KatteMagasinet
Udgives af Felis Danica

Nr. 3 – September 2015 · 19. årgang

Minitema

Hjemløse
katte

Læs også: Ortopædiske problemer · FD Jubilæumsudstilling ·
Opdrætterportræt Petheaven · Hemingway og hans sekståede kat

Kattemagasinet

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

Udgiver

Annonceformat

Medlemsbladet KatteMagasinet udgives

1/1 side max. 210 x 297 mm

af Felis Danica. Bladet udkommer

1/2 side max. 210 x 145 mm

4 gange årligt (ultimo marts, juni,

Bagside, 4 farver

kr. 8.575,00

september og december)

Helside, 4 farver

kr. 4.575,00

Halvside, 4 farver

kr. 2.650,00

Ansvarshavende redaktør

Specialstørrelse

Bette Lind

1/4 side, 4 farver

kr. 1.495,00

Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke

125 x 25 mm

kr.

195,00

formand@felisdanica.dk

Rubrikannoncer (pr. år)

kr.

850,00

Redaktion

Abonnement

Karin Hald, redaktør

Abonnementspris

kr.

300,00

kattemagasinet@felisdanica.dk
Tryk
Materiale til bladet sendes til:

Cool Gray A/S

Karin Hald
Mispelvej 15

Forsidebillede

9500 Hobro

IC GB Tansdale Colourme Autumn
TUA f 09 22.

Titeltagere

Ejer: Barbara Hassenteufel

E-mail: titeltager@felisdanica.dk
Deadline til næste nummer
Billeder til bladet

15. november 2015

E-mail: billeder@felisdanica.dk
ISSN 1397-2960
Adresseændring & manglende blad
Kontakt egen klub
Annoncer
Vivi Fletcer:
annoncer@felisdanica.dk

2

Indholdsfortegnelse
16

Formandens leder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Darak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jyrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Katteklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Racekatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Felis Danica afholder Jubilæumsudstilling. . . . . . . . . . . . . . 14
Ortopædiske problemer hos katte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opdrætterportræt Petheaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vores lille hittebarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

23

Anmeldelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gadekatten Bob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kattens Værn og deres vigtige arbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hemingway og hans seks-tåede kat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Katte – blogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Titeltagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Spisesedler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Felis Danica Specialklubber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

44

Danske udstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3

Forretningsudvalg
Formand

FU-medlem

Bette Lind

Kirsten Ulsø

Ørnebjergvej 63

Hovedgaden 52

3650 Ølstykke

6534 Agerskov

Tlf.: 24 40 16 26

kirsten.ulsoe@felisdanica.dk

formand@felisdanica.dk
FU-medlem
Næstformand

Camilla Scharff

Susanne Wehnert

Hovedvejen 72

Absalonsgade 18

2600 Glostrup

8700 Horsens

Tlf.: 25 11 91 61

Tlf.: 75 62 61 09 inden kl. 20.00

camilla.scharff@felisdanica.dk

susanne.wehnert@felisdanica.dk
FU-medlem
Sekretær

Dortemarie Kaplers Nielsen

Inge Nord

Hyldtoftevej 3

Lyngby 4, 9370 Hals

2730 Herlev

Tlf.: 98 75 07 07

Tlf: 44 84 67 96

sekretariat@felisdanica.dk

dortemarie.kaplers.nielsen@felisdanica.dk

Vice-sekretær

FU-medlem

Brian Sørensen

Poul Kiærulf

Borupvej 1

Stensager 20

Voldby

4330 Hvalsø

8500 Grenå

poul.kiaerulf@felisdanica.dk

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

Udenfor FU
Kasserer

FU-medlem

Kontonr. 8117 3386974

Mette Usbeck

Christina Kyed

Emilsvej 38

Hvedevænget 3

3650 Ølstykke

4173 Fjenneslev

Tlf.: 22 60 15 02

kasserer@felisdanica.dk

mette.usbeck@felisdanica.dk

4

Formandens leder
Tidligere i år kunne jeg fortælle jer, at

at reklamere for racekatteopdræt i alle

Af Bette Lind,

Fødevarestyrelsen havde varslet en gen-

afskygninger, og håber på, at special-

Formand Felis Danica

oplivning af den bekendtgørelse, som vi

klubber og opdrættere vil bakke op om

kæmpede med og mod tilbage i 2009 og

denne fejring.

2010. Den 20. august var jeg sammen
med Susanne Wehnert igen til møde hos

Netop den nye kategoriopdeling fra

Fødevarestyrelsen, og budskabet her

1.1.2016 har givet anledning til at

var, at den nye fødevareminister havde

hovedklubberne er blevet enige om at

beordret arbejdet med bekendtgørelsen

afholde medlemsmøder i Felis Danica

indstillet. Ministeren ønsker regelforenk-

regi med temaet ”kend din konkurrent”

ling snarere end flere regler, så her og

– med fokus på de nye sammensætnin-

nu sker der ikke nogen stramning på

ger af kategori 1 og 4. I kategori 3 kom-

området. Det kan vi selvsagt kun være

mer der ingen nye racer, mens kategori

tilfredse med.

2 har fået La Perm endeligt godkendt
allerede fra 1.10.2015. Selkirk Rex, som

Næste år er det 60 år siden landsforenin-

er foreløbigt godkendt, må vente lidt

gen Felis Danica blev dannet, og det skal

endnu med at blande sig i konkurrencen

naturligvis fejres. Som I også kan læse

om nomineringerne i kategorien. Det

inde i bladet, afholder vi i den anledning

bliver spændende med de nye konstella-

leveringstider hos Felis Danica som

en udstilling i Middelfart i dagene 18-19

tioner, og det kommer helt klart også til

undskyldning, når køber rykker – og

juni, hvor vi vil forsøge at sætte fokus på

at kræve nogen tilvænning fra dommer-

når køber så mister tålmodigheden, og

hver og en af de udstillede racer. Vi er

nes side.

kontakter os for at høre hvornår stam-

meget glade for at FIFes bestyrelse og

tavlen vil blive leveret, må vi igang med

Show Commission har givet os dispen-

Det er nu tiden, hvor rigtigt mange

at udrede sagen. Lyspunktet i dette er,

sation fra reglerne om Breed BIS, hvilket

killinger flytter hjemmefra, og jeg tager

at køberne gerne vil have vores stamtav-

giver os mulighed for at lave lige så

for givet, at I husker at stamtavlen skal

ler – det skal vi arbejde videre med, så

mange Breed BIS, som vi kan skaffe katte

følge med uanset hvordan og på hvilke

endnu flere ved, at det er et ”ægtheds-

til. For de racer, der ikke har deres eget

betingelser, I overdrager en kat. Vi har

bevis” når katten leveres med en Felis

BIS, laver vi til gengæld Best in Breed,

jævnligt sager, hvor køber ikke har

Danica stamtavle.

så ingen skal føle sig forbigået. Udstil-

fået sin stamtavle, og det lader til, at

lingen afholdes naturligvis med den nye

også kælekattekøberne er ved at have

Jeg håber, I er klar til efterårets mange

kategoriopdeling, og dette betyder, at

opdaget, at stamtavlen er et væsentligt

udstillinger, og regner med at rigtigt

der kan afholdes Breed BIS i samtlige 4

dokument, når man køber racekat.

mange af jer deltager på verdensudstil-

kategorier – hvis altså vi har kattene til

lingen i Malmø. Vi skulle gerne have

det. Til gengæld er vi så nødt til at nøjes

Desværre har vi haft flere sager, hvor

danske verdensvindere igen i år. Held og

med ét certifikat, så lørdagen kommer

opdrætter ikke (længere) er medlem af

lykke!

til at gå med bedømmelser og søndagen

en hovedklub, men alligevel får køber

med Best in Show og Best in Breed. Vi

besked på, at de vil få en Felis Danica

glæder os meget til denne mulighed for

stamtavle leveret. De bruger så lange
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En kæmpe mundfuld......
......... det var udstillingen i Dragør.
Men på trods af, at vi netop på denne udstilling skulle søsætte vores nye udstillingssystem, så syntes vi selv at vi kom
godt fra land.
Udstillingssystemet stod sin prøve, og vi
er utrolig glade for den imødekommenhed Boris Lupan, der har udviklet systemet, har vist os med alle det spørgsmål,
ændringer og hjælp, vi har haft brug for.
Boris er selv dommer, og har derfor en
bred erfaring inden for udstillinger, og ved
hvor et system kan lette arbejdet for dem
som skal arbejde med det. Selvfølgelig vil
der i sådan en proces altid være noget som
skal finpudses: tilmeldingssiden har været
èn af dem. Men alt i alt når man tænker
på, hvor mange katte der var tilmeldt: 574
katalognr., søndag 409 og lørdag 320 så
er det imponerende, hvor få der egentlig
havde problemer med at finde ud af at
tilmelde, og det er vi rigtig tilfredse med.
Russian Blue klubben afholdt special udstilling i Dragør i anledning af deres 30 års
jubilæum, og vi kan se på diverse medier,
at det var en god oplevelse for ”Russer
folket”.
Igen i år var også Boholdt Boulevard
repræsenteret, endnu en gang med mange
smukke Europeèr.
Vi er ikke blinde for, at nogle af de mange
udstillere, som fandt vejen forbi Dragør,
især skal findes i at Sverige om ganske få
måneder afholder årets Fife World Show i
Malmø d.24.-25. oktober.
Der er ingen tvivl om, at det vil blive en
meget stor udstilling med deltagelse af
rigtig mange skandinaviske katte.
Vi håber at rigtig mange af jer medlemmer,
som tager turen over sund og bælt, vil få
en mindeværdig oplevelse, og selvfølgelig
nogle gode resultater med hjem.
Snart nærmer sig for DARAKs vedkommende årets sidste udstilling, som er i
Ølstykke Hallen, som er en hal vi ikke
tidligere har besøgt, men vi håber hallen

og weekenden byder på en god oplevelse
og atmosfære.
Det bliver den sidste udstilling for DARAKs vedkommende, hvor kattene er opdelt efter den ”gamle” kategori opdeling.
Fra 1. januar vil flere opleve at deres
katte kommer i en anden kategori, og skal
konkurrere med katteracer de ikke før
har konkurreret med, med mindre der har
været tale om Best of Best.
Den nye opdeling af racerne, og hvilke
kategorier din kat er kommet i, vil blive
lagt op på DARAKs hjemmeside i løbet af
oktober måned.
Har du spørgsmål omkring de nye kategorier er du meget velkommen til at rette
henvendelse til Helle og Annie. Det gælder
selvfølgelig også alle andre spørgsmål
vedr. udstilling.
Vores Tema-møder har været velbesøgt,
og netop en af disse dage hvor KatteMagasinet udkommer har vi et møde
hos TandDyreklinikken v/Tanddyrlæge
Jens Ruhnau.
Som nævnt har I medlemmer bakket op
omkring disse møder.
Tema-møderne vil som vanligt blive annonceret på DARAKs hjemmeside og
oprettet som begivenhed på vores Facebook gruppe.
Materialet fra nogle af de afholdte Temamøder vil du også kunne finde på hjemmesiden og under filer på Facebook gruppen.
Som flere af jer sikkert har opdaget, så har
DARAK 85 års jubilæum næste år. DARAK blev stiftet i 1931 og er ikke bare
Danmarks ældste racekatte klub, men
også Skandinaviens ældste.
Vi er rigtig stolte af vores klub og håber vi
næste år kan byde velkommen til en hyggelig og mindeværdig jubilæums-udstilling i Virumhallerne.
Vi vil gerne, at denne weekend skal blive
så festlig som mulig, og som medlem er
du meget velkommen til at byde ind med
ideer til, hvordan denne weekend kan

blive noget alle husker tilbage på som en
rigtig god oplevelse. Så har du en idè er du
velkommen til at sende den til undertegnede eller Dortemarie.
Vi hører også gerne fra dig, hvis du har
noget materiale liggende som kan udstilles på DARAKs jubilæums-udstilling.
Vi har i forvejen en del arkivalier, som
vi takker Hanne Kaarsberg for, at hun
i mange år har passet utrolig godt på, vi
vil forsøge at lave en lille udstilling med
dettte på jubilæums-udstillingen. Da materialet ad åre jo er blevet skrøbeligt, er
vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kan
udstille tingene og samtidig passe godt på
dem, så DARAK medlemmer i fremtiden
også kan glæde sig over disse ting, som
fortæller dele af DARAKs historie.
Som et nyt tiltag til vores nye udstillere
kan vi nu tilbyde nye Darak udstillere at
låne burgardiner, kattebakker og skåle, så
man kan prøve at udstille og se, om det er
det man har lyst til.
Vi har også et tilbud, der hedder en udstillings guide, så hvis man er ny og førstegangsudstiller, vil man få tildelt en
guide, der hjælper èn igennem udstillingsdagen og med de mange spørgsmål, der
måtte være.
Man skal blot når man tilmelder sin kat
gøre opmærksom på, hvad man ønsker,
evt. kan man vælge at skrive en mail direkte til Annie eller Helle.
Til slut vil jeg ønske jer alle et godt og
spændende efterår og ønske alle god vind
for jeres katte. Hvem ved, måske kan vi få
lov til at præmiere en World Winner 2015
i Ølstykke?
Mette Usbeck
Formand for DARAK

