bekymrende 
at landets næststørste race kun 
dårligt kan samle 50 katte sammen 
på en udstilling.  Der er masser af 
katte derude, men åbenbart er 

interessen for at komme og 
sammenligne sit eget opdræt med 
resten af bestanden primært samlet 
hos en ret lille del af opdrætterne, 
mens der derudover er en meget 
stor produktion af killinger derude, 
hvis opdrættere vi aldrig ser på 
hverken udstillinger eller kurser. Det 
synes jeg nu er lidt trist, når der er 
tale om så stor en race.  Til 
gengæld møder Kurilean Bobtail 
folket flittigt frem om søndagen med 
hele 20 katte til special show. 
 
Ugen efter Vorbasse er vi atter med 
i Plantorama rundt omkring i landet. 
Desværre er den blevet flyttet med 
ret kort varsel udenfor vores 
indflydelse, men jeg håber vi får alle 
burene flydt op alligevel. 
 
I slutningen af oktober er der World 
Show i Prag, jeg kan se en del 
medlemmer planlægger at deltage. 
Vi ønsker held og lykke :) 
 
I november er vi klar med årets 
sidste udstilling i Vissenbjerg. 
 
Som altid er der nok at give sig til 
med vores hobby med kattene. Jeg 
håber vi ses et sted derude... 
 

   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: 
Udstillinger, stamtavler m.v.  
 
 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Lisbet Rygaard  
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning  
Tlf. 4099 9577  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Eva Køhler  
Åvænget 56, 8250 Egå  
Tlf. 4099 9578 
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@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 
 
Horsens: Gitte Holgaard, 
gitte_kristensen@hotmail.com  
 
Fyn: Catharina Nielsen  
catharina@bigtails.dk 
 

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

Kommende JYRAK begivenheder 
 
 

15.-16. november 2014: Udstilling i Vissenbjerg 
10. - 11. februar 2015:  Udstilling i Brædstrup 
21. februar 2015: Ordinær generalforsamling 

21.-22. marts: Udstilling Udstilling i Hedensted 
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Glimt fra Landsskuet 2014 

 
 
 
 
 
Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Standansvarlig, ildsjæle:  
Lone Gram  
Hammerum Hovedgade 106  
7400 Herning  
97 20 96 70,  hverdage 18:00-20:00   
lonegram@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, FU medlem: 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå  
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,  
weekend 17.00-19.00  
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk  
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Baysvænge 16, Yding  
8752, Østbirk   
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
Tlf.: 24825951 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
Tlf.: 48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, burparkassistent 
Patrick Kristensen  
Anna Anchers Vej 23  
7500 Holstebro  
Tlf.: 51587375  
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Aller først en lidt kedelig b e slut-
ning, som bestyrelsen har måtte 
træffe:
Vores forårsudstilling er lagt 
død…
Det er som konsekvens af, at 
denne udstilling de seneste år har 
givet underskud.
For det første er det ikke sjovt 
at lægge arbejde i noget, som 
koster penge gang på gang, og 
helt ansvarligt kan det vel heller 
ikke påstås at være?
Jeg har i Felis Danicas for-
ret ningsudvalg for tid tilbage 
forgæves forsøgt at vinde ge hør 
for, at vi kom tilbage til for-
dums regler om max. antal af 
udstillinger for de enkelte klub-
ber pr. år.
Som det er nu, hvor landets be-
folkning generelt passer lidt mere 
på pengene, svarer udbuddet af 
udstillinger simpelthen ikke til 
efterspørgslen.
Og det kan ikke være meningen, 
at de penge klubben tjener på 
een aktivitet, skal sættes til på en 
anden. Hver aktivitet skulle gerne 
kunne hænge sammen.

I første omgang har vi valgt kun 
at afl yse et år frem og se tiden an.
Og i stedet afholde som mer-
udstilling hvert år.

Efter utallige opfordringer fra 
FIFe’s administrator af stam-
navne, er sommeren blevet brugt 
på oprydning i Felis Danicas 
stamnavne.
Ihærdige folk har gennemgået 
ca 8.200 stamnavne. Som I kan 
læse andetsteds i bladet er det 
sket helt i overensstemmelse med 
FIFe’s regler.
Set fra min pind er det fuld-
stændig rimeligt, at man kun har 
ret tigheder, så længe man er med-
lem. Og at de der skifter forbund, 
aktivt vælger noget fra.

Det er ved at blive efterår og 
vinter, og vores katte kommer 
igen i pels, så de kan præsentere 
sig på aller smukkeste vis, og 
f.eks. blive kvalificerede til 
Verdensudstillingen i Prag sidste 
weekend i oktober.

Week-enden inden WS, er vi på 
banen igen med vores Hal lo ween 
show, som vi sprang over sid-
ste år pga. ver dens ud stil lingen i 
Dan mark.
På vores udstillinger er der så  
mulighed for opnåelse af last-
minute kvalifi kationer til dette 
års WS i Prag.
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Da det er 25 år siden klubben blev 
godkendt som hovedklub, laver 
vi noget særligt ud af det show 
og kalder det i den anledning for 
Gallo-ween-show…
Og som det hører sig til, vil der 
være præmier til bedste udklædte 
- udstillere såvel som katte - samt 
bure.

Der er efter opfordring fra BB-
klubben Breed-BIS for Bur me-
sere.
Naturligvis under forudsætning 
af, at antallene i hhv Burmeser 
og resten af kategori III bliver 
opnået. Så kom nu ud af busken 
og meld til.
Gang på gang, når der er planlagt 
Breed BIS ser vi, at arrangørerne 
må (som én af dem siger) "ud og 
ryste træerne", og gøre en kæmpe 
ekstra-indsats for at få katte nok.
Det kan ikke være meningen, 
at klubber, som påtager sig det 
ekstra arbejde det er at afholde et 
ekstra Best In Show, også skal stå 
for at fremskaffe kattene.

I anledning af fødselsdagen har 
Britta Busse tilbudt os "sig selv", 
kvit og frit og gratis, så vi har en 

ekstra dommerhånd og lidt mere 
tid til også at feste.
Det har vi naturligvis takket ja til, 
ligesom jeg også her vil takke det 
nu hedengangne Cats & Co for 
alle de fi ne effekter vi har arvet.
Det være sig pokaler, legetøj og 
diverse pynt. Ja, så meget, at 
Britta og Gaby havde måttet leje 
en transporter, for at bringe det 
herop fra Tyskland!
Ærgerligt for de danske udstillere, 
at de blevet tvunget til at stoppe 
deres klub i Tyskland, men godt 
for os, som nu nyder godt af deres 
fl ittige hænder og gavmildhed.

Vi ses derude….
- og i "fuld ornat" i Kolding
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ekstra arbejde det er at afholde et 
ekstra Best In Show, også skal stå 
for at fremskaffe kattene.

I anledning af fødselsdagen har 
Britta Busse tilbudt os "sig selv", 
kvit og frit og gratis, så vi har en 

ekstra dommerhånd og lidt mere 
tid til også at feste.
Det har vi naturligvis takket ja til, 
ligesom jeg også her vil takke det 
nu hedengangne Cats & Co for 
alle de fi ne effekter vi har arvet.
Det være sig pokaler, legetøj og 
diverse pynt. Ja, så meget, at 
Britta og Gaby havde måttet leje 
en transporter, for at bringe det 
herop fra Tyskland!
Ærgerligt for de danske udstillere, 
at de blevet tvunget til at stoppe 
deres klub i Tyskland, men godt 
for os, som nu nyder godt af deres 
fl ittige hænder og gavmildhed.

Vi ses derude….
- og i "fuld ornat" i Kolding
























Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk

Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626

Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18) 
E-mail: b-pia@racekatten.dk

Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk

Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk

Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk

Suppleanter
Annette Kjelstrup Hansen
Annie Dahl

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

Så gik endnu en sommer, en af 
de mere fantastiske - hvis man er 
til sol og varm - med de fordele 
og ulemper det nu giver. Vores 
vand regning nåede nye højder, 
men når man ser hvad der sker 
ude i verden, uden vi behøver 
rejse særligt langt væk, så er det 
ubetydelige problemer….

En mandag morgen i juni dukkede 
vores næste sending af vores nye 

udstillingsbure op. Det er jo positivt, hvis ikke det ikke lige 
var for at de kom uanmeldt og meget ubelejligt. Heldigvis var 
udstillingsudvalget med påhæng endnu en gang, med kort 
frist, friske på at ofre en søndag i sauna lignende omgivelser. 
10 m/k’er fik ryddet op i udstillingscontaineren og sat de nye 
bure ind. En stor tak til jer alle for indsatsen. Der skal også 
lyde en stor tak til vores sponsorer og medlemmer der har 
mulig gjort indkøbet af de nye bure.

Nu vi er ved udstillinger, har Katteklubben desværre sagt fra 
til vores fælles udstilling i 2015 pga af den dårlig økonomi på 
udstillingerne. Dette synes jeg er trist, da det er en hyggelig 
udstilling og et godt tiltag til en anderledes udstillings 
oplevelse, i en tid hvor vi skal gøre mere for at tiltrække både 
erfarne og nye udstillere. 

Vi må bare se i øjnene at det ikke er let at få udstillings 
økonomien til at hænge sammen, bl.a. fordi udstillingerne ikke 
bliver besøgt i samme omfang som tidligere. I mine øjne er et 
af problemerne at der ikke er sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel. Er det ikke en opgave for de fire hovedklubber 
at få bragt orden i forholdet, så de klubber der holder færrest 
udstillinger, ikke er dem der skal skære mest ned. Tidligere var 
der vist en aftale mellem de fire hovedklubber om at regulere 
udbuddet, det kan vi måske få igen ??

Som medlem kan du også hjælpe med at holde gang i 
udstillingerne, find et par katte frem og mød op. Tag også en 
killingekøber med, og benyt nogle af de medlemsfordele vi 
har. En passende lejlighed kan jo allerede være vores næste 
udstilling d. 27. og 28. september. Så får du også muligheden 
for at være med til at indvie vores nye bure. 

Årets hyggeligste juleudstilling bør også være med i 
kalenderen. Det vil nok afskrække nogen, at det er i Herlev 

www.racekatten.dk
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Udstillingsudvalget:

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

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

Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

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

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

Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

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

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Helene Carstensen
Dennis Kulager Ipsen
Niels Lynge
Christina Kyed

Konsulenter:

Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller 
send dem pr. e-mail (også gerne links til 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

TF og Giardia
Tirsdag d. 16. september 2014 kl. 19.00

Hvorfor har katten dårlig mave – kan det smitte, og hvordan får vi 
det væk? Hvilke symptomer giver de forskellige lidelser, og hvad er 
årsagen til dem?
Dyrlæge Stig Feldballe, Dyreklinikken Skovlunde – Herlev, 
kommer og fortæller om de forskellige årsager til, at kattene kan 
have problemer med maven.

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

hallen, men det er der ingen grund til. Der vil blive indgang i 
stueplan i forbindelse med parkeringen bag hallen, så vi slipper 
for alle trapperne, som ikke vil være rullet. Det betyder også 
at der ikke vil være adgang til svalegangen rundt om hallen, så 
denne udstilling vil være helt anderledes stille og rolig, i forhold 
til hvad vi har oplevet tidligere. Udover al det øvrige man kan 
vinde er der  præmier til de tre bedst pyntede julebure og til den 
bedst udklædte nisse, stor eller lille.

På udstillingen i februar 2015 holder Racekatten udstilling 
lørdag på normal vis. Søndag overtager Norsk Skovkattering 
hallen og holder en international udstilling for Norske skovkatte. 
Det har tidligere været en stor succes for skovkattene, så vi 
håber at en del af de skovkatte der kommer langvejs fra, også vil 
være at se på Racekattens udstilling lørdag.  Der vil blive holdt 
en festmiddag lørdag aften, hvor alle vil være velkomne. Der vil 
komme mere information på www.nfoshow.dk

Vel mødt  
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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I de seneste år har vi haft en hel del tekni-

ske problemer med vores website – det 

var baseret på gammel teknologi, og var 

både besværligt at opdatere og besvær-

ligt at få til at fungere i det daglige.

Derfor besluttede vi os for, at det var på 

tide at skifte til noget nyt, og det er nu 

lykkedes. Vi har i første omgang flyttet 

meget af stoffet over, præcis som det 

var på det gamle website, men der er 

også kommet nyt til. Vores webmaster, 

Marianne Seifert-Thorsen, har arbejdet 

hårdt på opgaven og det skal hun have et 

meget stort TAK for!

I de kommende måneder vil vi stille og 

roligt udbygge indholdet, og hvis I har 

ønsker til information, der bør ligge på 

web’en, er I meget velkomne til at kon-

takte webmaster (webmaster@felisda-

nica.dk) med jeres forslag.

Der skal også flere billeder på de enkelte 

sider, og her vil vi i første omgang trække 

på Kattemagasinets arkiv, da vi her har 

billeder liggende af en fin kvalitet.

Ny struktur

Én af de ting, der er nyt, er at vi har 

samlet informationer til de nye killinge-

Nyt fra Felis Danica

Ny web  
til Felis Danica

Af Bette Lind, formand
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Nyt fra Felis Danica

købere under punket ”Køb af kat”. Dette 

punkt skal udbygges med beskrivelser 

af de enkelte racer, og her er vi i kontakt 

med specialklubberne for at få den helt 

rigtige information. 

Det er vores håb, at vi dermed kan give 

jer, der opdrætter, en hjælp til at styre 

potentielle killingekøbere i den rigtige 

retning, og selvfølgelig, som altid, 

understrege hvorfor det er vigtigt at 

racekatte har stamtavler, og hvorfor en 

racekat er en rigtig god idé, hvis man vil 

være sikker på at få en kat, der passer til 

familiens temperament.

Et levende værktøj

Det er vores håb, at den nye form og 

struktur på web’en vil gøre den til et 

sted, I og jeres killingekøbere har lyst til 

at besøge. Det er vores mål, at det skal 

være et levende værktøj, hvor I kan finde 

det, I leder efter. Så derfor har vi brug for 

Jeres hjælp til at holde liv i siderne – giv 

os besked, hvis der er noget I mangler, så 

vi har en reel mulighed for at justere og 

opdatere.

Vi håber I bliver glade for vores alle sam-

mens nye web.

Oprydning i gamle stamnavne
Det har skabt lidt røre blandt visse opdrættere, som af forskellige årsager har 

valgt at forlade FIFe, at Felis Danica har meldt ud, som vi allerede gjorde for nogle 

år siden, at vi ville til at rydde op i stamnavne.

Gamle stamnavne, der ikke har været brug i mange år, stamnavne, der aldrig 

har været brugt, og stamnavne, der tilhører folk, der har forladt FIFe efter eget 

ønske eller er blevet ekskluderet - der er masser af gamle data, der trænger til en 

oprydning. 

Stamnavne, der har været i brug i mange år, og som måske er blevet kendte for 

deres katte, skal naturligvis ikke genbruges. De får lov at samle støv på hylden 

endnu i mange år. Men stamnavne, som aldrig er kommet i brug, eller hvor der er 

trukket nogle få kuld for mange år siden, stamnavne, som ingen længere kender, 

de kan frigives, sådan at de kan søges af andre, et eller andet sted i verden.

Oprydningen i gamle stamnavne blev sat i gang på opfordring fra FIFe, og ved 

samme lejlighed kiggede vi grundigt på reglere for stamnavne, for naturligvis fin-

der sletningerne sted i overensstemmelse med FIFes Avls- og Registreringsregler, 

§ 5.2.6 Sletning af et stamnavn:

Stamnavne i FIFes stamnavneregister slettes når det FIFe medlem, hvor navnet 

er registreret, anmoder om det, og navnet kan genanvendes hvis én af følgende 

betingelser er opfyldt:

• Ejeren af stamnavnet er blevet ekskluderet af FIFe medlemmet

• Ejeren af stamnavnet er død uden at give stamnavnet i arv

•  Ejeren af stamnavnet har forladt FIFe medlemmet og opdrætter i en ikke-FIFe 

organisation

• Der er gået 25 år siden der sidst er registreret kuld under stamnavnet

• Der er gået 10 år siden navnet blev registreret uden at det er blevet brugt

Felis Danica overholder naturligvis nøje ovenstående regler, men især det, at vi 

sletter stamnavne jfr. punkt 3: ”Ejeren af stamnavnet har forladt FIFe medlemmet 

og opdrætter i en ikke-FIFe organisation”, er faldet nogle for brystet. De finder 

det rimeligt, at de – selvom de har brudt forbindelsen til FIFe – alligevel skal have 

ret til det registrerede stamnavn, sådan at de, hvis det passer dem, kan vende 

tilbage til FIFe og uden videre anvende samme stamnavn.

