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KatteMagasinet er et vigtigt bindeled mellem Felis Danica, klubberne og medlemmerne, og vi har 
brug for dig, der kan sikre, at det udkommer 4 gange om året.
Opgaven går i al enkelhed ud på at samle materiale sammen til bladet. Vi vil gerne have et indhold, 
der har interesse for så bred en læserskare som muligt, sådan er der både er noget at komme 
efter for de erfarne opdrættere og de nye katteejere, og dem, der bare elsker katte. 
Du skal ikke, men må selvfølgelig gerne, selv skrive artiklerne, og du skal ikke sætte bladet op 
- den opgave løses af en professionel grafiker. Men du skal være god til at samarbejde og over-
holde deadlines.
Er du interesseret så kontakt KatteMagasinets ansvarshavende redaktør, Bette Lind, på 
 formand@felisdanica.dk eller på telefon 2440 1626 for yderligere oplysninger.

Redaktør søges til 
KatteMagasinet
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Få flere oplysninger og find forhandler på www.bivet.nu/dk

Viacutan® Plus
–  giver blank pels og sund hud

SCAN KODEN OG 
LÆS MERE OM 
VIACUTAN

SMARTPHONE

Viacutan® Plus har den afbalancerede sammen- 
sætning, der giver en optimal understøttelse af 
hudens funktion og som giver din hund eller kat 
blank pels.

I Viacutan® Plus kombineres essentielle omega-3 
fedtsyrer fra fisk med omega-6 fedtsyrer med højt 
indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø.

Desuden indeholder Viacutan® Plus  
naturlige antioxidanter i form af ekstrakt  
fra rosmarin og gurkemeje.

Viacutan® Plus kan desuden fungere understøt-
tende ved hudproblemer og kraftigt hårtab.

Køb Viacutan® Plus  
hos dyrlægen

Viacutan 2016 DK _ 210x148 mm + 3.indd   1 28-Jun-16   7:37:09 AM

Katteklubbens opdrættere får 30 dages gratis  
sygeforsikring til deres solgte killinger.  
Sygeforsikringen dækker 80 % af dine dyrlæge- 
udgifter, og gælder hele livet.

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

Bedste venner 
passer på hinanden

KILLINGER UNDER 4 MDR. FÅR

10 % RABAT
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Sommerferien er overstået, og vi skal 

igen i arbejdstøjet. Ja – altså nogen 

af os mere end andre. For vi er en del, 

der dobbelt-jobber i øjeblikket, fordi vi 

stadig, til vores store ærgrelse, mangler 

en redaktør til KatteMagasinet. Vi har 

alligevel prøvet at få samlet stof sam-

men, så der kunne blive et læseværdigt 

blad ud af det, men det har krævet en 

ekstraordinær indsats af vores trofaste 

grafiker, Vivi Fletcher, og det vil jeg gerne 

sige tak for! Sådan kan det dog ikke fort-

sætte – vi er nødt til at finde den person, 

der vil påtage sig at samle stof sammen 

til bladet og levere det til Vivi. Der er ikke 

tale om, at redaktøren selv skal skrive 

stoffet, men han eller hun skal skubbe til 

alle os andre, så vi leverer de gode artik-

ler og historier, og kontakte interessante 

personer, der kunne tænkes at ville dele 

deres viden med os. 

 Der er masser af støtte at hente, så man 

behøver ikke erfaring, blot interesse 

for opgaven, og gerne en fornemmelse 

for, hvad der gør sig i et blad, der både 

henvender sig til opdrættere med stor 

erfaring og til nye katteejere. Er du den 

person – eller kender du en, der kunne 

løfte opgaven, så kom endelig frit frem.

I juni fejrede Landsforeningen sit 60 års 

jubilæum med en udstilling i Middel-

fart. Det skulle have været en udstilling 

over 2 dage, men det stod forholdsvis 

hurtigt klart, at vi blev nødt til at ændre 

konceptet til en almindelig 2 certifikat 

udstilling, da det skortede gevaldigt på 

tilmeldinger. Det var vi kede af, men det 

blev alligevel til en rigtig dejlig udstilling, 

hvor vi havde masser af plads til både 

katte og specialklubber, og til de ikke 

særligt mange tilskuere, der lagde vejen 

forbi. Royal Canin var hovedsponsor for 

udstillingen, og vi er utroligt glade for 

den opbakning vi har fået her fra. Tak til 

Michael Bundgaard og Brian Sørensen og 

hele RC organisationen. Så alt i alt blev 

det en fin fejring. Temaet for udstillingen 

var Garden Party, og Inge Nord havde 

pyntet op med parasoller og liggestole 

i den helt store stil. Lørdag formiddag 

blev der serveret champagne fra den 

fineste græsplæne, hvor der var anrettet 

store mængder af de nysseligste små 

cupcakes, bagt og medbragt af Helene 

Carstensen. Der var mange andre, der 

gjorde en stor indsats både før, under 

og efter udstillingen og det er vi meget 

taknemmelige for.  Selve udstillingen 

blev afviklet i samarbejde mellem alle 4 

hovedklubber – tak for samarbejdet, og 

indsatsen, til jer alle!

Selvom vi af og til får verbale hug fra folk, 

der ikke lige synes at tingene går efter 

deres hoved, så er Landsforeningen Felis 

Danica stadig i god form, og vores posi-

tion i forhold til offentlige myndigheder 

og andre organisationer har aldrig været 

stærkere. Vi så selvfølgelig gerne, at 

efterspørgslen efter killinger var større, 

sådan at flere fik lyst til at være opdræt-

tere. 

Vores nye mentorråd er i fuld gang med 

at gøre klar til efterårets Diplomop-

drætterkurser, og vi håber, at den store 

søgning til kurserne fortsætter. Det er en 

styrke for både opdrætterne og for Felis 

Danica, at vi kan henvise til et formali-

seret kursusforløb – det giver respekt, 

og forhåbentlig tager ikke mindst nye 

opdrættere både viden og et netværk 

med sig fra kurserne.

Husk, at der den 1. november er deadline 

for opstilling af formandskandidater 

til formandsvalget i 2017. – se mere i 

vedtægternes §7 stk. 2.

Rigtig god fornøjelse med efterårets 

mange udstillinger, hvor vi forhåbentlig 

får en masse nye udstillere med, med 

de killinger de har anskaffet sig hen over 

sommeren.
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Formandens leder

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica



........ Så er ferien desværre slut for de 
fleste af os. Jeg håber I alle har haft 
en super ferie og fået ladet godt op til 
et travlt efterår med mange 
udstillinger og forhåbentlig mange 
killinger. 
 
I skrivende stund er der en uge til 
vores udstilling i Herlufmagle. Der er 
dejlig mange katte tilmeldt, og det er 
lykkedes at skaffe kat. 2 katte nok, så 
vi kan afholde Breed Bis på MCO om 
lørdagen og NFO om søndagen, det 
glæder vi os til.  
 
Der har desværre ikke været mange 
tilmeldinger på EXO og Persere, men 
det har nok sin naturlige grund, da 
mange langhårskatte ikke er i pels 
pga. sommeren. Forhåbentlig kommer 
der mange kat. 1 katte til vores næste 
udstilling i november i Strøby. 
 
 

Jeg ved rigtig mange skal til Wien på 
World Show incl. jeg selv. Det er jo 
altid en stor begivenhed og jeg /Darak 
håber på. at der kommer rigtig mange 
danske World Winnere, som vi kan få 
lejlighed til at fejre blot en uge efter 
WS på vores udstilling i Strøby. 
 
Til Jer som skal afsted , kom godt 
derned og hjem igen!!!!! 

Vi har stor efterspørgsel på at tage 
elever på vores udstillinger,  nu hvor 
de nye kategoriopdelinger er trådt i 
kraft. Desværre er vi også nødt til at 
sige nej til mange, da det er 
begrænset, hvor mange elever vi kan 
tage på vores udstillinger. Det kræver 
tit, at jeres katte er længere tid hos en 
dommer med elev, men I har heldigvis 
vist stor forståelse for det, og vi skulle 
jo gerne have uddannet flere dommere 
til gavn for os alle. 

Desværre har Annie Orhtmann valgt 
at trække sig fra Darak´s bestyrelse,  
et valg hun har taget, da hun har haft 
for meget at se til. Hun har, som 
mange har kunnet følge med i på 
facebook, haft en del projekter her i 
år. Men hun har lovet at være standby, 
hvis vi skulle få brug for hendes 
hjælp. En stor tak til Annie for det 
arbejde du har udført for Darak, og vi 
ønsker dig held og lykke med dine 
projekter, vi kommer selvfølgelig til at 
savne dit altid gode humør og sjove 
replikker. 
 
Heldigvis har vi Helle som har taget 
meget over fra Annie og Tanja som er 
indgået som hjælp i udstillings-
sekretariatet.  
 
Jeg ved I har knoklet for at få vores 
næste udstilling i Herlufmagle til at 
forløbe gnidningsfrit og I skal have 
stor tak for jeres kæmpe indsats. 

En tak skal også lyde til vores 
hovedsponsor Royal Canin.  De har i 
år været meget gavmilde over for os. 
Vi prøvede nogle røde fleecejakker af 
i Virum. Desværre viste det sig, at de 
var meget små i størrelserne, så nu har 
vi fået nogle røde skjorter, som 
forhåbentlig passer vores stewarder 
bedre. Vi har også fået en del hvide 
polo-shirts alt med Royal Canin / 
Darak logo på. Vi glæder os til at se 
vores stewarder i deres nye dress. 
 
Kan I nu alle have et godt udstillings-
efterår og pas godt på hinanden og 
jeres katte. 

Mange hilsner fra  
Darak´s bestyrelse 

Mette Usbeck 
Formand for Darak 

 
DARAK afholder jævnligt 
temamøder, som er åbne for alle  
interesserede. 
 
Se mere på DARAKs hjemmeside  
www.darak.dk 

 
E-mail:  
mette.usbeck@darak.dk 
 
Mød os på facebook:  
Dansk Racekatte Klub 

Back to work... 

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk 
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Richard Remvold  
Hollænderdybet 6 st. tv   
2300 København S 
Tlf. +45 51 80 03 66 
richard.f.remvold@darak.dk 
 
Chefsteward   
Torsten Jespersen   
Chr. Hansensvej 12 
4300 Holbæk 
chefsteward@darak.dk 

DARAKs bestyrelse 
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Kære medlemmer. 
Så gik en lang ”sommer” endelig, og 
det har været en blandet fornøjelse, 
også bortset fra vejret. 
I starten af august mistede vi des-
værre Gerda Andersen efter kort 
tids alvorlig sygdom. Vi mistede en 
dygtig konsulent, en fair medudstil-
ler, en hjertevarm opdrætter, en god 
ven; og mest af alt mistede vi et dej-
ligt menneske. Hun efterlader et 
stort savn hos mange. 
 
Vores juni-udstilling var overgivet til 
Felis Danicas jubilæumsudstilling. 
Vi havde en hyggelig weekend i 
Middelfart, og alle de faste arbejds-
bier var på plads og i sving nogen-
lunde som havde det været en al-
mindelig udstilling. Samarbejdet 
klubberne imellem forløb efter vores 
opfattelse upåklageligt :) 
 
Henover sommeren har vi brugt rig-
tigt lang tid på en stribe klager over 
opdrættere og udstillere, der i det 
store og hele alle bunder i at man 
ikke længere er venner, med lidt 
variation over temaet fra sag til sag.  
Vi er på det rene med at det kan 
gøre endda meget ondt når venska-
ber ophører, men i katteklubberne 
har vi ikke hverken tiden eller forud-
sætningerne til at klinke den slags 
skår. Vi er her for at hjælpe jer med 
at opdrætte, udstille og alt muligt 

andet i forbindelse med kattespor-
ten og det gør vi endda med glæde. 
Men vi er her ikke for at være dom-
mere i en boksekamp eller agere 
gårdvagter på udstillingerne. Kattes-
porten er faktisk bare en hobby, og 
vi skal kunne være her alle sam-
men.  Emnet er desværre ikke nyt, 
og jeg vil da gerne lige henvise til 
artiklen i KM 4-14 side 16-18.  
 
Herning udstillingen var som altid en 
oplevelse. I år havde vi forventet at 
skulle stå i stald 18 og 19, men kort 
før udstillingen blev vi i stedet tildelt 
et meget stort telt. Nu er vi jo seje 
jyder, så det tog vi med nogenlunde 
ophøjet ro. Men fredag var vejret 
ikke bare vådt men også blæsende, 
og om formiddagen tog en kaste-
vind i teltdugen, så teltet pludselig 
var ved at lette og nogle af burene 
væltede. Heldigvis fik vores kaosro-
buste udstillere hurtigt situationen 
under kontrol. TAK til alle der hjalp 
med at indfange de få katte der 
pludselig befandt sig i løs vægt i 
teltet.  Landsskueledelsen var med 
det samme meget lydhøre og for-
stod selvfølgelig at vi ikke kunne 
fortsætte i teltet. På rekordtid fik 
man fundet plads til os i en hal tilhø-
rende Herning Messecenter og et 
stort mandskab blev stillet til rådig-
hed til at hjælpe med at flytte al vo-
res habengut. Så lørdag morgen var 

vi klar til udstilling, men denne gang 
indendørs i en rigtig hal. Godt nok 
blev både tag og vægge stående, 
og publikummerne fandt os også 
uden problemer. Men lidt af lands-
skuestemningen gik nu tabt ved at 
rykke indendørs.  Hvor skal vi så 
være henne næste år? Det ved vi 
ikke endnu, men i hvert fald skal vi 
ikke være i noget telt; så meget er 
allerede fastslået. Vi ser frem til 3 
nye gode dage i Herning, uanset 
hvor vi skal være på pladsen. Fik 
jeg nævnt at vi i bestyrelsen er dybt 
taknemmelige for Rico Nielsens se-
je træk hvert eneste år med at stille 
bure op først på ugen?  
 
I september er det atter tid at vi er 
på fremvisning i Plantorama butik-
kerne ude omkring. Kom og vær 
med, det er en god mulighed for at 
give folk et lille indblik i racekatte-
sporten. 
 
Kattemagasinet mangler stadig en 
redaktør, og denne gang var det 
derfor vores tur til at samle materia-
le ind. En stor tak til alle der sprang 
til med artikler da jeg råbte om 
hjælp — vi HAR bare verdens bed-
ste medlemmer i JYRAK, tak for det 
til jer alle sammen :)  

   
 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 porto hvis det er noget 
der skal sendes!  
 
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: Udstillin-
ger, stamtavler m.v.  

Stambogssekretær  
Kategori I og II  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori III og IV  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
Tlf. 4099 9578 
stambog3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@jyrak.dk 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Anette Kampf,  3210 Vejby 
Tlf. 48 71 73 97 
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 Sønder-
sø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 Hor-
sens,  Tlf. 75 62 61 09;  nem-
mest på formand@jyrak.dk  

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

Kommende JYRAK begivenheder 
 

3.-4. september 2016: International udstilling i Vamdrup 
11. september 2016: JYRAK i Plantorama butikkerne 

18. september 2016: JYRAK på Min Ven Kattens  
hobbyudstilling i Odense 

19.-20. november 2016: International udstilling i Vorbasse 
26. november 2016: Herning Studiekreds  

hobbyudstilling i  Jethallen i Karup 
14.-15. januar 2017: International udstilling i Hørning 
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Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Forsekretariat:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
51 80 56 96  
kira@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, FU medlem: 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå  
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,  
weekend 17.00-19.00  
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk  
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Baysvænge 16, Yding  
8752, Østbirk   
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
24 82 59 51 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle 
Lykke SImonsen  
Vester Altanvej 42, 2. tv 
8900 Randers  
lykke@jyrak.dk *  22 71 53 69  
  
 
 

Glimt fra Herning ”sommeren” 2016 
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"The show must go on"
-          det var betingelserne på 
Felis Danicas Danish Open, da 
vi modtog beskeden om, at vores 
b-medlem og webmaster, Henrik 
Vaabengaard, var fundet død i 
sit hjem.

Da Henrik ikke mødte på ud stil-
lingen lørdag morgen, var vi med 
det samme klar over, at noget var 
helt galt.
Henrik skulle gå steward og 
havde katte på Felis Danicas 
topliste. Så noget ekstraordinært 
måtte være kommet på tværs, 
ellers ville han være kommet…

Henrik var klubbens webmaster 
og den, der troligt stod for at 
fotografere alle vinderkatte på 
udstillingerne til FB.
Et travlt og stressende job, som 
han klarede med glans og en lun 
bemærkning til de fl este.
En mand i sin bedste alder, dør 
ikke bare. Men det sker.
Og hvad med kattene?
Ja. De er en del af boet og må ikke 
bare fjernes…

Så, Kære venner;
Selv om vi alle er friske og 
raske, og ikke regner med lige 
at skulle checke ud, så lav et 
kattetestamente.
Jeg kunne forestille mig at Felis 
Danica har en blanket, som på en 
eller anden måde kan opbevares i 
Felis Danica.
Så ved efterladte og myndigheder, 
hvordan de skal forholde sig.
Og Felis Danica har et dokument, 
der bevidner det nye ejerskab i 
tilfælde af, at det er katte, som 
bliver brugt i opdræt.

Ud over at Henriks død efterlader 
os med et savn, efterlader det os 
også med nogle ubesatte poster:
Vi mangler en webmaster,
og vi mangler et b-medlem.
Det behøver ikke være én og 
samme person.
Så har du lyst til b-arbejde eller 
evner udi hjemmeside-pasning, 
så giv os en melding.

Næste opgave i klubben bliver 
udstillingen i Kolding d. 22. & 
23. oktober.
Som traditionen byder, er det 
vores Halloween udstilling. Vi 
kommer til at savne vores faste 
munk, men det skal ikke afholde 
Jer fra at klæde Jer ud og pynte 
Jeres bure.
Husk at der udtages Best of 
Best begge dage både for fertile, 
kastrater og killing/ungdyr - vi 
glæder os til at se mange af Jer i 
fuld udklædning.
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Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk

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

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

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

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

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

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

Suppleanter
Susan Jonassen

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

Efter en sommer, der måske ikke har budt 
på det bedste opholdsvejr, kommer der 
igen et efterår med masser af udstillinger 
og arrangementer.

En udstilling opstår ikke af sig selv. Vi har 
et godt og hårdtarbejdende udstillings-
udvalg, som klarer alt i forbindelse med 
udstillingerne. Til det arbejde kunne vi 
godt bruge nogle ekstra medlemmer. Og 
nej, det er ikke til at slæbe rundt på bure 
men alle de andre opgaver, der er på 
udstillingen. Den vigtigste egenskab for 
at være i udvalget er lysten til at være en 
del af udstillingerne. Det er både spæn-

dende og givende, idet arbejdet giver mange gode oplevelser med 
kattevenner. Personligt synes jeg, at det er en fantastisk følelse at stå 
tilbage efter en udstilling, der bare har kørt på skinner. 

Har du lyst til at prøve at se, hvad det vil sige at være med, så er 
der mulighed at være på ”prøve”, altså tage del i en udstilling, før, 
under og efter. Kontakt Pia eller Poul - så fi nder vi ud af noget. Det 
er helt uforpligtigende, og det kan allerede være på vores næste 
udstilling i Køge. 

