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Formandens leder
Igen i år blev det til 2 danske verdens

de kombinationer, der er foretaget. Jeg

Af Bette Lind,

vindere ved årets Verdensudstilling i

er en smule uforstående overfor denne

Formand Felis Danica

Prag. Et flot vidnesbyrd om at dansk

holdning, for det forekommer mig at

kattesport stadig tilhører eliten inden for

være en forudsætning, at man som

FIFe. Der skal lyde et stort til lykke til An-

opdrætter kan stå ved de parringer,

nika Billing og Claus Lindow Hansen, og

man lægger navn til. Men uanset hvad,

deres 2 smukke katte - WW14 GIP Star

så er det en afgørelse, der blev truffet

Wars Master Yoda og WW14 PR Lindows

af plenarforsamlingen i 2007, og denne

Anando, med det imponerende resultat.

beslutning skal forretningsudvalget

1. november udløb fristen for at opstille

selvfølgelig efterleve.

kandidater til formandsvalget i Felis

Mange af jer vil huske, at vi tilbage i 2009

Danica, og da der ved fristens udløb

havde en meget stor udfordring, da en

kun var opstillet én kandidat, betyder

ny bekendtgørelse om ”erhvervsmæs-

det at valget denne gang afgøres uden

sig handel med og opdræt af katte samt

urafstemning, og det betyder at jeg

kattepensioner og katteinternater” blev

fortsætter som formand efter næste års

sendt i høring. Ved fælles indsats fik vi

plenarforsamling. Jeg er utroligt glad

den sparket til hjørne, da den ville have

for den tillid, jeg er blevet vist, og ser

medført helt urimelige tilstande for selv

ning af konkurrenceåret i Felis Danica

frem til at fortsætte samarbejdet med

små opdræt, men nu er en ny udgave på

på grund af de nye regler, der i FIFe blev

klubbernes repræsentanter i forretnings-

vej. Vi har i skrivende stund ikke set hvad

vedtaget for National Winner titlen. Det

udvalget.

den indeholder, så vi kan kun håbe, at

blev lidt hektisk for nogle af jer, men nu

der er tale om fremskridt i forhold til den

har I kendt til betingelserne hele året,

foregående udgave. En af de ting, der lå

og det skal blive spændende at se hvilke

i den forrige, var et krav til uddannelse,

katte, der tager titlerne for 2014. I kan

og her har vi ikke ligget på den lade side i

se betingelserne på vores web og inde i

mellemtiden, i og med at vores opdræt-

bladet. Held og lykke.

teruddannelse i høj grad har haft det

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul

fokus, at kunne imødekomme eventuelle

og et godt nytår, og håber at vi i 2015

krav i en sådan bekendtgørelse. Om vi

endelig kan få vendt nedgang til frem-

har haft succes med udformningen vil

gang – det er vist ved at være på tide. Pas

tiden vise. Felis Danica er, som sidste

rigtigt godt på jer selv og jeres katte.

Vi har nu haft vores nye web i nogle
måneder, og heldigvis har vi fået mange
tilbagemeldinger, der fortæller, at I er
lige så glade for fornyelsen som vi er.
Vi fortsætter med at udbygge indholdet og har I gode idéer til ting, der skal
kunne findes på web’en, så lad os det
endelig vide – skriv til webmaster@
felisdanica.dk.
Vi har ligeledes fået en række tilba-

gang, inviteret med til møde hos Fødeva-

gemeldinger på, at vores database er

restyrelsen. Når I læser dette, har mødet

online. Rigtigt mange af jer er begyndt

formentlig allerede fundet sted.

mange hilsner

Nu, hvor året er ved at rinde ud, er det

Bette

at anvende databasen og er glade for
den, men nogle få har meldt tilbage, at
de ikke bryder sig om, at andre kan kigge
dem i kortene på denne måde, dels med
hensyn til antallet af kuld og dels med

tid til at samle resultaterne sammen til
årets Topkatte-konkurrencer. Sidste år
blev vi nødt til at lave en hurtig omlæg-
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Hvem ejer medlemmerne?
Årets store begivenhed, verdensudstillingen i Prag var en stor succes på alle måder og efter
sigende et spektakulært arrangement, der bliver omtalt i høje toner overalt.
Det blev til hele 2 danske verdensvindere samt både nomineringer og BIVtitler.
Stort til lykke til Annika Billing og
WW’14 Star Wars Master Yoda.
Ligeledes til lykke til Claus Lindow
Hansen og WW’14 Lindows Anando,
og naturligvis til lykke med de øvrige
danske resultater i Prag.