Felis Danica har den klare holdning, at når man forlader en organisation bortfal-

der alle rettigheder, man måtte have erhvervet inden for organisationen. Hvis 

man derfor ønsker at genoptage sit medlemskab på et senere tidspunkt, må 

man som alle nye medlemmer betale hvad det koster. Kan det lade sig gøre, er 

vi naturligvis gerne behjælpelig med at skaffe det gamle stamnavn tilbage, mod 

betaling af sædvanligt gebyr. 
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I overensstemmelse med Felis Danicas 

love, § 7, Stk. 2, skal der i 2015 vælges en 

formand: 

a)   I ulige år vælges der af og blandt 

medlemmerne af Felis Danicas 

hovedklubber en formand for en 

periode af 2 år. Felis Danicas formand 

kan ikke have en bestyrelsespost 

i en hovedklub, samtidig med sit 

formandskab for Felis Danica. Kan-

didater til formandsposten opstilles 

af hovedklubberne eller af min. 30 

hovedmedlemmer af hovedklub-

berne senest 1. november. 

Såfremt der er opstillet mere end én kan-

didat foretages valget af formanden ved 

urafstemning blandt hovedklubbernes 

hovedmedlemmer i januar måned. 

Felis Danicas forretningsudvalg skal 

derfor gøre opmærksom på, at opstilling 

af eventuelle kandidater skal ske senest 

den 1.11.2014 ved henvendelse til Felis 

Danicas sekretær. 

Såfremt der opstilles mere end én kandi-

dat vil der jfr. ovenstående blive afholdt 

urafsteming.

Formandsvalg 
2015

Nyt fra Felis Danica

Belogorie MIX-MINUS of WHITE SECRET, PER g 21 
33. Ejer: Linda Howmann Poulsen

Kattemagasinet er et gratis elektronisk blad, der publiceres via 
Felis Danicas hjemmeside til alle medlemmer af en klub under FD.

Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten, koster det  
100 kr. pr. år (for portoen), der betales til din klub.

Kontakt venligst klubben direkte.
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Der er sket nogle ændringer omkring 

Felis Danicas opdrætteruddannelse. 

For at deltage på Modulet skal betaling 

findes sted samtidig med tilmelding, 

nøjagtig som på de fleste udstillinger. 

Man er ikke med som deltager før man 

via mail modtager en bekræftelse. 

Dato og sted: 

08. november i Brædstrup Hallen, Skov-

vejen 29C, 8740 Brædstrup 

09. november i Ravnsborghallen, Ravns-

borgvej 3, 4600 Køge 

Der må ikke medbringes mad i hverken 

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen! 

Tid: 

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30. 

Tilmelding: 

Tilmelding pr. mail er allerede åbnet. 

Tilmeldingsblanketten skal benyttes! 

Du skal sende din tilmelding på den 

tilmeldingsblanket som findes på Felis 

Danicas hjemmeside under Diplom-

opdrætter. Husk at angive hvilken dag 

du ønsker at deltage samt antallet af 

deltagere.

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

felisdanica.dk 

Deadline for tilmelding & betaling er 

d. 23. oktober 2014, eller når holdet er 

fyldt op. 

Sidste afmeldingsfrist er 23. oktober. 

Afmeldinger efter denne dato medfører 

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr! 

Betaling: 

Kr. 350,- pr. person som skal betales 

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

gen registreres ikke før betalingen er 

modtaget. Betalingen skal ske på Felis 

Danicas konto: 8117 – 3386974. 

HUSK at anføre hvad betalingen gælder! 

Emner: 

• Nationale og Internationale Avls- & 

Registreringsregler i forbindelse med 

kattes leveforhold, registrering af 

killinger mv. 

• Opdrætterfilosofi 

• Fertilitet, drægtighed, fødsler 

• Killingers opvækst 

• Salg af killinger 

Indbydelse til
Diplom op dræt ter-
uddannelse  
Modul 2

Nyt fra Felis Danica

GIC DK Silkyvans Danny Diego, TUV n 62. Ejer: 
Malene Thrane 
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Hvordan fik Jesse og Camelot 

rollerne?

Først i januar 2014 blev jeg kontaktet 

af producerassistent Ninna Strøm fra 

filmselskabet Ghost A/S. De var ved at 

planlægge optagelsen af en film med 

temaet rygestop. I filmen skulle en kat 

være en af ”hovedpersonerne” og hun 

efterlyste en hvid kat til denne rolle. Jeg 

forklarede Ninna, at vi ikke havde hvide 

katte, men at vores katte var hvide med 

sort skygge. Jeg gav hende adressen på 

vores hjemmeside, hvor hun ved selvsyn 

kunne bedømme vores kattes egnethed.

Et par dage efter mailede hun tilbage, at 

de havde udvalgt vores katte, da instruk-

tøren ønskede hvide katte eller en kat a 

la James Bond 007 katten, som lå på skø-

det af Dr. No. Så vores katte var heldigvis 

velegnede. Til en kundepræsentation 

dagen efter ønskede hun oplysninger 

om 4 katte. Jesse James, Camelot, Cissa 

og Norma Jean ”Nomse”.  Kunden var 

på nuværende tidspunkt interesseret i at 

kende kattenes alder, temperament og 

hvordan de havde klaret sig i konkurren-

cer. Jeg sendte oplysninger på kattene, 

men anbefalede ikke at bruge Norma, 

da hun ikke var i kondition og jeg var 

ikke sikker på at ”der alte” lady Nomse 

ville være samarbejdsvillig i tilstrækkelig 

grad. Hun er utrolig dejlig, men lidt af en 

primadonna.

Efter endnu et par dage ringede pro-

duktion mannager Adriana Filipczuk. 

Deres kunde havde valgt vores katte til 

filmen og var specielt interesseret i Jesse 

James, samt en stand-in. Det kunne være 

Camelot og/eller Cissa. Hun oplyste, at 

optagelserne skulle finde sted på Drags-

holm Slot i Hørve. 

Dragsholm Slot er et af Danmarks ældste 

slotte. Bygget omkring år 1215 af Roskil-

des biskop. Det er nu indrettet til hotel 

med tilhørende gourmet restaurant. 

Optagelserne skulle finde sted mandag 

Tekst og foto: Allan Outrup, 

Cattery Persefelis

Persefelis Jesse James 
& Persefelis Camelot 
”go to Hollywood”
En fascinerende historie fra det virkelige liv i 
filmverdenen, som beskriver, hvor spændende 
og udfordrende det kan være at have to katte 
med som ”movie stars” i en reklamefilm optaget 
af det professionelle filmselskab Ghost på 
Dragsholm Slot i Odsherred
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den 28. januar og jeg skulle endvidere 

reservere den 29. januar til dem. Jeg 

skulle pr. mail bekræfte, at jeg mødte op 

med kattene. Datoen blev senere endelig 

bestemt til den 29. og tidspunktet til kl. 

11.00.

Modtagelsen: Fint skal det være. Fru 

Hyacinth

Jeg kendte lidt til slottet og havde været 

på besøg for mange år siden. Slottet er 

”berømt” for den hvide dame, som spø-

ger på slottet. Hun blev indmuret opret-

stående i væggen i kælderen på grund af 

sine seksuelle udskejelser som medførte, 

at hun skulle føde en ”horeunge”. 

Jeg havde medbragt 4 katte til opta-

gelserne. Jeg havde skiftet Norma ud 

med vores unge hankat Noble Noa. Jeg 

tænkte, at han med sit ungdommelige 

gå-på-mod kunne være stand in for Jesse 

til de lidt mere ”aktive” optagelser.  På 

grund af alle de medbragte katte kørte 

jeg helt ind på gårdspladsen, hvilket 

dog ikke var helt acceptabelt. Jeg tog de 

fire katte samt alt mit øvrige katte grej 

ud af Volvoen og parkerede den på en 

nærliggende parkeringsplads. Derefter 

henvendte jeg mig i receptionen hos to 

unge piger og forklarede, at jeg havde 

medbragt 4 katte, som skulle være med 

i det filmprojekt hos 

Ghost, som allerede var 

startet. Det fik deres 

ansigter til at stivne og 

ødelagde helt deres 

”cool” attitude. ”Har du 

katte med?  Katte må 

ikke være på hotellet 

og i øvrigt slet ikke gå 

på gulvet eller ligge i 

møblerne.” Det ville de drøfte med deres 

chef.  Det var de selvfølgelig velkomne 

til, men hvis de, her og nu, ville være så 

venlige at fortælle mig, hvor optagel-

serne skulle finde sted, kunne jeg få ”in-

stalleret” mine katte. Derefter kunne de 

jo kontakte chefen og filmselskabet og 

finde ud af, om der skulle være optagel-

ser med katte eller ej. Jeg blev henvist til 

2. sal i en af fløjene over for receptionen, 

som Ghost havde lejet det mest af til 

optagelserne. De to ”finker” i receptio-

nen, var ikke klar over, at der her var tale 

om en National Winner og World Winner 

med stamtavler så fine, at hvis kattene 

kunne tale, ville de i 

hvert tilfælde ikke tale 

med et par receptioni-

ster, som aldrig havde 

vundet en konkurrence 

og slet ikke havde vun-

det så flotte titler som 

WW og NW DSM DVM 

SC SP osv. 

Jeg fik en kop kaffe. blev placeret i en lille 

salon, hvor nogle assistenter og et par 

af skuespillerne befandt sig. Den ene var 

”værten” eller fortælleren og den anden 

var en ”japaner” som skulle være Ninja 

kriger. Kort efter kom en af assistenterne 

og forklarede, at der selvfølgelig blev 

optagelserne med kattene gennemført 

Hun er  
utrolig dejlig, 

men lidt  
af en 

primadonna

Dragsholm Slot.
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også i møblerne og på gulvet - men at 

kattene ikke måtte løbe frit omkring. 

Filmselskabet var selvfølgelig ansvar-

ligt for alle skader, som opstod under 

optagelserne. Shit happens. Heldigvis 

havde jeg taget mad og vand med, samt 

en stor transportkasse, hvor der var 

plads til en grus bakke. Det var en streg i 

regningen. Jeg var blevet lovet, at der var 

et rum til kattene, hvor de kunne gå frit 

omkring og jeg havde taget mad, vand 

og et stort toilet med til dem. Problemet 

blev løst ved at bytte rundt på kattene, 

så alle fik mulighed for at komme på 

bakken. Medens Jesse og Camelot var 

til optagelse, var de to andre på skift i 

kassen. Vand og mad blev tilbudt alle 

kattene med mellemrum. Så alle kattene 

fik noget at spise og drikke og mulighed 

for at gå på toilettet. 

Projekt rygestop. Hvad handler 

filmen om?

Så kom Adriana og fortalte lidt om pro-

jektet. Filmen skulle indgå i en online-

kampagne for rygestop og enkelte se-

kvenser ville blive vist som reklame i TV. 

Der var flere udendørs 

scener, som allerede 

var blevet ”skudt” og 

optagelserne skulle 

fortsætte næste dag. På 

baggrund af de opta-

gelser, som Jesse James 

skulle medvirke, fandt 

jeg ud af, at der indgår 

følgende statister og 

rekvisitter:

• En hvid/sort agent 007 James Bond 

kat. 

• En hvid/sort kat som snakker. 

• En kat med slangekrøller/slanger a la 

Medusa.

• En kat, som sidder oprejst og kik-

ker gentagne gange fra højre mod 

venstre. 

• Stillbillede optagelser af en kat, som 

sidder på en sort baggrund.

• En hvid kvindelig russisk agent med 

hvid klap for øjet.

• En sort paraply

• En Ninja kriger, helt klædt i sort, som 

snakker sort.

• En kvinde, som bliver jagtet.

• 4 romerske soldater

• En vært eller ”fortæller” klædt i sort.

• Cigaretter, som blev hugget over eller 

forsvandt eller kastet væk

• En hel masse kunstig hvid røg.

• Nogle 3 meter høje ”monstre”

 

Der var 3 filmhold i gang, hvoraf et hold 

lavede stillbilleder, som jeg blev lovet at 

vi fik nogle af snarest muligt. De virkede 

yderst professionelle og der var styr på 

logistikken, selvom der var mange impli-

cerede og mange rekvisitter.

Det hele skulle gå op i en højere enhed, 

hvilket det også gjorde, selvom ventetid 

ikke kan undgås ved så omfattende et 

projekt. Alle var venlige og imødekom-

mende, så der var en god stemning 

blandt de implicerede. 

Da filmfolkene og 

de medvirkende fik 

lejlighed til at møde 

vores katte, var de 

fleste utrolig overrasket 

over kattenes udseende 

og temperament. De 

måtte holde dem og 

kæle med dem. På et 

tidspunkt var alle fire 

katte i hænderne, og alle katte var rolige 

og kælne, specielt Camelot og Jesse, som 

rigtigt nød at være i hænder og blive 

kælet. Cissa lagde sig i skødet på en af 

medarbejderne fra Ghost og ”trampede” 

af velvære. Det lovede godt for dagens 

kommende udfordringer. 

Det var purée 
pommes de 

terre med 
sauteret 

morceaux 
de bacon et 

l’oigno



Jeg fik at vide, at jeg skulle gøre Jesse og en 

substitut klar til lige efter frokost. Der skulle 

de første optagelser finde sted. Som sagt så 

gjort. 

Frokost: ”Gammeldaws” på gourmet 

facon

Frokosten skulle spises i Dragsholms restau-

rant. Jeg var spændt på hvad menuen skulle 

være. Havde gættet på en buffet med mange 

dejlige lækkerier, som kunne tilpasses hvert 

enkelt deltagers smagsoplevelser. Men der 

blev jeg overrasket. Læs skuffet. Da alle var til 

stede, blev der serveret en dyb tallerken, hvis 

indhold var skjult med et væld af brøndkarse. 

”Spændende”, tænkte jeg. En tjener kom og 

præsenterede maden.

Det var purée pommes de terre med sauteret 

morceaux de bacon et l’oignon. Ovenpå var 

beder skåret ud i fuldstændigt ens terninger 

i selskab med ditto gulerødder. Det hele var 

”indhyllet” i et slør af brøndkarse.  Løgene var 

fra slottets egen have, kartoflerne var fra Lam-

mefjorden og bederne var fra de sydvendte 

skråninger omkring Hørve vandværk eller 

deromkring. Beskrivelsen er taget frit efter 

hukommelsen og er måske ikke helt i overens-

stemmelse med menukortets tekst, men 

giver en udmærket beskrivelse af det, det var: 

Brændende kærlighed med jordfrugter skjult 

under brøndkarse. Det smagte fortrinligt. 

Næsten som var det hjemmelavet. Vi troede 

først, at det var en forret, med der kom ikke 

mere. Heldigvis blev der serveret nybagt brød 

og kryddersmør til. Jeg nåede at spise tre 

stykker. En af gæsterne spurgte efter mere 

at spise og fik vist nok en portion mere. Der 

var en rigtig hyggelig og afslappet stemning 

under frokosten, og der var flere, som spurgte 

mig ud om kattene. Jeg fortalte velvilligt om 

dem og alle deres fortræffeligheder. De fleste 

var imponeret over deres temperament og 

deres dejlige udtryk med de store runde øjne. 

De var overrasket over at høre, at vi havde 

10 katte boende under samme tag. Hvordan 

kunne det lade sig gøre. Der blev lejlighed til 

Livslang tryghed 
med en god forsikring

Hvad  gør du hvis din kat kommer 
til skade eller bliver syg? Dyr-
lægeomkostningerne kan hurtigt 

løbe op i mange tusinde kroner. Du kan 
sygeforsikre din kat fra 55 kroner per 
måned. Få et skræddersyet tilbud til din 
kat, som dækker dine ønsker og behov.

Beregn prisen og tegn forsikring 
online på www.agria.dk eller ring 
til os på 70 10 10 65.
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at fortælle et gamle vitser til stor moro 

for et nyt og uprøvet publikum. 

Journalisten spørger opdrætteren. ”Hvor 

mange katte har du.”  20 var svaret. 

”Hvad så med lugten”? ”Den må kattene 

sgu finde sig i”.   

”Hvordan kan det være at katten er så 

flad”. ”Fordi den er løbet tør for batte-

rier”. 

Jeg var knapt nok blevet færdig med 

at spise frokost, da jeg blev kaldt til 

optagelse med Jesse. Af sti, af sted med 

det samme. 