På udstillingen i Køge håber vi at kunne præsentere noget helt nyt. 
Aftalerne er ikke helt på plads, men det håber vi sker snarest, men 
følg med på vores Facebook og hjemmeside. Blandt noget af alt det 
andet, vi kan tilbyde, er FUN-klasser for BEN – lørdag og BUR – 
søndag, ligesom vi vil prøve junior-handling, som jo er populært i 
andre klubber.

Husk i øvrigt det er Køgehallerne og IKKE Rishøjhallen, der ligger 
lige om hjørnet.

Andre arrangementer, der ligger lige om hjørnet, er et medlemsmø-
de, hvor Susanne Wehnert vil komme og øse ud af sin viden om FIP 
den 8. September - du kan måske nå at komme med? - samt endnu 
et biblioteksmøde. Vores første møde er beskrevet i forrige nummer 
af Kattemagasinet. Nu håber vi at kunne gentage succesen. 

Det er ikke på grund af solstik, at jeg nu nævner juleudstilling og 
julefrokosten,men derimod at udgivelsen af Kattemagasinet og 
vores datoer for vores decemberarrangementer ligger tæt på hinan-
den. 

Sæt kryds i kalenderen søndag den 4. december, hvor Racekatten 
afholder Danmarks hyggeligste katte-juleudstilling i Herlevhallen. 
Vi vil som traditionen byder præmiere de tre fl otteste pyntede bure 
ligesom den bedst udklædte nisse, lille eller stor, vil blive hædret.

En anden traditionel begivenhed er Racekattens hyggelige og suc-
cesfulde julefrokost lørdag den 10. december. Ud over spisning 

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
Trine Winkel
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

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

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

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

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

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Kenneth Piral Didriksen
Pia Robdrup

Konsulenter:

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

Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Adfærd
Michelle Garnier
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

holder vi rafl espil og udleverer juletræet fra juleudstillingen til den 
heldige vinder af lodtrækningen. Her kommer både børn og voks-
ne, medlemmer fra øst og vest, endda fra Sverige. Vi kan sagtens 
være fl ere, så reservér allerede nu datoen. 

Venlig hilsen Poul

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

Racekatten inviterer medlemmerne til årets julefrokost

Lørdag den 10. december 2016 klokken 13.00

Risbjerggård, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre

Gode parkeringsforhold!

Kom og vær med til et hyggeligt arrangement, med kattesnak og 
god mad.

• Racekatten er vært for øl og sodavand, gløgg og æbleskiver, 
samt kaffe og te. I skal selv medbringe en ret og tilbehør til den 
fælles julebuffet. 

• Der vil være en slikpose til børn under 14 år, så husk at skrive 
hvor mange børn der deltager!

• Alle deltagere, børn som voksne, medbringer en gave til 20 kr. 
til pakke-leg.

Julefrokosten er for medlemmer af Racekatten, men hvis du gerne 
vil medbringe en gæst, som ikke er medlem af klubben, kan det 
lade sig gøre - pris kr. 50,- for en voksen og kr. 25,- for et barn.

På Racekattens udstilling i Herlev kan man deltage i lodtrækning 
om hvem, der skal have Racekattens juletræ med hjem efter jule-
frokosten. Dette er en ny og hyggelig tradition i Racekatten!

Sæt kryds i kalenderen, og reserver dagen til Racekattens julefest.

Tilmeldingen er bindende, og der skal være mindst 15 deltagere for 
at festen bliver afholdt. Tilmelding: b-lene@racekatten.dk

Sidste tilmeldingsfrist er den 1. december 2016
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FIFes regel om max. 3 kuld per 24 mdr. 

er sådan udformet, at der altid kræves 

tilladelse fra FIFe medlemmet (her FD).

Der er ingen automatik i at en dyrlægeer-

klæring giver ret til at overtræde reglen. 

FDs tilladelse skal altid indhentes.

Felis Danica vil derfor med virkning fra 

1.1.2010 kræve følgende:

Hvis en opdrætter ønsker at lade en hun-

kat parre, og denne parrings eventuelle 

resultat vil medføre, at hunkatten får 

mere end 3 kuld inden for de seneste 24 

mdr. skal følgende foretages inden par-

ringen foretages:

1.  Få udfærdiget en attest fra en dyr-

læge, der attesterer at

 a.  en sådan parring er nødvendig af 

hensyn til kattens trivsel og eller 

helbred, med angivelse af grunden 

hertil

 b.   en sådan parring er ønskelig af 

hensyn til kattens trivsel og eller 

helbred, med angivelse af grunden 

hertil

2.   Indsende denne attest til Felis Dani-

cas stambogsfører,

  Såfremt dyrlægeattesten er udfær-

diget iflg. punkt 1.a. gives tilladelsen 

omgående, såfremt der ikke tidligere 

har været givet dispensation i forbin-

delse med den pågældende hunkat. 

  Stamtavlerne udfærdiges til normal 

takst.

  Såfremt dyrlægeattesten er udfær-

diget iflg. punkt 1.b. kan tilladelsen 

gives efter vurdering i FU, såfremt der 

ikke tidligere er givet dispensation 

i forbindelse med den pågældende 

hunkat.

  Stamtavlerne udfærdiges til dobbelt 

takst.

3.   Såfremt der ikke foreligger en dyrlæ-

geattest kan opdrætter ansøge Felis 

Danica om dispensation af avlsmæs-

sige årsager. Denne dispensations-

ansøgning indsendes til Felis Danicas 

avlsråd, der vurderer ansøgningen 

og videresender den til FU med 

anbefaling om godkendelse / afslag, 

hvorefter FU tager stilling til ansøg-

ningen og meddeler evt. dispensation 

til opdrætteren, under forudsætning 

af at der ikke tidligere har været givet 

dispensation i forbindelse med den 

pågældende hunkat.

  Stamtavlerne udfærdiges til dobbelt 

takst.

Der kan maksimalt udstedes én dis-

pensation til overtrædelse af 24-mdrs. 

reglen til en given hunkat. Overtrædelser 

uden dispensation vil medføre sanktion.

Nyt fra Felis Danica

Vejledning til opdrættere 
om 24-mdrs. reglen

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica
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Norske Skovkat             
er unik           

Din

- ligeledes er dens foderpiller

NYHED

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

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

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

Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid 
knoglestruktur, og har en naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at 

den er aktiv af natur. Den har en enestående dobbelt pels, der kræver pleje og 
et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. Derfor har Royal Canin 

udviklet specielt dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

En unik foderpille opmuntrer katten til at tygge ordentligt og hjælper med 
at reducere spisehastigheden takket være sin eksklusive størrelse, form og          
tykkelse. Foderet bidrager til at fjerne hårboller naturligt, er rig på fedtsyrer    

for at understøtte hudens sundhed og opretholde tilstanden af pelsen.        

ELEGANT, UDTRYKSFULDE 
MANDELFORMEDE ØJNE, OG EN FANTASTISK 

HJERTEFORMET HALSKRAVE ...

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

http://www.royalcanin.dk


18

Det skal jeg prøve at kaste lidt lys over 

– i hvert fald hvordan det foregår hos 

JYRAK. Det er nemlig mig, der sammen 

med de andre i sekretariatet, der har 

med dit certifikat at gøre.

Først en lille praktisk forklaring: En 

bedømmelses seddel består af 3 dele. 

Bedømmelsen, som du senere får sam-

men med certifikatet, en gennemslags 

side som jeg vil kalde mellemsiden, samt 

gennemslags side nr 2, som jeg vil kalde 

bagsiden. Hos dommeren har stewarden 

ansvaret for at få papirerne samlet sam-

Certifikatets 
vej til dig 
På udstilling har du måske undret dig 
over hvorfor dit certifikat ikke er dukket 
op, selvom klokken nu er 14.00 og du var 
til bedømmelse i formiddags?

Af Kira Marseen

Udstillingssekretær, Jyrak

Thomanis Letty, NFO n 23. Ejer og opdrætter: Annie Dahl
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Agria Dyreforsikring 
– den bedste dækning 
hele livet

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

Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer, 
 uanset alder

Vi skræddersyr dækningen, så den passer til 
 dine behov

Tegn forsikringen inden hvalpen er 4 måneder
 – så får du ansvarsforsikringen med i købet

Man ved aldrig, 
hvornår man får brug 
for en sygeforsikring

Spar 10%
lige nu*

Spar 10%
lige nu*

* 10% kampagnerabat på første 
års præmie.

Din pote ser
lidt skæv ud!

Gjorde
det ondt?

Hvad
skete der?

48002 Annonce_108x280_alle.indd   2 25-02-2016   12:31:55

men og afleveret til mig i sekratariatet. Er der mange katte i 

samme farve og klasse osv, bliver det til en del papirer som 

bliver samlet i en bunke. Så skal bagsiden rykkes af- den 

beholder dommeren. Allerede her er der en chance for at 

rækkefølgen ikke længere er ”rigtig”.

Når stewarden afleverer papirerne hos mig sker det i min 

indbakke på bordet. Den prøver jeg så vidt muligt at holde 

tom, men jeg har også andre opgaver samt udstiller også 

indimellem. Er jeg så væk i fx en halv time, kan din bedøm-

melse nu ligge nederst i bunken.

Jeg skiller bedømmelse og mellemsiden ad, mellemsiden 

sættes i en mappe og bedømmelsen kommer nu i en ny 

indbakke. Den indbakke står hos dem der taster. Her er der 

igen mulighed for at papirerne bliver blandet.

Resultatet fra bedømmelsen bliver tastet ind i systemet og 

certifikatet printes.

Så skal certifikatet clipses sammen med bedømmelsen 

og det kontrolleres at det passer sammen. Her er igen rig 

mulighed for at rækkefølgen brydes.

Til sidst sorteres de ud i bunker under hver dommers navn 

og de kan afhentes.

Men der er også en anden faktor i spil.

Nemlig BEST IN SHOW. 

Vi prioriterer at få startet så hurtigt som muligt efter dom-

merne er færdige, så vi alle kan komme hjem. Så snart 

dommerne er færdige, starter en hektisk periode i sekreta-

riatet hvor fokus er på BEST IN SHOW. I den periode ligger 

certifikaterne så stille. Når sceneshowet er startet, så går 

de tilbageværende i sekretariatet så i gang med certifikater 

igen. 

Og så kan der indimellem være tvivlsspørgsmål eller andet 

som gør at papirerne skal en tur forbi dommeren igen.

Så derfor kan vejen fra dommer til færdigt certifikat godt 

blive lang.

Vi ses snart på en udstilling derude.
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Lørdag den 6. august 2016 mistede kat-

tesporten en af sine ildsjæle, da Gerda 

Andersen tabte kampen mod kræft efter 

en kort, intens sygdomsperiode. Gerda 

og Erik Andersens liv i kattesporten 

startede for 30 år siden, da de i 1986 var 

heldige at få lov at købe den blåmaskede 

birma hun, Jente See-Nuan. Det var 

dengang man måtte stå på venteliste i 

lang tid for overhovedet at kunne købe 

en birma. Jente blev starten på 30 års 

livsværk i kattesporten for Gerda og 

Erik. Jente blev udstillet rundt omkring i 

Europa, og opnåede titlen Grand Interna-

tional Champion og efter endt avlskar-

riere Premier. 

Hun er selvfølgelig også årsagen til det 

kendte stamnavn, Jente’s. Jente fik 5 fine 

kuld, og i det sidste kom Jente’s Orson, 

en dejlig blåtabbymasket han, som blev 

Gerda og Eriks første avlshan. Orson blev 

ligeledes udstillet flittigt og blev Gerda 

og Eriks første Europa Champion. I det 

hele taget blev det til en hel stribe dejlige 

hellig birma-katte gennem årene, fra det 

første kuld i 1990 til det sidste, som kom 

til verden iår under Gerdas sygdomspe-

riode. Ialt 373 dejlige katte er født og op-

vokset med stamnavnet Jente’s gennem 

årene. I 2008 fejrede vi Gerda’s ”100 

kulds jubilæum” ved en festlig surprise 

fest i forbindelse med JYRAKs udstil-

ling i Odder. Antallet af glade gæster 

understregede hvor afholdt Gerda var. 

Allerede tidligt blev Gerda udnævnt som 

konsulent for JYRAK, og det er en meget 

lang række nye og gamle opdrættere, 

der har nydt godt af Gerdas hjælp og 

viden gennem årene.

 Studiekredsene og specialklubberne har 

nydt godt af hendes kyndige vejledning 

ved foredrag om kattefødsler mange 

gange gennem årene.

Gerda satte barren højt, og med enkle 

midler var hun et lysende eksempel i 

kattesporten, som enhver burde kunne 

efterfølge med lethed, men som allige-

vel bliver svært at gøre efter: Hun delte 

villigt ud af sin viden og hjælpsomhed. 

Hun talte aldrig dårligt om nogen eller 

grimt til nogen, eller deltog i trakasserier 

i kattesporten. 

Hun var altid en fair og værdig medud-

stiller. Altid viste Gerda vejen fremad og 

viste os hvordan kattesporten hurtigt 

kunne blive et bedre sted ved sin optræ-

den. Hun har givet os så meget, og det er 

med taknemmelighed og ydmyghed at 

vi har nydt godt af at have hende iblandt 

os i så mange år. 

Erik har mistet sin hustru gennem 43 

år. Jan, Torben og Jørgen har mistet sin 

mor. Linda har mistet en nær veninde. 

Og kattesporten har mistet en fantastisk 

ildsjæl, hvis indflydelse vil blive husket 

i mange år fremover. Tak for indsatsen 

Gerda! Ord kan ikke beskrive hvilket savn 

og tomrum du efterlader, men altid vil vi 

bære mindet om dig med glæde. 

På vegne af JYRAK; 

Susanne Wehnert

Mindeord

Gerda Andersen
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Støtter kattens naturlige 
forsvarsmekanismer

Aptus® FeliLysin indeholder den essentielle aminosyre L-lysin 
og DMG, som begge understøtter kattens immunforsvar. 

FeliLysin anbefales som et kosttilskud til kat, fordi L-lysin ikke 
altid er til stede i tilstrækkelige mængder i det daglige foder. 

For mere information besøg www.aptuspet.com

FeliLysin™

International dommer for korthår Birgit 

Nehammer døde den 30 juli 2016, 90 

år gammel. Hun opdrættede Burma og 

Burmilla under stamnavnet THAMAKAN. 

Birgit var gift med Kgl. Musiker Palle 

Nehammer der   igennem livet støttede 

hende og investerede i de mange katte 

der fyldte hjemmet i Holte. Birgit var 

en person, munter og realistisk og altid 

parat til at hjælpe. Hun var strikke expert 

og leverede i mange år opskrifter og 

modeller til ugebladene. Birgit Neham-

mer var den i Danmark som først interes-

serede sig for at opdrætte Burmilla, der 

var opstået ved en ikke planlagt parring 

med en blå Burmeser og en silver shaded 

Chinchilla, i England 1981. I 1984 star-

tede hun det store avlsprogram og efter 

mange års spændende arbejde fik hun i 

samarbejde med andre opdrættere, god-

kendt racen og standarden for Burmilla 

i FIFe, året 1994. En flot præstation og 

succes hvor resultatet blev en smuk og 

blid racekat. Birgit trak sig tilbage i 2004 

og tilbragte de sidste år på plejehjem, 

hun efterlader sig sine voksne børn og 

børnebørn.

Æret være hendes minde.

Aase Nissen

Mindeord

Birgit Nehammer
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Opdræt kan være et puslespil med fertile 

katte, der helst skal trives sammen. Det 

kører ikke altid på en snor, og parrings-

planerne kan man blive nødt til at ændre 

i forhold til flokkens trivsel.

Vi havde en ung hunkat, der var i 

konstant løbetid, en hunkat, der blev de-

primeret, når de andre havde killinger og 

en hankat, der var begyndt at storstrinte 

efter et damebesøg i Norge. Vi valgte 

derfor at få to kuld mere i 2015. Nika 

fødte d. 11/10-15 og Fleur 17/10-15 - to 

fine kuld og mødrene passede dem til 

UG.

De blev født i stuen og boede i hver sin 

ende af en 3-dobbelt sturdie, og der var 

fred og idyl til det første kuld blev 14 

dage og begyndte at udforske verden. 

Da mente Fleur, at hun skulle overtage 

alle killinger og brugte al energi på at 

holde Nika væk fra killingerne. Fleur blev 

derfor flyttet til badeværelset med sine 

killinger.

Killingernes trivsel var i top, eneste mi-

nus var Fleur. Hun var så fokuseret på de 

andre killinger, at vi måtte holde lukket 

til badeværelset, da hun ville stjæle dem 

og gik til angreb på husets andre katte.

Begge kuld stortrivedes og fra 5-uger-

salderen fik de lov til at begynde at 

udforske huset, men desværre var Fleur 

ikke enig i, at hendes killinger skulle have 

lov til at forlade badeværelset og være 

sammen med det andet kuld. 

Fleur fik derfor et par gange om dagen 

en tur i løbegården alene, så hendes 

killinger kunne få lov til at udforske 

verden. Og det var en fryd med 9 skønne 

killinger med fuld fart på. 

Killingerne fik 1. vaccination knap 9-10 

uger gamle, og efter en uge begyndte 

den ene af Nikas at køre op og ned i vægt 

og med feber on/off, men hun spiste, 

drak og legede som vanlig. Hun blev un-

dersøgt hos dyrlægen, men der var intet 

at bemærke, så vi forventede, at det var 

en reaktion på vaccinen.

D. 31/12-15 syntes vi Twister virkede lidt 

rund, men hun havde ingen feber, hun vi-

ste ingen tegn på smerter, og hun spiste 

og drak fint. 

D 1/1-16 var Twister meget rund og 

virkede mat, så vi kontaktede dyrlægen. 