DARAKS udstillingssæson 2014 sluttede med udstillingen i Haslev, som
vi modtog stor anerkendelse for, og
bestyrelsens bestræbelser på god
medlemsservice og nærvær, blev da
også fremhævet fra flere udstilleres
side, hvilket virker fremmende på motivationen for det fortsatte arbejde for
jer medlemmer.

Året går på hæld, og efter et turbulent
forår i DARAK tegner der sig et optimistisk billede, der måske oven i købet
har været medvirkende til den registrerede medlemstilgang. Bestyrelsen
vover at tro på, at klubbens ideologi så
småt er begyndt at bære frugt. Vi trives
med arbejdet for klubben og medlemmerne, hvilket bl.a. har rod i et fælles
værdisæt. En dynamisk og velfungerende klub er en klub, der er ”i spil”
med sine medlemmer, og det er en slet
organisation, hvis den ikke tåler kritik
og udfordringer, som erfaringsmæssigt
medvirker til udvikling. Derfor er det
ikke blot en talemåde, når der i lederen
gentagne gange efterlyses reaktioner
og konstruktiv kritik fra medlemmerne,
men derimod et udtryk for en grundfæstet tro på værdien af medlemmernes
ressourcer.

Det var en stor glæde at kunne byde
Torsten Kjær Jespersen velkommen
tilbage som aktør på DARAKs udstillinger. Vi er overbeviste om, at opgaven
som DARAKs chefsteward befinder
sig i de bedst tænkelige hænder.
Med risiko for at gentage os selv, skal
de frivillige hjælpere, der igen stillede op ved udstillingen i Haslev, have
en meget stor tak for deres indsats.
Birmakatte-ejerne havde gjort en forbilledlig indsats for at Breed BIS-begivenheden skulle lykkes, og det hårde
arbejde lønnede sig. Som så ofte før
nyttede den ekstra indsats. Maine Coon
ejerne har utvivlsomt kæmpet ligeså
hårdt, og det obligatoriske antal katte
var meget tæt på at være opnået. MCO
repræsentationen på udstillingerne
forekommer generelt faldende, hvilket
kan have været medvirkende til, at opgaven har været en stor udfordring.

Hvem ejer medlemmerne? - Det gør de
forhåbentlig selv, og til gengæld ejer
medlemmerne DARAK. Bestyrelsen
håber således, at medlemmerne påtager
sig ejerskabet, og at den gode atmosfære, der er forsøgt skabt i klubben
også vil være til stede under og efter
den forestående generalforsamling i
februar 2015, hvor vi forhåbentlig kan
se frem til et talstærkt fremmøde. Læs
evt. mere information om generalforsamlingen her på siderne.

Der blev desværre efterfølgende ”dryppet lidt malurt i udstillingspokalerne”,
da der fra FUs side blev gjort opmærksom på, at DARAKs udstillingsgebyr
for egne medlemmer ikke var i overensstemmelse med Felis Danicas vedtægter.
Denne takst blev fastsat på ordinære
GF i 2014, hvorefter den var gældende
i ¾ år under afvikling af 3 udstillinger,
og af uransagelige årsager har hverken
DARAK, udstillere eller medlemmer i