De første optagelser

Lys, lydudstyr, kamera, skærme, klaptræ 

med tilhørende bemanding blev etab-

leret i en af de små saloner. Her skulle 

første optagelse foretages. Jesses første 

opgave var at sidde på en af deres fine 

stole og kikke ind i kameraet. Det lyder 

jo som en nem opgave. Som på katteud-

stillinger, når man skal have en kat til at 

se netop hen på dommeren, så han kan 

få øje på hvor dejlig katten er, så kikker 

katten netop i alle andre retninger end 

mod dommeren. Selvom man drejer sig, 

så katten ser lige på dommeren, drejer 

den hovedet til siden. Sådan var det også 

her med Jesse. Men til sidst var fotogra-

fen og produceren tilfredse med klippet. 

Derefter skulle han ligge på stolen. 

Det var han meget bedre til og et par 

optagelser kom hurtigt i kassen. Jesse 

var rolig under optagelserne og lå og 

så ”overlegen” ud. Han gjorde på intet 

tidspunkt anstalter til at forlade stolen. 

Utroligt. 

Jesse skal lære at ”tale”

Samme studie. Samme opstilling. Dette 

var en meget svær øvelse for Jesse. In-

struktøren ville have, at Jesse skulle åbne 

og lukke munden, så det kunne se ud 

som om han talte. Vi forsøgte forgæves 

at få ham til at miave, men han ville ikke 

overhovedet ikke åbne munden. Vi fik 

den ide, at vi kunne give ham noget 

tørfoder, så kunne der filmes medens 

han spiste. Jesse var aldeles ikke sulten. 

Han kikkede på maden og lagde sig 

ned. Ny metode. Vi ”proppede” noget 

tørfoder ind i munden på ham. Resultat. 

Han spyttede det ud og der blev ikke 

mange talebobler ud af det. En større 

mængde tørfoder blev afprøvet. Samme 

resultat. Jeg havde noget lækkert kyl-

Dragsholm slot ved aftentid.

Dragsholm slot indvendigt.
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ling i strimler på dåse. Flere nye forsøg. 

Samme resultat hver gang. Nu var gode 

råd dyre. Vi kunne måske få noget postej 

fra køkkenet? Jeg kom i tanker om, at 

jeg også havde medbragt noget pate, 

som skulle lokke ham fra bordet ned på 

gulvet og spise i en af scenerne, som dog 

blev fravalgt. 

Nye forsøg. Jeg tog lidt pate på fingeren 

og ”proppede” ind i munden på Jesse.  

Det var meget bedre. Han tyggede lidt 

på det og det var brugbart. Efter 20 til 30 

forsøg var Jesse efterhånden beskidt i an-

sigtet og på kraven. Det 

betød ikke noget, men 

jeg bad om en pause så 

vi kunne soignere Jesse, 

så han så nogenlunde 

ud. 

Instruktøren ønskede at 

Jesse ikke måtte være 

for elegant og glamou-

ragtigt. Pelsen måtte 

gerne være uglet og 

jeg måtte ikke bruge 

pudder eller andre hjæl-

pemidler, da det kunne 

ses på de færdige billeder. Jeg måtte 

ikke frisere eller soignere ham under 

optagelserne, men jeg så dog mit snit 

til at tørre hans øjne et par gange under 

optagelserne. 

Efter soigneringen fortsatte vi med at 

fodre Jesse og der kom ifølge instruktø-

ren nogle brugbare optagelser i kassen. 

Disse optagelser varede omkring 80 

minutter.  

Stillbilleder med Jesse & Camelot

Der skulle optages nogle stillbilleder i et 

andet ”studie”, som var i et stort rum. 

Foruden de personer, som skulle være 

med til optagelserne, var der 6-7 andre 

personer i rummet.  Én stod og strøg 

med et dampstrygejern, en anden sad 

og bandt sorte tråde til cigaretter. Nogle 

læste og andre fulgte interesserede med 

i optagelserne. 

Jesse skulle sidde midt på gulvet på et 

hvidt stykke papir, som også udgjorde 

baggrunden for optagelserne. Jeg place-

rede Jesse på papiret og der blev taget 

nogle billeder. Ikke tilfredsstillende. Det 

var for hvidt og uden kontraster. 

Et sort stykke stof blev lagt på gulvet. 

Nye billeder. Ikke godt nok. En sort bag-

grund blev fremskaffet 

og Jesse blev placeret 

foran. Der blev taget 

nogle billeder, hvor 

Jesse lå på gulvet. De 

var ok. Men da han 

skulle sidde på gulvet 

og kigge ind i kamera-

et, gad han ikke mere. 

Han lagde sig hele 

tiden ned. Og kiggede 

til højre og venstre. Vi 

kunne ikke få et skud 

i kassen, hvor han sad 

op. selvom jeg prøvede 

at løfte ham eller tage ham op og sætte 

ham på plads. 

Så blev det nødvendigt at bringe Jesses 

stand-in på banen. Jeg hentede Camelot, 

da jeg mente, at han ville klare opga-

ven fint. Som sagt så gjort. Jesse ud og 

Camelot ind. 

Jeg placerede Camelot midt på det sorte 

stof og der sad han. Rolig og maje-

stætisk. Nu skulle han se lige ud mod 

kameraet. Vi prøvede flere gange, med 

flere hjælpemidler over og ved siden 

af kameraet, at fange hans opmærk-

somhed og få ham til at se direkte mod 

fotografens kamera. Det lykkedes ikke 

helt. Han blev distraheret af dampstry-

 Instruktøren 
ville have, at 
Jesse skulle 

åbne og lukke 
munden, så det 

kunne se ud 
som om han 

talte
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gejernet som ”hvæste” i det ene hjørne. 

Efter et kort samråd prøvede vi at stille 

dampstrygejernet om bag fotografen 

og få en af assistenterne til at aktivere 

dampen, når Camelot 

skulle kigge lige frem. 

Stor succes. Hver gang 

der blev lukket damp 

ud, kikkede Camelot 

i den retning. Så kom 

der hurtigt nogle 

gode skud i kassen og 

fotografen var tilfreds. 

Det tog omkring 50 

minutter at tage disse stillbilleder.

 Moviestars: Jesse James & Camelot

De næste scener med Jesse og værten 

eller ”fortælleren” var de længste, som 

Jesse var med til og de foregik i umiddel-

bar forlængelse af hinanden og varede 

2½ time. Det foregik i ”studie” 3. Et 

næsten mørklagt lokale med indirekte 

lys via nogle lysreflektorer, som gav et 

blødt lys på bordet og på værten. I første 

optagelse skulle Jesse hoppe fra gulvet 

op på skødet af den mandlige vært, som 

på engelsk skulle fremsige sine replikker 

om rygestop mv. Værten var placeret på 

en gammel solid robust lænestol foran 

et stort gammelt skrivebord. Han skulle 

holde Jesse i favnen eller på skødet, 

medens han fremsagde sine replik-

ker. Hoppe op i skødet på en fremmed 

mand!! Det var ikke lige Jesses spids-

kompetence. Han ville gerne ligge i arm, 

men ikke hoppe op. Et par gange kunne 

vi få ham til at springe op på bordet, 

men det var ikke brugbart. Efter utallige 

forsøg gik vi over til en anden taktik eller 

måske tik-tak. Jeg lå bag skrivebordet og 

”kastede” Jesse op på skødet af værten 

og måtte passe på, at mine hænder ikke 

blev synlige for kameraet og at jeg ikke 

kom til at skygge for lyset. Værten skulle 

så enten beholde ham på skødet eller 

holde Jesse i armene. Efter 15 til 20 for-

søg lykkedes det at få Jesse til at ”hoppe” 

op, ligge roligt i armene på værten og se 

i den rigtige retning, mens replikkerne 

blev afleveret korrekt. Imellem hver op-

tagelse skulle værtens 

jakkesæt klinisk renses 

for hvide Jesse-hår. 

I næste scene var Jesse 

på hjemmebane. Han 

skulle ligge på skrive-

bordet og kikke mod 

kameraet, mens værten 

fremsagde sine ind-

studerede replikker. Han skulle afslutte 

sin dialog med at kæle med Jesse. Der 

skulle mange optagelser til. Jeg husker 

ikke helt nøje. Mere end tyve.  Efter 

første optagelse viste det sig, at stolen 

var for lav i forhold til bordet med Jesse 

på. Efter 2 gange at have lagt klodser 

under stolen, var instruktøren tilfreds. 

Efter  
15 til 20 forsøg 
lykkedes det at 

få Jesse til at 
”hoppe” op

Persefelis. Camelot. WW DSM SC SP



25

Nye optagelser. Så blev replikken ikke 

afleveret godt nok, så kiggede Jesse til 

venstre og forfra. Under disse optagelser 

lå Jesse upåvirket af lys og lyd og støjen 

fra en gammel skydedør som larmede, 

når den blev åbnet og lukket, hvilket den 

blev tit, da der var en vældig trafik ind og 

ud af rummet. Døren skulle være lukket, 

når der var optagelse. Jesse drejede sig af 

og til og lå i en forkert retning. Inden op-

tagelse gik en assistent hen til bordet og 

drejede Jesse i den rigtige retning, mens 

han stadig nonchalant blev liggende 

midt på bordet. Utroligt af Jesse. Til slut 

skulle Jesse ligge på bordet medens 

værten holdt en cigaret op i luften. Jesse 

skulle se i retning af cigaretten. Det gik 

fint. Cigaretten var forsynet med en sort 

sytråd og i slutningen af scenen blev den 

trukket ud af hånden på værten. Keine 

Hexerei, nur Behändigkeit. 

I den sidste scene i studie 3 skulle Jesse 

sidde på et mindre bord og først kigge 

på kameraet og derefter vende blik-

ket mod en projektor, som stod i den 

anden ende af bordet. Jesse ville hverken 

sidde eller dreje hovedet i den ønskede 

retning. Derfor hentede vi hans stand-in 

Camelot. Han blev sat på bordet, hvor 

han blev siddende helt stille. Ved hjælp 

af noget sølvpapir, som en af assisten-

terne raslede vildt med, fik vi Camelots 

opmærksomhed. Ved at bevæge det i 

den rigtige retning, fik vi Camelot til at 

bevæge hovedet i retning af projektoren. 

Første skud lykkedes. For en sikkerheds 

skyld blev der taget et par skud mere. 

Slut på optagelserne for Jesse og Came-

lot i studie 3. 

Udendørsoptagelser med Jesse

Det var blevet oplyst, at optagelserne var 

færdige omkring kl. 19.00. Klokken var 

nu 19.30. Jeg var parat til at køre hjem, 

da en af assistenterne kom og sagde, 

at der manglede endnu en optagelse. 

Ok. På den igen. Hun fortalte, at det var 

udendørsoptagelser, som skulle skydes 

i slottets gård. Jeg spurgte bekymret 

om jeg kunne få den store port luk-

ket, så ikke Jesse ville forsvinde ud over 

markerne, hvis noget gik galt og han 

flygtede i rædsel. Det var OK. Jeg var 

beroliget og fik tid til en kop kaffe og lidt 

”småting” at spise. Der var også frugt og 

chokolade ad libitum. 

Efter 30 minutter havde filmfolkene fået 

stillet lys, lyd, kamera op og fået tændt 

nogle fakler i gården. Jeg gik ind i gården 

med Jesse. Kameraet og øvrigt udstyr 

var stillet op i den store port og det var 

ikke muligt at lukke den. Vi var nødt til 

at prøve hvordan det forløb, da det ellers 

ville ødelægge filmprojektet. Jeg ac-

cepterede dette, men var ikke stolt ved 

situationen på Jesses vegne. Havde jeg 

på forhånd vidst, hvordan denne sidste 

Persefelis Jesse James. NW SC DSM DVM                 
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optagelse var iscenesat, havde jeg sagt 

nej til at Jesse skulle deltage. 

Plottet var således. Den kvindelige russi-

ske agent skulle gå gennem gården mod 

porten med Jesse på armen. Hun var 

iført højhælede, hvide støvler. Ved siden 

af hende skulle ninjakrigeren gå med sit 

sværd. Optagelserne skulle stoppe, lige 

før de nåede porten. I plottet skulle også 

indgå nogle monstre og en hel del røg. 

Men røgen og monstrene skulle ”anime-

res” i studiet fik jeg at vide.

Vi gjorde klar til opstilling. Ninja Krigeren 

og agenten stod ved siden af hinanden. 

Jeg gav Jesse til agenten. Han faldt til 

ro på hendes arme og forsøgte ikke 

at komme væk. Han accepterede sin 

skæbne og var ikke nervøs. Men det var 

jeg så sandelig. Jeg tog opstilling ved 

porten, så jeg havde en mulighed for at 

få fat på Jesse, hvis han skulle smutte fra 

den russiske agent. 

Lige før kameramanden var klar til 

optagelse bragte to assistenter to 

røgkanoner ind på gårdspladsen bag 

ved Jesse. De startede dem og hvid røg 

væltede frem og dækkede den bagerste 

del af gårdspladsen og der var svært at 

se agenten og Jesse. Nu var jeg for alvor 

nervøs. Hvordan skulle det dog spænde 

af med to hvæsende røgkanoner, råben 

og skrigen?  ”Stille. Klar til optagelse. 

Kameraet kører”. 

Jeg holdt skarpt øje med Jesse, medens 

agenten med sine højhælede støvler 

på den snebelagte, brostensbeklædte 

gårdsplads forsigtigt bevægede sig i 

retning mod porten. Det gik super, både 

med agenten og Jesse. Jeg gik straks hen 

til Jesse og regnede med, at han ville 

over i mine arme. Men ikke tale om. Den 

”skarnsknægt” ville blive hos den unge 

dame.  Desværre gik den russiske agent 

for langsomt i forhold til ninjakrigeren, 

så scenen måtte tages om. Scenen blev 

Jeg holdt skarpt 
øje med Jesse, 

medens agenten 
med sine 

højhælede støvler 
på den snebelagte, 
bro stens beklædte 

gårdsplads 
forsigtigt 

bevægede sig 
i retning mod 

porten

Dragsholm slot p-pladsen



i alt taget om 6 gange.  Det var svært 

at få placeret den rigtige mængde røg, 

da røgkanonerne ikke hver gang gav 

tilstrækkeligt røg og en del blæste i den 

forkerte retning. For f. 

hvor var jeg nervøs hver 

gang. Men det var Jesse 

ikke. Jeg kælede med 

ham mellem hver op-

tagelse, for at berolige 

ham. Han ville stadig 

ikke over til mig. 

Efter disse seks optagel-

ser regnede jeg med, at 

det nu var slut. Men. Der manglede lige 

nogle close-ups af den russiske agent 

med Jesse på armen, hvor hun drejede 

sig rundt med Jesse, og han skulle til slut 

se mod kameraet.

Det lykkedes efter et par optagelser. Så 

var alle færdige for den dag. 

Efter optagelserne klappede vi først af 

skuespillerne og film-

folk. Til sidst klappede 

alle meget af Jesse (og 

lidt af mig, tror jeg.)

Det havde været en 

utroligt spændende 

dag med mange ud-

fordringer. Jesse og Ca-

melot klarede sig langt, 

langt over forventning. 

Jeg havde ikke haft fantasi til at forestille 

mig, at Jesse skulle kunne klare disse ud-

fordringer på en så suveræn måde. Den 

der havde det sværest var mig. Under de 

sidste optagelser på gårdspladsen, sad 

mit hjerte helt oppe i halsen. Klokken var 

nu 21.45 og jeg havde brug for, at blod-

trykket faldt lidt, inden jeg kørte hjem til 

Helsinge med kattene. 

Jeg håber, at filmholdet har fået mange 

gode skud i kassen, og der vil bliver 

lavet en god film ud af materialet. Så er 

det store spørgsmål. Vil jeg stille op en 

anden gang? Ja. Er det klare svar.  Det var 

en spændende oplevelse.

PS. Det var ikke tilladt at fotografere 

hverken under eller imellem optagel-

serne, på grund af copyrights. 
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Katten er et smidigt rovdyr og som 

sådant i stand til at skjule meget for 

omverdenen.

På Abild Dyreklinik siger vi - sådan lidt 

for sjovt - at 90% af alle akutte kattepa-

tienter har været syge i mindst 14 dage, 

inden ejerne ser det.

“Den er nok bare ved at blive gammel” 

- eller - “Det er koldt uden for, så den 

bevæger sig ikke så meget” er meget 

almindelige udsagn.

Pas på - kattene snyder Jer. Mange, spe-

cielt ældre katte, kan få et meget bedre 

liv, end I aner, når smerter behandles.