Medlemsmøder og
arrangementer
TEMAMØDE
den 16. seotember 2015 kl. 19.00
Besøg hos AniCura TandDyreklinikken.
Tanddyrlæge Jens Ruhnau vil
holde et meget givende foredrag,
hvor der i pausen vil blive budt på
kaffe og kage.
Læse mere om TanDyreklinikken
her:
www.tanddyrkliniken.dk
og på Facebook her:
www.facebook.com/TandDyrklinikken.dk
Temadagen afholdes hos
AniCura TandDyreklinikken
Måløv Værkstedsby 99
2760 Måløv
Tilmeldingsfrist er
den 9. september 2015 til
mette.usbeck@darak.dk
OBS! OBS! OBS!
Det er ikke nok blot at tilkendegive at man deltager på
Facebook, aktiv tilmelding via
mail til Mette Usbeck er nødvendig.
DARAK afholder jævnligt medlemsmøder, som er åbne for alle
interesserede.
Der tilstræbes at afholde opdrætsmøde ca. hvert kvartal.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk

DARAKs bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
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Tlf. +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Næstformand
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk
Sekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk

kasserer
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BIC Swift-id: DABADKKK
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Webmaster
Helle Sivkjær
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helle.sivkjaer@darak.dk

Udstillingssekretær
Ind- og udland
Annie Orthmann
Torvevænget 252
8310 Tranbjerg J
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annie.orthmann@darak.dk
show@darak.dk
Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14
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erik.schou@darak.dkk

Bestyrelsesmedlem
Tove Asger-Olsen
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Tlf. +45 26 72 23 56
tove.asger-olsen@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
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2650 Hvidovre
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lailaihoi@darak.dk
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E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

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

Kommende JYRAK begivenheder
18. september: Åbent hus på Bygholm Dyrehospital, Horsens
fra kl. 14-17, JYRAK har info stand med
20. september: Min Ven Katten hobbyudstilling i Odense,
JYRAK har info stand med
14. og. 15. november: International udstilling i Middelfart med
Breed BIS SBI samt special show rex og sphynx
9. og 10. januar 2016: International udstilling i Århus N
27. februar 2016: Ordinær generalforsamling

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Så gik sommeren på hæld. Vi havde
en fin udstilling i Herning igen iår
med masser af publikummer. Lidt
dårligt PR fra enkelte udstillere
afholdt da heldigvis ikke folk fra at
tilmelde i almindelighed; og det var
skønt at møde nye, der valgte at
vende det døve øre til sladderen og
selv opleve det og fik en herlig dag
ud af Herning.
I skrivende stund arbejder vi på at
blive klar til Ribe udstillingen, hvor
Ocikatte klubben holder 10 års
jubilæum. Til lykke med dagen :-)
Der er tilmeldt et meget flot antal
spottede katte fra både ind– og
udland, og vi glæder os hver gang vi
har mulighed for at lave en ekstra
arrangement for en af de mindre
racer, der ikke kan mønstre katte
nok til breed BIS, men alligevel har
nogle ildsjæle der vil være med til at
trække et ekstra læs i forbindelse
med en udstilling. Senere på året i
forbindelse
med
november
udstillingen er det rex kattenes tur til
at fremvise en lang række krøller.
I løbet af året har jeg været til møde
i Fødevareministeriet nogle gange
sammen med Bette Lind. Den gode
nyhed
er
at
den
frygtede
betænkning er lagt på hylden af den
nye minister. Vi var vel stort set de
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

eneste, der blev glade i den
anledning, men det blev vi så også,
Der er meget stor forskel på hund
og kat, og det er vi helt klar over
allerede hjemmefra. Men ofte får jeg
det indtryk at man på den anden
side af bordet ikke er helt så klar på
det. Der er stadig vrangforestillinger
om at perseren er et skrækkeligt
produkt, der ikke selv kan trække
vejret. Det er lidt op ad bakke på det
punkt. Men på nogle punkter har vi
henover
sommeren
desværre
kunnet konstatere, at der er få
opdrættere, der ikke er helt klar på
avls– og registreringsreglerne, og
som ser stort på at anvende katte i
avlen med medfødte fejl som feks.
entropion eller voldsomme , synlige
haleknæk. Hvor kommer den
ligegyldighed nu fra? Vi kan vel
hurtigt blive enige om at kun de
bedste katte skal gå i avl, ikke bare
enhver hunkat med et lille hul bagi?
Dyrlægeforeningen vil gerne have
dyrlægerne med mere indover
sundheden på vores avlskatte, og
det kommer de så senere på året
når FD indfører ny bagside på
stamtavlerne
med
en
mere
dækkende attest, hvor der pointeres
flere fejl, der ikke må gå i avl. Der er
intet nyt i det; der er tale om fejl der
allerede nu ikke må anvendes i avl.
Forskellen er at nu bliver det
understreget, så man ikke længere

kan bortforklare med at man ikke
har læst reglerne. Ligeledes er der
en opdrætterguide på vej, som
enhver kan overkomme at læse.
Den indeholder de vigtigste punkter,
så man får et overblik. Den fritager
dog ikke fra at man stadig har pligt
til at kende reglerne og overholde
dem. Kravene til at opdrætte katte
er på enhver måde beskedne, og
heldigvis er langt de fleste gode til
at udvælge sunde dyr. De få der
ikke gør må vi jo så hjælpe med det!
I august sagde vi tak til Eva Køhler
for et års super service til
medlemmerne som kat. 1, 3 og 4
stambogssekretær. Vi har overladt
posten til Pia Nyrup, der allerede er
godt igang med det nye job. For at
være på forkant med den nye
opdeling af kategorier har Linda
Grøtner Nielsen nu kat. 1 og 2,
mens Pia har 3 og 4. Også tak til
Heidi Tværmose for altid god hjælp
til nye på posterne :-)
Efter Ribe holder jeg ferie resten af
måneden og træffes kun på mail
indtil 1. oktober.
Vi ses et sted derude, hvor der er
katte!

Susanne

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk

JYRAKs studiekredse:

JYRAKs konsulenter:

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

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

Randers: Eva Køhler,

Stambogssekretær
Kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
Tlf. 4099 9578
stambog3-4@jyrak.dk

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 20 66 01 19

Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670

Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
Tlf. 5180 5696
stamnavn@jyrak.dk
Stamnavne
Kira Marseen

Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8700
Horsens,
Tlf. 75 62 61 09; ikke efter kl.
20,00; og oftest lettest på mail
formand@jyrak.dk

Glimt fra Vejle udstillingen 2015:
Lørdag almindelig udstilling; søndag European Maine Coon Championship i
samarbejde med Maine Coon Klubben.

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Forsekretariat:
Kira Marseen
Østerby Alle 270
8310 Tranbjerg J
51 80 56 96
kira@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Vangen 38
6715 Esbjerg N
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Halplanlægning, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
24 82 59 51
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle
Patrick Kristensen
Anna Anchers Vej 23
7500 Holstebro
patrick@jyrak.dk
51 58 73 75








associerede sig med, "lod man
være".











































Hvad er det for en agenda vi
møder vores konkurrenter/
kolleger med?
Hvorfor kommer vi på udstilling?
Hvorfor opdrætter vi?
Hvorfor alle disse spørgsmål?
Fordi forudsætningerne for, at
vores hobby kan være til fælles
glæde skrider.
Der er ikke længere glæde på
andres vegne, fordi et opdræt
"har fat i den rigtige ende"!
Selv har jeg opdrættet persere
siden begyndelsen af 70-erne.
Dengang lignede persere mest en
langhåret brite. Men vi havde i
hovedet hver sin idé om, hvordan
en perser skulle/kunne se ud.
Selvfølgelig valgte man sine
foretrukne opdrætterkolleger
og - linier. Og jeg vil ikke påstå
vi alle var perlevenner. Men dem
man ikke var enig med eller

I dag prøver man at eliminere
konkurrenter på alle tænkelige
måder.
Der anmeldes på forhastede
grundlag. Og den anklagede er
ikke uskyldig, til det modsatte
er bevist!
Nej. Det ER den anklagede
der skal bevise sin uskyld....!!
Hvordan bevise noget man IKKE
har gjort?
Jeg har sagt det før, og gør det
gerne igen: Pas nu Jeres eget.
Og - HVIS konkurrenten/
kollegaen laver "alle de numre",
der påstås - så sæt dig roligt
tilbage i sofaen og afvent, at han
selv afslører sig... Det sker - før
eller siden.
Kattesporten har ikke brug for,
at alle spionerer mod alle!
Det skal ikke være alles kamp
mod alle.
Men en fælles kamp for vores
katte.
Oven på denne "opsang" vil jeg
ikke undlade at takke for den
gode stemning, som de fleste
bidrog med på vores sommerudstilling i Brejning.
Og held og lykke til dem, der
skal til WS15 i Malmø.
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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
Ulrike Wahl
Annie Dahl
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Jeg havde helt glemt at en sommer
ikke nødvendigvis skal være lang
og varm. Jeg tror at vores katte nød
det ustadige vejr, jeg må tilstå at det
passede mig fint…
Efteråret betyder for mig starten på
en ny sæson med udstillinger og
arrangementer. Blandt andet står
vi udstillingsmæssigt over for en
udfordring, da vi som bekendt begynder med ny raceopdeling i 2016.
Den største bliver udstillingssystemet, der skal klargøres til de
nye inddelinger. Vi har planer om at teste det opdaterede system sideløbende med det eksisterende på vores december udstilling. Så her får udstillingssekretariatet ekstra meget at se til.
Der hvor jeg ser, at vi har den største udfordring, er en hurtig
løsning på uddannelsen af de dommere der i princippet ikke
kender de racer, der kommer til i den pågældende dommers
kategori.
Kan det ikke være lige meget? Det mener jeg ikke. Som udstiller er det rimeligt at kræve, at dommerne har kendskab til de
racer de skal dømme, omvendt skal det også være rimeligt for
dommerne. Klubberne kan selvfølgelig bare vælge at bruge de
dommere, der er uddannet og så må resten bare se at komme i
gang med uddannelsen som den er nu. Jeg frygter bare at vi vil
risikere at miste nogle gode dommere, der i dag kun har en kategori eller har to der ikke matcher den nye opdeling.
Som det er nu kræves det, at dommerne skal se en hel del katte
og bruge temmelig lang tid på at blive uddannet i en ny kategori. Det mener jeg er spild af dommernes og klubbernes tid og
ressourcer, så jeg vil sagtens kunne forstå hvis en af de berørte
dommere ikke orkede at skulle bruge mere end et år og rigtigt
mange katte på at komme videre.
Som førstegangs elev er der en hel del organisatorisk der skal
læres, træning af rapportskrivning og indøvning af kommunikationen mellem dommer og udstiller, blandt meget andet. Her er
det rimeligt, at der skal bruges tid og ses mange katte. Jeg har
en klar forventning om at en etableret dommer kan de ting på
rygraden. Det burde ikke tage mange katte at få en ny race indarbejdet. Man kan med rette hævde at sådan har betingelserne

www.racekatten.dk

jo været længe, men fordi at sådan plejer det at være, betyder det
ikke nødvendigvis at det er den optimale løsning. FIFes bestyrelse, kommissionerne og generalforsamlingen har de sidste par
år kæmpet for en løsning, men der er åbenbart meget politik og
følelser indblandet. Skulle vi ikke se at få lagt det til side og se at
komme videre, så vi kan få de dommere der kommer i ”klemme”
med?
Når man ser bort fra det organisatoriske er jeg meget spændt på
at se, om det nye tiltag tilfører noget positivt. Som kategori II udstiller, har jeg længe været en af dem, der har hylet op over den
skæve fordeling af katte på udstillingerne, og gerne set en anden
opdeling. Om det så skulle være den ene eller anden model kan vi
diskutere.
I skrivende stund er jeg på sommerferie i Sverige, hvor der er høj
sol og mere end 25 grader i skyggen. Det virker derfor lidt absurd
at skulle skrive om juleudstilling og julefrokost.Når dette nummer
af KatteMagasinet udkommer, er tilmeldingsfristen til Racekattens
september udstilling udløbet, og selv om man ikke har kat med, vil
vi være glad for et besøg og en kattesnak.
Den næste udstilling i Racekatten regi, bliver Danmarks hyggeligste katte-juleudstilling i Herlevhallen. Vi vil som traditionen
byder, præmiere de tre flottest pyntede burer ligesom den bedst
udklædte nisse, lille eller stor vil blive hædret. Desuden har vi den
ære at have en dommereksamen. Eksaminanden er Joeri Vanrusselt i kategori III. Jeg håber at rigtig mange korthårsfolk vil dukke
op, så der er de katte der skal til for at afholde en eksamen og de
to eksaminatorer kan finde et godt varieret udvalg. Det vil også
være sidste chance for at udstille efter den nuværende opdeling i
Danmark.
Vi havde en utrolig hyggelig julefrokost sidste år, det vil vi gentage
igen. Datoen ligger fast, det bliver d. 12. december i Hvidovre. Her
vil der være hyggeligt samvær, god mad og pakkespil, så sæt kryds
i kalenderen allerede nu.
Worldshow 2015 kommer jo nærmest i vores baghave, så selv om
du ikke skal udstille, vil det være nærliggende at kigge forbi og opleve stemningen på et WS. Jeg er sikker på at der vil være Racekatten katte med som du kan heppe på. Racekatten ønsker held og
lykke til Jer alle der deltager.

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

Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk
Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Kjelstrup Hansen
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk
Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Helene Carstensen
Dennis Kulager Ipsen
Niels Lynge
Christina Kyed

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller
send dem pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Adfærd
E-mail: adfaerd@racekatten.dk

Poul

Potemøder i Racekatten

Udstillingsudvalget:

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

www.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

Nyt fra Felis Danica

Felis Danica afholder

Jubilæums
udstilling
Landsforeningen Felis Danica inviterer

race præsentationer med Best i Racen

til “Danish Open” 18-19/06/2016 i Lil-

præmiering. Dette betyder i praksis, at vi

lebæltshallerne i Middelfart i samarbejde

satser på, at der vil blive afholdt mindst

med de 4 hovedklubber.