Vi valgte at taget alle killinger med, både 

fra de to kuld født i oktober og de to 

killinger, som var tilbage fra sommerkul-

det, for hvis det skulle være smitsomt, så 

ville vi gerne være på forkant. De fik lov 

til at rende rundt og undersøge klinik-

ken, mens Twister blev undersøgt og 

Når FIP slår 
knockout 

Af Jeanette og Knud Erik
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En normal morgen, med en flok sultne killinger

JeaTri’s Twister - Der er 15 timer mellem disse to billeder, men hun havde ikke væske i bugen
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Blodprøvesvar fra Filur 

Owner Trillingsgaard, Jeanette Order ID 70064156 
Animal Cat Filur Laboratory No. VM561074/26.01.2016 
Material serum, EDTA blood, NaF blood   
 
Test Result Sign Reference value Unit Remark 
Large Feline Profile   

   
Kidney: 
Urea (BUN)    6.1    5.7 - 13.5  mmol/l   
Creatinine    24    < 168  umol/l   
SDMA (EIA)    11    0 - 14  ug/dl  2) 
IDEXX SDMA is a new kidney biomarker; results >14ug/dl are suggestive of 
kidney disease. For more information visit www.idexxsdma.com 
Sodium    137  -  147 - 159  mmol/l   
Inorganic Phosphate    2.1    0.8 - 2.2  mmol/l   
Liver: 
Bilirubin    15.7  +  < 6.8  umol/l   
ALT (GPT)    22    < 175  U/l   
GGT    4    < 5  U/l   
AST (GOT)    83  +  < 71  U/l   
GLDH    5    < 11  U/l   
Pancreas: 
Glucose    5.6    3.5 - 7.8  mmol/l   
Cholesterol    4.3    < 8.5  mmol/l   
Cholesterol  (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l 
Fructosamine    164  -  190 - 365  umol/l   
Muscle: 
CK    311    < 542  U/l   
LDH    183  +  < 182  U/l   
Triglycerides    1.4    0.2 - 4.9  mmol/l   
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l 
Serology: 
FeLV (antigen)  
   Feline leukaemia virus negative    negative    3) 

FIV ( antibodies ) 
Feline immunodeficiency virus    negative    negative    4) 
FIP/Coronavirus (antibodies)  
  Feline infectious peritonitis 1:400      titre  5) 

Serum electrophoresis   
(agarose gel)   
Total protein    67    59 - 87  g/l   
A/G    0.34  --  > 0.57     
Albumin (%)    25.6  --  44.5 - 62.3  %   
alpha-1 globulin (%)    3.9    2.2 - 7.6  %   
alpha-2 globulin (%)    20.3  ++  5.7 - 19.9  %   
beta-1 globulin (%)    11.8  ++  2.8 - 11.3  %   
beta-2 globulin (%)    13.6  ++  3.1 - 11.7  %   
gamma globulin (%)    24.8  ++  5.9 - 23.0  %   
Albumin (abs.)    17.2  --  31.0 - 47.0  g/l   
alpha-1 globulin (abs.)    2.6    1.6 - 5.2  g/l   
alpha-2 globulin (abs.)    13.6  ++  4.0 - 12.8  g/l   
beta-1 globulin (abs.)    7.9  ++  1.9 - 7.4  g/l   
beta-2 globulin (abs.)    9.1  ++  2.0 - 8.5  g/l   
gamma globulin (abs.)    16.7    3.6 - 16.9  g/l   
Haemogram   

   
Leukocytes    18.5  +  6 - 11  G/l   
In stressed cats                                        up to 18 
Erythrocytes    4.2  -  5 - 10  T/l   

Udtrukket væske fra Filur.

JeaTri’s Filur

JeaTri’s Filur Filur 10 dage før han udviklede våd FIP
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blev efterfølgende undersøgt en for en. 

Ingen af de andre killinger fejlede noget, 

men Twisters lever fungerede ikke, så 

hun blev sendt over regnbuebroen - ikke 

ligefrem den bedste start på det nye år. 

Søndag d. 24/1-16 syntes vi, Filur var lidt 

mærkelig, men ingen feber, han spiste 

og drak og legede da også med de andre 

i løbet af aftenen. Efter de havde fået 

deres vådfoder, bemærkede jeg, at Filur 

var noget rund, men tænkte, han vel 

bare havde grovædt. Mandag morgen 

var han meget rund, samtlige killinger 

blev tjekket med vægt og temperatur. 

Filur havde ingen feber, men det havde 

to andre, og der blev ringet til dyrlægen, 

hvor vi fik en tid kl. 11.

Alle kattene blev nu tjekket med vægt, 

temperatur, mund osv., men jeg fandt 

ikke noget ved de voksne, så de blev 

hjemme, og jeg tog alle killinger med til 

dyrlægen.

Dyrlægen fik transportkassen med killin-

ger ind i klinikken, mens jeg gik for mig 

selv, så hun kunne iagttage killingernes 

adfærd uden påvirkning fra mig. Da jeg 

kom ind, sad hun stadig på gulvet, og jeg 

spørger; ”hvad tror du??” Hendes svar 

er: ”Det ligner meste af alt FIP i forhold 

til, hvad jeg har set, men prøver må vise, 

om jeg har ret.”

Jeg valgte at ringe til Susanne Wehnert 

(min klubformand, som også er syg-

domskonsulent i klubben) og sagde; ”lo-

kummet brænder” og forklarede hende 

forløbet. Susanne afviste FIP på så unge 

killinger, men sagde, at der skulle laves 

en stor blodprøveprofil på Filur i første 

omgang - så måtte vi se, hvad den viste.

Han blev bedøvet, og dyrlægen valgte 

først at tjekke bugen for væske. Den 

bette fyr havde næsten 200ml i bugen  

Jeg fik desværre ikke taget billeder af 

Filur før og efter, at væsken blev fjernet.

Blodprøven var ikke helt så nem, da der 

stort set ikke var blod i ham, så det blev 

taget direkte i hjertet, og han blev efter-

følgende sendt over regnbuebroen.

Kung Fu var sløj med feber, men egentlig 

ikke rund at se på. Dyrlægen valgte dog 

lige at se, om der skulle være væske i 

bugen på ham. Det var der desværre.

D. 27/1-16 fik vi svar på Filurs blodprø-

ver, og de efterlod desværre ingen tvivl: 

Han havde FIP.

D. 28/1-16 var vi til kontrol med Kung Fu, 

han havde udviklet mere væske i bugen 

og blev sendt over regnbuebroen.

D. 9/2-16 måtte vi erkende, at det var 

galt med Sherlock. Han havde nærmest 

konstant 40° i feber, og vægten kørte op 

og ned, så der blev bestilt tid til blod-

prøve. Vi fik det fulde svar d. 16-2-16: 

Han havde tør FIP.

Laguna, Agatha, Hercule og Miss Marple 

havde et par dage med feber on/off midt 

i januar. Det var en stor glæde, at de så 

ud til at gå fri. 

Lagunas rejse til Norge var blevet aflyst 

allerede i januar, men da de jo havde 

betalt for rejse og ophold i Danmark, 

ville de så gerne have lov til at komme 

på besøg, og selvfølgelig måtte de det. 

Da de kom, ville de så gerne have hende 

alligevel, og de havde været inde og læse 

alt materiale, jeg havde sendt dem om 

corona og FIP. Vi nænnede ikke at sige 

nej, og Laguna rejste til Norge d. 19/2-

16. Laguna tog turen til Norge i stiv pote 

og flyttede ind, som om hun havde boet 

der altid.

Fakta om FIP
FIP (felis infektiøs perotonitis) er en frygtet 

sygdom, der kan ramme alle racer.

Navnet betyder smitsom bughindebetæn-

delse, men det er misvisende da man for 

længe siden har fastslået at sygdommen i ud-

brud ikke er smitsom. Sygdommen hænger 

nært sammen med smitte med coronavirus. 

Der er en tydelig genetisk faktor involveret i 

hvilke katte der ender med at udvikle FIP.

Forældrevirus er meget smitsomt, men rela-

tivt fredelig og giver normalt kun få sympto-

mer, og er frem for alt ikke dødeligt. 

Hvor forældrevirus er relativt fredelig, er 

den muterede form derimod altid dødelig. 

”Fordelen” ved den muterede form er at 

den flytter sig fra tarmen og hæfter sig til 

macrophagerne og flyder hermed rundt i 

kroppen og finder et sted hvor den kan gøre 

skade. Den eneste gode nyhed i denne sam-

menhæng er på grund af dette, udskilles FIP-

virus ikke med afføringen og en kat med ud-

brud er normalt ikke smitsom. Hvis man har 

en kat i udbrud, er der altså ingen grund til at 

gå i panik og forsøge sig med komplicerede 

karantæneforanstaltninger. 

FIP findes i 2 former; våd og tør. Den våde 

form er relativt let at diagnosticere, da bug- 

og/eller brysthule fyldes med strågul væske 

- heraf stammer navnet oprindeligt. Syg-

domsforløbet er ganske kort, ofte ikke over 

en uge.  Den tørre form kan være sværere at 

diagnosticere korrekt. Sygdomsforløbet kan 

tage uger op til nogle måneder med uspci-

fikke symptomer, med utrivelighed som 

det mest indlysende. Den tørre form kan 

opstå alle steder i kroppen, primært i indre 

organer og centralnervesystemet. Diagno-

sen stilles ved at sammenholde symptomer 

med blodprøvesvar. Patienten vil ofte være 

anæmisk, og som udgangspunkt søger man 

efter forhøjet globulin tal, for lavt lymfocyt 

tal og albumin:globulin ratio under 0,6.  

Corona titer er ofte med på blodprøvesvar, 

men det er vigtigt at understrege at i sig selv 

er titertallet uden betydning.  Der findes 

ingen behandling udover palliativ, og der 

findes ingen vaccine. Patienten dør beklage-

ligvis altid af FIP.
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Blodprøvesvar Scherlock 

Owner Trillingsgaard, Jeanette Order ID 70064157 

Animal Cat Scherlock Laboratory 
No. VM608650/11.02.2016 

Material serum, EDTA blood, smear, NaF blood    
Test Result Sign Reference value Unit Remark 
Large Feline Profile   

   
Kidney: 
Urea (BUN)    3.1 - 5.7 - 13.5 mmol/l   
Creatinine    38   < 168 umol/l   
SDMA (EIA)    6   0 - 14 ug/dl 1) 
IDEXX SDMA is a new kidney biomarker; results >14ug/dl are suggestive of 
kidney disease. For more information visit www.idexxsdma.com 
Sodium    144 - 147 - 159 mmol/l   
Potassium    3.2 - 3.3 - 5.8 mmol/l   
Inorganic Phosphate    1.8   0.8 - 2.2 mmol/l   
Liver: 
Bilirubin    5.5   < 6.8 umol/l   
ALT (GPT)    91   < 175 U/l   
Alkaline phosphatase    14   < 73 U/l   
GGT    2   < 5 U/l   
AST (GOT)    62   < 71 U/l   
GLDH    1   < 11 U/l   
Pancreas: 
Glucose    8.2 + 3.5 - 7.8 mmol/l   
Cholesterol    3.4   < 8.5 mmol/l   
Cholesterol  (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l 

Fructosamine    194   190 - 365 umol/l   
Muscle: 
CK    190   < 542 U/l   
LDH    206 + < 182 U/l   
Calcium    2.2   2.2 - 2.9 mmol/l   
Magnesium    0.8   0.6 - 1.1 mmol/l   
Triglycerides    0.4   0.2 - 4.9 mmol/l   
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l 
Serology: 

FeLV (antigen)  
   Feline leukaemia virus negative   negative   2) 

FIV ( antibodies ) 
Feline immunodeficiency virus    negative   negative   3) 
FIP/Coronavirus (antibodies)  
  Feline infectious peritonitis 1:400     titre 4) 

Serum electrophoresis   
(agarose gel)   
Total protein    87   59 - 87 g/l   
A/G    0.44 -- > 0.57     
Albumin (%)    30.6 -- 44.5 - 62.3 %   
alpha-1 globulin (%)    1.8 -- 2.2 - 7.6 %   

Blodprøvesvar for Sherlock.

Laguna flyttede kvit og frit til Norge, vi nænnede ikke at sige nej.

KorZhik’s Sherlock Holmes

KorZhik’s Sherlock Holmes
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Efter Laguna flyttede, blev Agathe stille 

og mat. Det gav anledning til megen 

bekymring; var det FIP, eller fordi hun 

manglede sin puttemakker? Efter en uge 

blomstrede hun op igen.

D. 8/4-16 kom der besked fra Norge. 

Laguna spiste ikke og var blevet tynd 

og trist. D. 11/4-16 kom der svar på 

blodprøverne. Laguna havde tør FIP og 

blev sendt over regnbuebroen.  Denne 

besked slog langt hårdere end de første, 

da vi havde så store håb for hende i det 

nye hjem.

Alle 4 killinger af Nikas er nu sendt over 

regnbuebroen. Vi havde slet ikke FIP i 

tankerne, da Twister blev syg, men vi er 

ikke i tvivl om, at det nok også var FIP.

Kun én af Fleurs killinger har udviklet FIP 

pt.

Perry, som flyttede inden alt dette skete, 

stortrives i det nye hjem. 

Hercule er også flyttet hjemmefra 3 dage 

efter Laguna og er flyttet ind i det nye 

hjem, som har han været der altid 

Agatha og Miss Marple er stadig hjem-

me, og vi nyder vores to skønne tøser <3 

Det har været en hård tid! Én ting er at 

sende killingerne over regnbuebroen en 

for en. Men at skulle slås med fordomme 

og uvidenhed fra andre har været det 

værste. At blive kontaktet og opfordret 

til, at vi skal holde os væk fra show for 

ikke at smitte andre katte, har virkelig 

kunnet sparke benene væk under én.

Vi håber inderligt, at andre kan lære lidt 

af vores historie, for corona og FIP kom-

mer uden varsel, når man mindst venter 

det. Vi har bare lige ramt den parring, 

der ikke skulle laves - det er jo svært at 

se på forhånd - men nøj, det er hårdt! 

Opdræt bliver rykket til en anden dimen-

sion, når man har været den tur igen-

nem. Vi håber inderligt, at koden snart 

bliver knækket, så andre bliver skånet for 

den samme oplevelse.

Laguna - Kung Fu - Filur, de vil altid have en helt speciel plads i vore hjerter, sammen med Twister og Sherlock

Udtrukket væske fra Kung Fu.
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Diplomopdrætter-
uddannelsen 
modul 1 og 2
Så er det atter blevet efterår og dermed 

tid til at starte op på efterårets diplom-

opdrætteruddannnelser.

Hvis du ikke allerede har hørt om Felis 

Danicas Diplomopdrætteruddannelse, 

så er det en uddannelse som udbydes 

til medlemmerne af de 4 hovedklubber. 

Hvert modul foregår både i øst og vest 

af landet.

Uddannelsen er delt op i fire moduler 

hver på 7½ times undervisning efterfulgt 

af en skriftlig prøve (multiple choice) af 

en ½ times varighed. Når du har gen-

nemført alle 4 moduler og bestået de 

tilhørende prøver, får du et opdrætter-

logo samt ret til at kalde dig Felis Danica 

Diplomopdrætter. De 4 moduler behø-

ver ikke tages i rækkefølge, så selvom 

du måske er forhindret i at deltage i et 
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enkelt modul, så kan du blot tage dette 

på et senere tidspunkt.

I de 4 moduler undervises der bl.a. 

i: FIFe/Felis Danica regler, sundhed, 

 opdræt, kattehold, adfærd og udstil-

linger. Undervisere er bl.a. en dyrlæge, 

en jurist og andre med tilknytning til 

og stor erfaring indenfor FIFe og Felis 

Danica.

Du kan læse meget mere om selve ud-

dannelsen inde på Felis Danicas hjem-

meside, hvor du også kan tilmelde dig 

efterårets 2 moduler. Som noget nyt skal 

al tilmelding ske via den nyoprettede 

web-shop på Felis Danicas hjemmeside, 

hvor betalingen også foregår.

Skulle der alligevel være tvivlsspørgsmål, 

er du altid velkommen til at kontakte:

Tina Frederiksen, som er ansvarlig for 

tilmeldingerne, på uddannelse@felisda-

nica.dk 

- eller selve mentorrådet, som er an-

svarlig for uddannelsen, på mentor@

felisdanica.dk.

Indbydelse til Modul 1 

Emner på dette modul:

• Tamkattens historie

•  Gennemgang af den danske og internationale katteorga-

nisation

•  Avls- og registreringsregler i både Danmark og internatio-

nalt

•  Kattens sundhed, arvelige og smitsomme sygdomme 

samt ernæring

Modul 1 – Vest:

Dato: 

Lørdag den 8. oktober 2016

Tid: 

Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted: 

Brædstrup Hallen

Skovvejen 29C, 8740 Bræd-

strup

Tilmelding: 

Åbnes 15. september 2016

Deadline 25. september 2016

Modul 1 – Øst:

Dato: 

Søndag den 9. oktober 2016

Tid: 

Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted (BEMÆRK NYT STED):

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446, 2650 

Hvidovre

Tilmelding:

Åbnes 15. september 2016

Deadline 25. september 2016

Indbydelse til Modul 2 

Emner på dette modul:

•  Nationale og internationale avls- og registreringsregler i 

forbindelse med kattes leveforhold, registrering af killinger 

mv. 

• Opdrætterfilosofi 

• Fertilitet, drægtighed og fødsler 

• Killingers opvækst 

• Salg af killinger

Modul 2 – Vest:

Dato: 

Lørdag d. 12. november 2016

Tid: 

Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted: 

Brædstrup Hallen

Skovvejen 29C, 8740 Bræd-

strup

Tilmelding:

Åbnes d. 15. september 2016

Deadline 30. oktober 2016

Modul 2 – Øst:

Dato: 

Søndag d. 13. november 2016

Tid: 

Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted (BEMÆRK NYT STED):

Frihedens Idrætscenter

Hvidovrevej 446, 2650 

Hvidovre

Tilmelding:

Åbnes d. 15. september 2016

Deadline 30. oktober 2016
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Endelig var det den 20. Juli og ferien 

var slut. Turen gik hjemad mod Tilst, 

nogle vil nok synes at det er underligt 

at glædes over en feries afslutning, men 

min kone Tonya og jeg havde for længe, 

længe siden aftalt at efter sommerferien 

2013 skulle vi begynde at kigge efter en 

ny hankat, for sådan en manglede vi i hu-

set efter, at vores gamle hankat nogle år 

før var rejst til regnbuebroen. Jeg havde 

bare så store sommerfugle i maven hele 

vejen hjem, for det var jo lige om lidt, at 

jagten på en dejlig hankatte-killing skulle 

starte. I forvejen havde vi 2 hunkatte, vo-

res blandingskat Trixie, som efterhånden 

var ved, at være en aldrende dame og så 

vores MCO Gaia. De 2 madamer havde/

har et lidt anstrengt forhold til hinanden, 

ikke at de slås eller noget, de gider bare 

ikke hinandens selskab, hvilket jo så også 

var grunden til, at vi skulle have en kat 

mere. 

Dagen efter vi var kommet hjem, 

begyndte jagten efter vores nye killing, 

da vi begge havde tabt vores hjerte til 

Maine Coon-racen var der ingen tvivl, 

om hvilken race det var vi ville have. vi 

kiggede på diverse kattesider på inter-

nettet igennem uden det store held, var 

på Maine Coonklubbens hjemmeside for 

at se killingeliste og JYRAKs side fik også 

et besøg. Desværre havde vi ikke meget 

held i vores søgning... Bevares der var 

da masser af lækre og smukke killinger, 

men det var ikke lige det vi søgte, da det 

jo skulle være en han og så havde jeg sat 

det krav, at der skulle være hvidt i ham 

og gerne meget hvidt, men det gjorde så 

bare det hele mere umuligt, for alle kil-

linger med hvidt var hunner, så vi var tæt 

på at opgive, da jeg så fik den lyse ide, at 

begynde at kigge lidt på Gul&Gratis og 

DBA og joooo der var da en del killinger 

også, men rigtig mange af dem var uden 

stamtavle og det skulle der altså bare 

være. 

Jeg faldt så over en ret lækker killing 

med stamtavle og gik derefter ind på 

opdrætterens hjemmeside, hvilket jeg 

ikke fik meget ud af, da den var meget 

sjusket og der var ingen oplysninger om 

opdrætteren overhovedet, bare lidt bille-

der af nogle katte og en pris.  Vi allierede 

os så med en god veninde som er NFO 

opdrætter og spurgte hende til råds og 

hun brød sig heller ikke om det, vi viste 

hende, så vi var igen på bar bund. 

Dagen efter... den 24. Juli røg jeg 

pludselig op under loftet af bar forskræk-

kelse , fordi der kom et jubeludbrud fra 

Tonya ”Kom, kom, kom og se” nærmest 

skreg hun, jeg har fundet vores hankat. 