En engelsk undersøgelse på 3000 katte 

viste, at 46% af alle katte på og over 7 

år har aldersrelaterede problemer som 

f.eks. gigt. Et tidligere røntgenstudie vi-

ste, at 90% af katte over 12 år havde gigt.

Takket være bedre behandlingsmulighe-

der og bedre pasning bliver kattene i dag 

meget ældre end tidligere.

87% af alle dyrlæger har således haft 

kattepatienter på over 22 år. Det svarer 

sådan ca. til en menneskealder på 104.

I den alder - og lidt før - skulle jeg nok 

mene, vi havde brug for lidt hjælp.

Selv om kattene stadig bliver ældre, er 

det imidlertid et faktum, at ca. 78% af 

alle katte aldrig været til et alderstjek hos 

dyrlægen.

Viser din kat nogle af følgende tegn - 

så vær opmærksom på smerte:

1.  Exceptionelt lange kløer. Smerter i 

f.eks. albuer, skulder, ryg kan være 

årsag til, at katten ikke får “kradset 

sine kløer!”. De kan være så lange, at 

katten hænger fast i tæpper.

2.  En filtret trist pels kan være tegn på, 

at katten har gigtsmerter i ryggen. 

Den kan simpelthen ikke dreje hove-

det eller krumme ryg.

3.   Katten er øm ved berøring på steder, 

hvor den ikke har reageret tidligere.

Se symp-
tomerne hos 
din kat
75% af alle katteejere kan ikke se, at 
deres kat har kroniske smerter

Af Abild Dyreklinik – Jan. 2014
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4.   Katten dækker ikke sin afføring i 

bakken grundet smerter.

5.   Katten hviler og sover mere end 

vanligt.

6.   Katten nægter – eller har besvær 

med – at springe op.

7.   Katten halter – specielt efter hvile. 

Ledsmerter.

8.   Ændret kropsholdning.

9.   Katten bliver pludselig urenlig – 

specielt hvis den er ældre.

10.  Katten har besvær med at komme af 

med afføring. Kan skyldes rygsmer-

ter.

Der er i dag flere gode muligheder for at 

behandle gigtsmerter hos katte.

Nogle af kattene vil have brug for daglig 

smertelindrende medicin. Der er forsket 

meget i at finde medicin, som er nem at 

indgive. Både velsmagende og flydende. 

Vi oplever kun meget sjældent, at ejerne 

har problemer.

Andre katte vil kunne klare sig på fodring 

med et gigtfoder – Hill’s j/d. Faktisk ser vi 

mange katte, som hidtil har haft behov 

for medicin, klare sig alene på dette 

foder. Det er ikke et foder, som er tilsat 

nogen form for medicin.

Det er bare en ideel sammensætning 

til gigtlidelser. Hill’s j/d findes for øvrigt 

til både hund og kat. Prisen på Hill’s j/d 

adskiller sig ikke fra andre fodertypers.

Vi har så mange succeshistorier med 

ældre katte, der er blevet ”som nye”, når 

der bliver taget kærligt hånd om deres 

gigtproblemer.

Vi ser både lykkelige ejere og glade, 

adrætte katte.

DK WHITE SECRET ADOBE HOWMANN, Per n 33. Ejer: Linda Howmann Poulsen
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Kat og kat
   imellem 

– om konflikter mellem katte

Rigtig mange katteejere har to eller 

flere katte. Specielt opdrættere har ofte 

mange katte boende sammen, flere 

fertile hunkatte, nogle gange med et el-

ler flere kuld killinger, og ud over det ofte 

et par ’pensionerede’ kastrater af både 

hun og hankøn. Adspurgt om, hvordan 

kattene har det sammen, vil mange af 

disse ejere og opdrættere svare, at deres 

katte har stor glæde af hinanden. Nogen 

vil svare, at kattene accepterer hinanden 

eller ’har lært at leve 

sammen’ mens en min-

dre gruppe vil svare, at 

kattene for det meste 

holder sig adskilt, og at 

der af og til er skær-

mydsler. Nogle få vil 

endda svare, at et par af 

kattene ikke kan være 

i samme stue uden at 

prøve at rive hovedet af hinanden, og at 

hjemmet derfor er indrettet således, at 

de stridende parter aldrig mødes.

Det virker paradoksalt, at nogle katte 

knytter venskaber for livet, mens andre 

katte ikke kan udstå synet af hinanden. 

Denne artikel vil diskutere, hvorfor det 

kan være svært at forudsige, hvordan 

katte vil reagere på hinanden, og hvad 

man kan gøre for at forebygge konflikter. 

Er katten sin egen?

Mange kender Kiplings historie om 

’Katten der gik sine egne veje’ og denne 

opfattelse af katten har hængt ved: at 

den er et solitært dyr, der helst lever 

alene. Dette har ført til, at mange mener, 

at katten har det fint med at leve alene 

som indekat i en lejlighed, også selvom 

ejeren måske har en travl hverdag og er 

væk 8-10 timer om dagen på arbejde og 

nogen gange også ude om aftenen. Hel-

digvis for specielt disse 

kattes skyld har forsk-

ningen de sidste 30 år 

givet et mere nuanceret 

syn på kattens sociale 

liv. For eksempel har 

forskeren Roger Tabor 

været banebrydende 

i sine observationer af 

kattes forhold til hin-

anden, og jeg kan varmt anbefale hans 

første bog om kattens sociale liv ’The 

wildlife of the domestic cat’. Det har vist 

sig, at huskatten ofte lever sammen i 

familiegrupper. Dette er modsat kattens 

nærmeste slægtninge, den Afrikanske 

og den Europæiske vildkat, der kun 

mødes for at parre sig. Derfor er det også 

så overraskende, at ’vores’ kat har taget 

skridtet videre mod at være mere social.

Af Ayoe Hoff

Det har vist sig, 
at huskatten 

ofte lever 
sammen i 

familiegrupper
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Norske Skovkat             
er unik           
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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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Det er sådan, at vilde katte ofte samles 

og ’bor sammen’ i grupper omkring rige 

fødekilder, for eksempel omkring en 

restaurants baggård, omkring hospitaler 

eller lignende steder, hvor der smides 

mad ud. Det er specielt hunkatte, der 

lever stationært i grupper omkring disse 

fødekilder. Hankattene derimod dækker 

større områder, der kan omfatte flere 

af disse hunkattegrupper: Det gør det 

jo nemmere for ham at parre sig med 

så mange hunner som muligt. Det er 

ikke ualmindeligt, at hunkattene, der 

lever sammen, får killinger samtidig og 

hjælpes ad med at opfostrer dem. Dette 

er smart rent overlevelsesmæssigt, da 

der er større chance for, at killingerne 

overlever, når de altid 

er overvåget af mindst 

en hunkat. Hunkat-

tekillinger får ofte lov 

at blive i flokken, mens 

ukastrerede hanner på 

et tidspunkt jages væk. 

Omvendt får kastrerede 

hanner ofte lov at blive 

i flokken: Det ved vi for 

eksempel fra Kattens 

Værns mange genud-

sætningssucceshisto-

rier, hvor unge hun- og 

hankatte er blevet indfanget, neutrali-

seret og genudsat sammen. De bliver 

ved med at holde sammen på trods af 

kønsforskelle. 

Hvis der derimod er mangel på mad, 

vælger vildkatte oftest at leve og opfo-

stre killinger alene. Dette forhøjer jo i 

dette tilfælde chancen for overlevelse, 

da de så ikke skal dele den mad, de 

finder, med andre. Som sådan er katten 

et fantastisk omstillingsparat dyr, når 

det gælder sociale relationer: Den kan 

vælge at leve sammen med andre katte 

eller ej, alt efter hvad der giver størst 

overlevelseschance for den selv og dens 

killinger. Derfor kalder man også katten 

’semi-social’: Den er ikke helt sin egen, 

men heller ikke helt social. Rent overle-

velsesmæssigt afhænger det af, om det 

kan ’betale sig’ for katten eller ej at dele 

sit territorium og ressourcer med andre 

katte. For det er det sidste, det hele 

drejer sig om, når der opstår konflikter, 

at katte ikke kan tåle synet af den anden 

kat i ’sit’ territorium og nægter at dele 

’sine’ ressourcer med den anden kat. 

Også selvom vi sørger for, at der er plads 

og mad nok.

Kattens territorium

Det er egentlig misvisende kun at tale 

om kattens territorium, fordi de steder, 

en kat opholder sig, kan 

opdeles i 3 områder; 

’kerneområdet’, terri-

toriet, og ’hjemmeom-

rådet’. Kerneområdet 

er, hvor katten er mest 

tryg, og hvor den kan 

sove trygt, lege, spise, 

hygge sig, og slappe af 

med gode kattekam-

merater. Kerneområdet 

kan være hele huset, 

men hvis katten føler 

sig presset i hjemmet 

(f.eks. af andre katte den ikke har lyst til 

at leve sammen med), kan den vælge at 

et enkelt værelse eller endda en enkelt 

hylde i kradsetræet er dens kerneom-

råde. Hvis en kat virker som om, den 

generelt opholder sig på meget lidt 

plads i et hjem med mange katte, mener 

jeg, det kan være en god idé at kigge 

lidt nærmere på den sociale struktur i 

katteflokken. Dette for at finde ud af om 

den pågældende kat egentlig er under 

pres fra de andre katte; kan de f.eks. 

flytte den væk fra madskålen, stirre den 

væk fra et vindue, hvor den kigger ud 

eller lignende, og fortrækker den så altid 

til det samme sted?

Hvis der er 
mangel på 

mad, vælger 
vildkatte 

oftest at leve 
og opfostre 

killinger alene



Kattens territorium omfatter kattens 

kerneområde, men det er ikke lige så 

trygt. Dette område vil katten dog stadig 

aktivt forsvare mod fremmede katte og 

andre trusler. Området varierer meget 

mellem katte, igen givet omstændig-

hederne og katten selv, om den er fertil 

eller kastrat, om den er han eller hun, og 

om der er mange eller få katte i kattens 

omgivelser.

Kattens hjemmeområde er det totale 

område, katten bevæger sig på. Det om-

fatter som sådan både kerne-området og 

territoriet. Katten vil ikke nødvendigvis 

forsvare hele sit hjemmeområde mod an-

dre katte, men kan godt ’time-share’ den 

del af det, der ligger uden for territoriet.

Når man kigger på ovenstående, 

springer det jo lidt i øjnene, at for de 

katte, vi holder som indekatte, eller som 

har begrænset adgang ud via f.eks. en 

løbegård, er der stor sandsynlighed for, 

at hjemmeområdet er lig territoriet. Dvs. 

at hele kattens råderum i princippet er 

et område, katten vil forsvare mod frem-

mede katte eller katte, den simpelthen 

ikke kan lide at bo sammen med. Dette 

kan være en af grundene, når der opstår 

konflikter i en katteflok med begrænset 

adgang ud. At de simpelthen ikke vil 

finde sig i at dele deres territorium med 

den anden kat, de ikke kan lide. En kat 

de måske ville have accepteret i deres 

hjemme-område. 

Ressourcer

Ud over at katten er både semi-social, 

dvs. ikke ’bare’ accepterer at dele sit liv 

med enhver kat (ligesom vi mennesker 

jo heller ikke har lyst til at leve sammen 

April Joy von Gott.  SBI g, opdrætter og ejer Nanna & Fl. Mikkelsen
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med hvem som helst), og at katten er 

territorial, så er den heller ikke altid vild 

med at dele sine ressourcer med andre 

katte. De ressourcer, katte kan komme 

op og toppes over, er mad og vand, 

sovesteder, høje udkigsposter, kattebak-

ker, legetøj og endda ejeren selv. Det er 

derfor vigtigt, når man har flere katte, at 

sørge for, at der er så mange ressourcer 

tilgængeligt, at kattene ikke behøver 

at slås om dem. Man siger, at reglen er 

’en per kat plus en’ af alting, hvis der er 

optræk til ballade. Ellers vil jeg anbefale, 

at man selv i harmoniske 

katteflokke sørger for 

at have et par madskåle 

og et par vandskåle 

fordelt på forskellige 

’poster’ i huset, masser 

af hyggelige senge 

forskellige steder, mas-

ser af legetøj, og meget 

vigtigt, et par katte-

bakker der også står forskellige steder. 

Endelig at man selv sørger for at prøve 

at ’fordele sol og vind lige’ med sin egen 

opmærksomhed mellem kattene. Dette 

simpelthen for at forebygge eventuelle 

konflikter.

Faresignaler

Hvad skal man kigge efter for at se, om 

ens katte trives sammen eller værre, 

ikke trives sammen? Katte, der kan lide 

hinanden og trives sammen, vil ofte sove 

sammen (men ikke altid, jeg har selv 

katte, der bestemt trives sammen, men 

som bare ikke er ’putte-venner’), vaske 

hinanden, gnide sig mod hinanden, og 

vokalisere med den hyggelige ’kurre-lyd’ 

når de mødes.  Så hvis alle katte i din flok 

omgås med en eller flere af ovenstående 

adfærdstyper, kan du være sikker på, at 

alt er vel.

Omvendt er der faresignaler, du skal 

holde øje med for at være sikker på, at 

der ikke er en eller flere af dine katte, 

der ikke trives. Som sagt ovenfor ville 

jeg begynde at blive urolig, hvis en kat i 

flokken virker som om, den kun er tryg 

et enkelt sted i huset, hvor den sover 

og opholder sig det meste af tiden. Så 

ville jeg begynde at observere de andre 

kattes adfærd over for denne kat: Kan 

de ’flytte’ på den? Kan de ved at sidde i 

en døråbning få den til at ændre retning 

og gå et andet sted hen? Kan de ved at 

sidde foran bakken få den til at prøve at 

finde et andet sted at gå på toilettet? 

Katte er mestre i at være 

uvenner, uden at deres 

mennesker overhove-

det aner, at noget er 

galt. 

Andre ting, man skal 

kigge efter, er, at en 

kat ikke vil lege, når de 

andre er i nærheden 

(den kan ikke ’give los’ men må hele 

tiden holde øje med de andre). Hvis en 

kat, der ellers har hygget sig hos dig, går 

sin vej, når en anden kat dukker op (den 

holder op med at føle sig tryg, når den 

anden kat er til stede), hvis kattene slås 

rundt om i huset eller ved måltiderne 

(her tales ikke om leg men om ægte 

slåskamp, hvor der kan være hyl og 

hårtotter, der flyver), hvis en kat kradser 

overdrevent på udsatte steder i huset 

(den har behov for at markere, at ’jeg 

bor her også!’) og naturligvis at en kat 

bliver urenlig. Alle disse ting kan være 

tegn på, at en kat ikke trives i din flok. 

Jeg tænker altid, at når en kat tvinges til 

at leve sammen med en anden kat, den 

ikke trives med, eller den bliver direkte 

terroriseret af, må det være, som hvis vi 

mennesker blev tvunget til at leve sam-

men med den absolut mest irriterende/

provokerende kollega, vi nogensinde har 

haft! Eller med et andet menneske der 

på alle måder overskrider vores grænser. 

Alle disse ting 
kan være tegn 
på, at en kat 
ikke trives i 

 din flok



Det ville vi nægte! Men det er desværre 

nogen gange hverdagen for vores katte. 

Og det er efter min mening vigtigt at 

gribe ind og prøve at hjælpe katten i 

denne situation. Man kan nogle gange 

via adfærdsterapi forbedre forholdene 

betydeligt, men hvis intet virker, mener 

jeg, at man skal overveje at ’genhuse’ 

en eller flere af de stridende parter. Det 

er en situation, jeg aldrig selv har været 

i, så jeg kan godt lyde lidt skråsikker 

her, for jeg er udmærket klar over, hvor 

oprivende en beslutning det må være. 

Dvs. at skulle sende en elsket kat væk. 

Men samtidig trænger den elskede kat jo 

netop til et pusterum, og den er egentlig 

ikke lykkelig. Heller ikke selvom vi elsker 

den over alt på jorden.

Forebyggelse

Der er meget, man kan gøre, for at fore-

bygge konflikter i sin katteflok. For det 

første kan man sørge for at holde antal-

let nogenlunde lavt, så kattene ikke føler 

sig ’presset på pladsen’. Det kan natur-

ligvis diskuteres længe og inderligt, hvor 

meget plads en enkelt kat har behov 

for, og det varierer med kattens alder 

og natur. Grundlæggende vil jeg mene, 

at der skal være ’et værelse til hver kat’. 

Dvs. hvis du bor i en to-værelses, skal 

du overveje at stoppe ved to katte osv. 

Vicky Halls, den kendte engelske kat-

teadfærdskonsulent, skriver også klogt, 

at man skal ’stoppe mens legen er god’. 