almindlighed været opmærksomme på
dette. Det er naturligvis beklageligt, at
der er begået en fejl, og udstillingsgebyret er således opreguleret til kr. 250, i lighed med de øvrige hovedklubbers
takst. Emnet har været årsag til livlig
debat, hvilket må betragtes som et
”sundhedstegn” i vores demokratiske
og privilegerede kultur. Lovgivning
bliver med mellemrum taget op til revision, når det omgivne samfund reagerer, og som oftest ansporet af praksis-eksempler.
Det er en stor glæde at DARAKs
længe ventede undervisningstilbud har
fundet sin form, da denne del af klubbens medlemsservice er ufravigelig for
en aktiv klub, der forsøger at leve op
til sin målsætning. Medlemsmøderne
kaldes nu for temamøder, og den første
temaaften blev afholdt sidst i november
med positive reaktioner fra deltagerne,
og det var glædeligt at konstatere, at
mange havde fundet vej til arrangementet. Om undervisningstilbuddet og
de tilknyttede medlemsfordele kan der
læses mere på DARAKs website.
Med mellemrum havner vores medlemmer i utilsigtede eller vanskelige
situationer, der stiller særlige krav til
etiske, kommunikative og psykosociale
kompetencer og ikke mindst til retsbevidstheden. Sådanne komplekse
opgaver kan være særdeles krævende
og udfordrende, og de udgør en ikke
uvæsentlig del af det ”usynlige” arbejde, formandens ansvarsområde indebærer. Det en stor tilfredsstillelse at
kunne bistå et medlem, der føler sig
hjulpet og forhåbentlig står tilbage med
oplevelsen af, at retfærdighed er sket
fyldest.

For de af vores medlemmer med interesse
for den årlige topkattekonkurrence - 2014,
er det blevet tid til at forberede indsendelse af resultater til DARAK, og om regler
samt tilmelding kan der læse på DARAKs
website.
MobilePay er blevet indført som betalingsform for brugere af DARAKs ydelser. Det
er en let tilgængelig metode, som mange
allerede har taget til sig, og om detaljerne
kan der læses mere på DARAKs website.
Der er inden for det seneste foretaget nogle ændringer på lovgivningsområdet, der
har relation til katte-hobbyen. Reglerne
for rejser med katte er en af dem, og disse
ændringer træder i kraft pr. 29. december
2014, mens Ankenævn for Dyrlæger under
forbrugerrådet nedlægges pr. 4. december
2014. Der kan læses nærmere om konsekvenserne af ændringerne på DARAKs
website, og sidst - men ikke mindst er 1.
januar 2015 som bekendt datoen for afskaffelsen af transferen mellem FIFe-medlemmer, mens den stadig vil være nødvendig ved køb og salg af katte til medlemmer
af andre organisationer end FIFe, f.eks.
CFA og TICA.
Meget er sket siden DARAKs sidste leder,
og den blev da også lidt vel fyldig denne
gang. Tilbage står blot at ønske alle DARAKs ”folk og fæ” en rigtig glædelig
jul samt et godt og fremgangsrigt nytår.
Pas godt på jeres katte, hvis sikkerhed er
lidt uforenelig med julepynt, travlhed og
gavebånd.
Glædelig jul og godt nytår til jer alle
Mette Usbeck
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Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
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dortemarie.kaplers.nielsen@
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Udstillingssekretær
Ind- og udland
Annie Orthmann
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8310 Tranbjerg J
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annie.orthmann@darak.dk
show@darak.dk
Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
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erik.schou@darak.dkk

Bestyrelsesmedlem
Jeannett Nielsen
Skippergårdsvej 5
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Generalforsamling

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:00
afholder DARAK generalforsamling i
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 5.
sal, 2500 Valby.
Forslag vedr. DARAKs love og Felis
Danicas vedtægter skal være formanden i hænde senest 15. dec. 2014, mens
de øvrige forslag skal være modtaget
af formanden senest 3. februar 2015.

Medlemsmøder og arrangementer
DARAK afholder jævnligt med-lemsmøder, som er åbne for alle
interesserede.
Der tilstræbes at afholde op-drætsmøde ca. hvert kvartal.