Da jeg landede igen efter min lufttur, 

Vores først 
stamtavlekat og 
starten på vores 
udstillingskarriere

Af Johnny Frandsen
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kiggede jeg på den kat hun ville vise mig 

og jooooo der var nu et eller andet, og vi 

sad begge og sukkede over den smukke 

killing, som sad der på billedet og kig-

gede på os med sine smukke og frække 

cognacfarvede øjne. Han nærmest talte 

til os gennem billedet, så vi blev hurtige 

enige om vi i hvert fald var nød til at se 

denne smukke kat i virkeligheden, så 

jeg ringede til opdrætteren uden held, 

men det var jo også midt i ferietiden, så i 

stedet skrev jeg en mail og spurgte ind til 

den killing vi havde set og skrev også at 

jeg ville ringe senere om aftenen. Der gik 

max en time og vi havde så opdrætteren 

i telefonen, opdrætteren hed Gitte Hol-

gaard, og havde opdrættet DK Marjolein. 

Vi fik os en god lang snak og det viste 

sig jo faktisk, at vi godt vidste hvem hver 

især var, da vi havde 

set hinanden flere gan-

ge på udstillinger og 

havde også kendskab 

til hinanden igennem 

nogle katteforums på 

nettet. Vi aftalte at 

skulle komme ned til 

Horsens dagen efter 

for at se Ional og de 

andre killinger. Jeg har 

altid været lidt af et nysgerrig individ, så 

jeg gik i gang med at søge på Gitte og 

hendes opdræt og det var positivt det 

jeg fandt, valgte så også lige at snakke 

med vores NFO-opdrætter veninde og 

hun havde også kun rosende ord om 

Gitte, så vi følte os trygge. 

Jeg kunne bare ikke sove den nat, lå bare 

og tænkte på den smukke kat... Ende-

lig blev det tid og vi kørte afsted mod 

Horsens og fandt hurtigt adressen, vi 

ringede på og døren gik op og der stod 

en storsmilende Gitte og tog imod os. 

Vi kom ind og satte os i sofaen og blev 

straks overfaldet af et kobel killinger, 

Gitte havde haft lidt af et killinge boom. 

Hun fandt Ional i flokken og viste os ham. 

Han var mere smuk og lækker end vi tro-

ede, men han var i så meget vigøren at vi 

knapt kunne nusse ham, før han sprang 

afsted i leg igen. Vi snakkede længe 

med Gitte og spurgte ind til om Ional var 

udstillingsegnet, og fik at vide at det var 

han ikke, da han var meget dårligt typet 

i hovedet og hvis vi absolut ville have 

en udstillingskat skulle vi nok vælge en 

anden kat end Ional, men jo mere vi sad 

og betragtede ham, jo mere sikre blev 

vi. Det var bare ham, der skulle flytte til 

Tilst. Så vi aftalte en dato med Gitte hvor 

vi kunne hente ham, da han jo lige skulle 

neutraliseres først. 

Vi var derefter dagligt i kontakt med 

Gitte, fordi vi ville jo vide hvordan det 

gik med ional, han havde nemlig haft et 

lille uheld den dag, vi 

besøgte ham og havde 

fået en lille skade på 

halen. Så det tænkte vi 

jo en del over, men alt 

var i skønneste orden 

gentog Gitte for os 

flere gange. 

Endelig blev det den 

1. August og det var 

dagen, hvor Ional skulle flytte ind her i 

Tilst, vi havde så aftalt med Gitte at hun 

kom med ham, da hun alligevel havde et 

ærinde i Århus.

Telefonen ringede og det var Gitte, der 

sagde: ”nu er vi her, kommer I ud og 

tager imod”. Tonya gik ud og der kom 

Gitte gående med Ional let udstrakt fra 

kroppen og det første, hun siger er: ”pas 

på, hans far Killjoy har lige brækket sig 

ud over ham på vej herop”, de havde 

begge været i den samme transportkas-

se og Killjoy var blevet køresyg. Så Ionals 

første minde om hans nye hjem og hans 

nye familie var et bad, måske ikke lige 

drømmestarten for en lille nervøs fyr.

Men Ional tog det hele med ophøjet ro 

og 5 minutter efter, han var ankommet 

rendte han rundt som, om han havde 

boet her altid. Dog burde vi allerede 

dengang havde set, hvad det var vi 

havde indledt os på, for kort tid efter han 

var ankommet stak han hele hovedet 

ned i Tonyas varme kaffe, dog uden at 

brænde sig. Vores 2 hunkatte var ikke 

helt tilfredse med den nye beboer, men 

de gjorde ingen udfald mod ham, de lod 

ham gå rundt og undersøge det hele i 

hans tempo, dog hvæssede de, når han 

kom for tæt på, men det var han ret 

ligeglad med. 

Resten af dagen legede vi med Ional 

og lod ham ellers undesøge, hvad der 

skulle undersøges. Det blev efterhånden 

sengetid og vi gik ovenpå for at gå i seng, 

Ional lod vi blive nede i stuen, da han lå 

og sov i et hjørne. Vi var knapt nok gået i 

seng, før der lød den mest ynkelige mia-

ven nede fra stuen, han kaldte jo på os 

det lille pus, vi kaldte igen, og han kom 

klatrende op af trappen og så gik festen 

ellers i gang, han væltede sig rundt i sen-

gen og sprang og hoppede og fangede 

tæer og fingre og det gjorde han mildt 

sagt hele natten. 

Derefter gik det slag i slag, hans trang til 

at lave ulykker og spillopper er uendelig 

og stort set hver gang, vi tænker: ok, nu 

kan han vel ikke finde på mere, bliver vi 

overrasket, for 5 minutter efter, ja så har 

han fundet på et eller andet, vi ikke lige 

troede kunne ske og sådan er det stadig-

væk, men man vænner sig til det og det 

har jo sin charme på sin helt egen måde. 

Vi plejer at sige lidt i sjov. Det er da godt 

at han havnede her hos os, for tilsammen 

har vi 45 års erfaring med katte. Var han 

havnet hos nogle der aldrig havde haft 

kat før, var han helt sikkert blevet sendt 

Resten af dagen 
legede vi med 

Ional og lod ham 
ellers undesøge, 
hvad der skulle 

undersøges
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retur til Gitte. Aldrig i mine 25 år som 

katteejer, har jeg oplevet en så slem kat, 

men nøj hvor vi elsker den bette fyr. Det 

sjove er så, at når han laver ulykker, snak-

ker han på en meget lystig måde, så man 

ikke er i tvivl om, at nu laver han ulykker. 

Ional er dog samtidig med at han er en 

slemmert af rang også noget af det mest 

kærlige og han elsker at putte og blive 

nusset. Når jeg kommer hjem fra arbejde 

sidder han trofast oppe i soveværelses-

vinduet og venter på mig og går det ikke 

hurtigt nok begynder han at kalde. 

Vi havde aftalt med Gitte, at når der var 

hobby-udstilling i Horsens skulle Ional 

da med, men inden den udstilling var 

der jo også lige en hobby-udstilling i 

Sunds ved Herning, som var arrangeret 

af Kattekredsen i Herning. Så den ville vi 

da være med til, så vi tilmeldte Ional og 

glædede os utrolig meget. Da han jo i 

det daglige bliver omtalt som ”Kongen 

af Tilst”, var der ingen tvivl om at vi ville 

lave burgardiner med et royalt tema, så 

vi tog i Stof og Stil og fandt det flotteste 

stof og så gik Tonya i gang med at sy 

burgardiner, det tog lidt tid, men nøj de 

blev flotte. Så skulle vi jo finde på noget 

burpynt og der fandt vi først en bille-

dramme, som var Kronborg værdig, den 

og en keramik-krone, som vi havde fået 

af min mor, malede jeg i blank guld og så 

købte vi nogle flotte fyrfadsstager med 

kongeblå hjerter samt messing skåle til 

Ionals foder og vand. Og så var vi klar til 

udstilling. Vi manglede dog lige at finde 

ud af det med at show vaske ham, så vi 

fik fat i Ann Dorrit og hun anbefalede os 

noget tørshampoo og noget texture. 

Det gik egentlig ganske godt med at 

”vaske” ham i det, men børstes ville han 

bare ikke finde sig i, så det tog noget tid 

og herren var meget utilfreds. 

Så blev det den 8. december og turen 

gik mod Sunds, Ional tog køreturen ret 

ok. Vi ankom til Sunds og var meget 

spændte, vi fik tildelt et bur og gik i gang 

med at sætte burgardiner op og derefter 

hyggede vi os med de andre udstillere og 

fik vist gamle og nye venner vores dejlige 

og smukke Ional. Tiden nærmede sig til 

at vi skulle op til bedømmelse og Tonya 

var oppe og kigge, men det så ud til at 

være en 20 minutter endnu. Pludselig 

kom stewarden løbende, det er jeres tur 

nu, så vi fik ikke ordnet Ionals lidt uglede 

pels, han blev bare taget ud af buret og 

så op til dommerbordet, han var meget 

utilfreds og brummede vredt. Han skulle 

bedømmes af Simone og det ville han 

da slet ikke finde sig i, så han gav et 

voldsomt hvæs fra sig og forskrækkede 

Simone. Hun tog det dog pænt. Men 

fordi han var så vred turde hun ikke lade 

ham gå videre, hvilket vi syntes var helt 

ok. Så Ional kom ned i sit bur igen og der 

hyggede han sig og faldt hurtigt til ro 

og jeg vil påstå at han endda nød alt den 

opmærksomhed han fik. Det blev tid til 

præmieoverrækkelse og da turen kom til 

det flotteste burgardin blev Tonya’s navn 

råbt op... Vi havde udstillingens flotteste 

burgardin, hvilket vi jo var meget stolte 

af, selvom det jo havde været bedre, hvis 

det var Ional, der havde vundet et eller 

andet. 

Derefter begyndte vi at træne godt og 

grundigt med Ional, vi øvede pelspleje 

og at holde ham i stræk osv og efterhån-

den fandt vi metoder som både vi og 

Ional var tilfredse med. Det blev tid til 

at tilmelde Ional til hobby-udstillingen i 

Horsens og vi glædede os enormt me-

get, for vi var ligesom blevet bidt af det, 

at udstille. vi valgte så at vi ville prøve 

nogle andre burgardiner, så igen gik tu-

ren til Stof og Stil og vi fandt igen noget 
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flot mønstret stof i bordeaux og sølv. Der 

blev syet burgardiner og derefter fandt 

vi ud af at der på hobbyudstillingen var 

valentins tema og der passede vores 

gardiner perfekt. 

Det blev den 1. Februar og turen gik ned 

til Horsens. Vi fik bur ved siden af flere af 

vores venner og snakken gik lystigt og 

igen hyggede vi os og Ional var endda 

i sit es og vi kunne gå rundt med ham i 

favnen, uden at han brokkede sig. Gitte, 

som jo var arrangør havde ikke set Ional 

andet end på billeder siden hun afle-

verede ham i Tilst 6 måneder tidligere 

og hun var noget overrasket over hans 

størrelse, han var nu en stor dreng på 

knap 8 kilo og vi fik af vide, at han var 

noget nær perfekt undtagen det næsten 

ikke-eksisterende knæk på næsen, Ionals 

næseprofil minder mere om en NFO 

end om en MCO. Men det startede lidt 

tanker hos os, skulle vi mon prøve at 

udstille ham på en JYRAK udstilling, nok 

også fordi flere af vores kattevenner blev 

ved med at lokke. Det blev tid til at Ional 

skulle bedømmes og han tog det ret ok, 

dog var han en smule nervøs og ja han 

begyndte at svinge vildt med halen, hvil-

ket så er noget han gør rigtig tit, så for 

os var det helt normalt, men dommeren 

misforstod Ionals signaler og turde ikke 

lade ham gå videre, skidt pyt, vi hyggede 

os og Ional var igen i sit es inde i buret. 

Vi besluttede os derefter til, at vi da 

ville prøve en JYRAK udstilling, bare for 

hyggens skyld og vi var mest for at han 

blev tilmeldt uden bedømmelse, for vi 

var klar over at turen op til dommerbor-

det brød han sig ikke om, men igen blev 

vi lokket og ok vi tilmeldte ham med 

bedømmelse. 

Vi blev så pludselig ringet op af vores 

NFO opdrætter veninde Jeanette, hun 

havde et ledigt bur til en racefremvisning 

i Plantorama i Randers, og hun mente 

det ville være god træning for både Ional 

og os, så vi tog til racevisning, og jeg skal 

da lige love for, at det var noget Ional 

kunne lide. Nøj, hvor han hyggede sig 

og han nød alle dem, der bare ville nusse 

ham, dog var der nogle der var noget 

forskrækket over, hvor stor han var, og 

især da vi fortalte han kun var 10 måne-

der gammel og ville vokse et stykke tid 

endnu. Dog fik vi de fleste overtalt, til 

trods for deres skræk, at hilse på ham og 

det fik dem omvendt totalt og han var 

nu en dejlig lækker bamsekat. Dagens 

bedste bemærkning kom dog fra en lille 

pige, som havde mistet tålmodigheden 

med sin mor og hendes betagelse af 

alle kattene, så til sidst sagde den lille 

pige vredt til sin mor: ”kom så mor, jeg 

gider ikke se mere på de møgkatte, jeg 

vil hellere havde en blæksprutte”. Det 

blev det, vi grinede af resten af dagen. 

Det bedste ved dagen var dog, at Ional 

blev så selvsikker på sig og overvandt 

den smule nervøsitet han havde tilbage 

og pludselig var han ikke til at styre, han 

ville på opdagelse, det fik han dog ikke 

lov til, men han kom ud af buret og lå på 

mine ben og blev nusset, en af de andre 

udstillere som vi havde kendt i nogle år 

ville gerne sidde lidt med Ional og det 

fik hun da lov til. Ional overgav sig totalt, 

han spandt og spandt og gjorde sig til, 

og vi var mere end overrasket over den 

måde, han reagerede på og vi var meget 

glade, for det var jo et godt tegn især 

fordi vi blev klar over at han nok ville 

kunne vænne sig til at være i fremmede 

hænder. 

Vi havde jo tilmeldt Ional til JYRAKs 80 

års jubilæumsudstilling i Hedensted, så 

vi måtte jo ud og købe lidt forskelligt 

pelspleje og en ordentlig børste osv. Så 

vi købte noget rigtig godt shampoo som 

hedder PetSilk og noget balsam også fra 

PetSilk, plus en børste med vildsvinehår 

Dommeren 
misforstod 

Ionals signaler 
og turde ikke 
lade ham gå 

videre
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og så havde vi jo vores texture fra Ann 

Dorrit. Om tirsdagen inden udstillingen 

valgte vi, at det skulle være den dag, 

Ional skulle have den helt store tur. Vi 

var godt klar over det var lige tidligt nok, 

men han er en temperamentsfuld herre 

og når han bliver sur, er han det gerne i 

et par dage og vi ville ikke risikere at tage 

en møgsur kat med til Hedensted. 

Badet gik rigtig godt og Ional tog det ret 

pænt, det var jo første gang jeg skulle 

show vaske en kat, så jeg tog mig god tid 

til det og det tog også noget, der ligner 

1½ time. Men så var Ional også bare total 

blød og lækker. De efterfølgende dage 

børstede vi ham flere gange dagligt og 

hans pels var bare tip top syntes vi. vi 

havde så Ionals opdrætter Gitte med ind 

over dagen før udstillingen, som mente 

at vi skulle lige have lidt råd og vejledning 

i, hvordan vi gav Ional den sidste finish og 

jeg var helt sikker på at alt var iorden. 

Den 29. Marts kom og vi tog turen til 

Hedensted. Da vi ankom som nogle af 

de første, kunne vi tage det hele stille og 

roligt, dog fik vi i første omgang tildelt 

et forkert bur, men Brita Rodam kom os 

til undsætning og fik os stoppet inden 

vi fik sat burgardiner op, vi skulle så 

bare om i gangen ved siden af. Vi fik sat 

burgardinerne op og fik hilst på gamle 

og nye kattevenner. Vi havde aftalt med 

en af vores veninder at hun ville hjælpe 

os med den sidste finish af Ional og det 

fik vi gjort og Ional tog det faktisk ret ok. 

Da det jo var vores første udstilling, var 

jeg jo helt oppe på dupperne og rendte 

hele tiden ovre ved vores dommer, som 

var Sebastian Pruchniak fra Polen, for vi 

skulle da være klar, når det var Ionals tur. 

Endelig blev hans nummer sat op oven 

på dommerburet og for en sikkerheds 

skyld spurgte jeg lige stewarden, om det 

var nu. Ja det var vores tur snart, så jeg 

måtte godt hente Ional, men jeg kunne 



tage det roligt for der var god tid. Jeg fik 

hentet Ional og bar ham op til dom-

merburet, vi var jo som sagt i god tid, så 

der var noget ventetid. Endelig blev det 

vores klasse og da Sebastian startede 

med ikke at lade de første katte komme 

videre i bedømmelse, var min tanke så, 

nøj den bliver svær den her, men jeg 

syntes nu alligevel der var håb forude, for 

selvom Ional var den yngste i klassen var 

han stadig meget større end de andre 

MCOere. 

Så blev det vores tur og Ional havde 

som det sovedyr, han har lagt sig ned i 

dommerburet for at få en lur, så han var 

meget utilfreds med at blive vækket og 

skulle ud af buret. Men vi fik ham op på 

dommerbordet og Sebastian begyndte 

at kigge at kigge lidt på Ional, som var 

noget nervøs over at skulle være i frem-

mede hænder og de store omgivelse i 

hallen gjorde ham ikke mindre nervøs. 

Men Sebastian var alletiders og tog det 

hele meget stille og roligt og lod det 

foregå i Ionals tempo, hvilket vi syntes 

var alletiders. Efter Sebastian havde kig-

get på Ional bad han os om at sætte ham 

tilbage i dommerburet igen og afvente. 

Der var lige en MCO mere, han skulle be-

dømme. Så fik vi at vide, at vi godt måtte 

tage Ional ud af buret og tage opstilling 

sammen med de andre, der var gået vi-

dere. Sebastian begyndte så at fravælge 

et par MCO og tankerne kom i gang hos 

os. Så begyndte han at fortælle, hvad 

han syntes om Ional. Han nævnte bl.a. at 

han havde perfekt krop, gode musk-

ler, flot fyldig og lang hale, ørerne sad 

perfekt og havde god størrelse, øjnene 

havde den rigtige facon og var meget 

smukke. MEN hans pels var noget fedtet 

og finishen af ham var absolut ikke i top 

og så var hans hoved for lille i forhold 

til hans krop, samt hans næseprofil ikke 

var ret god. Stor var vores overraskelse 

så, da Sebastian sagde at Ional blev EX2 

og at EX1 var Thomnilles Aragon som jo 

er en JYRAK Topkat 2013. Det kunne vi 

slet ikke fatte og da Sebastian så sagde 

at havde Ionals vask været iorden, ville 

vi være blevet nummer 1, der blev vi da 

først helt rundt på gulvet og vi fattede 

ikke helt, hvad der lige foregik. 