ét Breed BIS, men gerne flere, i hver af de
nye kategorier.

I 2016 fejrer Felis Danica 60 års jubilæum, og dette skal fejres med en helt

Alle Felis Danicas specialklubber får

særlig udstilling, hvor vi sætter spotlight

tilbudt en gratis stand på udstilling, og

på de enkelte racer.

vi håber at såvel specialklubber som
opdrættere og udstillere vil være med til

Udstillingen afholdes som en klassisk

at gøre en særlig indsats for netop deres

2 dages udstilling (1 certifikat), og

race.

Felis Danica har fået tilladelse fra FIFes
bestyrelse til at arrangere Breed BIS for

Vi håber, at I vil bakke op om denne helt

så mange racer, som vi kan skaffe katte

særlige udstilling – så vi kan bakke op

til. For de racer, hvor der ikke er mulig-

om jeres racer.

hed for Breed BIS, arrangeres der særlige

Kattemagasinet søger billeder
Specielt søger vi situationsbilleder, der kan bruges i forskellige artikler.
Kattefødsler, helt små killinger, katte på tur osv.
Alle indsendte fotos lægges i arkivet og vil blive benyttet,
når det passer ind i artiklerne.
Vi modtager også gerne flere af de sædvanlige billeder af smukke katte.
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Din

Norske Skovkat
er unik
- ligeledes er dens foderpiller
Din norske skovkat har unikke ernæringsmæssige behov,
og fortjener enestående ernæring

ELEGANT, UDTRYKSFULDE
MANDELFORMEDE ØJNE, OG EN FANTASTISK
HJERTEFORMET HALSKRAVE ...
Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid
knoglestruktur, og har en naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at
den er aktiv af natur. Den har en enestående dobbelt pels, der kræver pleje og
et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. Derfor har Royal Canin
udviklet specielt dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

© ROYAL CANIN SAS 2013. All Rights Reserved. Credit photo : Labat-Rouquette - 05/2013 -

En unik foderpille opmuntrer katten til at tygge ordentligt og hjælper med
at reducere spisehastigheden takket være sin eksklusive størrelse, form og
tykkelse. Foderet bidrager til at fjerne hårboller naturligt, er rig på fedtsyrer
for at understøtte hudens sundhed og opretholde tilstanden af pelsen.
Indeholder det rigtige niveau af kalorier for at holde idealvægten
og sikre sunde knogler og led.

NY

HE

D

Eksklusiv foderpille

Skræddersyet ernæring til racekatte

FELINE BREED NUTRITION

www.royalcanin.com

Ortopædiske
problemer
hos katte
Del 1
Tekst og foto: Stig Feldballe, dyrlæge

Ortopædi er læren om medfødte eller

var den almindelige opfattelse blandt

Dyreklinikken Skovlunde-Herlev

erhvervede lidelser i bevægelsessyste-

dyrlæger og katteejere, at katte ikke fik

met. Ortopædiske problemer er generelt

gigt. Jeg tror, at forklaringen på dette

ikke hyppige hos kat, når man ser bort

var, at katte ikke i særlig høj grad gør

fra tilskadekomster og gigtforandringer.

opmærksom på deres smerter. Medvir-

Der ses langt færre tilfælde af ortopæd-

kende kan også være, at katten ofte i

kirurgiske problemer hos kat end hos

sammenligning med hunden observeres

hund. Den væsentligste årsag til dette

mindre i bevægelse. Hunden luftes,

www.skovlundedyreklinik.dk

er kattens lavere vægt
sammenlignet med de
større hunderacer, men
også et mere elastisk
ophæng af kroppen og
en fordeling af vægten,
hvor en større del er
placeret på forlemmerne, har en væsentlig

og det er ofte her,

Der ses få
arvelige ortopædkirurgiske
problemer hos
kat sammenlignet med hund

betydning. Der ses få
arvelige ortopædkirur-

at ejeren ser hunden
halte og vise andre
tegn på smerte fra
bevægeapparatet.
Katte med smertevoldende problemer, som
f.eks. gigt, viser det
ofte ved en ændring i
deres adfærd. De bliver
mere stille og immo-

giske problemer hos kat sammenlignet

bile, og de vægrer sig ved at hoppe op.

med hund. Til gengæld ses hyppigt

Vi ved i dag, at artrose hos katte er en

tilskadekomster, som påkørsler og

hyppig lidelse. Som hos andre dyrearter

nedfald, som resulterer i ortopædiske

ses artrose hyppigst som et problem, der

problemer. I det følgende vil de mest

udvikler sig hos ældre individer. Det ses

almindelige problemer blive omtalt.

dog også hos yngre individer. På figur 1
ses røntgenbillede af en kat på 2 år med
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Artrose (gigt)

svære artroser i begge albuer. På figur

For ikke så forfærdelig mange år siden

2 ses gigt i begge hofter hos en kat på 2

Figur 1. Albueledartrose hos 2 år gammel kat. Det vides ikke hvad der har
forårsaget problemet. Leddene er blevet CT-scannet uden, at det har givet
en forklaring.

år. Der ses knoglenydannelser,

effektivt. På lang sigt kan der

fortættet knoglestruktur og

dog opstå bivirkninger, og stof-

henfald af ledstrukturen.

gruppen kan være nyretoksisk.
Supplement med morfinpræ-

På figur 3 ses et par tilfælde af

parater kan lade sig gøre, men

gigt i hofterne hos et par ældre

tåles ikke altid af katte.

katte. Et andet sted, hvor gigt ses
hyppigt er i ryggen (figur 4), men

Andre medicinske behandlinger

alle led kan angribes. Der findes

er med cartrophen, som er ind-

en lang række muligheder for at

sprøjtninger, der gives 4 gange

behandle gigt
hos katte.
Det har lige
som hos hund
vist sig, at en
multimodal
behandling,

A

med 1 uges

Der findes en
lang række
muligheder for
at behandle gigt
hos katte

mellemrum.
Stoffet virker
på betændelsesreaktionen
i leddene,
stimulerer

B

bruskdannelse

hvor flere

og virker på

forskellige

ledvæskens

typer af behandling kombineres,

sammensætning og kvalitet. I

har den bedste effekt. NSAID

enkelte tilfælde vælges en løs-

(non steroid antiinflammato-

ning, hvor der sprøjtes binyre-

risk medicin, i almindelig tale,

barkhormon direkte i leddet og/

gigtmedicin) anvendes stort set

eller i leddets omgivende væv

altid. Det kan gives som en eller

(en blokade). Denne behand-

2 daglige doseringer, tåles godt

ling har som regel en rigtig god

af katte, og er i de fleste tilfælde

effekt, men virker en begrænset

Figur 2. Der ses gigtforandring på kanten af ledskålen (A), i
ledhovedet (B) og i lårbenshalsen (C).

C

Figur 3. Hofteledsartrose på et par ældre katte.

tid. Binyrebarkhormon kan også bruges

er sket brodannelse, vil smerterne være

i tabletform, men vælges normalt som

færre.

sidste udvej.
Tilstanden ses stort set kun hos større
Der findes en lang række kosttilskud,
Figur 4. Middelsvær grad af gigtforandringer i rygsøjlen

som har en mere eller

senteret. Spondylose

mindre dokumenteret

behandles i princippet

effekt på gigt. Der kan
nævnes omega 3/6
fedtsyrer, glucosamin,
MSM, chondroitinsulfat, osv. Disse kan
købes som separate
præparater, i kombination, eller tilsat kom-

Det er meget
omdiskuteret,
hvor stor betydning, også rent
smertemæssigt,
spondylose har

mercielt foder.
Figur 4.1 Store dele af rygsøjlen helt vokset
sammen.

racer, og hos os er huskatte overrepræ-

som andre former af
gigt.
Hofteledsdysplasi
Ved
hofteledsdysplasi(HD)
forstås en tilstand, hvor
hoftens ledhovede
og ledskål ikke passer
sammen (figur 3). Det

Spondylose

ses, at ledhovedet ikke ligger helt inde

Spondylose er en særlig form for gigt,

i ledskålen, og der ses uregelmæssig

som rammer rygsøjlen hos de fleste

overflade på ledhovedet. Dette medfø-

dyrearter. Tilstanden er hyppig hos

rer slitage på brusken, hvilket giver en

kat. Der ses gigtforandringer mellem

betændelsesreaktion i leddet. Med tiden

to ryghvirvler, som på røntgenbilleder

vil disse processer medføre, at der opstår

kan ses om tappe på den nederste del

gigt (se ovenstående).

af ledfladen (figur 4). De kan udvikle sig
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til broer, der går mellem 2 ryghvirvler

Årsagen til at HD opstår, er ikke fuld-

og låser disse sammen. Det er meget

stændig klarlagt, men hvis årsagssam-

omdiskuteret, hvor stor betydning også

menhængen overføres fra hunde, er

rent smertemæssigt, spondylose har.

den multifaktoriel, så der er både en ge-

Der er dog ingen tvivl om, at der kan ses

netisk faktor og miljømæssige faktorer

smerter i den aktive fase. Når der først

(fodring,overvægt, levevilkår i øvrigt).

Diagnosen HD stilles på røntgenbilleder.

der ses også en hyppigere forekomst hos

På figur 5 ses et tilfælde af middelsvær

bl.a. perser og devon rex. HD ses ikke

HD i venstre hofte. Der

sjældent hos alminde-

findes ikke hos katte

lige huskatte.

en officiel klassifikation af HD, som det
ses hos hunde. Det
system, der bruges
hos hunde kan til en
vis grad overføres til
kat. Der er heller ikke
fra racekatteorganisationers side indført
systematiske undersøgelser for HD, og der

Årsagen til at HD
opstår, er ikke
fuldstændig klarlagt, men hvis
årsagssammenhængen overføres
fra hunde, er den
multifaktoriel

Symptomer er nedsat
aktivitet, modvilje
mod at springe op,
unormal gang (kaninhop, slinger), leger
mindre end normalt,
halten efter motionering, smerter ved
bakkebesøg. I nogen
tilfælde ses forstop-

er ikke for nuværende

pelse, fordi katten

nogen initiativer, der

har smerter, når den

ville kunne begrænse forekomsten. HD

indtager position til at komme af med

er en almindelig sygdom hos flere racer

afføring. Der ses også ofte smerter, når

af katte. Især store tunge racer som

bagkroppen berøres. Mange katte med

maine coon og british shorthair, men

HD vil slet ikke have symptomer. HD

Figur 5. Der ses en fornuftig højre hofte og
en noget dysplastisk venstre hofte (pil). Det
ses her, at ledskål og ledhovede ikke passer
sammen. Ledhovedet ligger ikke helt inde
i skålen. Der ses begyndende gigtforandringer.

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

10 %
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143639

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

disponerer for udviklingen af patellaluxa-

Knæskallen skal ligge i en fure i lårbenet

tion, som beskrives efterfølgende.

og bevæge sig op og ned i denne. Der
kan være flere årsager til, at knæskallen

Behandlingen af HD er i de tidlige sta-

forlader sin placering. De vigtigste årsa-

dier, som oftest ikke giver symptomer

ger er, at furen, som knæskallen ligger i,

hos katte, smertestillende og inflam-

ikke er tilstrækkelig dyb, eller at den er

mationsdæmpende
medicin (NSAID), når
der udvikles gigt, er
behandlingen, som
beskrevet tidligere.
Katte lever i reglen
godt med HD, da de
som tidligere sagt,
Figur 6. Røntgenbillede af en kat, der har
fået fjernet sit ene ledhovede p.g.a. alvorlig
dysplasi og gigt. Billedet er taget flere år
efter indgrebet.

bærer en stor del af
deres vægt på forbenene, og er lette dyr.
En behandling, som
af og til vælges er

for smal i forhold til

PL inddeles ofte i
4 grader, hvor den
letteste grad, er en
knæskal der kan
lukseres ved tryk
og sværeste grad
er en permanent
luxeret knæskal

fjernelse af ledhove-

A

B
1

2

knæskallen, så denne
kommer til at ride på
kanterne af furen. En
krumning af den nederste del af lårbenet
vil medføre et skævt
træk i knæskallen,
så den trækkes ned
fra furen. Ligeledes
vil en drejning af
underbenet i forhold
til lårbenet under bøjning af knæet kunne

det og ledhalsen (figur 6). Dette fjerner

give et skævt træk. En beskadigelse af de

kontakten mellem flader med beskadi-

ledbånd, der er med til at holde knæ-

get brusk, og dermed smerterne. Katten

skallen på plads, kan give en traumatisk

kommer tilbage til stort set normal brug

patellaluksation. Luksation er, når et led i

af benet.

hvile kommer ud af sin normale position
(ledskred, red.)

Patellaluksation
Patellaluksation (PL) er en tilstand, hvor

PL inddeles ofte i 4 grader, hvor den

knæskallen (patella) ligger forskudt

letteste grad, er en knæskal der kan

enten mod indvendige side af knæet

lukseres ved tryk og sværeste grad er en

eller mod udvendige side. Mere end 90 %

permanent luxeret knæskal. De letteste

af tilfældene er mod indvendige side.

grader er ofte ikke smertevoldende og

3

4
5

Figur 7:
A. Normal
B. Grad 4 patella luksation
1. Hofte med åben vinkel
2.	Krumning af den nederste del af lårbenet
3.	Furen hvori knæskallen ligger er ikke dyb nok.
4.	Tilhæftningspunktet for ledbåndet fra knæskallen er roteret indad
5. Krumning af øverste del af underbenet
6. Drejning af haseleddet.