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

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

JYDSK
RACEKATTE
KLUB

Kære medlemmer.
Så nåede vi slutningen på et travlt
2014.
Henover sensommeren
udviklede der sig noget, der minder
lidt om en kollektiv hjerneblødning i
dele af kategori I, hvor anklager af
enhver slags føg gennem luften og
ikke mindst FU´s mailboks. Det har
vi brugt rigtigt lang tid på! Jeg håber
alle har fået luften renset, så vi kan
bruge vores tid på noget mere
konstruktivt det næste stykke tid. Ét
nyt tiltag kommer der ud af det;
nemlig en ekstra paragraf i Felis
Danicas nationale udstillingsregler,
idet forretningsudvalget til plenarforsamlingen fremsætter et forslag
der
vil
forbyde
brugen
af
receptpligtige øjendråber inde i
udstillingshallen. Den slags forbud
BURDE være overflødige! Det
burde give sig selv, at katte der har
behov for receptpligtige øjendråber
ikke skal med på udstilling; ligesom
de selvfølgelig heller ikke skal
dryppes med noget som helst hvis
IKKE de fejler noget! Og så burde
den ged vel være barberet?
Heldigvis har vi samlet set relativt få
klager, og tak for det, for man bliver
hurtigt træt i håret af at skulle
behandle klager over killinger der er
solgt uden stamtavle og/eller
vaccination.
Vissenbjerg udstillingen blev en fin
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.

Kommende JYRAK begivenheder
10. - 11. februar 2015: Udstilling i Brædstrup
21. februar 2015: Ordinær generalforsamling
21.-22. marts: Udstilling Udstilling i Hedensted
20. juni 2015: Ucstilling i Vejle, for alle racer
21. juni 2015: International Maine Coon udstilling
I samarbejde med Maine Coon klubben

og
hyggelig
afslutning
på
udstillingssæsonen. Tak til alle, der
bidrog til den gode stemning som
altid. Vi starter det nye år med
Brædstrup i januar, og det er som
altid med Wild West tema. Det er
sidste gang i denne runde vi skal
være i Brædstrup; vi har fundet en
hal i Århus som vi håber kan blive
fast holdepunkt i nogle år i stedet,
fra 2016.
I september var vi igen på
fremvisning i Plantorama. Desværre
har Plantorama valgt at springe over
kattefremvisningerne i 2015, men
stiller i udsigt at det vender tilbage i
2016.
På sponsorsiden glæder vi os over
at have fornyet aftalen med Agria,
ligesom Arion fortsætter som
hovedsponsor. Vi får startende i
januar en aftale om kattegrus til
medlemspriser, som kan bestilles
og betales direkte på jyrak.dk. Vi
mangler endnu at få de sidste
detaljer helt på plads, men hold øje
med hjemmesiden, vi opdaterer
med friske oplysninger så snart de
er klar.

Enkelte har tøvet lidt ved tanken,
men det koster (trods alt) stadig
mindre end en pakke smøger om
måneden at have husstandsmedlemsskab i JYRAK :-) Heldigvis
kan vi se, at medlemsfornyelserne
allerede er godt i gang, og vi glæder
os til at se jer igen til næste år. Med
lidt held bliver der seminar for
dommere og dommerelever i
forbindelse
med
Hedensted
udstillingen, arrangeret af Felis
Danica
og
åbent
for
alle
interesserede. Der arbejdes i
øjeblikket intenst på at få det op at
køre; jeg håber det lykkes.
Således nåede vi også i mål med
2014! På bestyrelsens vegne de
bedste ønsker om en glædelig jul
med lune og tørre poter til alle samt
et godt og sikkert nytår!

Susanne

I februar er det tid for generalforsamling.
Sidste
år
valgte
medlemmerne med et meget stort
flertal at sætte kontingentet op.

OBS NY Stambogssekretær
Kategori II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog2@jyrak.dk

JYRAKs studiekredse:
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Kategori I, III + IV
Eva Køhler
Åvænget 56, 8250 Egå
Tlf. 4099 9578
stambog1-3-4@jyrak.dk

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Stamnavne
Kira Marseen

Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 5180 5696
stamnavn@jyrak.dk

Aalborg: Laust Dalsgaard,
VLDalsgaard@tdcadsl.dk
Tlf. 9816 8849
Randers: Eva Køhler,
Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670
Horsens: Gitte Holgaard,
gitte_kristensen@hotmail.com
Fyn: Catharina Nielsen
catharina@bigtails.dk

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

Indkaldelse til generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling efter vedtægterne lørdag den 21.
februar 2015 i kl. 11,00 i Vester Nebel Forsamlingshus, Stokbrovej 6, 6715
Esbjerg N. Endelig dagsorden med regnskab og bilag kan findes på
JYRAKs hjemmeside ca. 14 dage før på hjemmesiden. Forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 15. december.