Vi havde på forhånd haft et succeskrite-

rie, der sagde at bare han fik en god be-

dømmelse ville være mere end rigeligt, 

nu var han pludselig EX Hold da op, hvor 

var vi stolte, det var meget mere end vi 

regnede med. Vi havde det, som om vi 

havde vundet. Resten af dagen gik med 

hygge og kattesnak. Da vi kom hjem, 

blev Ional forkælet efter alle kunstens 

regler, for vi syntes han havde klaret 

det så flot. Vi besluttede derfor også at 

han da skulle med til udstillingen i Vrå, 

hvor der om lørdagen er MCO Breed BIS 

og vi var klar over at vi inden da skulle 

have styr på, hvordan man showvasker 

en Coon. Så derfor har vi allieret os med 

Gitte som kommer herop engang i Maj 

og viser os en show vask på Ional samt 

at hun vil sætte ham op til Show oppe 

i Vrå. Vi glæder os allerede til, at vi skal 

på udstilling igen og det er egentlig lidt 

sjovt, for jeg har indtil for ¾ år siden sagt 

at jeg nok aldrig ville have en kat med på 

udstilling, men jeg skal da lige love for 

jeg/vi er blevet bidt af det. Nu ser vi så, 

hvordan det kommer til at gå oppe i Vrå 

og hvis Ional fortsat er nervøs oppe ved 

dommeren har vi snakket om, at han så 

fremover kun skal udstilles på hobbyplan 

og ved racefremvisninger. Det er jo os, 

der siger han skal udstilles og ikke noget, 

han selv har bestemt. Nu er foråret 

landet i Danmark og det gør venteti-

den kortere, indtil vi skal på udstilling 

igen. Hvordan det kommer til at gå, må 

fremtiden vise, men uanset hvad, så har 

vi verdens dejligste Ional. 

Nu var han 
pludselig EX Hold 

da op, hvor var 
vi stolte, det var 
meget mere end 
vi regnede med
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Jeg har som medlem af bestyrelsen i 

SUA(specialklubben for abyssiniere og 

somali) lavet en statistik over den nye 

kat. 4 i år, og man kan sige at det er lidt 

tidligt at komme med et entydigt resul-

tat, så derfor er dette bare mine reflek-

sioner efter 8 mdr. med den nye kategori 

og er ikke udtryk for SUAs opfattelse.

Historik

Abyssinierne og somalierne var en del 

af kategori 3, det man også kunne 

kalde ”brokkassen”. Den kategori hvor 

alle nytilkomne racer blev sat i, og jeg 

syntes derfor, det var en god ide af FIFe 

at omfordele kategorierne, selv om 

jeg også forstod det 

meget svære i den 

øvelse. Vi er nok alle 

sammen en lille smule 

konservative på den 

måde og ikke begej-

stret for ændringer 

i ”vores vaner”. Det 

var dog svært både 

for mig som udstiller 

at forstå, og sikkert 

også for dommerne 

at vælge blandt kattene til nominering 

i den gamle kategori 3. Hvorfor var lige 

den der British Shorthair bedre end 

min aby/somali?  Konkurrencen for at 

komme i betragtning til konkurrence 

om BIS var hård. Det kan man sige har 

ændret sig en del.

Baggrunden for FIFe’s beslutning var 

netop, at man ville lave kategorierne 

nogenlunde lige store, så derfor var 

det kategori 1 og 4, der stod for skud, 

samtidig med, at man ikke skulle påføre 

klubberne større udgifter til afholdelse af 

sceneshow.

Statistikken

Statistikken er lidt svær at lave på basis af 

de 4 klubbers hjemmesider, da der er for-

skellige traditioner i 

klubberne for hvordan 

gamle udstillingsre-

sultater sættes op. I 

skemaet kan man se 

mine kommentarer, 

men jeg synes dog, 

at man kan se nogle 

tendenser. I kategori 

1 er der klart blevet 

mere konkurrence. 

Kategori 2 er stadig 

den største og derfor også den, hvor det 

nok er sværest at komme på scenen og 

konkurrere. Kategori 3 er nok nogen-

 Af Anne Løhr

Abyssinieropdrætter 

Stamnavn Kronhede

Refleksioner 
over den nye 
kategori IV

 Kategori 2 er 
stadig den største 

og derfor også 
den, hvor det 

nok er sværest 
at komme på 

scenen
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lunde lige så stor som kategori 1 nu, så 

her kan man sige at FIFe’s målsætning er 

lykkes, og så er der pjokket i klassen: Ka-

tegori 4. Set med Siam Orientaler øjne er 

konkurrencen skærpet en hel del, da især 

abyssiniere og somalier er en stor race nu 

i den kategori, som det kan ses af tallene. 

For abyssinierne og somalierne er det 

derimod blevet meget lettere at komme 

på scenen og der er ikke mange shows 

uden BIS og NOM til aby/somalierne. 

Hvis det er det vigtigste ved at udstille, 

så er det jo uden tvivl godt for os, der har 

disse 2 racer.

Mine refleksioner

Der er dog nok andre ting, som kan spille 

ind. Både hos abyssinierne og somalierne 

kom der raceændringer i 2015 og for 

danske aby/somali opdrættere var dette 

ikke lykken. Der var i visse FIFe kredse 

en bekymring for, at især abyssinieren 

i konkurrence med siam orientalere 

kunne risikere at blive for ekstreme: for 

lavt satte ører, for højbenet og elegant, 

og det er måske i lyset af dette, at man 

især fra finsk side ønskede standarden 

ændret, og det fik man så. I mine øjne 

syntes jeg, det er at overreagere, især 

fordi der kom andre mindre heldige ting 

Indira von Jukima, SIA n. Ejer: Heide 
Petersen
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til såsom fjernelsen af vigtige fejl, og der 

blev taget point fra farve og overført til 

type hoved.

Nu havde abyssinieren og somalien i åre-

vis været dømt sammen med en masse 

andre katte, og der havde i mange år 

ikke været fare for, at de blev til BSH eller 

russere eller for den sags skyld sibiriske 

katte. Så jeg syntes nok ikke, at faren var 

så stor, bare fordi vi kom i en ny kategori, 

og vi som opdrættere har nok et større 

ansvar for, hvordan aby/somalierne 

udvikler sig end udstillingerne har. Det 

spiller selvfølgelig ind hvordan dom-

merne dømmer vores katte og her er 

der lige så stor forskel, som der er forskel 

på kattene. Nogle dommere er til den 

i nogles øjne gammeldags abyssinier/

somali andre er til en 

mere moderne type, 

der nok må siges at 

være mere elegant. 

En slankere kat, men 

derfor ikke en siam/

orientaler kat.

På udstillingerne er 

det stadig dommerens 

skøn og ikke nødven-

digvis standarden, der bestemmer hvilke 

katte dommere vælger skal på scenen, 

og sådan vil det fortsat være, uanset 

hvad vi som ejere af kattene mener, og 

jeg er bestemt af den mening, at jeg hver 

gang går hjem med den smukkeste abys-

sinier. Selv om jeg godt i momentet kan 

blive sur/irriteret over dommerens skøn. 

Jeg er jo kommet for at konkurrere, men 

hvis det var min eneste grund, ville jeg 

nok være holdt for mange år siden.

Alt i alt syntes jeg, det har været en 

forbedring at komme i kategori 4, og 

har syntes, at det har været sjovt at 

møde nye katteejere i kredsen omkring 

dommerbordet og i lyset af resultaterne 

kan aby/somali ejere ikke være util-

fredse med den nye kategori, selv om vi 

gerne ser flere katte i kategorien, for det 

betyder at klubberne må sætte flere end 

2 dommere til at dømme kategorien, og 

så bliver der lidt mere konkurrence, og 

det er jo det vi kommer for, når alt kom-

mer til alt. Jeg kommer dog også for at 

møde nye og især gamle venner og have 

en hyggelig dag med en masse snak om 

vores fælles hobby.

Udland

Nu er FIFe en europæisk organisation, 

og jeg har ikke undersøgt, hvordan det 

ser ud i andre lande. Jeg har selv kun 

været på udstilling i Malmø, og der var 

der helt klart en anden sammensæt-

ning af kategori 4 og også et helt andet 

antal. Her var det især 

Devon Rex og Cornish 

Rex, der sammen 

med abyssinierne og 

somalierne udgjorde 

de store racer.  Der er 

ingen tvivl om, at der 

landene imellem er 

meget stor variation 

i hvilke katte, der er 

store racer og derfor 

vil der også være variation i størrelsen af 

kategorierne. Kategori 2 er ikke nødven-

digvis den største i f. eksempel Italien.

Toplister

Til slut har det også en betydning for 

klubbernes toplister, hvor nemt man 

kommer til sine resultater, så derfor ville 

det nok være mere fair, hvis kategorierne 

var mere samme størrelse. Så jer med 

kategori 4 katte kom til udstillingerne så 

FIFe ikke igen skal få lyst til at ryste bøt-

ten. Vi kunne jo risikere, at de lige som 

CFA bare ville dele i langhårs og korthårs 

katte. I nogle klubbers regnskaber ville 

det sikkert pynte på udgifterne.

PR Badina’s Flora Danica, ABY p. Ejer: 
Anne Løhr.

Der er ingen 
tvivl om, at der 

landene imellem 
er meget stor 

variation
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Århus Køge Køge Sorø Virum Virum Heden-
sted

Heden-
sted

Hvid-
ovre

Middel-
fart

Middel-
fart

Herning Herluf-
magle

Herluf-
magle

Kategori 1 50 102 56 96 60 52 51 63 55 55 27 91 60

Kategori 2 118 83 70 114 106 118 116 124 109 109 38 136 123

Kategori 3 100 48 38 91 60 96 94 54 66 66 57 38 51

Kategori 4 23 30 29 31 30 35 38 34 54 29 29 25 30 34

Fordelt på racer

ABY 4 12 14 10 8 9 14 13 11 12 8 9 11

CRX 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2

OSH 9 1 1 9 8 13 13 11 4 6 7 9

PEB 1 1 1 1 1 1 3

SIA 4 6 4 2 4 4 4 6 2 3 3 4

SOM 2 5 4 7 4 3 2 2 12 5 1 2 2

DRX 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1

RUS 3 3 3 2 4 1 3 3

OLH 1 1 1 2

BAL 2 3 2 2

DSP 2 2

GRX 1 2

SPH 1

*Racekattens Sorø udstilling er ufuldstændig, da hjemmesidens resultatliste mangler racebetegnelse, så jeg har kun kunnet tage 

kategori 4 og så de katte, jeg kender navne og racer på.

* jeg har ikke taget højde for breed bis i tallene.

*Virum og Hvidovre tallene er taget på kataloget og indeholder altså ikke abs katte

 der er fejl i jyraks Middelfart list. Jeg havde med mine fawn om lørdagen Thea Fiskovec og om søndagen Fabio Brambilla
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Det røde gen kan være lidt en udfor-

dring for opdrætterne, så lad os tage et 

nærmere kig på hvad det er, der gør det 

så specielt!

For det første er det røde gen køns-

bundet, idet det kun befinder sig på 

X-kromosomet. Og for det andet kan det 

drille noget så ihærdigt på non-agouti 

katte, dvs. katte som IKKE er tabby.

Hvorfor er nogle katte 

sorte og nogle katte 

røde? Inde i hårstrået 

findes farvestoffet, 

som afgør hvilken 

farve katten har. 

Der er 2 forskel-

lige slags, eumelanin 

og phaeomelanin. 

Eumelanin gør katten 

sort. Forskellige gener 

ændrer så på farven: b (”lyse-sort”) bliver 

til chokolade, b(l) (”b-light” eller på 

dansk ”b-lys”) til cinnamon. D (dilution, 

fortynder) laver dem om til blå, lilla og 

fawn. Men i princippet er alle disse farver 

sort i en eller anden udgave! Så i bund og 

grund er alle katte sorte. 

Hvis de da ikke lige er røde…!

Hos de røde og creme katte er det 

phaeomelanin, der er på spil. Vi kalder 

genet ”O” for orange — det er vel meget 

rimeligt. Phaeomelanin virker ved at eli-

minere alt eumelanin, så farven ændres 

fra sort til rødt. 

Hos de sorte katte (og alle varianterne af 

det sorte) kan vi jo tydeligt se forskel på 

en tabby (agouti) og solid (non-agouti) 

kat. Men hos de røde bliver det pludse-

ligt svært, for phaeomelanin er følsomt 

for både A– og aa (altså agouti/tabby 

og non-abouti/solid), 

så begge udgaver ser 

stribede ud! Har man 

en tortie kat som er 

non-agouti/solid, så 

kan man ofte se, at 

den i det sorte er dybt, 

gnistrende sort og 

solid i farven, men i de 

røde områder er den 

stribet og ser pludselig 

ud som om den er agouti/tabby! Specielt 

hos korthårsracerne er det attraktivt 

med så lidt ”ghost markings” som muligt 

på de solide, og ved ihærdig selektion af 

sit avlsmateriale kan man faktisk godt 

langsomt arbejde sig hen imod solide 

røde med fremragende farver uden alt 

tydelig mønster. (Gå på udstilling, find 

de røde burmesere!)

Men skal vi komme tilbage til den anden 

drilske del af det røde gen, nemlig det 

Det røde gen
Ser du rødt, når du ser en birma? Så 
er det forhåbentlig på den rare måde 

Af Susanne Wehnert

Det røde gen 
sidder på 

X-kromosomet, 
som er langt 

større end 
Y-kromosomet 
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faktum at det er kønsbundet! Det sidder 

på X-kromosomet, som er langt større 

end Y-kromosomet, der derfor ikke 

bærer nær så mange egenskaber. 

Kønskromosomerne kommer som de 

andre kromosomer parvis, og de afgør 

selvfølgelig kattens køn. 

Er de 2 kromosomer ens, er der tale om 

en hun, og de betegnes X. En hunkats 

kromosompar hedder altså XX. 

Er de 2 kromosomer i parret forskellige 

kaldes de derimod XY - og så er katten 

en han. 

Det røde gen har sin plads på X-kromo-

somet, og det betegnes O (for Orange). 

Hvis vi herefter betegner de x-kromo-

somer, som bærer den røde farve, som 

X(O), og de som IKKE bærer den røde 

farve som X(-), får vi flg. muligheder: 

X(O)X(O) - som er en rød hunkat

X(O)X(-) - som er en tortie hunkat 

X(-)X(-) - som er en IKKE-rød hunkat 

For hankattene ser det således ud: X(0)Y, 

som er en rød hankat  

X(-)Y, som er en IKKE-rød hankat 

Af ovenstående kan man se, hvorfor en 

hankat ikke kan være tortie:

For at blive tortie skal man have 2 x-kro-

mosomer; et med den røde farve og et 

med den sorte farve, og det har hankatte 

NORMALT ikke!  Der findes i sjældne 

tilfælde tortie hanner, og dem kommer 
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vi tilbage til om lidt, men først skal vi lige 

se på nogle test-parringer med rødt.

Hvad sker der, når man parrer… 

To røde katte: X(o)X(O)(hunkat) og X(o)

Y (hankat) Her er alle de involverede 

X-kromosomer røde, og alle killingerne 

bliver røde.

En tortie hun og en rød han: X(o)X(-) 

(hunkat) og X(o)Y (hankat) Alle killinger 

modtager fra faderen et rødt X-kromo-

som. (Han har jo ikke andre) Nogle af 

hunkillingerne vil få det røde X-kromo-

som fra deres mor og derved blive røde. 

Andre får det IKKE-røde X-kromosom 

fra moderen og bliver altså tortie. Alle 

hannerne får et Y-kromosom fra faderen 

- ellers kunne de jo ikke blive hanner... 

Nogle får så møderens røde X-kromo-

som og bliver derved røde! Andre får det 

IKKE-røde X-kromosom fra moderen og 

bliver derfor - IKKE-røde!

En tortie og en ikke-rød hankat: X(O)

X(-)(hunkat) og X(-)Y (hankat) Denne 

parring kan give tortie hunner X(O)X(-), 

IKKE-røde hunner X(-)X(-) røde hanner 

X(O)Y samt ikke røde hanner X(-)Y.

IKKE-rød hunkat og rød hankat: X(-)

X(-) (hunkat) og X(O)Y (hankat) Denne 

parring giver udelukkende tortie hunner 

X(O)X(-) og IKKE-røde hanner X(-)Y, for 

faderen har jo kun det éne, røde X at give 

til sine døtre. 

En rød hun og IKKE-rød han: X(O)X(0) 

(hunkat) og X(-)Y (hankat) Denne par-

ring giver udelukkende tortie hunner 

X(O)X(-) og røde hanner X(O)Y. Moderen 

har jo kun røde X-kromosomer at give sit 

afkom.

2 IKKE-røde katte: X(-)X(-) (hunkat) og 

X(-)Y (hankat) Denne kombination kan 

naturligvis hverken give røde eller tortie 

killinger, idet ingen af forældrene har et 

rødt X-kromosom at give til afkommet.

Rødt er altså en dominant farve. 

For at kunne få killinger med rødt, skal 

man altså kunne se rødt på den ene af 

forældrene - farven kan ikke bæres skjult!

Husk også på, at ”dilutions-genet” (for-

tyndergen) fortynde farverne således, 

at brun bliver til blå, chokolade til lilla og 

rødt til creme, hvis katten har 2 udgaver 

af dette (dd). Man kan altså i eksempler-

ne ovenfor selvfølgelig også træffe de 

tilsvarende farvefortyndinger - nemlig 

creme, blå og blåcreme (blåtortie).

Det var jo meget let og logisk, ikke? Eller 

måske skal man lige repetere det en 50-

60 gange, før det sidder fast :)

Men hermed er det ikke slut, for vi skal 

også lige svinge tilbage til det med de 

tortie hanner! For rent genetisk kan det 

jo ikke lade sig gøre, vel? Men ikke desto 

Husk også på, at 
”dilutions-genet” 

(fortyndergen) 
fortynder 
farverne
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mindre findes de altså alligevel— om-

kring én ud af 3000 hankillinger bliver 

født som tortie! Hvordan kan det nu lade 

sig gøre?

Tortie hanner 

Der findes hele 4 forskellige muligheder 

for at blive født som tortie han.

Somatisk mutation: Hos nogle røde 

katte finder man små, sorte pletter for-

skellige steder på kroppen. De betragtes 

imidlertid ikke som tortie, for der er tale 

om en mutation der gør, at den sorte 

farve (eumelanin) alligevel ”trænger 

igennem” den røde farve (phaeomela-

nin). Denne slags mutation er selvføl-

gelig helt ufarlig og betragtes som en 

fejl i udviklingen under fostertilstanden. 

Kattene er almindeligt fertile og avler 

som røde.

XXY genotype: Den 

næste forklaring er 

et unormalt antal 

X-kromosomer. Kun 

ét X-kromosom ad 

gangen kan fungere 

i kroppens celler, og 

de fleste tortie hanner 

har et ekstra X-kromo-

som. (Ja, alle hunner 

indeholder 2 X-kromo-

somer, men kroppen 

inaktiverer det ene, 

hvorfor hunner lever 

fint med 2 X-kromosomer) Kroppen 

indeholder 2 forskellige XY konstellatio-

ner, og hvis det ene er et X(O)Y, så får 

vi en tortie han. Da dette er en unormal 

sammensætning af kromosomerne, er 

denne form udgave af en tortie han ste-

ril! Denne kromosomsammensætning 

kaldes også Klinefelder syndrom.