6
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De ovenstående faktorer betyder, at knæskallen (patella) vil søge mod et punkt, der ligger
på den stiplede linje, hvorved den kommer til at ligge på indersiden af furen.

der ses svage symptomer, mens sværere

derefter kan være normal. Nedsat lyst

mejsles fasthæftningspunktet for det

grader vil medføre halthed. En PL kan

til at bevæge sig og til opspring ses også

lige knæskalsligament (crista tibia)

udvikle sig over tid og forværres. Den

hyppigt. Smerterne er ofte lette selv ved

af og flyttes, så trækretningen i knæ-

kan derimod ikke blive bedre, når der ses

udtalt halthed. Med tiden vil der ligesom

skallen bliver rigtigt.

bort fra den akutte traumatiske luksa-

ved HD, kunne ses slitage på bruskfla-

tion, hvor hævelse i knæleddet kan løfte

derne og udvikling af gigt.

knæskallen op af furen.

• Endelig kan en opstramning af de
udvendige ledbånd og ledkapslen
være med til at stabilisere knæskallen

PL er en kirurgisk sygdom! Er der tale om
PL ses hos alle racer af katte, men

en højgradig luksation, vil det være tilrå-

hyppigere hos abyssiniere, somali og

deligt, at lave kirurgisk korrektion, inden

maine coon, men forekommer også hos

der sker skade på leddet. Korrektionen

huskatte. PL er ikke en hyppig lidelse, og

vil afhængig af årsagen til tilstanden

mit indtryk er, at der er færre tilfælde nu

består af et til tre indgreb (omtales her

end for 20 år siden. Det menes, at PL har

for indvendig luksation):

på sin plads.

en kraftig arvelig komponent, men også
er miljøbetinget.

• Såfremt ledfuren ikke er tilstrækkelig
dyb, fordybes denne ved at skære en

Symptomer på PL spænder fra en svag

kile ud, fjerne væv og lægge kilen på

halten til at patienten går på 3 ben.

plads igen.

Det ses typisk, at benet løftes et eller
flere skridt og sættes ned igen. Gangen

• Er der et skævt træk i knæskallen, så
den trækkes ned fra sin placering,
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Portræt af en opdrætter
GIC. Ideal Cat Klondike (Kronk),
PEB b 83.

Serie: Opdrætterportræt
Kattemagasinet vil
bringe opdrætterportrætter i bladet, der
tjener til formål at give
indblik i andres opdræt
– så vi måske kan blive
klogere på hinanden og
på kattene.
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Portræt af en opdrætter

heaven Peterbald
Præsentation af: Mette Mejdahl
Stamnavn: DK Petheaven
Race: Peterbalds
* Furry Peterbalds * Brush is Beautiful *

Tekst og foto:
Mette Mejdahl, DK Petheaven.

Jeg tror, at det ligger i min DNA, at jeg

Med tiden kom manden i mit liv (Jimmy)

skal elske dyr. Jeg har hele mit liv været

ind i billedet, og han delte desværre

omgivet af dyr af alle mulige slags, idet

ikke mit syn på siameseren, men jeg fik

mine forældre altid har haft hunde, og

ham dog overbevist om, at en havanna

ret tidligt i mit liv købte min far en gård

(chokolade orientalsk korthår) måtte

og lavede en hunde- & kattepension der.

være sagen.

Kærligheden til katte starter derfor i

Så i 2004 flyttede vores første choko-

min barndom, hvor jeg hjalp til i fars

lade orientaler, Kazuki Von Krolock, ind.

kattepension. En fast pensionær, der

Der kom dog hurtigt flere af slagsen til,

tilbragte sine ferier i pensionen, var en

og idag er det chokolade og cinnamon

smuk siameser dame! Hendes imøde-

kattene, i både fuldfarvede og bicolor, vi

kommenhed, skønne ydre og fantastiske

synes bedst om.

sind satte potespor i mit hjerte, og jeg
har siden dengang altid ønsket mig en
siameser.
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Det foreløbigt sidste OSH kuld – DK
Petheavens Irske kuld (I-kuld).

I 2011 fik vi vores – indtil nu – sidste

bløde “ferskendun” og deres varme,

orientalerkuld: de skønneste killinger i

og så sér de da skønne ud med deres

chokolade og cinnamon, både i fuldfar-

rynker og overskudshud. Men jeg har

vede og med hvid, ja sågar en seychellois

aldrig rigtigt kunnet forliges med deres

blev det til. Selvom vi havde taget en

tyngde. Forstået på den måde at jeg

smuk smuk cinnamon bicolor pige fra

ikke synes, at sådan en ”nøgen” kat, skal

til os selv, valgte vi, at hun skulle flytte

være så “rund” – den skal være elegant

ud som kælekat, da hun blev et års tid

og langbenet – man er vel farvet af at

gammel. Hendes
temperament var ikke,
som jeg ønskede det,
og da det er én af de
ting, vi vægter meget
højt i vores opdræt,
kunne det ikke være
anderledes.
En Petheaven kat skal
være kærlig, kælen og
kaos-robust.

være orientalerejet.

En dag, mens jeg
sad og surfede
på nettet, dukkede der denne
her super elegante, langbenede,
hårløse kat op
på skærmen

En dag, mens jeg sad
og surfede på nettet,
dukkede der denne
her super elegante,
langbenede, hårløse
kat op på skærmen.
Jeg kunne næsten ikke
tro det, dér var den jo
– en hårløs orientaler!!
Jeg tabte straks mit

Men hvordan kan det
så lede til en skaldet eller ruhåret kat?

hjerte til racen, men
en peterbald var dengang ikke bare
lige noget, man kunne få på nærmeste

Hawai, PEB b 23 83. Morgenhygge i
sengen.
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Jo, jeg har jo gennem lang tid sendt

hjørne. Årene gik, og en dag hørte jeg

beundrende blikke mod sphynx-kattene

om en opdrætter, som skulle have hen-

på udstillingerne. Jeg er vild med deres

tet en peterbald i Finland!

Portræt af en opdrætter
Kira’s ”Rynke” (CH FIN*Birregin No Doubt,
PEB b 21 33), med sine killinger ”Flap &
Leander”.

Jeg kom i kontakt med Kira

hun kunne ikke give sine børn mad. Kira

(DK*Marseen) og fik lov at møde hendes

gav killingerne flaske, men de fik ikke

dejlige ”Rynke,” og jeg var straks hoo-

nok, så jeg fik killingerne ud til mig, da

ked! Jeg bad Kira om at kontakte mig, så

jeg havde en hunkat, Emily, der havde

snart hendes ”Rynke” skulle have killin-

fået et enebarn, et par dage efter Rynkes

ger, for sådan én måtte jeg bare eje!

killinger var kommet til verden.

Tiden gik. Laaaang tid gik, og et venskab

Emily tog imod killingerne med åbne

med Kira spirrede. ENDELIG en dag rin-

poter og passede og plejede dem, det

gede hun og sagde: ”Kan du høre, hvad

bedste hun havde lært, men lige lidt

dét her er? Der blev stille, men pludselig

hjalp det. Killingerne var for svage til at

kunne jeg høre noget: ”...... *mrrrrow...

spise selv, og jeg måtte i gang med at

mrrrrr...mrrrow*....”
“RYNKE ER GÅET I
LØB!!”
Jublen var stor, og
Rynke blev kørt til
hankat.

DK Petheaven KiloWatt, PEB b 21 33 83.

sondefodre.

Desværre gik der
meget kort tid,
før killingerne
begyndte at
falde fra

På trods af min bedste
indsats, dag og nat,
måtte vi, da killingerne var godt én uge
gamle, lade den sidste
gå over Regnbuebroen.

Ni laaange uger efter
fødte lillebitte Rynke

Sorgen var stor, men

fem store killinger. Desværre gik der

Kiras og mit venskab var blevet stærkere,

meget kort tid, før de begyndte at falde

og vi trak hinanden op.

fra. Én efter én sygnede de hen og døde.
Rynke havde fået brystbetændelse, og

Efter noget tid forsøgte Kira igen med
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Rynke. Denne gang hos en kendt hankat

Da jeg omsider skulle have min ”Flap”

med en del vellykkede kuld efter sig. Den

(Smithsonian) hjem og ville betale Kira,

lange ventetid snøvlede sig afsted, men

fik jeg svaret; ”Han er en gave som tak

til sidst fødte Rynke sine killinger.

for hjælpen”

Denne gang var Kira parat til at gribe

Hvis nogen skulle være i tvivl, er jeg Kira

hurtigt ind, skulle der vise sig at være

enormt taknemmelig for denne flotte

problemer – og desværre måtte hun med
det samme igang med
at flaske killingerne, da
5 stk. ”blandet brushies”.

Rynke igen fik brystbetændelse. Det lykkedes dog Kira at holde
liv i to skønne drenge,
og jeg sværmede om
Kira og besøgte hende
i tide og utide.

DK Petheaven Liquorice Pipe, PEB n 83
(Baby), med sin mor Jacquotte (PEB c 83),
Morfar Kronk (PEB b 83) og ”Tante” Hawai
(PEB b 23 83).
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gestus!

Jeg fandt
hurtigt ud af,
at én peterbald
bare ikke er nok
og også, at en
peterbald for
mig ikke skal
være helt hårløs

Flap blev selvfølgelig
kastreret, da hverken
Kira eller jeg synes, at
denne linje var sund
nok til at arbejde videre med. Mor Rynke
og bror Leander er
ligeledes kastrater.
Eventyret med peter-

Jeg bad om at få lov at

balds ender heldigvis

købe den ene dreng,

ikke her. Jeg fandt

og Kira sagde – ”Selvfølgelig!” Jeg var

hurtigt ud af, at én peterbald bare ikke

jublende lykkelig! ENDELIG var min

er nok og også, at en peterbald for mig

peterbald inden for rækkevidde.

ikke skal være helt hårløs. De findes

Portræt af en opdrætter

nemlig i en “ruhåret” udgave, der hed-

dog bruges i avlen efter godkendelse af

der brush.

avlsplan i Avlsrådet.

Da jeg startede med peterbalden, var

Da jeg personligt er af den overbevis-

racen endnu kun preliminær godkendt i

ning, at brush peterbalds er sundere end

FIFé, så der var virkelig noget at arbejde

de helt hårløse, satte jeg mig for at gøre

på!
Efter et stort stykke arbejde ude i Europa blev
racen endelig godkendt
på FIFés generalforsamling i 2011 med
effekt fra januar 2012.
Dog var det udelukkende de hårløse og

Første Petheaven Peterbald kuld – Jolly
Pirates kuldet. Fra venstre: DK Petheaven
Jacquotte Delahaye (PEB c 83), DK Petheaven Captain Jack Sparrow (PEB c 83) og DK
Petheaven James Kelly (PEB b 83).

noget ved den side af

Racen blev
endelig godkendt
på FIFés general
forsamling i
2011 med effekt
fra januar 2012

velour udgaver, som fik
certifikatstatus, selvom

sagen.
I efteråret 2011 tog
jeg Kira under armen
og fløj til Litauen for
at hente min første
peterbald avlskat –
en chokolade brush
hankat på 6 mdr. ved
navn; Ideal Cat Klondike. Kira døbte ham

der fødes mindst lige så mange killinger i

dog “Kronk” den første nat på hotellet,

racen, som er brush og straight coatede

så det har han heddet siden

(Alm. pels, ligesom siam/orientalere).
Opdrætteren var super sød og vidste
Brush og straight coatede katte måtte

en masse om peterbalds, og vi lærte en
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DK Petheavens Mmm.. kuld (Mkuld), født 18. Marts 2015 – på
billedet er de 14 dage gamle.

bunke om pelstyper og opdræt af racen.

med mine ideer, så jeg fik lov at gå i gang

SÅ fedt når man bliver mødt med åben-

med planerne

hed og ligeså stor kærlighed til en race,
et sted hvor man føler sig rigtigt langt

Den 11. marts 2012 blev Kronk derfor far

hjemmefra!

til DK Petheavens første kuld peterbald
killinger – 3 stk.