Årets JYRAK Topkatte 2014
Konkurrenceåret er kalenderåret 2014.
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved
præmieringen.
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Top-liste.
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste.
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale
udstillinger i konkurrenceåret 2014 indsendes.
Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling.
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier:
Top 5 for voksen han
Top 5 for voksen hun
Top 5 for kastrat han
Top 5 for kastrat hun
Top 5 for killing/ungdyr han
Top 5 for killing/ungdyr hun
Årets bedste huskat
Katten kan deltage i flere kategorier.
Pointskala
WS/WW titel 2014
BIS voksen / kastrat / huskat
BOX voksen / kastrat / huskat
BIS killing / ungdyr
Nominering
BIV
CACE / CAPE
CAGCIB / CAGPIB
CACIB / CAPIB
Ærespræmie
CAC / CAP
EX1 killing / ungdyr
Huskat I
Huskat II
Huskat III

105
102
100
102
99
98
97
96
95
95
93
91
100
95
90

Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for
voksne og kastrater. Der gives ligeledes 1 tillægspoint for BIS på en
JYRAK udstilling.
Resultater indsendes senest den 1. februar 2015 til:
Anette Kampf, Anders Valtins Vej 2, Rågeleje, 3210 Vejby
- eller formularen på hjemmesiden kan benyttes. Kopi af opnåede
resultater sendes herefter med post til Anette. Disse skal også være
fremme senest 1. februar 2014!
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt om lørdagen på
JYRAKs udstilling i Hedensted den 21. og 22. marts 2014.

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Standansvarlig:
Lone Gram
Hammerum Hovedgade 106
7400 Herning
97 20 96 70, hverdage 18:00-20:00
lonegram@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Vangen 38
6715 Esbjerg N
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Halplanlægning, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
Tlf.: 24825951
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf.: 48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle
Patrick Kristensen
Anna Anchers Vej 23
7500 Holstebro Tlf.: 51587375
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Med lejlighedssang, Asti Spumante og kransekage fejrede vi
klubbens 25 års fødselsdag som
hovedklub i Felis Danica, før
vi gik i gang med Halloweenudstillingen i Kolding.
Den slags milepæle giver naturligvis anledning til eftertanke.
Var det det her vi ville, da vi fik
vores specialklub anerkendt som
hovedklub i Felis Danica?
Og ja. Det var og er det.
Selv om undertegnede var nødt
til at lade sig vælge ind i JYRAKs
bestyrelse for at kunne få en plads
i Forretningsudvalget, og der
skulle 3 afstemninger (3 år) til
før Plenarforsamlingen gav grønt
lys for klubbens optagelse, var det
aldrig i vores tanker at bryde med
Felis Danica og dermed FIFe for
at tilslutte sig et andet forbund.
Vi var og er indstillet på at tage
kampene, der hvor vi er.
Og derfor er jeg bare så træt af
den evindelige sang: Felis Danica
vil bestemme alt.
Vi træffer både som enkeltmedlem
og som klub et valg, når vi melder
os ind. Og: "så tager man hele
pakken".



Vi er underlagt nogle regler, som
skal følges. Som man er nødt til at
sætte sig ind i og efterleve... Kan
man ikke leve med det, er der to
muligheder:
Enten forlader man butikken.
Eller også forsøger man at ændre
på tingene ved aktivt at tage del i
den demokratiske proces.
En proces der ved Gud ikke er
ligetil i det her system. Men som
jeg, når jeg ser bagud, alligevel
vil påstå, at vi har vores andel i,
har ændret sig på nogle punkter.
I mange år var vi den mindste
klub, med én eller 2 plenarer,
og her vil jeg citere et tidligere
bestyrelsesmedlem som sagde:
"med vores ene (to) stemme
er vi Felis Danicas Radikale,
som sidder med den afgørende
stemme..."
Katteklubben har som medlem
i Felis Danica kunnet få lov at
afprøve forskellige ideer.
Som ”de nye” kunne vi tillade os
at lave nogle "skæverter" (inden
for lovene, naturligvis) og lære af
dem, f.eks.:
- Drive-in-udstilling
- Tag-selv-bur
- Tema-udstillinger (CirkusCirkus og Halloween)
- Specialshow (200 siam/
orientalere sammen med DSO)
- 2-cert
- Afskaffelse af halsnumre
- Aflønning af stewarder
- Veksling af pokaler til udstillingsgebyr
Ikke alt er blevet lige vel modtaget, men en stor del er blevet
"adopteret".