XX og XY mosaik: Den tredje forklaring 

er endnu mere usædvanlige kromosom-

sammensætninger, hvor katten består af 

en mosaik af XX og XY celler; XX og XXY 

celler eller XY og XXY celler. 

Skal en han blive tortie, skal han i hudcel-

lerne bære både X-kromer MED og UDEN 

rødt. Han vil sædvanligvis være steril 

som mosaik, men teoretisk kan hans 

kønsceller bestå af ene XY kromosomer, 

og så vil han være fertil.

Kimærer: Den sidste forklaring er kimæ-

rer. En kimær et dyr, som har 2 eller flere 

forskellige populationer af celler, som 

er genetisk forskellige og som oprinder 

i forskellige zygoter (zygot= befrugtet 

æg). 

Kimeraer har enten 4 forældre (2 befrug-

tede æg eller tidlige fostre smelter sam-

men til ét) eller 3 forældre (et befrugtet 

æg smelter sammen med et ubefrugtet 

æg, eller et befrugtet 

æg sammensmelter 

med endnu en sæd-

celle) 

Hver gruppe af celler 

beholder sine egne 

træk, og resultatet er 

et dyr, som er en mo-

saik af dele, som ikke 

passer sammen. 

Forklarende eksem-

pel: 2 puslespil, som 

har samme brikmøn-

ster - men forskelligt motiv! Man kan 

godt samle puslespillet, men motivet 

kommer jo til at se lidt spøjst ud :)

Kimærer er ofte fertile, men afkommets 

fertilitet og udseende afhænger natur-

ligvis af hvilken gruppe celler der har 

formet æggestokke eller testikler!

Som regel vil de rent genetisk kun avle 

som værende enten rød eller sort, fordi 

Kun ét 
X-kromosom 

ad gangen 
kan fungere i 

kroppens celler, 
og de fleste 

tortie hanner har 
et ekstra
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enten har det røde eller det sorte gen 

dannet hans testikler. 

Han kan også have et ekstra kromosom, 

og så vil han kunne avle som en tortie. 

Men så vidt jeg har kunnet grave mig 

frem til, så er det mest almindelige åben-

bart at  han kun er én af farverne, når han 

sættes i avl. 

Kimeraer kan også laves i et reagensglas 

:-) Her er et interessant link: Colorado 

State University - der forklares også lidt 

om mosaik. 

Det mest interessante er måske billedet 

her af det lille lamseben med besynder-

ligt udseende pels! 

Det er en kimær (fremstillet i laborato-

rium...!) Det er ikke en krydsning mellem 

en ged og et får - man har altså ikke 

parret et får og en ged. Det er en kimær, 

dvs. at et befrugtet fåreæg og et befrug-

tet gedeæg er smeltet sammen og har 

givet en.... går - eller en fed....???!! :)

Her viser pelsen tydeligt, at nogle steder 

på kroppen er det et får, der er fremtræ-

dende, og andre steder er det geden, der 

har overtaget. 

Den slags halløj forekommer selvføl-

gelig ikke i naturen, da her er tale om 2 

forskellige arter - men hvis man over-

fører det til katten, så kan man bedre 

forstå hvorfor en tortie han nogle steder 

er sort, nogle steder er rød, for det er jo 

samme arts æg der er sammensmeltet 

- derfor kan det sagtens forekomme i 

naturen. De er relativt sjældne - men ikke 

ligefrem nogen sensation. 

Lord Byron’s ArthurS BI d.  
Ejer/opdrætter Sanne Pedersen
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Det kan være svært at vide hvilken 

udgave en tortie hankat, er, men kan 

kan forsøgsvis lade ham parre eller lade 

ham blodteste. Ved blodtesten er det 

karyotypen, dvs. sammensætningen af 

hans kromosomer, man undersøger. Den 

kan kun laves på blod, ikke på mundhu-

leskrab.

Nu ved vi så alt, hvad vi behøver vide om 

det røde gen —så er det vist tiden at gå 

fra genetik-lokalet over i historie-lokalet 

og kigge lidt på hvornår og hvordan vi fik 

det røde gen ind i birmaen.

Det er næppe nogen overraskelse, at det 

var englænderne, der satte gang i den 

røde farve. 

De første rødmaskede birmaer, der blev 

udstillet i England var Mei-Hua Firefly og 

Mei-Hua Firebird, der gjorde sin debut på 

the National Cat Club Show i Olympia, 

London i 1975. 

Det var et par kuldbrødre, der var sønner 

af en blåmasket han, Ch. Sahra Soleil 

Bleu og en tortie halvbirma hun, Larissa. 

De vakte naturligvis opsigt, og Firefly 

forblev fertil og virkede i avlen i flere år i 

Mrs. M. John’s katteri med stamnavnet 

Hephzibah. 

Men det var småt med rødmaskede hun-

ner! Så i 1978 bad Vivienne Creasey (som 

senere blev forfatter til bogen Birmans 

Worldwide) Ken Clarke, Hilken katteri, 

om at se nærmere på et avlsprogram, 

der yderligere skulle fremme opdrættet 

af de rødmaskede og ikke mindst produ-

cere nogle rødmaskede hunner. 

Selve farvegenetikken var endnu ikke 

helt fastslået på dette tidspunkt, og man 

grundlagde flere linier i disse år. 

Den første rødmaskede hun hed Hephzi-

bah Aurora, født i slutningen af 70’erne. 

Hun var datter af en blåtortie birma/

Foreign Shorthair hybrid på mødrende 

side og rødmaskede Mei-Hua Rupert 

på fædrene side. Aurora blev i 82 parret 

med tidligere nævnte Mei-Hua Firefly, og 

blev mor til 4 hunner og 2 hanner—alle 

rødmaskede! 

Så var farvegenetikken endelig på plads.

Endnu en gren blev så grundlagt af Ken 

og Hillary Clarke. De fik tilbudt et kuld 

”upslinger”, som var resultatet af en 

affære mellem en creme og hvid bicolor 

langhårskat og en rød tabby korthårs 

han. I november 1978 blev derfor Red 

Dawn registreret i GCCF som Experimen-

tal British-type red and white tabby. 

Red Dawn fik i september 1979 sit første 

kuld med Ch. Chanson Dematin, en 

kendt brunmasket birmahan. Det blev et 

rigtigt spraglet kuld:

Hilken Red venture, rød/hvid bicolor han, 

langhåret 

Hilken Red Rosa, tortie/hvid bicolor hun, 

langhåret 

Hilken Red Poppy, tortie tabby hun, 

korthåret 

Hilken Tabaret, tortie tabby hun, kort-

håret

Der blev udover de røde farver, naturligt 

nok også kigget grundigt på de hvide 

poter — og mangel herpå! Åbenbart 

hang de hvide sokker ikke bare sammen 

med bicolor genet (”hvidplet-gen”, Ss), 

så man måtte komme med en ny teori, 

nemlig at birmaen mulighvis har et 

separat gen for handsker! Denne teori 

passede også bedre sammen med andre 

birma-hybrider, der havde ”tabt sine 

handsker”.

Avlsprogrammet gik kun langsomt 

fremad. Hilken Red Venture blev parret 

med sin kuldssøster Hilken Red Poppy og 

den brunmaskede Patrioona Fabia, hvis 

stamtavle indeholdt stort set de samme 

aner som Ch. Chanson Dematin. Men 

ingen af killingerne blev maskede, og 

kun én hunkilling, 

Hilken Red Peril, blev bibeholdt til 

avlsprogrammets videreførsel. Hun var 

tortie med hvidt og datter af Patrioona 

Fabia. 

Men endelig i 1981 skete der noget.

F1 hunnerne Hilken Red Rosa, Hilken 

Red Poppy og F2 hunnen Hilken Red 

Peril blev alle parret tilbage til Chanson 

Dematin. Red Rosa fik en brunmasket 

han. Red Poppy fik 2 tortiemaskede 

hunner, Hilken Red Progress og Hilken 

Red Promise. Red Peril blev mor til Red 

Delight og Hilken Red Desire, endnu 2 

tortiemaskede hunner.

På dette tidspunkt blev der også gjort 

iagttagelser omkring de hvide poter og 

hvordan genetikken ser ud til at arbejde 

her. Red Desire havde nydelige sokker 

og kiler, mens Red Delight havde meget 

højt hvidt, hvid hage, brystkasse og 

meget højt og uregelmæssigt hvidt på 

bagbenene. Hvidpletgenets (S-) effekt 

på tortiemønster er velbeskrevet i littera-

Det kan være 
svært at vide 

hvilken udgave 
en tortie hankat, 
er, men kan kan 
forsøgsvis lade 
ham parre eller 

blodteste
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turen, og disse 2 hunner levede da også 

op til reglerne om hvidplettethed: Red 

Desire med de lave, korrekte aftegninger 

(og dermed manglende S-gen) og var 

fint ”fregnet” i sine pointfarver, mens 

Red Desire der tydeligt havde hvidplet-

tethed (S-) var tortie i mere tydelige og 

afgrænsede røde og sorte pletter.

Red Peril fik en søn med Chanson Dema-

tin, rødmaskede Hilken Red Hercules, 

og han fik sin debut på udstilling på The 

Birman Cat Club Sanction show i novem-

ber 1982.

Med tiden bredte de rødmaskede sig til 

kontinentet, og i 1985 ankom Hilken Red 

Flame, rødmasket han, og Hilken Cream 

Debutante, rødmasket hun til Sverige.

Red Flame blev kun far til 1-2 kuld, men 

Cream Debutante viste sig at overraske, 

for da hun gik i avl fik hun tabbymasket 

afkom med solidmaskede hanner! 

Hun blev omregistreret og står i dag i 

de gamle stamtavler som SBI d21, altså 

rødtabbymasket.

FIFe havde godkendelsshow på de 

rødmaskede i Amsterdam i 1988, og ved 

denne lejlighed blev den første rødma-

skede birma bragt til Danmark, 

da Kirsten Ulsø købte Primarossa of 

Midway. Han var en herlig hankat med 

stor udstråling. Primorosso var på 

fædrene side af engelsk herkomst gen-

nem faderen Sonam Chakpori, der var 

brunmasket, mens den røde del kom fra 

en hollandsk hybrid ved navn O-Sproetje.

Den første tortie, der indførtes til 

Schweiz var et barnebarn af Cream 

Debutante, da Gabriela Kamber købte 

Änghagens Ursula, som var bruntor-

tietabby. 

Ursula kom senere til Danmark til Hanne 

Sofie Sneum. Her blev Ursula bl.a. mor 

til rødtabbymaskede Sofie’s Talisman, 

der virkede i avlen i en del år. Han var 

endnu en herlig repræsentant for farven, 

en hankat med stor udståling og super 

temperament.

I Tyskland grundlagdes endnu en rød 

linie, da den creme perser han, Enrico 

von Assindia blev parret med rødmaske-

de Julia von Rococo Schloss. Angiveligt 

skulle hun være fremkommet ved hjælp 

af en blåcreme perser.

Endelig er der i slutningen af 1990’erne 

grundlagt endnu en rød linie i England, 

som endnu ikke har den store udbre-

delse, nemlig kattene fra Chosen Hill v. 

Alwyn Hill, lod sin røde perserhun Bluzee 

Sue of Chosenhill parre af blåmaskede 

birmahan, Caroona Tobitoo. I det store 

hele er den røde farver altså introduceret 

ved hjælp af lidt persere og en enkelt 

korthårskat. 

Der skal ikke herske tvivl om, at det er 

et stort arbejde, når opdrætterne går i 

gang med experimental avl; det kan tage 

endda meget lang tid før f.eks. sokker 

og kiler kommer på plads igen. På den 

anden side har genpuljen godt af engang 

imellem at få helt nyt blod, så det er 

fint, at der fra tid til anden er nogen, der 

har tålmodighed til at gå i gang med 

arbejdet. 

Kilder: Cat World Annual 1983-4 

Birmaboken 

Birman Cats Worldwide 

Gabriela Kamber
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Nogle gange kan man som katteejer 

godt undre sig lidt over, hvorfor man 

anskaffede sig de her krapyler, der vælter 

alting og giver en så mange grå hår.  

Svaret er enkelt: De holder dig sund! 

Hvordan? Det skal jeg nok fortælle dig 

her.

Den daglige motion

Dine katte skal nok sørge for, at du ikke 

bare bliver en sofakartoffel. De skal mo-

tioneres med en fjerpind eller en bold, 

de skal pilles ned fra skabene, inden de 

vælter moster Olgas arvestykker, og de 

skal nok sørge for ekstra grundig motion 

inden den årlige tur til dyrlægen. Sam-

tidigt sørger de for, at din puls kommer 

på arbejde. Pludselig sidder de fast oven 

på et skab, kravler rundt øverst på det 

smalle trappegelænder, eller også er de 

bare væk. Som i helt væk, selvom du ikke 

har haft en dør eller et vindue åbent! Ef-

ter en god omgang panik og flere timers 

eftersøgning i skuffer, under sengen og 

i æsken med julepynt bagerst i skabet, 

sidder de som ved et trylleslag ved siden 

af en, nysgerrige efter at se, hvad du nu 

laver. Så er det tid til at trække vejret og 

endnu engang nyde, at de hjælper dig 

med at få motioneret.

Den mentale sundhed

Al den motion, du nu har lavet for at 

redde planterne og nipstingene, skal nok 

sørge for, at din hjerne får lidt endorfiner 

at leve af, hvilket gør dig gladere. Kat-

tene skal i al deres gøren og laden også 

sørge for, at du får et godt grin – Hvem 

kan holde smilet tilbage, når katten for 

117 gang vælter ned ad lænestolen af 

bare kælenhed?

Kattene styrker også din opmærksom-

hed – Hvordan skulle du ellers fange 

dem i alle deres unoder? Du skal jo altid 

enten have et øje på dem eller på din 

mad, medmindre du er meget glad for 

at dele. Når der skal sættes hylder op, 

gælder det om at være ekstra vågen. Alle 

ved, at kattes livret er skruer, boremaski-

ner er lavet, for de har noget at gnave i, 

og savsmuld er til for at blive inhaleret. 

For ikke at tale om alle de andre lækre 

hverdagsgodbidder som ledninger, 

snore, sugerør…

Kyllingetid

For et par år siden sørgede mine fire 

kastrater for, at jeg fik både mulighed for 

en god gang motion og blev nødt til at 

tænke hurtigt. Vi havde fået 5 kyller af 

min far, og de skulle da nydes i haven – 

Troede jeg! 

I starten gik det fredeligt nok. Jeg 

fik smidt en kylling til hver kat, men 

opdager hurtigt, at Jack havde slugt sin, 

inden jeg var færdig med at dele ud. 

Han fik så den sidste, og jeg gik ind for 

at vaske hænder. Da jeg kom tilbage, 

havde Jack slugt sin nye kylling, stjålet 

Muffes kylling og var lige ved også at 

snuppe Hugos kylling! Jeg samlede ham 

op og satte ham ind på et værelse, så de 

andre kunne få fred. Mens jeg lukkede 

døren for Jack, kom Nobby spurtende ind 

gennem havedøren og smed sin kylling 

i madskålen. Han vidste godt, hvor man 

spiser, nå! Jeg får taget kyllingen, smidt 

den og Nobby ud i haven, og lukket ha-

vedøren. Jeg vender ryggen til døren og 

ser Nobby flyve ind af det åbne vindue, 

styrte gennem huset og smide kyllin-

gen i en seng. I samme sekund går der 

selvfølgelig hul på blommesækken, så 

Nobby, kylling og seng alle må eskorte-

res udenfor. Jeg får lukket vinduet og kan 

det næste kvarter trække vejret og nyde 

synet af Hugo, der grundigt lærer sin 

kylle, hvordan man flyver.

Afstresning

Til sidst er der kattenes spidskompe-

tence: Afstresning! En spindende kat på 

skødet er sundt, siger de kloge hoveder. 

Hvad vi som katteejere til gengæld ved, 

er, at de kære små kan få en til at føle sig 

elsket til op over skyerne og en tur rundt 

om månen. Den kærlighed og tillid de 

kan vise, når de kommer og vil putte, 

er mere værd end nok så mange bukser 

uden kattehår.

Hvis du vil se et lille eksperiment om 

kattes afstressende effekt, så gå ind på 

youtube og søg efter ’Kitten Therapy: 

The Prescription for Stress’ og nyd så den 

lille hyggelige video.

Af Lykke K. Simonsen

Katte holder 
dig sund!
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Hvad er TTouch? 

TTouch er nogle lette berøringer, bl.a. 

bestemte cirkelbevægelser, som bruges 

i det daglige, når du alligevel kæler med 

din kat. Samtidig øger du kattens velbe-

findende, og I får et tættere forhold!

TTouch – ”det er mystisk” – ”jeg tror ikke 

på sådan noget”.

TTouch er ikke noget man skal ”tro” på! 

Kattene forstiller sig ikke. Når de kom-

mer tilbage og beder om mere TTouch, 

så er det fordi det er rart, og de kan 

mærke den positive effekt!

Der er desuden lavet nogle undersø-

gelser, som beviser, at TTouch påvirker 

hjernebølgerne på en positiv måde.

TTouch er meget blide berøringsteknik-

ker, som afbalancerer cellerne i kroppen, 

og giver både fysisk og psykisk velvære! 

Man behøver ikke bredt kendskab til kat-

tens anatomi, som ved f.eks. akupunk-

tur, da cellerne ligger lige under huden 

og er over hele kroppen.

Er TTouch ”alternativ behandling”? 

Det er et alternativ til andre behand-

lingsformer – det ene udelukker ikke det 

andet! TTouch har en stor effekt uden 

bivirkninger!

Derimod kan det styrke andre behand-

lingsformer, f.eks. dyrlægebehand-

ling, idet man kan hjælpe kroppen til 

hurtigere helbredelse og/eller mindske 

forbrug af smertestillende medicin.

Hvornår kan TTouch f.eks. bruges?

•  Ekstrem angst og skyhed

•  Køresyge

•  Problemer relateret til alder, f.eks. 

gigt

•  Hurtigere helbredelse efter tilskade-

komst og operation

•  Modstand mod pelspleje

•  Bange for høje lyde / fyrværkeri

•  Problemer med at bruge kattebakke/

urenlighed

Vær opmærksom på, at ændret adfærd 

hos en kat også kan skyldes sygdom! 

Er der bivirkninger?

Nej. Hvis man laver ”touchene” forkert, 

sker der bare ingenting. 

Jeg får ofte tilbagemeldinger på, at 

katten begynder at spinde højere/mere, 

”snakke” mere, bliver mere social bla. 

ved at komme og forlange mere TTouch, 

samt anden positiv adfærd, når katten 

får daglig TTouch. 

Baggrunden for TTouch:

Linda Tellington-Jones begyndte med 

at udvikle teknikkerne i 70’erne, hvor 

hun arbejdede med heste. Siden har hun 

udviklet teknikkerne til at omfatte alle 

dyrearter samt mennesker.

TELLINGTON 
TTOUCH

Sanne Johannessen

Tellington TTouch Practitioner
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Uddannelsen til TTouch Practitioner va-

rer 6*6 dage, hvor man er på et kursus-

sted (jeg valgte England) 6 gange i løbet 

af ca. 3 år. I forløbet skal man aflevere 15 

skriftlige opgaver, som skal godkendes 

af en seniorunderviser. Disse opgaver er 

beskrivelser af forløb med et kæledyr, 

hvor man anvender TTouch. 