Hvis man har en velfungerende flok, skal 

man tænke sig godt om, inden man sæt-

ter en ekstra kat ind i flokken. Denne kan 

være den lille ting, der skal til for at vælte 

hele balancen, så der pludselig opstår 

konflikter og stress.

   Hvis uheldet er ude... 
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Hvis/når man indfører en ny kat i flok-

ken, er jeg stor tilhænger af, at man 

gør det langsomt og gradvist. Dette er 

også noget, man kan diskutere længe 

og inderligt, dvs. om det er bedst blot 

at sætte en ny kat ned i flokken og lade 

dem klare introduktionen selv, eller om 

man skal gå langsomt fremad. Dvs. først 

udveksle duft, så lade kattene mødes 

gennem en døråbning eller netdør (hvor 

der serveres dejlig mad på begge sider), 

og først når alle er glade og kan se hinan-

den gennem dørsprække eller net uden 

at hvæse hovedet af, får kattene lov at 

mødes uden barrierer. Jeg mener, det er 

bedre at forebygge end at behandle, dvs. 

at den sidste metode er den bedste, for 

hvis der først er opstået konflikter ved 

en hurtig introduktion, kan disse være 

svære at slippe af med igen.

Man skal også overveje, hvilken type 

kat der egentlig passer ind i ens flok. 

Hvis man har ældre katte, vil en ung 

komet af en killing godt kunne trætte de 

gamle og gøre dem sure. Så her er det 

måske bedst at få to killinger, der kan 

løbe hinanden trætte. Sammensætning 

af køn kan også være en udfordring. 

Mange mener, at hunkatte leger bedst 

med hunkatte og hankatte bedst med 

hankatte. Jeg har selv en ung hun og han, 

der leger fortrinligt sammen, så jeg er 

lidt usikker på denne påstand. Omvendt 

kan hunner være nogle værre furier over 

for andre hunner, dvs. kan slet ikke klare 

dem i deres territorium, hvor de tager 

mere roligt mod kastrathanner. Igen skal 

man nok se på sin egen kats tempera-

ment og tænke omhyggeligt over, hvad 

netop den kat vil trives med.

Endelig skal man, som ovenfor nævnt, 

sørge for, at flokken har masser af 

ressourcer så det ikke bliver et konflikt-

punkt. 

Kattevenner

Jeg har været meget negativ og ’adva-

rende’ i denne artikel omkring kattenes 

forhold til hinanden. Man skal huske, 

at jeg gennem mit job som kattead-

færdskonsulent tit ser tilfælde, hvor det 

bare er gået helt galt mellem to eller 

flere katte i en flok. Så jeg er helt naturlig 

forsigtig, når jeg bliver spurgt om katte 

trives sammen eller ej. Men når det er 

sagt, så mener jeg også at rigtigt mange 

katte rent faktisk stortrives sammen 

og har stor glæde af hinandens selskab. 

Min unge Rylle har kæmpe glæde af sin 

’lillebror’ Elvis, og jeg mener, det har 

hjulpet til at gøre hende mere tryg ved 

verden at være sammen med ham; Rylle 

har haft en ’belastet’ barndom, og hun 

er generelt en meget forsigtig kat, der 

skal bruge lang tid på at vænne sig til nye 

mennesker og ting. Rylle fik jeg, da jeg 

stadig havde mine gamle katte Emma 

og Emil. Og hvor Emma bestemt ikke var 

imponeret over den lille ny, var det en 

overraskelse for mig, hvor vel Emil tog 

mod Rylle. Han livede faktisk op og be-

gyndte at te sig lidt som en ung kat igen, 

og han legede med den lille. Jeg tror, at 

det betød meget for ham, at Rylle var 

her, da vi måtte sige farvel til Emma.

Umiddelbart er min forsigtige vurdering, 

at katte om ikke andet kan leve i fredelig 

sameksistens i 80-90% af de tilfælde, 

hvor katte føres sammen af os men-

nesker, samt at nogen katte kan have 

kæmpe glæde og støtte af denne samek-

sistens. De sidste 10-20% er til gengæld 

sørgelige og vanskelige at møde, og 

da det er så uforudsigelig, hvilke katte 

der kan trives sammen, vil jeg under-

strege, at man skal tænke sig om, hver 

gang man gerne vil have en kat mere og 

forebygge ved ovenstående tiltag og 

overvejelser, i stedet for senere at prøve 

at behandle.

Bagira Almost Heaven of Westpoint, PER a 01. 
Ejer: Maiken Christiansen



Jyllands Four Roses, NFO w
Foto: Susanne Hvenegaard
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Hvad er allergi

Allergi er en lidelse hvor kroppens im-

munforsvar overreagerer på elementer 

fra omgivelserne. Disse elementer kaldes 

allergener og kan bestå af alt lige fra 

pollen og svampesporer til husstøvmider 

og loppespyt. Når kroppens immun-

system møder allergenet dannes der 

antistoffer (IgE) som et led i kroppens 

bekæmpelse af allergenet. Under denne 

proces frigives stoffet histamin fra celler 

der er involveret i den allergiske reaktion. 

Histamin er ansvarlig for udviklingen af 

de kliniske symptomer på allergi i form af 

kløe, rødme, hævelse, 

hårtab, sår, diarré, 

opkast og øvre luftvejs-

symptomer.

Katte kan være allergi-

ske overfor allergener 

i deres miljø, fx pollen. 

Hvis allergenet indhale-

res betegnes allergien 

atopi. Katte der reagerer allergisk overfor 

fødeemner kaldes foderallergikere. Og 

sidst, men ikke mindst betegner man 

katte med loppeallergi som kontakt-

allergikere, da det er kontakten med 

loppens spyt i huden katten reagerer på.

Hvilke katte får allergi

Katte med allergi er typisk mellem 1 

og 5 år gamle når de første symptomer 

viser sig. Hyppigheden af sygdommen er 

ligeligt fordelt mellem hun- og hankatte. 

Hos hunde ved man, at der er en arvelig 

disponering forbundet med udviklingen 

af allergi. Det sammen antages at være 

gældende hos kat, om end den præcise 

arvegang og genetik ikke er endeligt 

klarlagt.  

Hvad er symptomerne på allergi

Allergi hos kat har overordnet fire for-

skellige reaktionsmønstre.

Miliær dermatitis: Der 

ses mange små sår i 

huden. Oftest er sårene 

placeret ned langs ryg-

gen på katten (figur 1). 

Dette reaktionsmøn-

ster ses hyppigt ved 

loppeallergi og atopi.

Selvinduceret alopeci 

(hårtab): Dette reaktionsmønster opstår 

sfa. kløe. Katten slikker sig for at komme 

kløen til livs. Er kløen intens eller står 

på over længere tid kan katten slikke 

hårene af. Oftest opstår der et symme-

trisk mønster af afslikkede hår (alopeci). 

Hårtabet ses oftest på den nederste del 

af ryggen og flankerne eller på bugen 

(figur 2 og 3).

Katte kan 
være allergiske 

overfor 
allergener i 
deres miljø

Allergi  
hos kat

Tekst og foto: Christa Hede og  

Amalie Sejr Pedersen,

Centrum dyreklinik københavn



Eosinophile plaques: Større eller mindre 

plamager med rød og hævet hud. 

Plamagerne kan opstå over det meste 

af kroppen, men ses hyppigt på inderlår 

og bug samt på læben (fat lip). Denne 

tilstand er, som de førnævnte, også 

kløende og katten vil typisk slikke på de 

røde plamager (figur 4)

Hoved/hals ekskoriationer: Ved dette 

reaktionsmønster ses sår i hoved/hals-

regionen. Det tyndtbehårede område 

lige foran ørerne er oftest afficeret, men 

alle dele af hoved/halsregionen kan 

blive angrebet af større eller mindre sår. 

Oftest vil katten klø i sårene og dermed 

gøre dem værre.

Nogle katte viser ikke tegn på allergi i 

form af hudproblemer, men i stedet i 

form af forstyrrelser i mavetarmkanalen 

som fx diarré og opkast (14 %) eller som 

irritation fra de øvre luftveje med nysen 

og løbende øjne (6 %)

Allergi hos kat kan med andre ord se 

ud på flere måder. Hos mange katte 

med allergi vil man i øvrigt kunne se en 

kombination af flere reaktionsmønstre 

samtidig, fx miliær dermatitis og hårtab 

på en gang.

Hvordan stilles diagnosen allergi?

Ved mistanke om allergi vil dyrlægen 

starte med at undersøge katten grundigt 

og udspørge ejeren om symptomernes 

varighed, sæsonbetoning, fodring mm. 

Man skal have for øje at andre lidelser 

som fx mider, ringorm, stress relateret 

hypersoignering eller hudbetændelse 

kan ligne allergi til forveksling. Det er 

derfor vigtig at få udelukket disse lidelser 

før diagnosen allergi stilles. Hvis øvrige 

lidelser er udelukket er det muligt at 

teste om en kat har allergi enten via 

en blodprøve eller en priktest i huden. 

Sidstnævnte udføres langtfra på alle 

klinikker da det kræver en vis rutine at 

udføre og aflæse disse tests. En blodprø-

ve kan fortælle præcis hvilke allergener 

den pågældende kat er allergisk overfor. 

Samtidig kan blodprøven danne basis for 

udviklingen af en vaccine som en del af 

behandlingen af allergien.

Mistænkes foderallergi laves et ”foder-

trial”- Katten sættes på en hydrolyseret1 

kost i 8 uger. Forsvinder symptomerne 

efter de 8 uger skiftes katten tilbage til 

sin normale kost. Vender symptomerne 

herefter tilbage, lider katten med stor 

sandsynlighed af foderallergi. Mange 

ejere vælger dog at udelade den sidste 

del af undersøgelsen for ikke at frempro-

vokere kløe og udslet igen.

Hvordan behandles allergi?

Det er vigtigt at forstå at allergi ikke kan 

kureres. Behandlingen af allergi sigter 

derfor mod at holde allergien i ro og 

dermed gøre katten symptomfri. Den 

bedste måde at holde allergi i ro er ved 

at fjerne det som katten ikke kan tåle. 

Det kan i praksis være så godt som umu-

ligt at fjerne fx husstøvmider eller pollen 

fra kattens omgivelser, men fx lopper 

Case

Pelle, 7 år gammel kastreret hankat, 

ejet af Christa Hede 

Pelle lider af Atopi, altså allergi 

overfor elementer i hans miljø. Pelles 

allergi er sæsonbetinget. Hvert  forår 

begynder han at klø og han taber pel-

sen i hovedet, nakken og på bugen. 

Symptomerne på allergi er fuldstæn-

digt væk i vinterhalvåret. Pelle fodres 

dagligt med allergikost og i forårs/

sommersæsonen behandles hans 

allergi med medicin.)

Figur 1.

Figur 2.

1 Hydrolyseret kost er tør- eller vådkost hvor 
proteinerne er spaltet til små dele så immun-
systemet ikke kan reagere på dem og dermed 
undgås et allergisk respons.
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kan fjernes ved effektiv og vedvarende 

loppebekæmpelse resten af kattens liv.

Behandling af allergi vil altid være 

individuel og afhænger bl.a. af graden 

af symptomer, typen af allergi samt om 

katten har andre lidelser at tage hensyn 

til. Følgende elementer kan indgå i be-

handlingen af allergi hos katte.

Hyposensibilisering

Som tidligere nævnt er det muligt at lave 

en vaccine på baggrund af en blod-

prøve fra den enkelte kat. Vaccinen vil 

indeholde de allergener 

katten ikke kan tåle 

og skal injiceres i en 

gradvist stigende dosis. 

På denne måde vendes 

immunforsvaret til at 

acceptere allergenerne. 

Ulempen ved behand-

lingen er at katten skal 

have injiceret vaccinen 

hyppigt og dermed 

have mange besøg hos 

dyrlægen. Nogle ejere lærer dog selv at 

give vaccinen hjemme.

Hydrolysreret kost/ny proteinkilde:

Hydrolyseret kost kan nedbringe symp-

tomerne på foderallergi da proteinerne i 

kosten er spaltet til en størrelse immun-

forsvaret ikke kan reagere på. Krop-

pens øvrige celler kan imidlertid fortsat 

udnytte proteinet som byggesten til fx 

muskler.  Foderallergi udvikles overfor 

protein som katten har spist gennem 

længere tid. Det kan derfor også hjælpe 

at skifte til en helt ny proteinkilde (fx 

lam eller hest). BARF2 fodring er blevet 

meget populært til hunde med allergi. 

Vi anbefaler generelt ikke hjemmelavet 

fodring til katte da der kan opstå fejl 

og mangler i fodringen. Ønsker man at 

forsøge sig med BARF fodring anbefaler 

vi at man sætter sig grundigt ind i hvad 

fodring af en kat indebærer og søger 

hjælp hos en BARF forhandler for råd og 

vejledning.

Binyrebarkhormon

Medicin der bruges til at dæmpe im-

munforsvaret og kløe. I lave doser virker 

binyrebarkhormon kløestillende. I høje 

doser dæmpes immunforsvaret. Brugen 

af binyrebarkhormon er meget anvendt 

ved behandling af allergi da det effektivt 

fjerner symptomerne fra katten. Des-

værre ses bivirkninger i form af diabetes 

og leverpåvirkning ved langtidsbrug. 

Brugen af binyrebark-

hormon skal derfor 

holdes på et minimum, 

men kan være et vigtigt 

redskab til at få en 

symptomfri kat.

Antihistamin

Mange mennesker 

kender til brugen af 

antihistamin i forbin-

delse med høfeber. 

Effekten af antihistaminer hos katte er 

varierende og kan altså virke rigtig godt 

på nogle katte, mens effekten udebliver 

hos andre. Langtfra alle typer af anti-

histamin er effektive hos kat. På vores 

klinik anvendes oftest Tavegyl.

Ciclosporin

Er blevet godkendt til kat indenfor de se-

nere år. Ciclosporin hæmmer dele af den 

inflammatoriske process der skaber kløe 

og rødme i huden ved allergi. Behandlin-

gen er livslang, men dosis på medicinen 

kan oftest nedjusteres når allergien er 

under kontrol.

Topikal behandling

Topikal behandling dækker over 

behandling der påføres huden direkte. 

Badning i medicinsk shampoo eller brug 

af binyrebarkhormonholdig creme kan i 

2 Bone And Raw Food er et fodringsprincip der 
bygger på fodring med råt kød. Det er ejeren selv 
der sammensætter mængden af kød, grøntsager, 
vitaminer og mineraler.

Det er muligt  
at lave en 
vaccine på 

baggrund af en 
blodprøve fra 

den enkelte kat

Figur 3.
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nogle tilfælde være nok til at kontrollere 

allergi. Topikal behandling anvendes ofte 

som et led i behandlingsstrategien ved 

behandling med nogle af ovenstående 

præparater.

Fiskeolier

Fiskeolier har en antiin-

flammatorisk virkning. 

De kan ikke behandle 

allergi i sig selv, men 

kan være med til at 

nedbringe brugen af 

fx binyrebarkhormon. 

Samtidig er fiskeolier 

med til at opretholde en sund hudbarri-

ere så risikoen for sekundære infektioner 

nedsættes.

Hvad er prognosen for en kat med 

allergi?

Som tidligere nævnt kan allergi ikke 

kureres. Allergi er altså en livslang 

lidelse som ejer og kat skal lære at leve 

med. Prognosen for et godt liv med få 

symptomudbrud er generelt god, hvis 

ejer er i stand til at behandle katten kor-

rekt. Nogle katte vil ikke 

spise deres allergifo-

der og andre nægter 

at indtage piller. Det 

handler altså om at 

finde en løsning som 

både ejer og kat kan 

være tilfredse med og 

som samtidig fjerner 

symptomerne. Det er 

sandsynligt at katte der 

er blevet symptomfrie på behandling af 

og til oplever tilbagefald. I disse perioder 

skal medicineringen evt. intensiveres, 

men responset hos katten er ofte godt.

En kat med allergi kræver med andre ord 

god management og en dedikeret ejer.

Allergi er  
en livslang 

lidelse som ejer 
og kat skal lære 

at leve med

Figur 4.

DiKeRo’s Alicia Sunrice, PER d. Ejer: Kenneth & 
Robert Piral Didriksen



Da jeg i 2013 blev valgt ind i Rex- og 

Sphynxklubbens bestyrelse spurgte jeg 

nogle af mine venner med kælekatte: 

”Hvad vil I gerne have ud af et medlem-

skab i en racespecifik katteklub.” Et af 

ønskerne var en hyggeudstilling hvor 

man kunne mødes og vise sine katte 

frem under mere uformelle former end 

en almindelig udstilling. Så foreslog jeg 

resten af bestyrelsen 

dette og vi blev enige 

om at gøre et forsøg. 