 










 







Til slut vil jeg takke for de mange
gaver vi fik i fødselsdagsgave.
Og minde om, at forslag til
generalforsamlingen og bestyrelseskandidater skal være mig i
hænde pr. 31.12.14.
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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
Annette Kjelstrup Hansen
Annie Dahl
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Kære medlemmer
Så nærmer julen, og dermed årets
slutning, sig. December er fyldt med
traditioner, og en af dem er Racekattens juleudstilling, hvor vi endnu en
gang måtte lukke for tilmeldinger
før fristens udløb.
Det er dejligt, at så mange har lyst til
- og mulighed for - at være med til at
skabe årets hyggeligste udstilling midt i al juletravlheden.
Vi vil desuden prøve at starte en ny tradition - en julefrokost
for hele familien. Vi håber at mange af jer vil bruge et par timer
sammen, hvor der selvfølgelig også kan tales kat, men ellers er
lagt an på almindelig hygge med pakkeleg og guf til alle!
Inden næste nummer af KatteMagasinet udkommer, holder
vi generalforsamling i Racekatten. Det bliver i februar hvor vi
håber rigtig mange af jer vil møde op og give jeres mening til
kende.
Som sidste år vil vi bl.a. gennemgå forslag til Felis Danicas plenarforsamling, så vi kan videregive vores medlemmers holdning
på plenarforsamlingen.
Det er også tiden hvor man kigger tilbage på året der gik på
godt og ondt.
2014 er et år, hvor vi har haft nogle gode udstillinger og arrangementer, hvor jeg har nydt mange gode timer sammen med
kattefolk fra nær og fjern, både privat og i arbejdet for vores
store fælles interesse i diverse bestyrelser og FU.
Af negativer, hvis vi skal komme ind på dem, er jeg blevet klogere på hvad FU’s tid også bruges på – og det er langt fra altid
emner, som er til gavn for kattesporten, men derimod masser af
tid på indbyrdes ævl og kævl kattefolk imellem.
Desuden har jeg måtte konstatere, at der fortsat er nogle ude
omkring i katteverdenen, som ikke har indset, at bestyrelsesarbejde mv. er frivilligt arbejde, der udføres i de engageredes
fritid og ganske uden løn.
Nogle tror, at vi (bestyrelses- og udvalgsmedlemmer) har katte-

www.racekatten.dk

arbejdet som fuldtidsjobs, og derfor besvarer mails og telefoner
i en lind strøm dagen igennem. Det gør vi ikke, for da passer de
fleste af os vores fuldtidsarbejde.
Heldigvis overstiger det positive langt det negative, men alligevel
vil jeg tillade mig et fromt nytårsønske, at 2015 bliver et år, hvor vi
udviser større respekt og omsorg for hinanden!
Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en god jul og godt nytår – vi
glæder os til at se jer igen til næste år.
Vel mødt
Poul

Udstillingsudvalget:
Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk
Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Kjelstrup Hansen
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk

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

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

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)

Etik & Moral
Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 19.00

Kan etik og moral overhovedet diskuteres?

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

Ja, det kan det - og det bliver det i høj grad allerede, så vi tager emnet
op til diskussion på et medlemsmøde.

Adfærd
E-mail: adfaerd@racekatten.dk

v/ Camilla Scharff og Poul Kiærulf

Deltagerne bliver stillet over for dilemmaer, som skal debatteres, og
forhåbentlig får alle nogle nye indgangsvinkler med hjem til brug for
løsning af eventuelle dilemmaer, de måtte møde i deres opdræt.

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

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

www.racekatten.dk

Nyt fra Felis Danica

Information fra
Felis Danicas
forretningsudvalg
Formandvalg 2015

Felis Danicas møde med

Da der ved opstillingsfristens udløb – 1.