Da Kronk blev gammel
nok til at lave børn,
indsendte jeg min avlsplan til Avlsrådet – et
racekryds mellem en
brush peterbald og en
orientalsk korthår!
Mange synes sikkert,

Avlsrådet var
heldigvis super
professionelt og
forstod, hvor det
var, jeg ville hen
med mine ideer

lækre brush killinger,
ligesom jeg havde
ønsket mig det! To
drenge og én pige –
pigen, Jacquotte, blev
hjemme. Jack blev
kælekat, og James byttede jeg til en hunkat
fra Frankrig.

at jeg var rablende
vanvittig at begive mig

Noget jeg har lært ved

ud i den slags, men jeg havde en plan, og

at arbejde med så lille og ny en race som

jeg havde tænkt mig at følge den – og

peterbalden er, at man er nødt til at være

sådan blev det

“international”. Den franske opdrætter,
jeg byttede killing med, kunne ikke to
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Avlsrådet var heldigvis super professio-

ord engelsk, og da jeg ikke taler fransk,

nelt og forstod, hvor det var, jeg ville hen

måtte vi virkelig ud i tegnsprog og
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“Google translate” – og dét ved vi jo alle,

nogle gange kan vende ting og se det

hvor underholdende er!. Men James kom

fra en helt anden vinkel end én selv. Det

godt til det sydfranske
og min lille franske
Hawai har vist sig at
være en super god
repræsentant for de
“ruhårede peterbalds”
også
Siden da har jeg også
sendt en killing til
Slovakiet og “byttet
killing” med en polsk
opdrætter. Kira har
en russisk hunkat i sit

er simpelthen GULD

Selvom det ikke
er nødvendigt for
godkendelsen af
en pelsvariant,
afholdte JYRAK
et præsentationsshow for
varianten brush
peterbald

opdræt, og vi benytter

værd, og jeg håber (og
tror), at Kira sætter
ligeså stor pris på det
som jeg.
Men arbejdet med “de
ruhårede” er jo ikke
gjort ved bare at få et
enkelt kuld “brushies”.
Nej, det skal gøres
ordentligt, så både
Kira og jeg har udstillet
vores brush peterbalds
flittigt, før de kunne

os begge af, at vi må “parre ud” til siam/

få certifikater, så dommerne har kunnet

orientalerne også. Kira og jeg arbejder

se, at der findes andet end de hårløse i

tæt sammen. Det er rigtig dejligt. Ikke

racen. Jeg begyndte også at pusle med

alene at have én at bytte parringer og

godkendelsesreglerne for en ny pels-

killinger med, men mest af alt at have

variant, og jeg bad derfor Ole Amstrup

en sparringspartner, som ved nøjagtigt,

om hjælp. Ole synes, ideen var god, og

hvilke overvejelser man har omkring spe-

han indvilgede i at hjælpe os med at få

cifikke katte eller planer om kuld, og som

skrevet et ordentligt ændringsforslag.

GIC. Ideal Cat Klondike (Kronk), PEB b 83.
Sammen med mig til overrækkelsen af
Felis Danica’s Topkatte præmier 2014.

DK Petheaven KiloNewton, PEB b 23. I sit
første bad, 7 ½ uge gammel.
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Husets GrandOldLady – S*Jackpott’s
New Dawn, OSH n. (Vores første
avlskat).

Selvom det ikke er nødvendigt for god-

blankt, at følelsen af at være med til at

World Show med et par “brushies”. Jeg

kendelsen af en pelsvariant, afholdte JY-

gøre en forskel for “sin race”, virkelig er

er virkelig stolt af, at vores lille bitte race

RAK et præsentationsshow for varianten

fantastisk!

kan gøre sig gældende på udstillingerne.

brush peterbald, hvor Judges & Standard

Godt nok er kategori IV ikke særlig stor

kommissionen og Avls & Registrerings-

Glæden var enorm, da jeg modtog be-

(endnu), men der er dog stadig en hel

kommissionen udarbejdede en rapport,

sked fra FIFés generalforsamling om, at

del flere siam/orientaler udstillere, end

som blev en del af forslaget til godken-

“vores” forslag var blevet godkendt, og

der er peterbald udstillere. På trods af

delsen i FIFé.

at brush nu endelig ville få certifikatsta-

det har der på årets Topkatteliste i JYRAK

tus fra januar 2014!

været ikke mindre end fire peterbalds

Præsentationsshowet og de efterføl-

repræsenteret, og på Felis Danicas Top-

gende fremlæggelser af forslaget, først

Så 2014 har i høj grad stået i udstillin-

på JYRAKs generalforsamling og siden

gens tegn for mit vedkommende. Jeg har

på Felis Danicas plenarforsamling, var

haft kat med på alle JYRAK udstillinger,

At de to af disse topkatte oven i købet er

en kæmpe ting for mig, og jeg erkender

og jeg har også været i Tyskland og til

mine egne “brushies”, Kronk & Hawai,
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katteliste har der været to.
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gør det jo ikke ringere (skrev hun med

New Dawn – har netop rundet de 10 år,

slet skjult stolthed i “stemmen” ).

og jeg forstår simpelthen ikke, hvor tiden
er blevet af!

Jeg glæder mig enormt til at se, hvad de
nye kategoriinddelinger i 2016 kommer

Jeg har dog ingen planer om at stoppe

til at betyde for “vores gamle kategori

med at opdrætte eller forlade kattever-

IV”. Vi får med garanti
kamp til stregen! Konkurrence er sundt, og
jeg håber, det kommer
til at betyde, at opdrættere & dommere
opper sig og begynder
at se på helheden
hos siam/orientaler/

denen foreløbigt. Jeg

Jeg er virkelig
stolt af, at vores
lille bitte race
kan gøre sig
gældende på
udstillingerne

er netop blevet genvalgt til JYRAKs bestyrelse, hvor jeg nyder at
bruge en masse tid og
energi, og på opdrættersiden har jeg lige
nu seks små, fede
peterbald-mus på 3

peterbaldsne, så det

uger hjemme i kravle-

ikke kun er ører, der

gården midt i stuen

betyder noget, men også pæne grønne
og blå øjne der ikke ligger dybt og øgede

Det er med masser af håb og gå-på-mod,

kontraster hos de maskede katte

jeg går fremtiden i møde som peterbaldopdrætter. Jeg håber, at vi får masser af

Vi skriver nu 2015: Min første avlshunkat

skønne, sunde brush peterbalds i FIFé-

– en sort orientalsk korthår, S*Jackpott’s

regi de næste mange år!

Nyeste skud på stammen – DK Petheaven
Marabou Mini-Muh, PEB b 23 83 – 3 uger
gammel. ”Beholder” pige, fra vores M-kuld.
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Vores lille
hittebarn
Han kom vaklende ind ad indkørslen
og smed sig foran os, hvor vi gik og
arbejdede.
Tekst og foto:
Anna-Lise Hougård

Han lå i mine arme resten af dagen, han

I løbet af meget kort tid, så havde han

var simpelthen så slap af sult. Det var

charmet sig ind på hunkatten. Endda så

åbenbart længe siden han havde fået

meget, at han godt måtte spise hendes

mad.

mad.

Da jeg gav ham mad slugte han det hele.

Da han opdagede kattelemmen, så gik

Jeg gav ham mere

han bare udenfor og

mad, også det slugte

indtog kattegården.

han.
Vi undersøgte om
nogen savnede ham,
men det var der
ingen der gjorde.
Så besluttede vi at
tage ham ind.

Hvert eneste
forår bliver der
sat flere katte af.
Vi tager os af
dem og kører
på internatet
med dem

Samme aften indtog han
sengen, han ville sove i
arm med min søn. Lige
fra første øjeblik elskede
han min søn og det var
gengældt.
Efter et par dage,
forsvandt slapheden og

Da jeg er omgivet af

han styrtede huset rundt

9 katte-racister (Birmaer), blev vi enige

med alt sit legetøj. Vi blev enige om, at

om, at han skulle bo hos min søn, som

han måtte være en stor killing.

kun har en hunkat. Måske ville de to
katte få glæde af hinanden.

Jeg kunne se, at han havde øremider,
som skulle behandles. Så da weekenden

Min søn har en kæmpe indhegning mel-

var gået fik vi bestilt tid hos dyrlægen,

lem store grantræer. Her kan kattene

som også skulle tjekke og kastrere ham.

løbe frit ud og ind gennem kattelemmen.
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I torsdags var han så hos dyrlæge Lise,
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Livslang tryghed
med en god forsikring

H

vad gør du hvis din kat kommer
til skade eller bliver syg? Dyrlægeomkostningerne kan hurtigt
løbe op i mange tusinde kroner. Du kan
sygeforsikre din kat fra 55 kroner per
måned. Få et skræddersyet tilbud til din
kat, som dækker dine ønsker og behov.
Beregn prisen og tegn forsikring
online på www.agria.dk eller ring
til os på 70 10 10 65.

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

som kunne fortælle, at han var født i efteråret. Nu trives
han og har det godt.
Han er så ikke den første unge hankat, der er ”sat af” her
hvor vi bor. Hvert eneste forår bliver der sat flere af. Vi tager
os af dem og kører på internatet med dem. På internatet
sidder der i hundredvis af katte, som har haft samme
skæbne som vores hittebarn fortæller internatets leder.
De tror ikke folk vil bekoste en kastrering og måske skal de
også på ferie, så er det nemmere at ”sætte katten af”, man
kan jo altid få en ny….

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65

Hvordan kan mennesker være så onde og hjerteløse…..
Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret katte siden 1974.
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Anmeldelse

Gadekatten Bob
Af James Bowen, oversat fra originalsprog:
engelsk, ’A street cat named Bob’. Udgiver:
Exlibris Media.

’Gadekatten Bob’ er en hjertevarm

skal tages sig af et andet individ. Han har

fortælling om en møde mellem end

pludselig en at tænke på, hvilket gør det

mand og en kat. Begge parter har nået

lettere, fordi han ikke hele tiden kun skal

lavpunktet i deres liv, men sammen

tænke på sig selv. Han får ansvarsfølelse

finder de vejen tilbage til livet. Noget de

over katten, og over hans liv og han

ikke kunne have gjort alene.

føler sig ikke længere ensom. Han føler
sig elsket, af den lille

Bob er en helt særlig
kat, han har et meget
roligt temperament,
som sikkert er følge af
hvad han har oplevet
før mødet med James.
Det er helt utrolig
smukt at se hvordan
de to knytter sig til
hinanden, og sammen

Det er virkelig
en rørende og
hjertevarm
historie James
her fortæller
–det er en
bestseller

røde kat. Bob betyder
pludselig alt for ham,
og Bob ender med at
redde hans liv ligesom
James har reddet Bobs
liv, da han fandt ham.
Det er virkelig en
rørende og hjertevarm
historie James her

finder tilbage til livets

fortæller, og det er

lyse veje.

ikke noget at sige til at
bogen er en bestseller, eller at Gadekat-

Gadekatte og uønskede katte er et større

ten Bob er blevet et populær fænomen

og større problem, også herhjemme, og

på youtube. Det er virkelig et mustread

mange vil ikke give Bob en chance som

for alle katte-elskere, der meget nemt

James gjorde, og det smukkeste af det

kan sætte sig ind i, hvordan en kat kan

hele er at James’ liv også bliver forandret

ændre en persons liv.

til det bedre på grund af Bob. Fordi han
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Uddrag af bogen

Gadekatten Bob
Da James Bowen fandt en medtaget, rød
gadekat, der lå sammenkrøbet i den bygning,
han for nyligt var flyttet ind i, havde han ingen
anelse om, hvor stor betydning den ville få for
hans liv.

James var tidligere heroinmisbruger og

Så en dag eller to efter at Bob var færdig

levede fra hånden til munden i Londons

med sine kure og var kommet helt

gader, og det sidste, han havde brug for,

ovenpå igen efter operationen, tog jeg

var et kæledyr at have ansvar for.

den med ned. Jeg viste den hen ad stien
til lågen og pegede så ud mod gaden.

Alligevel kunne James ikke lade være
med at hjælpe den intelligente hankat,

Den blev bare stående som lænket til

som han snart gav navnet Bob. I løbet af

stedet og kiggede forvirret på mig som

kort tid blev de to uadskillelige, og deres

for at sige: ”Hvad er det, du vil have mig

fælles oplevelser og op- og nedture kom

til at gøre?”

til at ændre deres liv og langsomt læge
sårene fra fortiden.

”Kom nu, af sted med dig,” sagde jeg og
viftede med hænderne.

Herfra følger et uddrag fra bogen:
Gadekatten Bob

Det havde overhovedet ingen effekt. Et

Da de fjorten dage var gået, indså jeg, at

øjeblik blev jeg bare stående, mens vi

jeg måtte begynde at tænke på at få Bob

nedstirrede hinanden. Til sidst drejede

ud af lejligheden og tilbage til gaden.

den om på poterne og sjoskede af sted,

Det var der, den kom fra – og jeg gik ud

ikke i retning af gaden, men i retning af

fra, at den gerne ville tilbage.

det om råde, hvor den plejede at forrette
sin nødtørft. Så gravede den et hul,

Den fik det bedre og bedre og begyndte

dækkede det til igen og kom slentrende

at se meget mere sund og rask ud, end

tilbagetil mig.

da jeg havde fundet den. Den fik også
meget mere sul på kroppen.

Denne gang virkede det, som om den
sagde: ”Okay, nu har jeg gjort, som du
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bad mig om. Hvad så nu?” Så begyndte

og forsvandt. Når jeg kom tilbage seks

en tanke for første gang at spire i mit

timer senere, sad den og ventede på mig

hoved. ”Jeg tror, du gerne vil blive her,”

ved indgangen til opgangen. En del af

sagde jeg stille. Jeg blev på sin vis glad.

mig ville gerne forhindre den i at komme

Jeg nød dens selskab, og den var absolut

med ind. Men den del blev altid over-

noget af en personlighed. Men min

mandet af en anden del, der gerne ville

fornuft sagde mig, at jeg ikke burde lade

have den med op i lejligheden igen og

det ske. Det var stadig en kamp at passe

krølle sig sammen ved mine fødder.

på mig selv, og sådan ville det fortsætte
i den nærmeste fremtid. Hvordan i al-

I løbet af de næste par dage begyndte vi

verden skulle jeg kunne tage mig af en

at få en fast rutine. Hver dag efterlod jeg

kat, uanset om den var så intelligent og

den udenfor, og hver aften når jeg kom

selvkørende som Bob?

hjem efter at have

Det var ikke fair – over

spillet rundt omkring,

for nogen af os.
Så med blødende
hjerte besluttede jeg,
at jeg var nødt til langsomt at lukke den ud
af lejligheden i løbet af
dagen. Når jeg tog af

Bob var en kat
og havde flere
sanser i et af sine
knurhår, end
jeg havde i hele
kroppen

sted for at arbejde om

sad den og ventede på
mig, enten udenfor i
en passage eller – hvis
nogen havde lukket
den ind i løbet af dagen – på måtten foran
min lejlighed. Den
skulle ingen steder,
det var helt tydeligt.

morgenen, ville jeg
ikke længere efterlade den i lejligheden.