Nu gik det store plan-

lægningsarbejde ellers i 

gang. Efter 14 måne-

ders hårdt arbejde kan 

jeg endelig se tilbage 

på en vellykket dag i 

krøllernes og nøgenf-

isernes navn. Jeg håber 

at kunne inspirere andre til at afholde 

noget lignende, således at vores skønne 

racer kan blive mere udbredte.

Først skulle vi finde ud af, hvor i Danmark 

vi skulle holde det. København var et 

bud, men da de fleste fra bestyrelsen er 

fra Jylland ville det blive en stor udgift 

med bro, overnatning osv. og derfor blev 

dette droppet. I stedet faldt valget på 

Brejning ved Vejle; Her bor en fra besty-

relsen og vi ville dermed have mulighed 

for at indkvartere udstillere langvejs fra 

hos private. Forsamlingshuset er stort og 

lyst. Der er et fornuftigt køkken, så man 

også har mulighed for at have en lille 

cafe og lave lidt penge til klubben på den 

konto. Nickie Sølver, der er kok, tilbød at 

stå i køkkenet og sørge for god mad, så 

ingen gik sultne rundt. Der var sørget for, 

at der ved afslutningen var smurt lækre 

sandwiches til at tage med hjem, så in-

gen behøvede at tænke 

på at lave mad efter en 

lang udstillingsdag.

Så skulle vi finde et 

tidspunkt hvor der ikke 

var udstilling i Dan-

mark, Tyskland eller 

Sverige. Valget faldt på 

den 25. maj. Efter ca. 

en måned fandt vi ud 

af, at den tyske klub Cats og co havde 

valgt samme weekend til deres forårs-

udstilling i Flensborg, en udstilling der 

normalt trækker mange både danske og 

svenske udstillere. Desværre (og til vores 

held) blev denne udstilling aflyst, så nu 

var der ingen forhindringer - troede vi - 

for nu valgte EU parlamentet at udskrive 

valg og da forsamlingshuset er det lokale 

valgsted, fik vi besked om at flytte. Vi 

fik tilbudt hallen den efterfølgende 

weekend i stedet, hvilket vi takkede ja 

til. Desværre betød denne flytning, at 

Min første 
hobbyudstilling

Tekst: Christina Bøwes

Foto: Britt Z.S. Larsen og Heinrich Bøwes

Efter 14 
måneders 

hårdt arbejde 
kan jeg endelig 
se tilbage på en 

vellykket dag
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vi mistede en af vores standholdere, da 

han havde valgt at feriere i Frankrig. Vi 

fandt heldigvis en anden i stedet. Nu var 

alt det der kunne gå galt, gået galt så nu 

var det bare at komme i gang. Lørdag 

middag hentede vi nøglerne og ankom 

til hallen, hvor der er nogen der åbenbart 

havde glemt at rydde op, for der hang 

amerikanske flag og var sat borde op. Vi 

kiggede undrende på 

hinanden og ringede til 

den hal ansvarlige. Det 

viser sig så, at hallen 

også er booket til en 

gang linedansere, og 

manden i telefonen 

spørger om vi ikke bare 

kan deles om hallen.

100 trampende dansere, høj musik og 

katte er ikke en god kombination, så 

svaret blev et klart og rungende: ”Nej”. 

Heldigvis valgte den ansvarlige for dan-

serne at aflyse og vi kunne fortsætte som 

planlagt med at stille bure osv. op.

Vi vil gerne takke for den store opbak-

ning vores lille projekt fik fra de danske 

hovedklubber. Vi fik lov at låne bure af 

Katteklubben og Jyrak gav et par gave-

kort som præmier. Her skal også lyde 

en stor tak til Nordiske 

Rexringen for de flotte 

præmier til bedste CRX 

og DRX. I det hele taget 

er vi taknemmelige for 

den store opbakning 

fra sponsorer i både 

Danmark og Sverige, 

således at faktisk alle 

katte og ejere gik hjem 

med lidt minder fra dagen. Se flere  

billeder og præmieliste på  

www.rexsphynxklubben.dk

”Kronk” og Michelle Garnier. Publikum.

43

100 trampende 
dansere, høj 
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er ikke en god 
kombination



I alt 35 katte af racerne Cornish Rex, De-

von Rex, German Rex, Peterbald, Selkirk 

Rex og Sphynx kom til bedømmelse. 

Som dommere havde vi allieret os med 

den erfarne internationale dommer Pia 

Nyrup, Cornish Rex opdrætter gennem 

41 år, John Bøwes, og Sphynxopdrætter 

Britt Z Larsen, der gav 

alle katte en mundtlig 

bedømmelse baseret 

på deres personlighed 

og charme. I alt var 

der 40 placeringer, der 

skulle fordeles. 

Et af spørgsmålene når 

man afholder en udstil-

ling er ”hvordan får jeg 

hallen til at fremstå smuk og indbydende 

uden det koster en formue”. Vi løste pro-

blemet i 11. time, da vi faldt i snak med 

en lokal blomsterhandler, som fyldte 

hallen med smukke sommerblomster 

ganske gratis. Han og hans søn havde en 

lille bod, hvor man kunne købe blom-

ster til fornuftige priser. Et af de store 

trækplastre for publikum var kattead-

færdsekspert Michelle Garnier, der holdt 

et foredrag om kattens væsen og kom-

munikation kat og ejer imellem samt 

viste, hvordan man klikkertræner sin 

kat. Publikumsmæssigt 

synes vi selv at vi havde 

et godt besøgstal, og 

gæsterne var glade for 

at se og ikke mindst 

røre ved kattene, Jeg fik 

snakket med en del, der 

alle syntes kattene var 

skønne på hver deres 

måde. En af de gæster, 

der gjorde størst ind-

tryk på mig, var en spastisk lammet fyr. 

Jeg satte min Sphynx på hans kørestol 

og hans hjælper løftede hans hånd op på 

kattens ryg, han kiggede på mig og smi-

lede så inderligt og lykkeligt. Ingen tvivl 

om, at han syntes, det var fantastisk. 
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Lidt af de flotte præmier fra vores dejlige sponsorer

German Rex Snugglebugs Francine

Hvordan får 
jeg hallen til at 
fremstå smuk 
og indbydende 
uden det koster 

en formue
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Desværre var fotografen optaget andet 

sted så vi ikke fik et billede.

Et af de tiltag vi havde lavet for at for 

publikum til, var udover gratis entre en 

bamsebedømmelse for børnene. Og vi 

havde knap åbnet dø-

rene for publikum, før 

de første børn stod klar 

til at bevise, at de havde 

byens sødeste bamse. 

Fordi alle bamser jo er 

super søde blev det 

afgjort på lodtrækning 

og vinderen blev Anna 

Olivia Voss Næsby, der 

fik en flot kattebog, 

som hun helt sikkert nyder, for det var 

nemlig den unge dame, der havde be-

stemt, at familien skulle ud og kigge på 

katte denne søndag, da hun havde fået 

en flyer i børnehaven og den var hendes 

kæreste eje. Publikumsfavoritten blev 

den flotte langhårs Selkirk Rex, Lykkens 

Curly Ronja, der modtog en meget smuk 

glasvase skænket af Grete Stick fra ”Hob-

bykælderen”.

Susanna T. Bugge fik vores ”lifetime 

achievement award” for over 40 års 

hårdt arbejde med at udbrede kendska-

bet til rexkatte. Præmien bestod af en ro-

set, et lærred med hendes gamle annon-

ce og 25 kg cement. Hun skrev nemlig 

som en kommentar til 

forslag til sponsorpræ-

mier, at hvis den lokale 

murermester ville give 

cement, glædede hun 

sig til at få cement.

Efter en på alle måder 

vellykket udstilling 

er det tid til at tænke 

på fremtiden, for 

man skal jo som bekendt ikke hvile på 

laurbærrene. Vi ser frem til, at vi i 2015 

sammen med Jyrak skal lave en Rex- og 

Sphynxspecial. Når klubben i 2017 fylder 

25 år, finder vi nok også på en spænden-

de måde at fejre det på.

Tak til alle for jeres støtte

To opdrættere med mange års erfaring. Susanna T. Bugge får livetime achiefment award for sit kæmpe 
arbejde for rexerne af John Bøwes

 Miss Brejning Lykkens Curly Ronja og Vivian 
Andersen

Christina Bøwes og Toundra der vinder mindste 
fødder.

 Vi ser frem til, 
at vi i 2015 

sammen med 
Jyrak skal lave 

en Rex- og 
Sphynxspecial
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Aggressiv 
adfærd
Aggressiv adfærd hos katte er et 
problem, hvad enten den er destruktiv 
og ødelægger ting, fordi katten ikke vil 
klappes, eller den forårsager skade på 
mennesker eller andre dyr omkring den.

Kan man finde årsagen kan det ofte være 

lettere at løse problemet. Typiske årsa-

ger kan være angst, smerte, dominans, 

jagtadfærd, territorial 

adfærd eller indlært 

adfærd. Det er næsten 

altid normal adfærd, 

som dog er uønsket hos 

ejeren.

Mange katteejer oplever 

problemerne hos inde- 

eller delvis indekatte, da 

de får lejlighed til at op-

leve adfærden. Når katten går inde hele 

eller noget af tiden, er den desuden i et 

til dels unaturligt miljø (fordi de normalt 

ville være ude hele dagen). Har katten 

ikke optimale forhold, kan den let blive 

understimuleret eller stresset.

Årsag

Der kan være mange årsager til aggressiv 

adfærd, men her er nogle af dem jeg of-

test har mødt som dyreadærdsterapeut. 

En kat der er understimuleret får ikke 

brugt sine sanser og sit jagtinstinkt nok. 

Selvom katten får tilstrækkelig mad i sin 

skål, vil den stadig jage når den kommer 

ud, også selvom den 

ikke er sulten. Dette er 

en smart overlevelses-

taktik, venter katten på 

at blive sulten, når den 

måske at blive afkræf-

tet, og får sværere ved 

at fange byttet. Ved at 

spise inden katten bliver 

meget sulten, er den 

altså så meget mere 

sikker på at være i topform. 

Denne adfærd er udviklet hos et dyr der 

er særdeles god til at jage. Den behøver 

ingen hjælp fra andre katte, og kattens 

tarmsystem har tilpasset sig denne luk-

sus med meget mad. Derfor bør normal-

vægtige katte ikke sulte i mere end et 

døgn, og overvægtige i mere end et halv 

døgn, da de kan udvikle fedtlever. Hunde 

kan klare sig meget længere uden mad, 

såfremt de har vand, faktisk op til 10 

Af Sanne Hessel, 

dyreadfærdsterapeut,

 Din bedste ven.dk

Dinbedsteven.dk holder 

webinar om katteadfærd 

d. 22/9 kl. 19. Læs mere på 

dinbedsteven.dk facebookside.

Mange 
katteejer 
oplever 

problemerne 
hos inde- eller 

delvis indekatte
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dage. Men mennesket er vinderen, der 

kan klare sig op til en måned uden mad, 

såfremt de har vand nok! Det kan dog 

ikke anbefales! Spørg din dyrlæge for 

flere informationer om dette. 

Så når først din kat er i ”jagtmode”, vil 

den altså mere eller mindre forblive her, 

indtil den har fanget noget. Dette er en 

af årsagerne til, at man ikke bør ”lege” 

med laserpenne, og altid slutte en sjov 

fangeleg med katten af med, at den 

fanger byttet – ellers vil den tit forblive 

stresset!

En af årsagerne til aggressiv adfærd er 

altså, at katten keder sig, og derfor an-

griber alt hvad der bevæger sig, hvilket 

ofte er vores fødder og hænder. I andre 

tilfælde er katten aggressiv fordi den 

oplever smerte, og vil forsvare sig selv. Er 

et dyr i voldsom smerte, kan den udvise 

aggressiv adfærd, den normalt ikke ville. 

En kat der har killinger kan også udvise 

aggressiv adfærd, for at beskytte sine kil-

linger. I alle tilfælde hvor miljøet ændrer 

sig, kan katten reagere med aggressiv 

adfærd, fordi den bliver stresset ved 

ændringerne. Det sker selv ved ændrin-

ger så små som en ny lugt (fx hvis en kat 

i familien har været hos dyrlægen!), en 

ny kat i nabolaget, et barn i hjemmet, 

en flytning eller at katten er ældet. Også 

en kat der er syg eller har fået nyt foder 

kan komme til at lugte anderledes, og 

derved forstyrre harmonien i hjemmet.

Har du flere katte har du måske bemær-

Joynah av Ziamizzimo (N), sia a, sammen med sine fire killinger,   x sia a og 1 sia c. Ejer Hanne Nording.



48

ket af de andre katte reagerer på den 

kat der kommer hjem fra et ophold hos 

dyrlægen, som var det en ny kat. Den kat 

der har været væk vil nogle gange udføre 

særligt meget soignering, for igen at 

lugte ”normalt”.

Katte udviser ofte ag-

gressiv adfærd, hoved-

sageligt overfor andre 

katte eller evt. andre 

dyr, ved territorial ad-

færd hvor den beskytter 

et område som katten 

”bestemmer” over. 

Til sidst kan det også 

være at katten bare har 

fundet ud af, at den får 

sin vilje når den bruger klørene.

Løsninger

Selvom al denne adfærd er uønsket, er 

det næsten altid ganske normal adfærd 

for katten. Derfor er den bedste løsning 

oftest at ændre kattens omgivelser, eller 

at behandle den medicinsk. Det kan 

være svært at adfærdsregulere med straf 

og forstrækning, da noget af adfærden 

foregår når vi ikke er til stede, og fordi 

det kan være svært at finde noget der 

straffer og forstærker katten effektivt. 

Derfor er det at ændre kattens omgivel-

ser tit en bedre idé, så katten selv vælger 

den løsning, vi mener er hensigtsmæs-

sig. 

En straf kan være et lille vandsprøjt med 

en vandpistol når katten hvæser og rejser 

børster af en kat udenfor. Det er der 

mange der benytter sig af. Problemet 

her er at man glemmer at forstærke 

katten når den så udviser ønsket adfærd. 

I så fald bekæmper vi ild med ild, fordi 

vi udviser en (om end mindre) aggressiv 

adfærd, fordi vi ikke vil have katten til at 

udvise aggressiv adfærd. Ville du stoppe 

med at skælde ud, hvis andre skældte 

dig ud? Nej vel – særligt ikke hvis årsa-

gen til at du skælder ud er den samme 

stadigvæk!

I de små tilfælde af aggressiv adfærd, 

som foregår overfor dig, kan man også 

hvæse af katten hvis 

den gør noget man 

ikke vil have, og på den 

måde taler man faktisk 

kattens eget sprog. Det 

er aldrig lykkes for mig 

selv, men jeg kender 

flere der har haft succes. 

Måske har jeg en for ty-

delig menneskedialekt?

En anden mulighed er at 

afbryde adfærden: Hvis katten pludselig 

sætter klørene i dine hænder mens er på 

skødet af dig, kan du rejse dig op eller 

smide katten ned.

Det er også vigtigt at forstærke ønsket 

adfærd. Forstærkning er alt det der får 

mere af adfærden, og som med straf 

er det katten der bestemmer hvad en 

forstærkning er. Er katten ikke er kælen, 

Khartoum kuld 2x aby n og 1x aby a , Ejer: Bodil og 
Michael Clarin Floto

Ved aggressiv 
adfærd kan 
det i nogle 

tilfælde hjælpe 
at neutralisere 

katten



49

er det fx ikke forstærkning at klappe den. 

Mad, at lukke den ind og ud, leg mv. er 

generelt gode forstær-

kere.

Ved aggressiv adfærd 

overfor andre katte, 

mennesker, maternal 

(moder) og territorial 

adfærd o.l. kan det i 

nogle tilfælde hjælpe 

at neutralisere katten, 

og i yderste tilfælde 

kan man dulme adfærden med medi-

cin i samråd med dyrlægen. Desuden 

kan man benytte Feliway, som imiter 

feromoner (signalstoffer) eller alternativ 

behandling – men i alle tilfælde vil jeg 

gerne understrege, at man bør forstå år-

sagen til problemet, og forsøge at fjerne 

eller ændre denne. 

Som jeg startede med 

at skrive, kan der være 

andre årsager til aggres-

siv adfærd.