Specialklubberne

november, 2014 – kun var opstillet én

Det årlige møde med råd, nævn og

kandidat, er valget dermed afgjort uden

specialklubber finder sted den 18. januar,

urafstemning.

2015.

Der er dermed genvalg til den nuværen-

Mødet afholdes i Horsens: Håndværker-

de formand, Bette Lind, som fortsætter

foreningen, Allegade 16, 8700 Horsens.

yderligere 2 år på posten.

Agenda og tidspunkter vil være at finde
på Felis Danicas hjemmeside, og tilsen-

Felis Danicas plenarforsamling 2015

des de enkelte specialklubber direkte fra

finder som sædvanligt sted den sidste

Felis Danicas sekretær.

søndag i februar, hvilket betyder at
datoen er den 22. februar, 2015.

Husk det nu!
Forretningsudvalget har ind imellem den

Som noget nyt, har forretningsudvalget

kedelige opgave at uddele advarsler og

valgt at mødet denne gang afholdes i

/ eller karantæner, fordi der er sket en

Slagelse.

overtrædelse af nogle af de vigtige regler
i FIFe og Felis Danica.

Flere informationer vil være at finde på
Felis Danicas hjemmeside efter den 20.

2 af de hyppigste overtrædelser er des-

januar, 2015.

værre overtrædelse af 24-mdrs. reglen
og overtrædelse af reglen om at gravide

Husk, at forslag til plenarforsamlingen

hunkatte ikke må udstilles.

skal være Felis Danicas formand i hænde
senest den 1.1.2015.

24 mdrs. reglen går i al sin enkelthed ud
på, at en hunkat inden for en periode af

Specialklubber under Felis Danica kan

24 måneder højst må få 3 kuld. Det vil

fremsætte forslag af avls-, race- og

altså sige, at når hunkatten op på 4 kuld,

standardmæssig karakter direkte til Felis

er der tale om en overtrædelse.

Danica.
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White Secret YOU-SEE, colourpoint perser brunmasket. Ejer Linda Howmann Poulsen

Ind imellem hører vi opdrættere disku-

Udstilling af gravide hunkatte er – som

tere, om der mon er tale om kalenderår

selvfølgelig alle ved – forbudt. Og det er

– altså de 24 måneder, der udgør 2 ka-

forbudt uanset om opdrætteren er klar

lenderår. Lad os slå fast med 7-tommer

over graviditeten eller ej. Er hunkatten

søm: der er tale om 24 måneder – ikke

blevet parret 1 eller 2 uger før udstil-

om kalenderår.

lingen er det ikke let at vide, om hun er
gravid, men lad hende blive hjemme, så

Altså: hvis en hunkat får det første kuld

der ikke er risiko for at overtræde reglen

den 1. maj 2012 må hun få 2 kuld mere

– det udløser omgående 6 måneders

inden den 1. maj 2014. Får hun det 4.

udstillingskarantæne uanset hvor langt

kuld den 30. april 2014 er der tale om en

henne hunkatten er.

overtrædelse af reglerne, mens det er OK
hvis det 4. kuld er født den 2. maj 2014.
Får hun det 1. kuld den 31.12.2012, det
andet kuld den 9. juli 2013, det tredje
kuld den 6. januar 2014, og det fjerde
kuld den 1. januar 2015 er reglen overholdt, og alt er godt.
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Klager mig hér, dér
og alle vegne!
Der var engang, hvor Felis Danica havde

Vores opdrættere og udstillere, som vi i

et Klagenævn – i det Klagenævn var det

FU formoder er voksne mennesker, har

besluttet, at der skulle sidde en jurist, en

imidlertid somme tider svært ved at

dyrlæge og nogle øvrige nævnsmedlem-

gebærde sig på de sociale medier og ind

mer, som havde en vis erfaring med ’Kat-

imellem også på udstillinger. Det resulte-

teverdenen’. Klagenævnet traf beslut-

rer i et anseeligt antal mails til formænd

ninger ud fra dyrlægefaglige og juridiske

for de forskellige hovedklubber og FU

vurderinger af problemstillinger, som

som helhed, hvor klagerne åbenbart

opstod opdrætterne
imellem og mellem en
SP. Amalia’s Charlie JW, DSM, PER a. Ejer Lis og
Henning Larsen