Jeg besluttede, at jeg måtte tage det

Jeg ville tage den med ned og efterlade

sidste skridt og lade den blive ude om

den udenfor på det grønne område.

natten. Den første aften, jeg ville gøre

”Kærlighed gør ondt,” sagde jeg til

det, så jeg den ligge på lur ved skral-

mig selv. Den brød sig slet ikke om det.

despandene. Jeg forsøgte at snige mig

Første gang jeg gjorde det, sendte den

ind uden at blive opdaget. Det var et

mig et blik som for at sige ”forræder”.

tåbeligt forsøg. Bob var en kat og havde

Da jeg gik af sted med min guitar over

flere sanser i et af sine knurhår, end jeg

skulderen, listede den forsigtigt efter

havde i hele kroppen. Så snart jeg havde

mig, idet den zigzaggede af sted som en

åbnet hoveddøren, kom den pilende

anden spion og forsøgte ikke at gøre sig

og klemte sig ind forbi mig. Jeg lod den

bemærket. Men det var nemt at se dens

blive ude i opgangen den nat, og da

iøjnefaldende røde pels, der vuggede og

jeg kom ud næste morgen, lå den på

bølgede.

dørmåtten. De næste par dage gentog
vi scenariet.

Hver gang jeg så den, stoppede jeg og
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fægtede vildt med armene for at få den

Hver morgen, når jeg åbnede døren, gik

væk. Så traskede den modvilligt væk og

Bob enten rundt i opgangen eller lå og

kastede et par fortabte blikke på mig på

ventede udenfor. Og hver aften fandt

vejen. Til sidst forstod den budskabet

den en måde at komme ind i bygningen
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Staldkatten Dorris. Ejer: Dorthe Grumløse

på. Den havde efterhånden vundet den

ihærdighed og stærke vedholdenhed.

En dag tog jeg som sædvanlig af sted for

kamp. Snart fik jeg så et andet problem.

Men på den anden side bandede jeg den

at arbejde. Jeg havde pakket min store,

Den begyndte at følge efter mig ned ad

langt væk. Jeg kunne ganske enkelt ikke

sorte akustiske guitar med rødt mønster

hovedvejen.

ryste den af mig.

på siderne og taget den over skulderen

Første gang fulgte den med ned til

Derfra fulgte den mig længere og læn-

hovedvejen, men vendte om og gik

gere, for hver dag der gik – og blev mere

tilbage til blokken, da jeg viftede den

og mere dristig. Jeg spekulerede på, om

Jeg så Bob sidde i en passage og sagde

væk. Næste gang fulgte den efter mig

den en dag, når jeg havde efterladt den,

hej til den. Da den begyndte at følge

omkring hundrede meter ned ad vejen

ville fortsætte og finde et andet sted

efter mig, viftede jeg ad den som sæd-

mod Tottenham High Road, hvorfra jeg

at gå hen. Men hver aften, når jeg kom

vanlig.

tog bussen til Covent Garden.

hjem, sad den og ventede. Jeg vidste,

sammen med min rygsæk og var på vej

På den ene side beundrede jeg dens

ned.

at en af os var nødt til at give efter. Og

”Bliv der, du kan ikke komme med mig,”

sådan blev det.

sagde jeg. Denne gang så det ud til, at
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Speedy, huskat. Ejer Linda og jan Rasmussen

den havde forstået budskabet og listede

jeg kunne løbe over til bussen, som jeg

væk. Mens jeg gik ned ad vejen, kiggede

kunne se nærme sig omkring hundrede

jeg mig nu og da over skulderen for at se,

meter nede ad den tæt trafikerede vej,

hvor den var, men der var ingen spor af

mærkede jeg pludselig nogen – eller no-

den. Måske har den endelig forstået det,

get – gnide sig mod mit ben. Jeg kiggede

sagde jeg til mig selv.

instinktivt ned. Og der så jeg en velkendt
skikkelse stå ved siden af mig. Til min

For at komme hen til busstoppestedet

store rædsel gik det op for mig, at Bob

og derfra videre til Covent Garden, skulle

havde tænkt sig at gøre ligesom mig og

jeg krydse Tottenham High Road, som

vente på sin chance til at krydse vejen.

er en af de travleste og farligste veje i
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det nordlige London. Denne morgen

”Hvad fanden laver du her?” sagde jeg.

var der som sædvanlig masser af biler,

Bob sendte mig bare et affærdigende

lastvogne og motorcykler på vejen, som

blik, som om jeg havde stillet et virkelig

forsøgte at trænge gennem den tætte

dumt spørgsmål. Så spejdede den igen

trafik. Mens jeg stod på fortovet og

ud mod vejen og nærmede sig fortovs-

forsøgte at spotte et hul i trafikken, så

kanten, som om den forberedte sig på at
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løbe over. Jeg kunne ikke lade den tage

fortovet. Nu ser jeg den måske ikke igen,

op og havde slået sig ned på sædet ved

chancen. Det ville næsten være et sikkert

tænkte jeg ved mig selv. Den var meget

siden af mig.

selvmord. Så jeg tog den op og lagde

langt hjemmefra nu.

den på mine skuldre,
hvor jeg vidste, den
var glad for at ligge.
Der lå den så og smøg
sig ind til siden af
mit hoved, mens jeg
trippede sidelæns og
banede mig vej gennem trafikken og kom

Jeg var helt paf. Nu gik det – endelig – op

Jeg kunne ikke
lade den tage
chancen. Det
ville næsten
være et sikkert
selvmord

over på den anden side
af vejen. ”Okay, Bob,

Et øjeblik efter

for mig, at jeg aldrig ville få rystet den

standsede bussen ved

her kat af mig. Men der var også noget

stoppestedet. Det var

andet, der gik op for mig. Jeg klappede

en gammeldags, rød

på mit lår, og i løbet af et splitsekund

dobbeltdækker, hvor

hoppede den over til mig. Et øjeblik efter

man kunne stige ind

kom konduktøren hen til mig. Hun var en

bagfra. Jeg steg på

smilende vestindisk kvinde og smilede

og satte mig bagest i

først til Bob, så til mig.

bussen. Jeg var ved at
sætte min guitarkasse

”Er det din?” spurgte hun, mens hun

fra mig i bagageopbe-

aede den.

hertil og ikke længere,” sagde jeg til den

varingen, da jeg pludselig så et glimt af

og satte den ned på fortovet og viftede

rød pels bag mig.

”Det er det vel,” sagde jeg.

ad den igen. Den begyndte at sno sig
ned gennem menneskemylderet på

Før jeg vidste af det, var Bob sprunget

Lillemis, huskat. Ejer Linda og jan Rasmussen
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Kattens Værn
og deres vigtige
arbejde
Vildkatte, hittekatte, herreløse katte,
uønskede katte – ja titler er der nok af, men
hvad bliver der gjort og hvad kan der gøres?

Tekst: Therese Servé Wilbert
Direktør og dyrlæge Kattens Værn

Kattens Værn arbejder, som en af de

reløse katte til formidling via vores inter-

eneste dyreværnsorganisationer i Dan-

nater, ligesom vi gennem vores arbejde

mark, primært med fokus på vilde og

støder på en del bortløbne katte, som vi

herreløse katte, og da det antages, at der

naturligvis bringer tilbage til ejerne.

er omkring 500.000 vilde og herreløse
katte i Danmark, vil der være dyreværns-

Indfanger vi en vild kat, og der ikke kan

arbejde til Kattens Værn
i mange år endnu.
Vores arbejde har særlig
fokus på, at hjælpe de
herreløse katte gennem
genudsætning, dog
under forudsætning af,
at der kan tilknyttes en
ansvarlig fodervært.

tilknyttes en ansvar-

Det er Kattens
Værns grund
læggende formål
at redde så
mange katte
som muligt

lig fodervært, bliver
katten aflivet. Det er
et faktum, at disse
vilde katte aldrig
kan gøres tamme og
formidles via vores
internater.
Tamme herreløse

Kattene bliver indfanget

katte videreformidles

af vores katteinspek-

fra vores internater,

tører og bragt til dyrlæge. Her bliver de

hvis de vurderes egnet efter grundig

neutraliseret, øremærket, vaccineret,

evaluering af sundhedstilstand, tempe-

tjekket for leukæmi og katteAIDS, hvor-

rament og sociale egenskaber.

efter katten bliver genudsat efter et par
dage til det område hvor den er fanget.

Det er Kattens Værns grundlæggende
formål at redde så mange katte som

Vi hjælper også en stor del tamme her-
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muligt, og netop derfor er vi nød til at
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Jetameno’s Perle ( huskat )
Opdrætter & ejer Melanie Alexandra

vurdere, hvor meget der skal investeres

Vi oplever en stigning i antallet af op-

i hver enkelt kat, både i tid og penge.

kald om herreløse katte. De lever ofte et

Denne økonomiske evaluering skal

kummerligt liv i al slags vejr og de kæm-

ses i lyset af, at alle
dyreværnsorganisationer, og herunder også
Kattens Værn, altid har
en meget anstrengt
økonomi. Derfor er det
yderst vigtigt for os,
at bruge vores store
erfaring ved vurde-

per for at få mad nok.

Vi oplever
en stigning i
antallet at sager
om misrøgt og
mishandling af
katte

Katte er ikke en del af
vores vildfauna og er
derfor de afhængige
af, at opholde sig i
nærheden af mennesker hvor der er mad.
De herreløse katte er
ofte til stor gene

ringen af kattens tarv

i de områder hvor de

ved internering og

lever, da de slås

formidling, så vi ikke går på kompromis

og formerer sig hurtigt. En ikke neutra-

med, hvad der er bedst for katten.

liseret hun- og hankat der formerer sig
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kan resultere i op til 100 katte på bare

Desuden kan man diskutere om man

et år.

overhovedet skal have kat, hvis man ikke
har råd til neutralisering og mærkning,

Vi oplever ligeledes en stigning i antallet

katten kunne jo blive syg og skal i øvrigt

at sager om misrøgt og mishandling

også fodres, vaccineres mv. – det kan

af katte. Der drejer
sig om katte og selv
killinger der sparkes,
kvæles, druknes mv.
Det er svært for os
som katte-elskere, at
skulle se og høre om
disse sager, men det
gør til gengæld, at vi
sætter alt ind for at
hjælpe kattene og løse
IC Biksemad Felis Jubatus, NFO. Ejer: Lene
& Henrik Steen Jensen

problemerne. Også
selvom det til tider er
med risiko for trusler
af vores medarbejdere

man jo heller ikke

På Kattens Værn
i Brøndby har
vi en katteklinik
med to dyrlæger
der er åben for
alle, og der er
der altid lave
priser på netop
neutralisering og
mærkning

bare lade være med at
reagere på.
Vi mangler også
politisk opbakning, så
vi kan få gjort det lovpligtigt at få mærket
sin kat, ligesom det
er med hund. Vi har
ikke en chance når folk
”dumper” en tam kat,
som vi udmærket godt
ved er tam og har en
ejer, men folk bliver

og hærværk på vores

bare træt af det og så

biler.

er dette den nemme
løsning, hvor man fuldstændig fralæg-

Vi ville ønske, at katteejere ville tage

ger sig ansvaret for et dyr man selv har

ansvar og få neutraliseret og mærket

anskaffet sig.

deres katte. Vi hører ofte, at det er for
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dyrt at gå til dyrlæge. På Kattens Værn

Vil man hjælpe os, har vi altid brug for

i Brøndby har vi en katteklinik med to

frivillige på vores internater også selvom

dyrlæger der er åben for alle, og der er

det bare er én der gider komme og klap-

der altid lave priser på netop neutralise-

pe og nusse med kattene. Vi mangler

ring og mærkning. Flere gange om året

også altid plejefamilier til vores killinger,

sætter vi yderligere priserne ned, for at

som vi synes skal vokse op i et tryg hjem

få hjulpet så mange katte og ejere som

med alt hvad der hører til. Vi står selv-

muligt. Og alt overskuddet går ubeskå-

følgelig for alle udgifterne. Og sidste så

ret til kattene. Ligeledes kan vi se, at flere

mangler vi altid penge, selv meget små

og flere dyrlæger følger trop med os og

beløb og medlemskaber bliver hjerteligt

sætter priserne ned.

modtaget og værdsat.

r på læserbrev • Svar på læserbrev • Svar på læserbrev • Svar på læserbr

Kære Michael Robdrup,
Tak for dit læserbrev i sidste nummer af

fra klubbernes side lægges i at etablere

tager tid og kræver modning i de enkelte

Kattemagasinet, som jeg synes rummer

en udstilling. Der går mange timers

bestyrelser. Samarbejde på udstillings-

mange gode pointer.

planlægning og hårdt arbejde forud for

fronten ser vi især, når der afholdes Felis

at vi andre kan møde op og deltage,

Danica udstillinger. Det fungerede fint

Dit budskab er helt i tråd med Felis Da-

uden at skulle bidrage med andet end et

under verdensudstillingen i Aalborg i

nicas etiske regelsæt, der har fokus på,

udstillingsgebyr. Desværre er det et fåtal

2013, og i 2016 fejrer vi Felis Danicas 60

at vi skal behandle hinanden ordentligt,

af de deltagende udstillere, der nogen-

års jubilæum med et brag af en udstilling

og det er godt at få det ridset op endnu

sinde har haft lejlighed til at kigge bag

i Middelfart, hvor samarbejdet igen skal

engang.