På kurset har vi mulighed for at arbejde 

primært med hunde og derudover f.eks. 

stinkdyr, manguster, skildpadder, afri-

kanske pindsvin, slanger, leguaner, araer, 

ørneugle og latterfugl.

Det er en fantastisk spændende ople-

velse at arbejde med mange forskellige 

dyrearter, da man så får mulighed for at 

berøre forskellige kropstyper (slanger, 

fugle, pelsdyr osv).

Under min uddannelse boede jeg ikke 

så langt fra dyreinternatet Tingskoven, 

som jeg i forvejen arbejdede frivilligt for 

som besøger. I denne periode havde jeg 

mulighed for at hjælpe en del katte, som 

dermed fik større chance for at komme 

hurtigt ud i et nyt hjem.

Jeg har valgt at arbejde primært med 

katte, da jeg har en stor viden om dem! 

Dette gør, at jeg kan ”komme hele vejen 

rundt” i forhold til kattens adfærd og 

behov. Jeg har dog også arbejdet med 

islandske heste, en papegøje samt nogle 

hunde (ikke træning). 

Jeg er den eneste Tellington TTouch-

certificerede i Danmark, som arbejder 

med katte.

På min hjemmeside www.angeltouch.

dk kan du under ”KLIENTHISTORIER”, 

læse om eksempler på kæledyr, jeg har 

hjulpet. 

Under ”WORKSHOPS” kan du se, 

hvornår du har mulighed for at komme 

på kursus hos mig og lære nogle af 

grundteknikkerne, som du kan bruge på 

dine egne katte.

“Klinger og Savannah er brødre. Hver mor-
gen var deres seng på dyreinternatet blevet 
brugt som ”kattebakke”. Klinger var meget 
forsigtig, men blev hurtigt tryg ved mig, 
og det endte med, de begge lå i armene 
på mig – på én gang. Efter 2 sessioner på 
samme dag, aftog urenligheden. Jeg havde 
desværre kun mulighed for at arbejde med 
dem 1 dag.” 
FOTOGRAF: ELLEN KÜHL.
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Titeltagere
Den bedste måde at få din kat i Kattemagasinets titelgalleri 
er at benytte vores nye online titel registrering: 

Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under 
”Opdræt”, find din kat frem, og benyt knappen ”titel-
registrering” til dels at registrere titlen, og dels at indsende 
kattens informationer og billede til Kattemagasinet.

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

Supreme Champion

DK Sakeena’s Imagine  

NFO n 09 Født: 09.10.2013
Opdr.: Sakeena Elkington
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Resultater
Kristiansstad 16  CACS
Sorø 16  CACS
Virum 16  CACS/BIV
Virum 16  CACS/NOM
Grindsted 16  CACS
Hedensted 16  CACS
Hvidovre 16  CACS/BIV
Göteborg  16  CACS
Göteborg  16  CACS
Hässleholm 16  CACS
Middelfart 16  CACS/BIS

Supreme Champion

Westpoint Glory 
Hallelujah! 

PER n 03 Født: 07.01.2015

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Nannestad 16  CACS
Nannestad 16  CACS
Hässleholm 16  CACS
Ski 16  CACS
Ski 16  CACS
Kalmar 16  CACS
Kalmar 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS

Supreme Champion

Westpoint C.I.B. Hear 
Me ROAR! 

PER n Født: 07.01.2015

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Oslo 16  CACS
Oslo 16  CACS
Hässleholm 16  CACS
Hässleholm 16  CACS NOM
Ski 16  CACS
Ski 16  CACS
Kalmar 16  CACS
Kalmar 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS NOM

Supreme Champion

DK Red Line’s Octavian 
 

MCO n 03 22 Født: 28.12.2012
Opdr.: Marianne & Finn 
Hinnerskov Yde
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Årslev 15  CACS BIV
Malmö 15  CACS
Ølstykke 15  CACS BIV NOM
Ølstykke 15  CACS BIV NOM
Herlev 15  CACS NOM
Krisianstad 16  CACS
Virum 16  CACS BIV NOM
Virum 16  CACS BIV NOM
Grindsted 16  CACS
Grindsted 16  CACS BIV NOM
Hvidovre 16  CACS BIV BOB1
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Supreme Champion

Jumbo Jet Herbu 
Kadar*PL 

BSH ns 22 64 Født: 04.05.2012
Opdr.: Katarzyna Swidecyka
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Resultater
World Show Aalb 13  CACS
Hobro 13  CACS
Brædstrup 14  CACS, NOM
Årslev 14  CACS
Hedensted 14  CACS, NOM
Hedensted 14  CACS
Vissenbjerg 14  CACS, NOM
Køge 15  CACS
Årslev 15  CACS
Groningen 15  CACS
Groningen 15  CACS

Supreme Premier

Rajas Malte 

SBI e Født 22.05.12
Opdr.: Rikke Drostbo
Ejer: Claus Lindow Hansen

Resultater:
Herlufmagle 15  CAPS NOM
Brejning 15  CAPS, NOM
Ribe 15  CAPS, BIS, BOB1
Grevesmühlen CAPS, NOM
Middelfart 15  CAPS, BIS, BOB3
Århus 16  CAPS, NOM, BOX
Grindsted 16  CAPS, BIS, BOB3
Grindsted 16  CAPS, BIS, BOB2
Hedensted 16  CAPS, NOM, BIS
Middelfart 16  CAPS, NOM, BIS
Middelfart 16  CAPS, NOM, BIS

Supreme Premier

DK Fagan’s Lady Beetle  

NFO f 09 23 Født: 17.04.2013
Opdr.: Elaine Derry og John 
Kristensen
Ejer: Anders Daniel Møller

Resultater
Vejle 15  CAPS BIV
Ribe 15  CAPS NOM
Årslev 15  CAPS NOM
Årslev 15  CAPS NOM
Ølstykke 15  CAPS
Kristianstad 16  CAPS
Grindsted 16  CAPS
Grindsted 16  CAPS BIV
Hedensted 16  CAPS
Hvidovre 16  CAPS NOM
Middelfart 16  CAPS

Supreme Premier

DK Fagan’s T.J.Maxx  

NFO n 23 Født: 17.04.2013
Opdr.: Elaine Derry og John 
Kristensen
Ejer: Anders Daniel Møller

Resultater
Vejle 15  CAPS BOX
Brejning 15  CAPS BIS
Ribe 15  CAPS NOM
Årslev 15  CAPS BIS
Årslev 15  CAPS BIS BOB1
Ølstykke 15  CAPS BIS
Middelfart 15  CAPS
Middelfart 15  CAPS NOM
Kristianstad 16  CAPS
Hedensted 16  CAPS NOM
Middelfart 16  CAPS BOX

Grand Int. Champion

S*Myselisia’s Celtic  

NFO d 03 22 Født: 04.02.2014

Opdr.: Inger Andersson
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck

Resultater
Hedensted 15  CAGCIB
Hedensted 15  CAGCIB NOM
Brejning, DK 15  CAGCIB
Ribe, DK 15  CAGCIB
Sorø, DK 16  CAGCIB
Malmö, SE 16  CAGCIB
Malmö, SE 16  CAGCIB
Herning, DK 16  CAGCIB BIS

Grand Int. Premier

DK Thunderball’s Tiger 
Lilly  

MCO n 23 Født: 31.12.2006

Opdr.: Inge Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Virum 16  CAGPIB NOM
Virum 16  CAGPIB NOM
Grindsted 16  CAGPIB BIV NOM
Grindsted 16  CAGPIB BIV NOM
Malmö 16  CAGPIB BIV BIS
Hvidovre 16  CAGPIB NOM BIS
Middelfart 16  CAGPIB BIV NOM
Kalmar 16  CAGPIB NOM

Grand Int. Champion

DK Sivkjær’s Papaya  

MCO n Født: 01.06.2013

Opdr.: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Haslev 14  CAGCIB NOM
Haslev 14  CAGCIB
Herlev 14  CAGCIB
Grindsted 16  CAGCIB
Grindsted 16  CAGCIB
Malmö 16  CAGCIB NOM
Hvidovre 16  CAGCIB NOM BIS
Herlufmagle 16  CAGCIB NOM

Grand Int. Champion

Hazard Villa Park*PL  

MCO e 22
Født: 22.06.2014

Opdr.: Marzena Sierpinska
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Ølstykke 15  CAGCIB NOM
Ølstykke 15  CAGCIB BIV NOM
Herlev 15  CAGCIB NOM
Kristianstad 16  CAGCIB NOM
Virum 16  CAGCIB
Virum 16  CAGCIB BIV
Malmö 16  CAGCIB BIV
Hvidovre 16  CAGCIB
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Grand Int. Premier

O Feline Hawai  

PEB b 23 83
Født: 19.02.2012

Opdr.: Patrick Farrugia
Ejer: Mette Degn Mejdahl

Resultater
Vissenbjerg 14  CAGPIB, BOB 5
Vissenbjerg 14  CAGPIB
Brædstrup 15  CAGPIB, NOM
Brædstrup 15  CAGPIB, NOM
Hedensted 15  CAGPIB
Hedensted 15  CAGPIB, BOX
Herning 15  CAGPIB
Koscian, Polen 16  CAGPIB

Grand Int. Premier

Napoli de Noble*LV  

BSH ns 22 64
Født: 02.07.2012

Opdr.: Irena Skripkina
Ejer: IngeLise Knudsen

Resultater
Groningen 15  CAGPIB BIS
Vejle 15  CAGPIB NOM
Brejning 15  CAGPIB
Grevesmuhlen 15  CAGPIB
Middelfart 15  CAGPIB NOM
Middelfart 15  CAGPIB

Grand Int. Premier

Summerstar I’m Kissable 
of Namyslo, DSM

PER a 02 62 Født: 03.03.2011

Opdr.: Carola Liebrecht
Ejer: Lone Namyslo

Resultater
Grevensmuhlen 15  CAGPIB BIS
Årslev 15  CAGPIB BIS
Årslev 15  CAGPIB
Ølstykke 15  CAGPIB NOM
Ølstykke 15  CAGPIB NOM
Hvidovre 16  CAGPIB NOM
Middelfart 16  CAGPIB NOM
Middelfart 16  CAGPIB NOM

Grand Int. Premier

DK Anakhita Dee-Jay  

SBI a 21 Født: 26.07.2013

Opdr.: Gitte Johnsen
Ejer: Gitte Johnsen

Resultater
Grevesmühlen 15  CAGPIB NOM
Middelfart 15  CAGPIB NOM
Middelfart 15   CAGPIB BIV 

BOX
Århus 16  CAGPIB BOB 5
Århus 16  CAGPIB 
Grindsted 16  CAGPIB NOM
Grindsted 16  CAGPIB 
Hedensted 16  CAGPIB

International Champion

DK Petheaven Muffin  

PEB b 83 Født: 18.03.2015

Opdr.: Mette Mejdahl
Ejer: Kira Marseen

Resultater
Hedensted 16  CACIB
Hedensted 16  CACIB
Koscian 16  CACIB NOM
Virum 16  CAC
Virum 16  CAC
Grindsted 16  CAC

International Champion

DK Lai-An’s Oh Shine 
Like A Diamond 

PER e 21 33 Født: 23.04.2013

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Arendal 15  CACIB
Wroclaw 16  CACIB NOM
Wroclaw 16  CACIB NOM

International Champion

DK DiKeRo’s I Will 
Always Love You, JW 

EXO d Født: 07.08.2015

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

Resultater
Karlstad 16  CACIB
Herlufmagle 16  CACIB NOM
Herlufmagle 16  CACIB

International Champion

FI*Dream-World’s 
Salmiakki Finlandia 

EUR ns 22 Født: 15.02.2015

Opdr.: Pirkko Ylkänen-Heinonen
Ejer: Eva Køhler

Resultater
Wroclaw 16  CACIB NOM
Grindsted 16 CACIB
Grindsted 16  CACIB
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International Champion

DK Wimmerhales Luna 
 

ABY p Født: 07.06.2015

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: margit Bøgeskov Thomsen 
og Anne Løhr

Resultater
Malmø 16  CACIB
Hvidovre 16  CACIB
Middelfart 16  CACIB

International Champion

DK Sivkjær’s Milky Way 
 

MCO n 03 Født: 22.01.2014

Opdr.: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Middelfart 16  CACIB
Middelfart 16  CACIB NOM BIS
Kalmar 16  CACIB

International Champion

DK Boholdt Rocky  

EUR ns 22 Født: 03.11.2014

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Västra Frolünda 15  CACIB
Sorø 16  CACIB
Kristianstad 16  CACIB

International Champion

DK Fyrendal’s Super 
Surprise 

NFO n 09 24
Født: 30.03.2013

Opdr.: Lene Hansen
Ejer: Jane Nordby

Resultater
Hårlev 15  CACIB
Ølstykke 15  CACIB
Malmø 16  CACIB

International Champion

Lovely Louise af Clipper 
 

BSH ns 22 64
Født: 09.07.2012

Opdr.: Samme
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Resultater
Vamdrup 13  CACIB
Tune 13  CACIB
Stettin 16  CACIB

International Champion

Stella Zolotaya Seredina 
 

KBL gs 23
Født: 01.01.2013

Opdr.: NataliaTsymbalenko
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Hedensted 14  CACIB
Most CZ 16  CACIB
Most CZ 16  CACIB

International Champion

Bjelke’s Lady Macbeth 
 

BUR c
Født: 16.01.2015

Opdr.: anne marie bjelke
Ejer: anne marie bjelke

Resultater
Virum 16  CACIB
Malmø 16  CACIB
Malmø 16  CACIB NOM

International Champion

Joconde du Chamaroux 
 

SBI c
Født: 10.05.2014

Opdr.: Philippe Deiber
Ejer: Else Kjær Sørensen

Resultater
Virum 16  CACIB
Virum 16  CACIB  NOM
Malmö 16  CACIB
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International Premier

DK JeaTri’s Futé  

KBL e 09 22
Født: 20.06.2014

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: IngeLise Knudsen

Resultater
Middelfart 15  CAPIB
Szczecin 16  CAPIB
Szczecin 16  CAPIB

International Champion

Pretty Paradise af 
Clipper 

BSH ns 22 64
Født: 25.03.2014

Opdr.: Samme
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Resultater
Grevesmühlen 15  CACIB NOM
Brejning 15  CACIB NOM BIS
Ribe 15  CACIB
Vejle 15  CAC NOM
Hedensted 15  CAC
Hedensted 15  CAC BIV NOM

International Champion

Pretty Paradise af 
Clipper 

BSH ns 22 64
Født: 25.03.2014

Opdr.: Samme
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Resultater
Ribe 15 CACIB
Brejning 15  CACIB NOM BIS
Grevesmühlen 15  CACIB NOM

International Champion

Francesca   

KBS ns 03 22
Født: 07.11.2014

Opdr.: Soloveva L. V.
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Hedensted 16 CACIB
Most CZ 16  CACIB
Most CZ 16  CACIB & NOM

International Champion

DK Fyrendal’s Super 
Surprise 

NFO n 09 24
Født: 30.03.2013

Opdr.: Lene Merethe Hansen
Ejer: Jane Nordby

Resultater
Hårlev 15 CACIB
Ølstykke 15  CACIB
Malmø 16  CACIB

International Champion

DK Chalina’s Ike the lilac  

BSH c
Født: 12.06.2014

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Resultater
Middelfart 15  CACIB
Århus 16  CACIB
Weiden  16  CACIB

International Premier

DK Big-Bang Illusion of 
Sapphire 

NFO n Født: 09.04.2014

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Kalmar 16  CAPIB
Kalmar 16  CAPIB
Herlufmagle 16  CAPIB NOM

International Champion

(N)Rag Luceritos Joy 
With Strawberry 

RAG g 03 Født: 25.10.2014

Opdr.: Kjersti Eliassen
Ejer: Mette Djaba & Jesper 
Langkjær

Resultater
Rorak 15  CACIB
Hansakatten 15  CACIB
Ølstykke 15  CACIB
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International Premier

DK Thunderball’s Tiger 
Lilly  

MCO n 23
Født: 31.12.2006

Opdr.: Inge Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Ølstykke 15  CAPIB NOM
Herlev 15  CAPIB NOM BIS
Kristianstad 16  CAPIB

International Premier

DK Freeports Miley 
Cyrus 

EUR ns Født: 07.02.2014

Opdr.: Anja Lund
Ejer: Anja Lund

Resultater
Gislaved 16  CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB
Gislaved 16  CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB

International Premier

DK Freeports Miley 
Cyrus 

EUR ns Født: 07.02.2014

Opdr.: Anja Lund
Ejer: Anja Lund

Resultater
Gislaved 16   CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB NOM
Herlufmagle 16  CAPIB

International Premier

DK Julle-Kris Garfield  

NFO ns Født: 15.07.2014

Opdr.: Betina & Dan Kjær 
Kristensen
Ejer: Bibi Modin Christensen

Resultater
Hvidovre 16  CAPIB
Herlufmagle 16  CAPIB
Helsingborg 16  CAPIB

International Premier

Ideal Cat Klondike  

PEB b 83 Født: 27.03.2011

Opdr.: Indre Poceviciute, LT
Ejer: Mette Degn Mejdahl

Resultater
Middelfart 15   CAPIB, NOM
Middelfart 15   CAPIB
Koscian, Polen 16  CAPIB, NOM

International Premier

DK JeaTri’s Feinwerkbau 
2700 

KBS d 09 23 Født: 11.04.2012

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Hedensted 16  CACIP & NOM
Hedensted 16  CACIP & NOM
Most CZ 16  BIS

Champion

Pythagoras Sebastian 
 

EXO as 03 22 Født: 20.03.2014

Opdr.: Sanni Truedsson
Ejer:  Ea & Sanni Truedsson

Resultater
Most, CZ 15  CAC NOM
Most, CZ 15  CAC NOM
Helsingborg 16  CAC

Champion

Roman Silveri Princ*BY 
 

EXO d 33 Født: 09.05.2014

Opdr.: Natalia Kurachenko
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Køge 16  CAC
Køge 16  CAC
Zoetermeer 16  CAC
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Champion

DK Bridau’s Bel Air  

BUR n Født: 10.08.2015

Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Middelfart 16  CAC
Herlufmagle 16  CAC BIS BOB3
Herlufmagle 16  CAC

Champion

DK Big-Bang Mensa 
Bisseline 

NFO a 23 Født: 14.08.2015

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Kalmar 16  CAC
Kalmar 16  CAC NOM
Herlufmagle 16  CAC

Champion

DK Europa’s Honning 
Melon 

NFO n 09 22 Født: 01.06.2015

Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Ulla Høegh

Resultater
Middelfart  16 CAC BIV NOM BIS
Herning 16 CAC 
Herlufmagle  16 CAC NOM

Champion

Pretty Paradise af 
Clipper 

BSH ns 22 64 Født: 25.03.2014

Opdr.: Samme
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Resultater
Hedensted 15  CAC BIV NOM
Hedensted 15  CAC
Vejle 15  CAC NOM