Brug gerne en dyread-

færdsterapeut, kat-

teekspert eller lignende, 

og stil mange spørgs-

mål! De er uddannet 

til netop at løse DIT 

problem og kan se på det udefra. 

Et godt tip

Til sidst vil jeg minde om det de fleste 

garvede katteejere godt ved: Jo mere 

katten bevæger halen, jo mere tænker 

den. Hvis du interagerer længe nok med 

en kat, kan den blive irriteret, frustreret 

og overstimuleret, og til sidst reagerer 

den ved at bide eller sætte kløerne i dine 

hænder. Det er ikke af ond mening, men 

instinkterne der tager over. 

Kik derfor på halen. Stop mens katten 

hygger sig, og inden halen begynder at 

svinge. Når først den slår med halen, er 

det for sent. 

Kik også på din lille tiger i haven, så kan 

du se hvornår der er fuld gang i jagtin-

stinktet på halen. 

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.

Kik på din lille 
tiger i haven, 
så kan du se 
hvornår der 

er fuld gang i 
jagtinstinktet
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Kat hos 
dyrlægen
Et besøg hos dyrlægen kan være 
stressende for både kat og ejer

Katten er et meget territorialt dyr, som 

helst ikke forlader sit territorium. Når 

ejeren kommer katten i transportkassen, 

er katten derfor forberedt på det værste. 

Set fra kattens synspunkt ender det sjæl-

dent med en positiv oplevelse, når ejeren 

kører af sted med den.

Her er nogle idéer til ting, du kan gøre 

for at gøre besøget hos dyrlægen nem-

mere for dig og din kat.

Håndtering

Allerede som killing er det en god idé at 

vænne din kat til at blive håndteret og 

pillet ved. På denne måde vil det ikke 

være så grænseoverskridende for katten, 

når den skal undersøges på klinikken. 

Kik katten i munden, ørene, på poterne 

og bagi, samtidig med du giver katten 

godbidder. På denne måde skaber du en 

positiv forbindelse mellem godbidder og 

det at blive håndteret og undersøgt.

Det kan også være en hjælp til dig selv, at 

din kat er tryg ved, at du håndterer den.

Transportkassen

Tilvænning til transportkassen kan gøre 

transporten nemmere for katten. Hvis 

katten er tryg ved sin transportkasse, vil 

den ikke føle sig helt så udsat på klinik-

ken.

Det er vigtigt at have en transportkasse 

af god kvalitet, hvor det er nemt at tage 

toppen af kassen. På denne måde kan 

noget af undersøgelsen på klinikken 

foretages, mens katten ligger i bunden af 

transportkassen og føler sig tryg.

Det er ikke en god idé at låne transport-

kasse på klinikken, da denne lugter af 

dyreklinik og fremmede katte. Dette vil 

katten ikke føle sig tryg ved. 

Hvis du har en kat, som ikke allerede er 

utryg ved transportkassen, er det nemt 

at give den nogle positive oplevelser 

med transportkassen og derved skabe 

tryghed.

Af Fagveterinærsygeplejerske  

Karina Dillon
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Lad kassen stå fremme, og læg godbid-

der rundt om kassen og ind i kassen. 

Katten vil være nysgerrig og undersøge 

kassen. Når katten af 

egen fri vilje går ind i 

kassen, kan du lukke 

lågen og gå lidt rundt 

med kassen, samtidig 

med du giver katten 

godbidder.

På denne måde skaber 

du en positiv forbindel-

se til transportkassen, 

og katten vænner sig 

til at være lukket inde i 

transportkassen.

Hvis du har en kat, som er utryg ved 

transportkassen, skal den nu lære at 

forbinde transportkassen med noget 

positivt. Når man skal forsøge at vende 

noget negativt til noget positivt, er det 

vigtigt at gå langsomt 

frem.

Tag toppen af trans-

portkassen, og lad 

bunden stå fremme, så 

katten har mulighed for 

at undersøge den.

Læg godbidder rundt 

om transportkassen 

ca. en halv meter fra 

transportkassen. På 

denne måde får katten en god oplevelse 

ved at spise godbidder, men ikke en 

dårlig oplevelse ved at skulle for tæt på 

transportkassen.

Her er nogle 
idéer til ting, du 
kan gøre for at 
gøre besøget 
hos dyrlægen 

nemmere for dig 
og din kat
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Langsomt lægger du godbidderne tæt-

tere og tættere på transportkassen, til 

sidst også ind i bunden af transportkas-

sen.

Når katten er tryg ved at spise godbid-

der i bunden af transportkassen, kan 

du komme låget på transportkassen 

og fortsætte med at lægge godbidder i 

kassen.

Når katten er tryg ved at gå ind i trans-

portkassen med låg på, kan du begynde 

at lukke lågen og bære rundt på katten, 

imens du giver den godbidder.

Det kan variere fra kat til kat, hvor længe 

denne tilvænning vil tage. Det kommer 

an på, hvor motiveret katten er af dine 

godbidder, og hvor bange katten er for 

transportkassen.

De fleste katte ved godt, hvad der skal 

ske, når transportkassen bliver fundet 

frem. Så når kassen kommer frem, for-

svinder katten.

Det kan gøre tingene nemmere for dig 

og katten, hvis transportkassen altid står 

fremme altid. På denne måde er kassen 

ikke et varsel om ubehagelige oplevelser, 

og mange katte vil bruge kassen til at 

sove i.

Du kan også bruge dufte til at signalere 

tryghed til katten. Feliway er en dufts-

pray, som indeholder tryghedsskabende 

dufte. Det er de samme dufte, katten 

afsætter, når den gnubber sig op ad 

møbler i hjemmet.

Hvis du sprayer transportkassen med 

Feliway ca. 15 min før, katten skal trans-

porteres, vil det skabe en ekstra tryghed 

for katten. Duften fra sprayen holder ca. 

2 timer, så det vil også hjælpe til at give 

katten lidt tryghed på klinikken.

Feliway vil kun have en tryghedsska-

bende effekt, hvis katten allerede er 

forholdsvis tryg ved transportkassen.

Når du kører med katten i bilen, kan 

det være en god idé at dække trans-

portkassen til med et tæppe. Dette gør 

kassen mere som en hule, plus det er en 

stressregulerende adfærd hos katte at 

gemme sig.

Et par timer før du skal til dyrlægen med 

din kat, kan du give den et kosttilskud, 

som hedder Zylkène. Dette nedsætter 

kattens frygt for transport og dyrlæge.

Det kan være godt at kombinere Feliway 

og Zylkène, da det ene produkt har en 

tryghedsskabende effekt, og det andet 

nedsætter kattens frygt.

I venteværelset 

Hvis der er meget uro og støj i ventevæ-

relset, kan du eventuelt lade katten blive 

i bilen, indtil det er Jeres tur, da støj kan 

stresse katten.
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Hvis du sidder i venteværelset, er det en 

god idé at have transportkassen over 

gulvhøjde. På denne måde føler katten 

sig ikke så udsat, plus det er en stress-

regulerende adfærd hos katten at sidde 

højt oppe.

Lad ikke hunde snuse til eller kigge på 

katten i transportkassen. Selvom din kat 

måske er vant til hunde, er det grænse-

overskridende at have en fremmed hund 

så tæt på og stressende for katten, at 

den ikke kan komme væk fra hunden.

Det er ikke sikkert, at det er beroligende 

for katten, at du stikker hånden ind til 

den i transportkassen, eller at du sidder 

og kigger på den i transportkassen, men 

det kan være en hjælp, at du beroliger 

den med din stemme.

I konsultationsrummet

Når du kommer ind i konsultationsrum-

met, kan du tage toppen af transport-

kassen og lade det være op til katten, om 

den vil gå lidt rundt eller blive i sikkerhed 

i bunden af transportkassen.

Hvis du hjælper til med at holde katten, 

kan du forsøge at fastholde den så lidt 

som muligt. Katte bliver ofte stressede af 

at blive fastholdt.

Der er nok ikke mange katte, som synes, 

det er morsomt at komme til dyrlægen, 

men dette kan måske gøre besøget min-

dre stressende for dig og din kat.

De fleste katte 
ved godt, hvad 

der skal ske, når 
transport- 

kassen bliver 
fundet frem

30 års jubilæumsudstilling – Tema Valentine
Norsk Skovkattering, Denmark, inviterer til Internationalt NFO Show  

Søndag d. 8. februar 2015
Sorø Hallen

Ringstedvej 20, 4180 Sorø Danmark

I samarbejde med Racekatten har Norsk Skovkat-
tering Danmark fornøjelsen af, at invitere til interna-
tional udstilling, kun for Norske skovkatte.   
   
Kom og vær med til en hyggelig dag, hvor vi ud 
over at konkurrere om certifikater, BIV, NOM og BIS 
også kan dyste i fun-klasser om bl.a. bedste pels, 
bedste NFO look, bedste hale mm. Det er gratis at 
deltage i fun-klasserne. Mere information kommer 
på dagen.   
   
Inviterede dommere der har sagt ja (ret til ændrin-
ger forbeholdes):   
   
Anne Køhn, DK    
Bette Lind, DK    
Kristina Rautio FI       
Minna Krogh, DK     
Aliosha Romero, SE    
Anne Veland, NO     
   
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for 
dommeren.    
   
Tilmelding   
Tilmelding åbner den 1. november 2014, online på: 
www.nfoshow.dk  
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til:  
Annie Dahl, Brønderslev Allé 52, 2770 Kastrup.   
Email: udstilling@racekatten.dk  
  

Sidste til- og afmeldingsfrist er den 31. December 
2014, eller når halkapacitet er nået.    

NB! Der vil være begrænset antal pladser.   
    
Tilmelding er først gældende når betaling er regi-
streret.   

Udstillingspriser   
Pr kat  250 kr   
Kuld  300 kr   
Veteran- og pensionist klasse, ekstra 75 kr   
Avls og opdræt klasser 75 kr   
Farvebedømmelse (bestilt v. tilmelding)  100 kr    
Farvebedømmelse (på udstillingen) 150 kr   
Kat uden for bedømmelse   120 kr   
Kat alene I dobbeltbur 320 kr   
     
Betaling   
Udstillingsgebyret betales samtidig med tilmelding 
på:   
Konto nr.: 4955-6961835.   
Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling 
på udstillingen.   Norsk Skovkattering tilbyder kun 
kat alene i dobbeltbur, såfremt halkapaciteten ikke 
nåes.   
   
Åbningstider   
Udstillingen er åben for publikum kl. 10.00 – 17.00. 
Ingen katte må forlade udstillingen før kl. 18.00   
   

Dyrlægekontrol   
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle katte skal være i bur 
senest kl. 9.30.    
Seneste vaccination iflg. Felis Danicas regler er den 
25. Januar 2015 - dette gælder også revaccination. 
Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fast-
satte dato og skal dokumenteres med pas, sund-
hedsbog eller lignende.   
   
Stewarder   
Er meget velkomne og bedes kontakte: Chefste-
ward Dan Kjær Kristensen på mail: steward@norsk-
skovkat.dk. Meld dig inden udstillingen og du går 
forrest ind i køen ved in-check.   
   
Præmier   
Modtages med stor tak – venligst kontakt Annette 
Kjelstrup Hansen på e-mail:   
annettek@norskskovkat.dk   
   
Annoncer til kataloget   
Materialer sendes senest d. 15. januar 2015 til Mi-
chael Robdrup på e-mail:    
webmaster@norskskovkat.dk. Format A5 – kun 
trykklart materiale i PDF-format .   
   
Standplads på udstillingen   
Kan reserveres hos Michael Robdrup på e-mail: 
webmaster@norskskovkat.dk Husk at angive antal 
meter.   

~ Vi glæder os til at se dig ~
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Da jeg skilte mig af med Kiri i 2008 var 

det med et tungt hjerte. Han var mulig-

vis en af mine absolutte yndlingskatte og 

jeg kom mig aldrig over vores adskillelse. 

Jeg lod ham flytte, fordi jeg som opdræt-

ter ikke kunne beholde 

hver eneste af mine 

tidligere avlskatte. Ikke 

alene ville det gøre mig 

til en samler med syge 

dyr, men jeg ville også 

berøve disse katte et 

bedre hjem med mas-

ser af mennesker og 

kærlighed. I betragt-

ning af, hvor store 

menneskeelskere abyer 

er, er dette vigtigt for dem. 

Jeg valgte en dejlig familie til Kiri; han var 

chef for Riebeeck Cellars og jeg tænkte, 

at Kiri ville have masser af selskab, 

selvom det var med risiko for at blive 

en alkoholiker. Hvad jeg dog ikke havde 

taget i betragtning var, at både chefen, 

Eric, og hans kone arbejdede og deres to 

børn var på universitetet.  Kiri var ensom. 

Så han løste sit problem og gik på jagt 

efter et alternativt sted at bo, men kom 

jævnligt hjem. Han travede adskillige 

kilometer gennem frodige vinmarker for 

at komme ud og hjem. Eric blev vant til 

dette, men kunne ikke 

forstå det, da der gik en 

uge, hvor Kiri ikke kom 

hjem. Så han satte op-

slag op rundt omkring 

i Riebeeck Kasteel. Det 

var omkring dette tids-

punkt, at jeg begyndte 

at få mareridt om Kiri 

og fik en tydelig for-

nemmelse af, at noget 

var galt med ham. Så jeg 

kontaktede Eric og han fortalte, at Kiri 

var forsvundet.

En familie, som boede i centrum af Rie-

beeck Kasteel tog på ferie og da de kom 

hjem, opdagede de en usædvanlig kat, 

som boede på deres loft. Da den var me-

get tynd, gav de den noget mad og med 

tiden kom Kiri nedenunder i huset og 

valgte straks at indtage en af de fire sko-

Kiris historie
Sup Ch Rackarkatten’s Blue Kiranga of 
Sherada (svensk import)

Født 05.05.2002  Blå Abyssinier

Sydafrikansk Topkat 2003

Gill Burman

Onsdag den 24. juli 2014

 I betragtning  
af, hvor store 

menneske- 
elskere abyer er, 
er dette vigtigt 

for dem
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lesøgende børns seng som sin egen. Kiri 

havde virkelig valgt sit nye hjem godt. 

Da de så opslaget og indså, at de havde 

fundet en bortløbet kat, kontaktede de 

Eric, som kom og så ham og bekræftede, 

at dette var ganske rigtigt hans savnede 

kat. Jeg har hørt, at Eric skjulte sit ansigt i 

hænderne og græd.

Eric havde indset, at Kiri var lykkeligere i 

sit nye hjem og efterlod ham modstræ-

bende der.

I mellemtiden var jeg gået i gang med at 

kontakte folk i området, som jeg kendte 

og bad dem sørge for, at de nye menne-

sker kontaktede mig for at lade mig vide, 

hvordan Kiri havde det. Forstod de, hvor 

speciel en kat, de havde? Det var man-

den i huset med sikkerhed klar over. Han 

indrømmede, at han ikke var katteelsker 

og da han første gang så Kiri bemærkede 

han, at ‘dette er ikke nogen normal kat’.  

Nu spiser Kiri sin mad fra hans tallerken, 

men når han så lægger maden i Kiris skål 

siger Kiri ‘nej tak, det er ikke den samme 

mad, DU var i gang med at spise’ Jeg tror 

nok lige, manden ER katteelsker, men 

bare ikke vil indrømme det!

Da jeg tog Kiris stamtavle og alle hans 

kokarder med på besøg hos familien be-

mærkede sønnen, der vist var omkring 

10 år gammel, at Kiri havde rejst mere 

rundt i verden end han selv havde!

Jeg mødte endelig Kiri igen efter 6 års 

adskillelse og mødte denne skønne, 

glade familie og en meget tilfreds kat, 

som var en lille smule overvægtig, men 

dog i fortrinlig kondition. Hans farve er 

stadig bemærkelsesværdig for en blå 

abyssinier og jeg var nødt til at gøre 

en synkebevægelse og holde de tårer 

tilbage, der truede med at komme. En 

del af mig håbede, at de rent faktisk 

ikke var interesserede i at have Kiri og 

jeg derfor kunne tage ham med hjem! 

Det var der ikke nogen chance for og jeg 

kunne se, hvor meget de elskede ham. 

De var fascinerede af, at han rent faktisk 

var kommet fra Sverige og atlasset blev 

hevet frem for at se, hvor Sverige ligger! 

Han er nu lidt over 12 år gammel og ser 

meget yngre ud. Jeg forlod familien med 

et tungt hjerte, men glad.

Tak til min ven Erika for at finde ham og 

tak for at ledsage mig til det smukke 

område af verden. Du har sparet mig for 

en masse bekymringer!