kulisserne, og derfor er det måske ikke

stå sin prøve, men det kommer I til at

så mærkeligt, at de fokuserer mere på,

høre meget mere om. Flere af klubberne

Jeg tror, at de punkter, du opstiller,

at klubbens repræsentanter ser ud til at

har ligeledes forsøgt sig med samarbej-

som dine grunde til at udstille, rammer

hygge sig med det, de laver – de får det

de omkring enkelte udstillinger, hvilket

meget fint. Det at dele den fælles glæde

ofte til at se så legende let ud – end på

blandt andet har givet os 2 og 3 certifi-

ved kattene, socialt samvær, udbredelse

det hårde slid. Vi kan ikke tvinge folk til

kat udstillinger: et nyt og spændende

af kendskabet til de forskellige racer,

at deltage i arbejdet i deres klub, men vi

tiltag, der dog ikke har fået den helt

kontakt til potentielle killingekøbere og

kan så absolut opfordre til, at man sætter

store opbakning. Men det betyder ikke,

potentielle nye opdrættere og udstillere

sig en smule ind i hvad der kræves, og at

at der ikke arbejdes på at samarbejde,

kombineret med konkurrenceelementet

man har forståelse for, at der ikke altid er

heldigvis.

er essensen af en FIFe udstilling, og det

plads til at tage individuelle hensyn, når

skulle meget gerne være sådan, at alle

et stort arrangement skal falde på plads.

kan komme på udstilling og glæde sig til

Men som sagt: jeg er enig med dig langt
hen ad vejen – og især i at hver enkelt

at være en del både af det sociale sam-

At der skal samarbejde til mellem klub-

udstiller kan gøre meget for at dagen

vær og konkurrencerne i en behagelig

berne er der ingen tvivl om, og det går

bliver god både for sig selv og for de

atmosfære.

såmænd også ret godt på den front,

andre udstillere.

i hvert fald på de områder, hvor klubEn af de væsentlige pointer, du har fat i,

berne skal samarbejde. Kan samarbejdet

er respekten for det store arbejde, der

udvides: ja – sikkert nok, men den slags

Bette Lind, formand

Kattemagasinet er et elektronisk magasin, der udgives til alle
medlemmer af klubber under Felis Danica.
Bladet ligger offentligt tilgængeligt og kan dermed læses af alle
katteinteresserede.
Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,
koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.
Kontakt venligst klubben direkte.
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Hemingway
og hans sekståede kat
8000 km væk ligger et paradis for en
generation af katte, der stammer fra
forfatteren Hemingways første sekståede kat, Snow White (Snehvide)

Tekst og foto: Karin Hald
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Ernest Hemingway blev fejret i livet som

Kaptajn Dexter der var en højt respek-

en stor forfatter, elsker, sportsmand,

teret kaptajn på Key West havde en

eventyrer og rebel. Hvad der er mindre

hvid-seks-tåede kat ved navn Snowball,

kendt er, at han også var en berømt katte

der var en fast del af bestaben på Kaptajn

elsker.

Dexters skib.

Hemingways hus som det
står i dag.

På Hemingways bevarede skrivehule kan man tydeligt se hans glæde
for katte, der optræder rundt omkring i forskellige figurer.

Kattene har fri adgang til huset og
kan gøre som de har lyst til.

Hemingway fik lavet en miniature udgave af
hans hus, til sine katte.
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Hemingway henviste kærligt til sine
kattevenner som ”Purr fabrikker” og
”kærligheds svampe”

46

47

Denne kat har været under behandling, fordi dens pels har været for
varmt for den i Key Wests varme klima.

I Hemingways have er der selvfølgelig også en kattekirkegård.
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Der er katte i enhver størrelse, og denne kat der gemmer sig bag
disken her tilbringer hele siden tid med at ligge og blive kælet for at
gæster der køber souvenirs. Sikke dog et katteliv.

Hemingway, der kendte Dexter og

I dag

katten fra havneområdet i Key West,

Ernest Hemingways hjem og museum

hvor han på den tid boede, var meget

er i dag hjemsted for ca. 50 seks-tåede

fascineret af den
seks-tåede kat, så
Dexter gav ham
en killing fra et af
Snowballs kuld.
Hemingways to
drenge navngivet
killingen Snow
White (Snehvide),
og som Hemingway
engang skrev: ’en
kat fører til flere’,
og sådan blev det.

katte.

Polydaktyli er en
medfødt defekt,
som betyder at
katten ikke må
anvendes til udstilling og avl, jfr
FIFes avls- og registreringsregler
paragraf 3.6.3.

Hemingway navngi-

De fleste af de katte, der
lever på husets grund
er efterkommere af den
oprindelige kat,Snow
White. Key West er en
lille ø, og det er muligt,
at mange af de kattene
på øen er relaterede.
Museums indtægterne
går blandt andet til at
holde kattene, give dem
mad og rutinemæssige

vet de efterfølgende seks-tåede killinger

behandlinger, så som loppe- og orme-

efter hans berømte venner.

kure og årlige vaccinationer.

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

– For daglig bevægelse

Canosan i dag
for leg i morgen

Mange bolde
i luften?

I det hele taget bliver der gjort meget for

hvis de har en kærlig relation med den

at holde Hemingways traditioner i live

person, der kalder dem.

i forhold til kattene. Når der fødes nye
katte, får de stadig navne efter berømte

Polydaktyli er en medfødt defekt, som

mennesker. I dag er der sågar en der

betyder at katten ikke må anvendes til

hedder Hemingway. Kattene er i stand til

udstilling og avl, jfr FIFes avls- og regi-

at lære og reagere på deres navne, især

streringsregler paragraf 3.6.3.

Her er et tydeligt eksempel på en kat med polydactyl genet.

50

Når en af de mange tornadoer rammer Key West opholder kattene sig i
den mørke kælder under huset.

Flere steder i haven står der rigeligt med
mad og vand og skygge til kattene.

Hemingway er kendt for at have
revolutioneret skrivemetoden,
og modtog Nobelprisen
i litteratur i 1954.
Hemingways teknik kaldes
”isbjergsteknik”: kun det øverste
er synligt. Ideen er at lade teksten
med en særlig energi og at skabe
en kølig realisme.
Danske Helle Helle er kendt for at
bruge denne teknik.

Kattene er i dag vant til masser af gæster,
nogle katte opføre sig som om gæsterne er
luft, andre nyder opmærksomheden.

Han har blandt andet skrevet ’Der
er ingen ende på Paris’
og ’Den gamle mand og havet’
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Serie: Katten på nettet

Katte – blogs
Tekst: Karin Hald

Det at blogge er efterhånden ved at blive

opdrætter generelt. Fortælle om de

ret stort herhjemme, alligevel skal man

sjove episoder og om de dårlige. Man

lede længe, hvis man skal finde en dansk

har simpelthen sit helt eget medie, og

blog om katte.

det bedste ved det hele er, at man selv
styrer, hvor meget det skal fylde i ens liv.

Årsagen kan selvfølgelig findes i, at mange
bruger diverse fora
eller facebook til at
snakke om deres katte.
Men hvis den danske
blogbranche bliver ved
med at afspejle den in-

Alle blogs er lige
så personlige
som der er katteog menneskepersonligheder

Alle blogs er lige så
personlige som der er
katte- og menneskepersonligheder. Nogle
vil være fjollede, andre
meget seriøse, andre
igen skøre, nogen

ternationale, kommer

søde og hjertevarme.

der helt sikkert flere og

Nogle fokuserer på

flere danske katteblogs til.

billeder, andre fokuserer på tekstindhold
og nogle gør begge dele eller enten/

Hvad er en blog

eller.

En blog er en hjemmeside, hvor man

Ny serie
Over de næste par numre, vil artikel serien ’katte på nettet’ sætte
fokus på katte og hvor meget de
fylder på de sociale medier.
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kan skrive noget tekst eller lægge nogle

Hvorfor skal man have en blog?

billeder ud. Forskellen mellem en normal

Det behøver man heller ikke, men der er

hjemmeside og en blog er sådan set bare

mere og mere der tyder på, at vi men-

formen. Med en blog forventes der lø-

nesker elsker at dele ud af os selv, og der

bende opdateringer (alt fra en gang om

er lige så mange mennesker, der elsker at

måneden til dagligt). Indlæg er en kort/

følge med i hvordan det går. Et fanta-

halvlang tekst og måske nogle billeder.

stisk redskab til at holde styr på nogle

Indlæggene kan indeholde alt, hvad man

af de blogs man følger, er bloglovin – se

har lyst til.

boxen.

Man kan foreksempel skrive om kattenes

Jeg startede selv en lille bogblog op for

dagligdag – vise billeder derfra. Man

fire år siden, og den har udviklet sig me-

kan også skrive om sine avlsplaner, eller

get på fire år og givet mig muligheder,

hvordan man har det som katteejer eller

jeg kun kunne have drømt om.

To danske katte-bloggere
Jeg fandt to danske katteblogs – der er
muligvis flere, men det kan være lidt
svært at finde dem, da nogle har blogs
som undermenu til deres hjemmeside.
http://kattene.blogspot.dk ser ud til at
være en nedlagt katte-blog, men ikke
desto mindre dansk.
Katterådgiver Michelle Garnier, har en
underliggende blog på hendes hjemmeside, hvor hun skriver lidt om arrangementer og om tips og gode råd. Du kan
se bloggen på dette link: http://michellegarnier.dk/blog/

Gratis blogs:
https://blogger.com
https://wordpress.com/

Hvordan opretter man en blog
Det er gratis at oprette sin egen blog.
Google har en gratis service der hedder
www.blogger.com, hvor man hurtigt
og nemt kan tilrette et skabelondesign,
få en hjemmesideadresse, og bare
skrive derud af i deres smarte tekstfelt
skabelon.
I skabelonmenuen har man mulighed for
at vælge simple layouts. Man kan klikke
på dem, sige anvend på bloggen, eller
skrive tilpas, hvorefter man får mulighed
for selv at vælge skrifter, og baggrundsbilleder og topbannere mv. Hvis man er
vant til at lave hjemmesider er det her
legende let.
Nyt indlæg er et felt, hvor man kan
skrive løs og hente billeder og video ind.
Når man trykker udgiv, er indlægget
offentliggjort på bloggen. I menuen
”indlæg” kan man se alle de indlæg, man
har skrevet. Både dem, der er udgivet og

De engelske:
http://blog.catblogosphere.com
http://daisythecurlycat.blogspot.dk/
http://catexpert.blogspot.dk/
http://consciouscat.net/
http://lovemeow.com/
http://coveredincathair.com/
http://www.floppycats.com/
http://housecatconfidential.blogspot.dk/
http://www.wayofcats.com/blog/
http://www.glogirly.com/
http://friendsoffelines.blogspot.dk/
http://www.romeothecat.com/
http://foreverfoster.blogspot.dk/
http://www.sparklecat.com/
http://mousebreath.com/
http://ihavecat.com/
http://catscats-catrina.blogspot.dk/
http://www.anndziemianowicz.com/
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hvis man har kladder, der endnu ikke er

Bloglovin er en service hjemmeside

udgivet.

hvor man ved oprettelse kan finde alle
de blogs man søger, og hver gang de

Status viser, hvor mange besøgende man

pågældende blogs kommer med nye ind-

har på sin blog. Indtjening er der også

læg, vil de blive vist i bloglovin. På den

mulighed for og her er det selvfølgelig

måde er man fri for hele tiden at holde

vigtigt at have så mange læsere som

øje med, om der sker noget på de blogs,

muligt. Man kan også styre andre folks

man følger.

kommentarer i menuen ”kommentarer”.
Man kan også bruge bloglovin til at søge
Bloglovin

på andre blogs, uanset om det er kat-

http://www.bloglovin.com/

teblogs, madlavningsblogs, livsstilsblogs
mv.