Champion

DK Proud Danish Silver 
Sheena 

MCO ds 09 11 Født: 04.06.2014

Opdr.: Kristine Windahl Genning
Ejer: Kristine Windahl Genning

Resultater
Ølstykke 15  EX 1 CAC
Ølstykke 15  EX 1 CAC
Virum 16  EX 1 BIV CAC

Champion

DK Proud Danish Armani 
 

MCO d 22 Født: 30.01.2015

Opdr.: Kristine Windahl Genning
Ejer: Kristine Windahl Genning

Resultater
Køge 16  EX 1 CAC
Køge 16  EX 1 CAC
Virum 16  EX 1 CAC

Champion

Michelangelo v/d 
Snorrewitz 

SOM ns Født: 17.12.2014

Opdr.: Elvera Siemons
Ejer: Mariann Zittlau Jacobsen

Resultater
Årslev 15   CAC
Malmø Sverige 15  CAC
Herlev 15   CAC

Champion

DK JeaTri’s Feinwerkbau 
2700 

KBS d 09 23
Født: 11.04.2012

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Århus 16  BOX
Århus 16  CAP
Grindsted 16  CAP
Hedensted 16  CACIP & NOM
Hedensted 16  CACIP & NOM
Most CZ 16  BIS
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Champion

DK DiKeRo’s I Will 
Always Love You 

EXO d Født: 07.08.2015

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

Resultater
Middelfart 16  CAC, NOM
Middelfart 16  CAC, NOM
Karlstad 16  CAC, NOM

Champion

DK Wimmerhales Luna 
 

ABY p Født: 07.06.2015

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Margit Bøgeskov Thomsen 
og Anne Løhr

Resultater
Hedensted 16  CAC
hedensted  16  CAC
malmø 16  CAC
Malmø 16  CACIB
Hvidovre 16  CACIB
Middelfart 16  CACIB

Champion

Mohan Rafiki Makmai-
of-Primprau 

KOR Født: 06.05.2012

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Stettin 16  CAC
Virum 16  CAC
Virum 16  CAC

Champion

Yakira vom Birma-
Schlößchen 

SBI a Født: 14.04.2015

Opdr.: Karin Jordan
Ejer: Gitte Johnsen

Resultater
Grindsted 16  CAC
Grindsted 16  CAC
Hedensted 16  CAC

Champion

DK Primprau’s Agäpé 
Ama-no-Uzume 

KOR Født: 03.05.2014

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Hedensted 16  CAC
Hedensted 16  CAC
Hvidovre 16  CAC

Champion

DK Julle-Kris Hirse  

NFO ns 22 Født: 03.08.2014

Opdr.: Betina & Dan Kjær 
Kristensen
Ejer: Michael Roer

Resultater
Dragør 15  CAC
Dragør 15  CAC
Hvidovre 16  CAC

Premier

DK Freeports Miley 
Cyrus 

EUR ns
Født: 07.02.2014

Opdr.: Anja Lund
Ejer: Anja Lund

Resultater
Dragør 15  CAP
Virum 16  CAP NOM
Hvidovre 16  CAP

Premier

DK Tomiss Shanda  

NFO gs
Født: 01.09.2010

Opdr.: Edith L. Kristensen
Ejer: Susanne L. Moshage

Resultater
Middelfart 16  CAP, NOM
Århus 16  CAP
Ribe 15  CAP, NOM, BOX



5858

Premier

Ideal Cat Klondike  

PEB b 83
Født: 27.03.2011

Opdr.: Indre Poceviciute, LT
Ejer: Mette Degn Mejdahl

Resultater
Hedensted 15  CAP, NOM
Hedensted 15  CAP, BIS
Herning 15  CAP, BIV
Middelfart 15  CAPIB, NOM
Middelfart 15  CAPIB
Koscian, Polen 16  CAPIB, NOM

Premier

DK Big-Bang Illusion of 
Sapphire 

NFO n
Født: 09.04.2014

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Hedensted 16  CAP
Hvidovre 16  CAP
Middelfart 16  CAP

Premier

DK Eife’s Rhys Rhysson 
 

EUR n 22 Født: 18.08.2015

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Lykke Simonsen

Resultater
Middelfart 16  CAP
Middelfart 16  CAP
Herning 16  CAP

Premier

DK Felines Roma Aramis 
 

MCO a 09 23 Født: 01.06.2015

Opdr.: Jacek Romanowski
Ejer: Katja Petersen

Resultater
Malmø 16  CAP
Hässleholm 16  CAP
Middelfart 16  CAP

Junior Winner

DK DiKeRo’s I Will 
Always Love You 

EXO d Født: 07.08.2015

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

Resultater
Hvidovre 16  EX1 NOM BIS
Gislaved 16  EX1 NOM BIS
Gislaved 16  EX1 NOM BIS
Göteborg 16  EX1 NOM BIS
Göteborg 16  EX1 NOM BIS

Junior Winner

PL*Nordrasill Yoe  

NFO n 03 24 Født: 06.10.2015

Opdr.: Rafa? Konarzewski & 
Norbert Ka?ucki
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Warszawa 16  EX1 BIV NOM BIS
Szczecin 16  EX1 BIV NOM BIS
Koscian 16  EX1 BIV NOM BIS
Koscian 16  EX1 NOM BIS
Ratingen 16  EX1 BIV NOM BIS

Junior Winner

DK Tutinas Aske  

NFO n 09 Født: 27.06.2015

Opdr.: Karina Jensen
Ejer: Lone Thomsen

Resultater
Hedensted 16  EX1 NOM BIS
Virum 16  EX1 BIV BOB3
Virum 16  EX1 NOM BOB4
Århus 16  EX1 BIV NOM BIS
Århus 16  EX1 BIV NOM BIS

Junior Winner

(N)Diadem’s Amadeus af 
Jaquet

RAG n 03 Født: 21.11.2015

Opdr.: Solveig Damsgaard
Ejer: Karen Kalmayer Jaquet

Resultater
Hedensted 16   BIS
Hedensted 16   BIV BIS
Hvidovre 16   BIS
Boxtel, Holland 16  BIV BIS BOB3
Boxtel, Holland 16  BIS
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Den bedste måde at få din kat 
i Kattemagasinets titelgalleri er 
at benytte vores nye online titel-
registrering: 

Gå ind via www.felisdanica.dk, 
find databasen under ”Opdræt”, 
find din kat frem, og benyt knap-
pen ”titelregistrering” til dels at 
registrere titlen, og dels at ind-
sende kattens informationer og 
billede til Kattemagasinet.

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

Chiara av Litenfoss AT  

NFO g 02 21 62 Født: 13.07.2013

Opdr.: Claudia Ziegelböck
Ejer: Marija & Dennis J. Kulager 
Ipsen

Resultater
Nærum 13 EX1 BIV BIS
Brædstrup 14  EX1 BIV NOM
Køge 14  EX1 BIV
Kristianstad 14  EX1 BIV BIS
Kriatianstad 14  EX1 BIV
Strøby 14  EX1 BIV NOM
Stockholm 14  CAC BIV NOM
Virum 16  CAGCIB BIV
Virum 16  CAGCIB BIV BOX
Herlufmagle 16 CAGCIB BIV NOM

Distinguished Show Merit

DK JeaTri’s Feinwerkbau 
2700 

KBS d 09 23 Født: 11.04.2012

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Brædstrup 13  BIS
Fredericia 13  BOB 5
Brædstrup 14  BOX
Hedensted 15  BOX
Most CZ 15  BIS
Most CZ 15  BIS
Århus 16  BOX
Most 16  BIS
Most 16 BIS
Herning 16  BOX

Junior Winner

S*Gunbertus Orange is 
the new Black 

RAG n 04 Født: 05.08.2015

Opdr.: S*Gunbertus
Ejer: Dorina Coco Jacobsen

Resultater
KØGE 16  EX1 BIS BOB2
SORØ 16  EX1 NOM BIS
VIRUM 16  EX1 BIS BOB4
GRINDSTED 16  EX1 BIV BIS BOB1
GRINDSTED 16  EX1 BIV BIS BOB1

Distinguished Show Merit

DK Fagan’s T.J.Maxx  

NFO n 23 Født: 17.04.2013

Opdr.: Elaine Derry og John 
Kristensen
Ejer: Anders Daniel Møller

Resultater
Hedensted 14  CAP BIS
Vorbasse 14  CAPIB BIS BOB1
Lübeck 14  CAPIB BIS
Kolding 14  CAGPIB BIV BOB1
Vissenbjerg 14  CAGPIB BIS
Sorø 15  CAGPIB BIS
Brejning 15  CAPS BIS
Årslev 15  CAPS BIS BOB1
Ølstykke 15  CAPS BIS
Middelfart 16  CAPS BOX

Distinguished Show Merit

DK Malevitch Arthur 
Pendragon  

RUS Født: 22.11.2009

Opdr.: Maria Malevitch
Ejer: Henrik Vaabengaard

Resultater
Korsør 14  BIS
Strøby 14  BIS
Årslev 14  BIS
Skælskør 14  BIS
Kolding 14  BIS
Kolding 14  BIS
Sorø 15  BIS
Herluftmagle 15  BIS
Ølstykke 15  BIS
Most 16  BIS

Distinguished Variety Merit

DK Red Line’s Octavian 
 

MCO n 03 22 Født: 28.12.2012

Opdr.: Marianne & Finn 
Hinnerskov Yde
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Vamdrup 13  EX1 BIV NOM
Tune 13  EX1 BIV
Rendsburg 13  CAC BIV
Brejning 15  CAGCIB BIV NOM
Årslev 15  CACS BIV
Ølstykke 15  CACS BIV NOM
Ølstykke 15  CACS BIV NOM
Virum 16  CACS BIV NOM
Virum 16  CACS BIV NOM
Grindsted 16  CACS BIV NOM
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2 Certifikat udstilling 
– alle racer begge dage 

Inviterede dommere: 
Thea Friskovec All round Schweiz  
Satu Hämalainen All round  Finland 
Ad de Bruijn 1-3-4 Holland 
Lee Selassa 1-2 Holland  
Lone Lund All round     Danmark 
Cristiano Sandon 1-2 Italien  
Tellervo Kass 1-2 Finland 

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside 

Tilmeding: 
Tilmelding kan foregå online 
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis  
Danica tilmeldingsblanket sendes til: 
Helle Sivkjær 
Vestervej 9 - 7200 Grindsted 
Tlf.: +45 26 39 21 63 
show@darak.dk 
Medsend venligst frankeret svarkuvert 

Tilmeding- og afmeldingsfrist 
17. oktober 2016 eller når halkapacitet er 
nået. 

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

kr. 250,- 

kr. 200,- 
kr. 300,- 

Udstillingsgebyrer  
Alle gebyrerer er pr. dag  
Pr. kat 
Kun for medlemmer af DARAK 
Pr. efterfølgende kat  
Kuld  
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse)  kr.   75,- 
Avl og opdræt kr.  75,- 
1 killing fra kuld enkeltbedømmes 
gratis ved tilmelding af et kuld.  
“Til salg” bur 

kr.   0,- 
kr. 150,- 

Betaling af udstillingsgebyr 
Betalingsfrist: 17. oktober 2016 
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i  
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest  
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside.  
Gælder også udstiller fra andre klubber. 
Betales via giro +01 9 00 39 75, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i  
Strøby Hallerne. 
Aase Nilsson, Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup 

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

Stewarder 
kontakt: 
Torsten Kjær Jespersen  
chefsteward@darak.dk 

Annoncer 
1/1 side 
½ side 

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

Format A5 (210 x 148 mm). 
Send en  trykklar PDF- eller EPS-fil. 
Kontakt Erik Schou  
Lyngbyvej 2 
4850 Stubbekøbing 
Tlf.: +45 55 45 30 10 
erik.schou@darak.dk 
Kun tryk klar materiale modtages. 
Deadline 21. oktober 2016 

DARAK indbyder til International katteudstilling 
5. og 6. november 2016 – Strøby Hallerne, Lendrumvej 3, 4671 Strøby 
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Racekattens Internationale udstilling i 

Herlev Hallen

Tvedvangen 198, 2730 Herlev
Søndag d. 4. december 2016 

Inviterede dommere (der har sagt ja)
DK Anne Køhn I + II
S Zvezdan Memedov I + II
N Anne Veland Allround
N Karl Preiss Allround
BE Joeri Vanrusselt III

Ret til ændring forbeholdes
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for 
dommeren.

Der åbnes for tilmelding d. 26. september 2016.
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk  - 
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: 
Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er den 18. 
november 2016 eller når halkapacitet er nået. 

Udstillingsgebyret
Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, eller 
via giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist 
Danske Bank A/S, Roskilde afd. DK-4000 Roskilde, 
SWIFT-BIC: DABADKKK,  
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26
Husk at medbringe kvittering for betaling!!
Foreign exhibitors: all bank costs at your expense!

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

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

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

Husk: Det bedste julepyntede bur præmieres
Ny udstiller? Kontakt klubben via mail eller på 
dagen, så stiller vi hjælp til rådighed til at guide 
dig bedst muligt igennem dagen. 

FUN-KLASSER FOR KURILEAN BOBTAIL  
Som noget nyt har vi FUN-klasser hver gang. 
Denne gang for alle tilmeldte i racen KBL/KBS.
For mere info se vores katalog
Medlemmer af Racekatten udstiller gratis kuld 
søgt gennem klubben. Der tilbydes kun kat alene i 
dobbelt bur, såfremt halkapaciteten ikke opnås.

Dyrlægekontrol : Mellem kl. 7:30 og 9.00. 

Priser – for medlemmer af andre klubber DKK EUR
Pr.  kat 250 35
Kuld 4-6 md. 300      40
Veteran og persionistklasse ekstra 75      10
Avls- og opdrætsklasser 75      10
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100      15
Farvebedømmelse på udstillingen 150      20
Kat udenfor bedømmelse 120      15
Kat alene i dobbeltbur 320      45

Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.  
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 19. november 2016 – dette gælder også 
revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af 
dyrlægen fastsatte dato og dokumenteres med pas, 
sundhedsbog eller lignende.

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

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

KUN for Racekattens medlemmer: DKK
1. tilmeldte kat  250
2. tilmeldte kat 225
3. og efterfølgende katte 200
Kuld  300
Veteran/pensionist klassen  75
Til salg-bur  (Kun for RK medlemmer) 150
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Charles Spijker, NL - All round  
 Alexey Schcukin, NL - All round  
 Ali Wittich, CH - All round  
 Waltraut Sattler, D - I, II, IV  
 Yan Roc Folch, F - All round  
 Dorota Szardurska, P - III, IV  
 Philippe de Guerny Ventura, F - II, III    
  
 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 4. november kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 4. november kl. 20,00 hæfter man 
for betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-

les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Arbejder-
nes Landsbank  reg.nr. 5343 og konto num-
mer 0243470 eller Mobile Pay 40 99 95 82; 
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sid-
ste frist for indbetaling er 4. november 2016. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:    kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):           kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag       kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag    kr. 375,00  
Pr. kat pr dag uf. bedømmelse     kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag   
 (kun JYRAK medlemmer)  kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse   kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for 
JYRAK medlemmer, såfremt katten også er 
tilmeldt anden klasse til almindeligt udstil-
lingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 

race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i sam-
me kategori. Følg med på www.jyrak.dk!  
Tilmeld gerne i god tid. 
 
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 dyrlægekon-
trol om lørdagen. På JYRAKs udstillinger 
bliver alle tilmeldte katte kontrolleret af dyr-
lægen ved indcheck om morgenen. 
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 
4. november 2016.  Vaccinationen må ikke 
være mere end ét år gammel medmindre 
andet fremgår krystalklart af dyrlægens 
påtegning på vaccinationsattesten! Er oven-
nævnte ikke overholdt vil katten blive afvist 
ved indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater 
19.-20. bovember 2016  

Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling   

  Breed BIS lørdag: BRI 
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Racekattens Internationale udstilling i 

Herlev Hallen

Tvedvangen 198, 2730 Herlev
Søndag d. 4. december 2016 

Inviterede dommere (der har sagt ja)
DK Anne Køhn I + II
S Zvezdan Memedov I + II
N Anne Veland Allround
N Karl Preiss Allround
BE Joeri Vanrusselt III

Ret til ændring forbeholdes
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for 
dommeren.

Der åbnes for tilmelding d. 26. september 2016.
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk  - 
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: 
Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er den 18. 
november 2016 eller når halkapacitet er nået. 

Udstillingsgebyret
Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, eller 
via giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist 
Danske Bank A/S, Roskilde afd. DK-4000 Roskilde, 
SWIFT-BIC: DABADKKK,  
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26
Husk at medbringe kvittering for betaling!!
Foreign exhibitors: all bank costs at your expense!

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

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

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

Husk: Det bedste julepyntede bur præmieres
Ny udstiller? Kontakt klubben via mail eller på 
dagen, så stiller vi hjælp til rådighed til at guide 
dig bedst muligt igennem dagen. 

FUN-KLASSER FOR KURILEAN BOBTAIL  
Som noget nyt har vi FUN-klasser hver gang. 
Denne gang for alle tilmeldte i racen KBL/KBS.
For mere info se vores katalog
Medlemmer af Racekatten udstiller gratis kuld 
søgt gennem klubben. Der tilbydes kun kat alene i 
dobbelt bur, såfremt halkapaciteten ikke opnås.

Dyrlægekontrol : Mellem kl. 7:30 og 9.00. 

Priser – for medlemmer af andre klubber DKK EUR
Pr.  kat 250 35
Kuld 4-6 md. 300      40
Veteran og persionistklasse ekstra 75      10
Avls- og opdrætsklasser 75      10
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100      15
Farvebedømmelse på udstillingen 150      20
Kat udenfor bedømmelse 120      15
Kat alene i dobbeltbur 320      45

Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.  
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 19. november 2016 – dette gælder også 
revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af 
dyrlægen fastsatte dato og dokumenteres med pas, 
sundhedsbog eller lignende.

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

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

KUN for Racekattens medlemmer: DKK
1. tilmeldte kat  250
2. tilmeldte kat 225
3. og efterfølgende katte 200
Kuld  300
Veteran/pensionist klassen  75
Til salg-bur  (Kun for RK medlemmer) 150
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Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte-
magasinet. 

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

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

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

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

Juniorvinder i Herlufmagle.
DK Sakeena’s Vientos Blue



Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Marianne Nymann

dksoyanne@gmail.com

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Lene Nielsen 

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

www.bb-klubben.dk

Bicolouren

Ulla Ernstsen

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tlf:45 36 78 52 40

ulla.ernstsen@gmail.com

www.bicolouren.dk

Colourpointen

Dorthe Andersen

Vaseskov 8, 4293 Dianalund 

Tlf. 2670 1227

Dorthe@vaseskov.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Marianne Hindkjær

Irisbakken 8

6400  Sønderborg

Tlf.:  2148 9759

Mail:  m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

4960 Holeby

Tlf. 2530 6753

formand@dso.dk

www.dso.dk 

Dansk Silver Katteklub

Annemette Jørgensen

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup, 

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Gerd Jahn

Nyvej 1, 4532 Gislinge

Tlf. 45352901/21256637

 formand@birma.dk

www.birma.dk

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben Danmark

Simone Søderberg

Tlf.  97 10 05 60

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25, 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY 

info@pexo.dk

www.pexo.dk 

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Jakob Vedel

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

tlf +45 2578 6233

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 

4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Vantastic – Tyrkisk Van

Heidi Zahle

Københavnsvej 76

4600 Køge

zahle@oncable.dk

Tlf. 60 60 15 02

Felis Danica Specialklubber
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.

Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.

Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.
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