Sikke en dag. Men jeg ønsker dog stadig, 

at jeg kunne have beholdt ham

De var fascine-
rede af, at han 
rent faktisk var 

kommet fra Sve-
rige og atlasset 
blev hevet frem 
for at se, hvor 
Sverige ligger! 



AntiA-
antistoffer 

vil destruere 
blodlegemer 

hos type A katte 
som vil blive 
syge, sygne 

hen, og i værste 
fald dø

Kattes blodtyper bliver for det meste 

rubriceret i typerne A,B og AB. Nedarv-

ningen af disse blodtyper følger reglerne 

for en simpel MENDELSK nedarvning.

Dvs. at der i kønscellerne hos både han- 

og hunkat findes to slags arveanlæg, 

nemlig a og b. Anlægget a er domine-

rende over b.

Dvs. at en fænotypisk 

(udseende) blodtype A 

kat kan have følgende 

genotypiske (cellemæs-

sige) sammensætninger 

aa  og ab.

En fænotypisk blod-

type B kat kan kun have 

genotypen bb 

I modsætning til hunde-

hvalpe har kattekillinger 

naturligt forekommen-

de antistoffer i deres 

blodplasma mod den modsatte blod-

type. Disse kaldes ALLOANTISTOFFER, 

og er i begyndelsen  indtaget gennem 

modermælken. Senere, d.v.s. omkring 6 

ugers alderen, begynder killingerne selv 

at producere ALLOANTISTOFFER. Denne 

produktion topper  når killingerne er 3-4 

måneder gamle.

Dvs. at en kat med blodtype A danner 

ALLOANTISTOFFER mod blodtype B 

(AntiB)og giver som voksen disse videre 

til eventuelle killinger gennem moder-

mælken.

På samme måde vil katte med blodtype 

B danne ALLOANTISTOFFER mod blod-

type A (AntiA)og som voksne hunkatte  

give disse videre til 

eventuelle killinger gen-

nem modermælken.

Det er vist at type 

A-katte kun danner ret 

svage antistoffer mod 

type B, hvorimod type 

B-katte danner endog 

særdeles kraftige anti-

stoffer mod A.

Hvis en type B (bb) 

hunkat parres med en 

type A hankat ( ab eller 

aa) vil der (hvis hankat-

ten er en aa) udelukkende komme type 

A killinger, og hvis type A hankatten er 

en ab vil halvdelen blive type A katte. Når 

disse killinger begynder at få moder-

mælk i sig vil de samtidig få en masse 

kraftige ALLOANTISTOFFER (AntiA) fra 

type B moderen. 

Dødelighed hos 
kattekillinger pga. 
Alloantistoffer

Af Frederikssund dyreklinik

56



Disse AntiA-antistoffer vil destruere 

blodlegemer hos type A katte som vil 

blive syge, sygne hen, og i værste fald 

dø. Dette fænomen har fået navnet  

”Fading kitten syndrome”

Symptomerne på dette syndrom kan 

variere fra helt pludselig død efter at en 

killing har suttet modermælk i sig, til en 

langsommere ”skranten”. I disse tilfælde 

vil killingerne  gradvist blive dårligere. 

Der afgår som regel  rød-brun urin og 

killingerne bliver  blege, og kan også få 

gulsot.

I sjældne tilfælde kan killingerne overleve 

og oven i købet tage på i vægt, men man 

ser da ofte at den yderste spids af halen 

kan ”visne” og falde af.

Som det fremgår af ovenstående, er det 

vigtigt at få blodtypebestemt sin kat 

(især racekatte) inden en parring.

Det er vigtigt at tænke sig om hvis det 

skulle vise sig, at man har en type B hun-

kat og man påtænker at avle på den. Det 

nemmeste vil naturligvis være, at finde 

en hankat der også har blodtype B. Så 

kan der ikke ske nogen ”Fading” her.

I alle andre tilfælde vil det være klogt at 

rådføre sig med sin dyrlæge for at få svar 

på, hvad man kan forvente sig ved fødse-

len, og hvad der skal være i beredskab.

Von Gott kuld. Ejer og opdrætter Nanna og Flemming Mikkelsen   
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GIC

Despite of Destiny Terra 
Felis, CZ 

PER f 01 62  Født: 3.07.2009
 
Opdrætter : Michala Tajzishova
Ejer : Lis og Henning Larsen
 
Resultater:
Korsør 14 CAGPIB NOM BIS
Strøby 4 CAGPIB NOM
Strøby 14  CAGPIB NOM BIS
Årslev 14  CAGPIB NOM BOB3
Trelleborg 14 CAGPIB 
Trelleborg 14  CAGPIB NOM
Dragør 14 CAGPIB NOM BIS
Dragør 14 CAGPIB NOM BIS

GIC

GIC Backkara’s Red 
Roxette 

EMS: SBI d
FØDT: 30.10.2010

Opdr. Mary Back
Ejer. Gerd Jahn

Resultater
Strøby 14  CAGCIB NOM
Årslev 14  CAGCIB
Trelleborg 14  CAGCIB NOM BIS
Trelleborg 14  CAGCIB 
Hårlev 14  CAGCIB 
Hårlev 14  CAGCIB
Herning 14  CAGCIB
Dragør 14  CAGCIB

PR

PR DK Eife’s Jack 
Wolfskin

EUR ns 22
Født: 29.05.2013

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Lykke K. Simonsen & Rune 
Jensen

Resultater:
Hedensted 14  CAP
Vrå 14  CAP
Herning 14  CAP

GIP

DK Familys Only You 

SBI b  
Født 06-07-2012
Opdrætter og ejer: Berit Sigersen 
og René Nielsen
 
Resultater:
Kristianstad 14 CAGPIB NOM
Strøby 14  CAGPIB NOM
Strøby 14  CAGPIB
Årslev 14  CAGPIB, BOB1
Årslev 14  CAGPIB BIS
Hårlev 14  CAGPIB NOM
Hårlev 14  CAGPIB
Helsingborg 14  CAGPIB NOM

 JW

CH D’Eden Lover Inca, 
JW

PER n 

Opdr: Frederic Gaspard
Ejer: Kenneth og Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Køge 14  BIS BIV
Korsør 14  BIS
Örebro 14  BIS BIV
Örebro 14  BIS BIV
Kristianstad 14  BIS BIV
Kristianstad 14  BIS BIV
Strøby 14  NOM
Strøby 14  NOM
Dragør 14  BIS

SP 

SP Dushara Tatters and 
Rags

SOM n Født 30.03.2007
Opdrætter: Teresa Guldager
Ejer: Finn F. Hansen & Lene Raarup

Resultater:
Nærum 13  CAPS
Køge 14  CAPS
Køge 14  CAPS
Korsør 14  CAPS NOM
Kristianstad 14  CAPS
Strøby 14  CAPS
Trelleborg 14  CAPS
Trelleborg 14  CAPS
Hårlev 14  CAPS
Dragør 14  CAPS
Dragør 14  CAPS

Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel 
 præsenteret på siderne, skal du sende 
en mail til titeltager@felisdanica.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger som 
de fremgår her på siden samt et foto 
af katten.

Der modtages ikke links til download 
af fotos eller indscannede titelblade. 
Det skal være ren tekst, der kan kopie-
res direkte ind på siden
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I dette blad har vi desværre kun et mindre antal titeltagere med – dette 
skyldes tekniske problemer, som vi på det kraftigste skal beklage. Vi skal 
derfor opfordre til at I, at dersom en indsendt titel ikke er med i dette blad, 
gensender jeres titel-mail, så vi kan bringe dem i det næste blad.

Det vil være til stor hjælp for redaktionen, såfremt I benytter denne struktur 
til de indsendte oplysninger:

Titel: 
Kattens stambogsnavn: 
EMS kode: 
Fødselsdato:
Opdrætter:
Ejer:
Resultater:
”klub” ”årstal” ”certifikat”

IC

April Joy von Gott DK 

SBI g
Født: 12.02.2013

Opdrætter og ejer :
Nanna & Fl. Mikkelsen 

Resultater
Kristansstad 14 CACIB
Kristansstad 14 CACIB
Darak 14 CACIB

DSM

Despite of Destiny Terra 
Felis, CZ 

PER f 01 62
Født : 3.7.2009
 
Opdrætter : Michala Tajzichova
Ejer : Lis og Henning Larsen
 
Resultater: 
Bielsko – Biala 2012 BIS
Bielsko- Biala 2012 BIS
Zilina 2012  BIS
Zilina 2012  BIS
Køge 2014  BIS
Korsør 2014  BIS
Strøby 2014  BIS
Årslev 2014  BIS
Dragør 2014  BIS
Dragør 2014  BIS

CH

CH Ivanhoe von Gott DK 

SBI n
Født: 13.06.2013

Opdrætter og ejer 
Nanna & Fl. Mikkelsen 

Resultater
Hårlev 14 CAC BIV BIS
Hårlev 14 CAC BIV
Helsingborg 14  CAC BIV

PR

PR GIC DK Silkyvans 
Danny Diego

TUV n 62
FØDT: 18-11-2007

Opdræt: Lise Bech
Ejer: Malene Thrane Jørgensen

Resultater
Køge 14 CAP
Strøby 14 CAP
Dragør 14 CAP NOM



2 Certifikat udstilling 
– alle racer begge dage

Inviterede dommere:
Luigi Comorio All-round Italien
Marie Westerlund All-round Sverige
Olge Kommisarova All-round Estland
Flavia Capra I - II Italien
Glenn Sjöbom II - III Sverige
Cristiano Sandon II Italien
Marianne Roth III Danmark

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

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

Tilmelding- og afmeldingsfrist
15. oktober 2014 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  begge dage 07.00 – 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat kr. 250,-
Kun for medlemmer af DARAK
Pr. kat kr. 200,-
Kuld kr. 300,-
Veteran/Pensionis
(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: 15. oktober 2014.
Der  skal betales for alle tilmeldte katte opført i 
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest 
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside. 
Gælder også udstiller fra andre klubber. 
Betales via giro +01 9 00 39 75, v/Tanja Petersen, 
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby.
Angiv at beløbet dækker for udstillingen i 
Haslev  hallen. 

Dommerelever, stewarder og 
Specialklubber - kontakt:
Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@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
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg.
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun trykklar materiale modtages.
Deadline 15. oktober 2014

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
1. og 2. november 2014 – Haslevhallen, Sofiendalsvej 42B, 4690 Haslev

Breed BIS MCO lørdag og SBI søndag

1 










































 
 
  
  
 
  
 

  
  































 
 

























  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Eric Reijers, CZ; All round 
 Anette Sjøidin, S: I, II 
 Pia Nyrup, DK ; III, IV 
 Hanne Sofie Sneum, DK; All round 
 Ulrike Wahl, DK; II 
 
 
 
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 31. oktober kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 31 oktober  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 — husk tydelig 
angivelse af indbetaler! Sidste frist for 
indbetaling er 31. oktober 2014. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 

samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 31. oktober  
2014.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
15.-16. november 2014  

Vissenbjerg Idrætshaller,  Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg  
Bær selv udstilling   

Breed BIS lørdag: NFO  *  Breed BIS søndag: SIB 

Inviterede dommere (der har sagt ja):
S Michael Edstrøm I + II + IV
DK Lene Glem II
IS Mateinn Tausen III + IV
PL Henry Hornell All-round
DK Anne Køhn I + II
S Stéphanie Serraï III
Ret til ændring forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller med FD-tilmeldingsblanketten til: An-
nie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er d. 21. 
november 2014  eller når halkapacitet er nået. 

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, 
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmel-
dingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering 
for betaling på udstillingen! 
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere 
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Præmier
Præmier modtages med tak: 
praemier@racekatten.dk

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

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. In-
gen katte må forlade udstillingen før kl.19.00

Udstillingspriser – medlemmer af andre klubber
Pr. kat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  250
Kuld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  300
Veteran og pensionistklasse ekstra  . . . kr.  75
Avls- og opdrætsklasser  . . . . . . . . . . . kr.  75
Bestilt farvebedømmelse inden 
udstillingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100
Farvebedømmelsen på udstillingen  . . kr.  150
Kat uden for bedømmelse  . . . . . . . . . kr.  120
Kat alene i dobbelt bur  . . . . . . . . . . . kr.  320

Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur, 
såfremt halkapaciteten ikke opnås.

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

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  250
2. tilmeldte kat  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  225
3. og efterfølgende katte  . . . . . . . . .kr.  200
Kuld, uanset antal tilmeldte katte  . .kr.  300
Veteran/pensionist klassen - ekstra  . .kr.  75
Avls- og opdrætsklasserne  . . . . . . . .gratis
Til salg-bur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  150

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER 
AF RACEKATTEN

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

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være 
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være 
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstil-
lingen – dette gælder også revaccination.

Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 22. november 2014 – dette gælder også re-
vaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan 
katten ikke lukkes ind på udstillingen.

Standplads på udstillingen
Reserveres  på standudlejning@racekatten.dk. 
Husk at angive antal meter.

Racekattens internationale udstilling

Herlev Hallen
Tvedvangen 198, 2730 Herlev

Søndag d. 7. december 2014
NB! Ny indgang i stueplan – ingen trapper ned 

HUSK - at vi som  
altid kårer de  

3 flotteste julebure
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Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Marianne Nymann

dksoyanne@gmail.com

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Linda Seistrup

Lindaseistrup@mail.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

Gurli Petersen

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 26 47 79

formand@colourpointen.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Gurli Pedersen

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf. 29 92 59 78

gurli@betonica.dk

www.danskocicatklub.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

Maglemose 18, 4960 Holeby

Tlf.: 5460 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

Lene Glem

Tlf. 56 50 33 74

info@coogans.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

Sølvkatten af 1990 

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tove Asger Olsen

www.solvkatten.dk

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Tlf.: 86 27 28 19

private@susannatoldibugge.com

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Per Hilfling-Olesen

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand  

Tlf. 43 73 68 08

www.siameserogorientaler-klubben.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Felis Danica Specialklubber
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6-7 September 2014 To dage, to cert. Vorbasse JYRAK

27-28 September  2014 To dage, to cert. Skælskør Racekatten

18-19  Oktober 2014 To dage, to cert. Kolding Katteklubben

1-2 November 2014 To dage, to cert. Haslev DARAK

15-16  November 2014 To dage, to cert. Vissenbjerg JYRAK

7 December  En dag, et cert. København Racekatten

Danske udstillinger

En kattekapacitet takker af
Af Marianne & Lars Seifert-Thorsen

 

Fredag d. 31. oktober lakker karrieren 

mod enden for en af de høje fyrtårn i 

katte verdenen. Der holdes kombine-

ret 40 års Jubilæums & afskedsrecepti-

on i Kattens Værns lokaler på Sand-

ager 11, 2605 Brøndby for dyrlæge 

Tom Schantz Kristensen. Receptionen 

er sat til at vare fra kl.14.30 til 17.00

Skulle der være en enkelt derude for 

hvem navnet Tom Schantz Kristensen 

er ubekendt, så kan Toms karriere kort 

ridses op:

• Uddannet dyrlæge i 1969

• Egen klinik i Skovlunde i 1972, 

klinikken blev solgt i 2005

• Dyrlæge for Kattens Værn 1974 til 

2014 – deraf 40 års Jubilæet

• Medlem af Kattens Værns besty-

relse fra 1976 og er stadig medlem

• Formand for Kattens Værn 1978 til 

1982

 

Personligt har vi kendt Tom siden 

1981 med den første huskat Hr. Mand. 

Da vores første Abyssinier kom til i 

1986 var det helt naturligt at det var 

Tom i Skovlunde som var vores faste 

base, trods vores bopæl på Frederiks-

berg.

Tom har alle årene stået for os som en 

af de mest vidende, fagligt kompe-

tente og omsorgsfulde dyrlæge som 

både katte og mennesker kunne være 

heldig at falde i hænderne på.

Tom har altid holdt sig ajour og aldrig 

været bange for at gå foran. Han 

kastrerede uden at blinke vores første 

Abyssinier i 1986, da katten var bare 4 

måneder gammel. Det var en ganske 

fertil ung herre og for kattens skyld 

var det en god ide. Og det er det der 

altid har gennemsyret Toms arbejde: 

Hvad er bedst for katten?

Tom har på mange punkter sat sit 

fingeraftryk på kattens ve og vel. Det 

vil være for omfattende at nævne alle 

de punkter her. 

Men en ting er sikkert: Vi vil være at 

finde i Kattens Værns lokaler d. 31.10 

– ses vi?



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

www.zylkene.dk

Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

www.zylkene.dk
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