Andre internationale katte-blogs:
http://kattenverhalen.wordpress.com/
http://siljeogkattene.wordpress.com/
http://ruudolf.org/
http://hummingcattery.blogspot.fi
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Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel p
 ræsenteret på siderne, skal du
sende en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger som de fremgår her på
siden samt et foto af katten.
Der modtages ikke links til download af fotos eller
indscannede titelblade. Det skal være ren tekst, der kan
kopieres direkte ind på siden

Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Premier

DK TurkishDelight Mavi
Topaz

DK Boholdt Gurli
Margrethe DVM

DK Big-Bang
ShootingStar Liv

DK Vorbeck’s Azurite

TUV g 61

EUR ns22
Født: 16.04.2012
Opdrætter og ejer: Pernille
Boholdt

RAG n 03

NFO a 02 64

Resultater
Haslev 14
Sofia 14
Sofia 14
Herlev 14
Køge 15
Herlufmagle 15
Herlufmagle 15
Kristianstad 15
Gøteborg 15

Resultater
Herlev 14
Køge 15
Sorø 15
Kristianstad 15
Kristianstad 15
Hedensted 15
Göteborg 15
Most 15
Most 15

Født: 09.09.2011

Opdrætter: Malene Thrane
Jørgensen
Ejer: Pernille Kristensen
Resultater
Hobro
CACS
Lysa Nad Labem CACS
Lysa Nad Labem CACS
Ashdod
CACS NOM BIS
Ashdod
CACS NOM BIS
Hedensted
CACS
Tel Aviv
CACS NOM BIS
Tel Aviv
CACS NOM BIS
Hedensted
CACS

CACS, NOM
CACS, BIV
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS BIV
CACS, NOM, BIS
CACS

FØDT: 09-09-2009

Ejer og Opdrætter: Susan Jonassen

CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS NOM

Født 05-06-2013

Opdrætter og ejer: Jane og
Flemming Vorbeck
Resultater
Vissenbjerg 14
Vissenbjerg 14
Herlev 14
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Sorø 15
Sorø 15
Mölndal, SE 15
Hedensted 15
Hedensted 15
Hårlev 15

CAPS, NOM
CAPS, NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS, NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS

55

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Boholdt Indiana
Jones

Alacoccios CC Qi

Namyslo’s Christoffer

Rokakitho’s Hope

EUR ns22

EXO f 22

PER a 02 62

SBI n 21

Født: 02.03.2013

Født 21.09.11

Født: 31-03-2014

Opdrætter og ejer: Pernille
Boholdt

Opdrætter Karin Larsen
Ejer Lene Strange Matthews

Opdrætter og ejer: Lone & Jan
Namyslo

Resultater
Årslev 14
Dragør 14
Dragør 14
Skælskør 14
Herlev 14
Herlufmagle 14
Kristianstad 14
Gøteborg 14

Resultater
Trelleborg 14
Dragør 14
Haslev 14
Haslev 14
Herlev 14
Sorø 15
Herlufmagle 15
Dragør 15

Resultater
Brejning 15
CAGCIB, NOM
Vejle 15
CAGCIB, NOM
Hårlev 15
CAGCIB, NOM
Stargard Szc.15 CAGCIB, NOM
Stargard Szc. 15 CAGCIB, NOM
Gronningen 15 CAGCIB, NOM

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CAGCIB BIS BOB3
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CGCIB
CACIB
CAGCIB
CGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB

Født: 16-04-2012

Opdrætter og ejer: Kia Nielsen
Resultater
Rendsburg 13
Korsør 14
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Herlufmagle 15
Herlufmagle 15
Hedensted 15
Hedensted 15

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

International Champion

International Champion

DK Big-Bang
FortunaMajor Voyager

DK Robdrup’s Sebastian
Vettel

El Zaburs Charmeur of
DiKeRo, JW

IC DK Boholdt L.O.C

NFO w 63

NFO n 09 23

PER d 24

EUR ns22

Oprætter: Gabriela Klodt-Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen

Opdrætter og ejer: Pernille
Boholdt

FØDT: 05-12-2012

Ejer og Opdrætter: Susan Jonassen
Resultater
Dragør 14
Vorbasse 14
Skælskør 14
Karlshamn 14
Sorø 15
Most 15
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CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM

Født: 17-05-2013

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Annette Søndergaard
Resultater
Lübeck 14
Skælskør 14
Prag, WS 14
Herlev 14
Sorø 15
Herlufmagle

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB,NOM
CAGPIB
CAGPIB

Resultater
Karlstad 15
Herning 15
Brejning 15

BIS
NOM
BIS

Født: 09.10.2013

Resultater
Herlev 14
CACIB
Herlufmagle 14 CACIB
Kristianstad 14 CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

IC DK Boholdt Ida fra
Lønneberg

Cerin Amroth’s
Silmarien

IC DK Boholdt Linse
Kessler

FI*FoxyPaw’s Pocket
Piece

EUR n22

NFO ats 22

EUR ns22

NFO n 03 22

Født: 02.03.2013

Født: 03-12-2014

Født: 09.10.2013

Opdrætter og ejer: Pernille
Boholdt

Opdr.: Tanja Glebe
Ejer: Annette Søndergaard

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Hyvinkää 14 CACIB
Hyvinkää 14 CACIB
Dragør 14 CACIB

Resultater
Prag 14
Haslev 14
Haslev 14
Vissenbjerg 14
Vissenbjerg 14
Kristianstad 15

Resultater:
Haslev 14
Sofia 14
Sofia 14

CAC NOM
CAC
CAC
CACIB
CACIB
CACIB BIV

CACIB
CACIB
CACIB, BIV

Født 08-10-2011

Opdrætter: Mikael Axelqvist og
Karita Sumell
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck
Resultater
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Offenburg 15

CACIB
CACIB
CACIB

Champion

Champion

Champion

Champion

Eife’s Peyton Rous

Bartel’s EXO White
Flower

Judo’K du Trône del Fief

El Zaburs Charmeur of
DiKeRo, JW

EUR ns 22

EXO w 62

Per d

PER d 24

Født: 24.02.2014

Opdrætter & ejer: Eva Køhler
Resultater
Brædstrup ‘15 CAC, NOM
Brædstrup ‘15 CAC, NOM
Hedensted ‘15 CAC

Født: 25-03-2014

Født: 19-05-2014

Opdrætter og ejer Karl-Heinz
Bartel

Opdrætter: (B) Odile Ralet
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Resultater
Hedensted 15
Hedensted 15
Herning 15

Resultater
Vejle 15
Herning 15
Brejning 15

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC BIS BOB 2
CAC

Født: 10-07-2014

Opdrætter: Gabriela Klodt-Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater
Hårlev 15
Vejle 15
Karlstad 15

CAC, BOB 4
CAC BOB 1
CAC

57

Champion

Champion

Champion

Premier

DK Big-Bang Illusion of
Sapphire

Shapur Kenzo

DK Boholdt Vigga Bro

Eife’s Ebenezar McCoy

NFO n

SBI n 21

EUR ns22

EUR ns 22

FØDT: 09-04-2014

Ejer og Opdrætter: Susan Jonassen
Resultater
Kristianstad 15 CAC
Kristianstad 15 CAC
Most 15
CAC

Født: 04-04-2014

Født: 18.02.2011

Opdrætter: Sigrid Saxegaard
Ejer: Kia Nielsen

Opdrætter og ejer: Pernille
Boholdt

Resultater
Vejle 15
Herning 15
Brejning 15

Resultater
Malmø 11 CAC
Haslev 14 CAC
Sofia 14
CAC

CAC NOM
CAC NOM
CAC

Født: 21.09.2011

Opdrætter & Ejer: Eva Køhler
Resultater
Vrå ‘14
Vorbasse ‘14
Vorbasse ‘14

CAP
CAP
CAP, NOM

Scandinavian Winner

Scandinavian Winner

DVM

DVM

SW DiKeRo’s Excalibur
TRY to Tame Me

Zarina Del Falco D’Oro*I,
JW

SC DK Boholdt Gurli
Margrethe DVM

Eife’s Ebenezar McCoy

PER n

PER f

EUR ns22
Født: 16.04.2012
Opdr. og ejer: Pernille Boholdt

EUR ns 22

Født: 21-09-2014

Opdrætter: Kenneth & Robert
Piral Didriksen
Ejer: Michelle Jellum & René Aspe
Larsen
Resultater
Göteborg 15 BIS
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Født: 25-08-2014

Opdrætter: Roberta Colombo
Ejer: Jørgen Billing
Resultater
Göteborg 15

BIS

Født: 21.11.2011

Opdrætter & ejer: Eva Køhler
Årslev 12
Årslev 12
Dragør 12
Helsingborg 12
Flensburg 12
Køge 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Nærum 12
Brædstrup 13
Køge 13
Køge 14
Sofia 14
Herlufmagle 15

BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV
BIV

Resultater:
Herning ‘12
Vamdrup ‘12
Vamdrup ‘12
Årslev ‘12
Vissenbjerg ‘12
Brædstrup ‘13
Aalborg WS ‘13
Brædstrup ‘14
Brædstrup ‘14
Prag ‘14
Hedensted ‘14

Ex1, BIV, BIS
CAC, BIV, NOM
CAC, BIV
CAC, BIV
CACIB, BIV
CAGCIB BIV NOM
CACS, BIV, NOM
CACS, BIV, BIS
CACS, BIV, NOM
CACS, BIV
HP, BIV, NOM

Junior Winner

Junior Winner

Junior Winner

Det vil være til stor hjælp

SW DiKeRo’s Excalibur
TRY to Tame Me

IC El Zaburs Charmeur of
DiKeRo, JW

SW Zarina Del Falco
D’Oro*I, JW

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

PER n

Født: 21-09-2014

Opdrætter: Kenneth & Robert
Piral Didriksen
Ejer: Michelle Jellum & René Aspe
Larsen
Resultater
Herning 15
Göteborg 15
Sorø 15
Køge 15
Herlufmagle 15

BIS
BIS
BIS
BOB No1
BIS

PER d 24

PER f

Oprætter: Gabriela Klodt-Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen

Opdrætter: Roberta Colombo
Ejer: Jørgen Billing

Resultater
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Herlufmagle 15
Herlufmagle 15
Karlstad 15

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Resultater
Cernobbio 15
Cernobbio 15
Warssawa 15
Warssawa 15
Göteborg 15

Født: 25-08-2014

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

BOB1
BOB1
BOB1
BOB1
BIS

Venligst ingen indscannede diplomer.
Husk at vedhæfte et foto.
Send mailen til
titeltager@felisdanica.dk

Mercedes Dia Chazan, SBI a
Ejer: Leise Holm Nielsen
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DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling

31. oktober og 1. november 2015 – Ølstykke Hallen, Tranekjærvej 1, 3650 Ølstykke
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Inviterede dommere:

Charles Peijker
Alexey Shchukin
Ad de Bruijn
Hans Linberg
Stéphane Henry
Anne Køhn
Raymond Saetre
Alessandro Ghibaudo

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

Åbningstider

Dyrlægekontrol lørdag 07.00 – 09.30
og søndag 08.00 - 09.30
Publikum: 10.00 – 18.00
Holland
Holland
Holland
Sverige
Frankrig
Danmark
Norge
Italien

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Kun for medlemmer af DARAK

kr. 250,-

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

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

Tilmeding:

Betaling af udstillingsgebyr

Tilmelding kan foregå online
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis
Danica tilmeldingsblanket sendes til:
Annie Orthmann
Torvevænget 252 - 8310 Tranbjerg J
Tlf.: +45 41 34 00 93
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist

16. oktober 2015 eller når halkapacitet er nået.

Betalingsfrist: 16. oktober 2015
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside.
Gælder også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i Ølstykke Hallen.
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 16. oktober 2015

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater

14. - 15. november 2015

Lillebæltshallerne, Færøvej 74, 5500 Middelfart
Bær selv udstilling * Breed BIS lørdag: SBI
Søndag: Special show rex og sphynx

Dommere der har sagt ja tak:
Britta Busse, D - All round
Martti Peltonen, S - II, III, IV
Helene Reiter, D - All round
Christiano Sandon, I I, II
Ændringer kan forekomme!

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323 Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 30. oktober kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 30. oktober kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr.
Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal

forudbetales! Lettest med plastic på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40
99 95 82; husk tydelig angivelse af
indbetaler!
Sidste frist for indbetaling er 30. oktober
2015.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

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

Breed BIS:
Forudsætter min. 50 af den pågældende










 

 

  
 

 

 



     
    






      





  
  
  
  

  
 
 
  


    
      


     









race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i
samme
kategori.
Følg
med
på
www.jyrak.dk! Tilmeld gerne i god tid.
Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 30. oktober
2015. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!





 

 



      










      
     










    





       



Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Dorthe Seierø Eltong

Marianne Nymann

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

formand@ragdollklubben.dk

dksoyanne@gmail.com

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

Tlf. 28 13 53 09

www.ankarakedi.dk

formand@silverkatten.dk
www.silverkatten.dk

BB Klubben

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Burmeser & British -Shorthair

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Lene Nielsen

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Nyvej 1, 4532 Gislinge

private@susannatoldibugge.com

www.bb-klubben.dk

Tlf. 45352901/21256637

www.rexsphynxklubben.dk

Bicolouren

www.birma.dk

formand@birma.dk
Ulla Ernstsen

Russian Blue Klubben
Maria Malevitch

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Européklubben

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Eva Køhler

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

8250 Egå

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

Tlf. 28708498

mail: formand@russianblue.dk

formand@europeklubben.dk

www.russianblue.dk

Colourpointen

www.europeklubben.dk

Dorthe Andersen

Siameser & Orientaler-Klubben

Vaseskov 8, 4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Per Hilfling-Olesen

Tlf. 2670 1227

Lene Glem

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Dorthe@vaseskov.dk

Tlf. 56 50 33 74

Tlf. 43 73 68 08

www.colourpointen.dk

info@coogans.dk

www.siameserogorientaler-klubben.dk

www.mainecoonklubben.dk
DOK – Dansk Ocicat klub

SUA – Abyssinier & Somali

Gurli Pedersen

Norsk Skovkattering, Danmark

Bodil Clarin Floto

Strandgade 5A, 5610 Assens

Pia Børgesen

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

Tlf. 29 92 59 78

Lindevej 25, 4140 Borup

tlf. 46 75 30 48

gurli@betonica.dk

Tlf: 24949320

www.sua.dk

www.danskocicatklub.dk

pia@norskskovkat.dk
www.norskskovkat.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring
Heide Petersen

Sølvkatten af 1990

Maglemose 18, 4960 Holeby

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

Lis Larsen

www.dso.dk

www.solvkatten.dk
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Danske udstillinger
2015
5-6

September		

To dage, to cert.

Ribe

JYRAK

27

September		

En dag, et cert.

Køge

Racekatten

17-18

Oktober		

To dage, to cert.

Årlev

Katteklubben

31-1

Oktober / November		

To dage, to cert.

Ølstykke

DARAK

14-15

November		

To dage, to cert.

Middelfart

JYRAK

6

December		

En dag, et cert.

Herlev

Racekatten

Juni		

To dage, et cert.

Middelfart

Felis Danica Jubilæumsudstilling

2015
18-19

Dushara Allegro Ardente SOMn. Ejer Lone Wredstrøm
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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.