køber og en opdrætter. Desværre blev det
sværere og sværere at
få valgt fagpersoner
ind i nævnet, og derfor
blev det besluttet, at
Klagenævnet skulle
nedlægges, så sager
kunne behandles i
henholdsvis Forbruger-

mener, at det må være

Sager, der
omhandler
sladder, rygter,
lange Facebook-/
forumskriverier,
hører ikke til i
hverken din klub
eller FU

enten deres klubs eller
Felis Danicas opgave,
at sørge for at ’Hansen’
taler pænt på Facebook
eller et debatforum,
hvor ’Petersen’ i øvrigt
også lige blandede sig
med en kommentar,
der heller ikke var alt
for pæn …

klagenævnet og ved

Felis Danicas Forret-

domstolene, hvor der

ningsudvalg skal pr.

sidder folk med ekspertise i at afgøre

definition aldrig kontaktes af et medlem

den slags sager.

af en af de fire hovedklubber. De enkelte
medlemmer skal henvende sig til egen

Omkring dette tidspunkt, barsler Felis

klub, og klubbens FU-medlem kan deref-

Danicas Forretningsudvalg (FU) også

ter gå videre med sagen i FU, hvis der er

med noget så moderne, som et sæt

belæg for det.

Etiske regler, der sådan set bare er en
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finere betegnelse for det ’at opføre sig

Sager, der omhandler konkrete og

ordentligt’ – noget det desværre kniber

beviselige overtrædelser af udstillings-

gevaldigt med ind imellem!

regler, avls- og registreringsregler samt

Nyt fra Felis Danica

personlige trusler (Etisk Regelsæt) vil

oplyses, at Facebook og andre medier

som udgangspunkt altid blive behandlet

som udgangspunkt har nogle udmær-

i FU, og der vil blive sanktioneret efter

kede funktioner til blokering af brugere,

gældende takstblad, som kan ses på Felis

som man ikke gider have noget med at

Danicas hjemmeside.

gøre.

Sager, der omhandler sladder, rygter,

FU-medlemmerne bruger umådelige

lange Facebook-/forumskriverier hvor

mængder tid på at gennemlæse og ’tage

en person har kaldt en anden for noget

stilling til’ ævl og kævl fra forskellige

grimt (og sikkert vice versa) hører ikke til

medlemmer, tid som kunne være brugt

i hverken din klubs bestyrelse eller i FU.

langt bedre på at diskutere nye tiltag

Det er hverken din klubs eller FU’s op-

til fremmelse af kattesporten, fremti-

gave, at lege ’sprogpoliti’ på de sociale

dige forslag til og fra FIFe/Felis Danica,

medier eller overhovedet vurdere, hvem

kattens status i Danmark og andre ting,

af ’Hansen’ eller ’Olsen’, der havde mest

som vi mener er langt vigtigere end hvad

ret i at kalde den anden for grimme ting!

’Hansen’ og ’Olsen’ nu har debatteret på

Den slags forventer vi faktisk, at folk

det seneste.

ordner indbyrdes – og til orientering kan

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 %
RABAT til
medlemmer af
Felis Danica

Find os på facebook

Vi samarbejder med

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk

143639

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

Vi er klar over, at det i høj grad er sam-

Hvis du, efter at have læst dette, tænker

fundsudviklingen der er medvirkende til,

at der sidder nogle s….sure mennesker i

at folk mener, at hvis de har et problem,

FU, så har du delvist ret – vi bliver meget

som de ikke lige selv kan løse, så må der

ærgerlige over at skulle spilde vores tid

være nogle andre, som kan løse det for

med ligegyldigheder – nej, det er ikke

dem – sådan hænger verden ikke altid

ligegyldigheder for dem, som får verbale

sammen. Vi er også godt klar over, at når

tæsk på Facebook eller lignende – men

der er følelser og holdninger involveret,

for FU er det, for vi kan ikke gøre noget

så går bølgerne ind imellem højt, og

ved det. Det håber vi, at alle vores med-

vi ved også godt, at ikke alle kan være

lemmer har fanget, så vi ikke behøver at

gode venner (selvom det unægtelig ville

bruge timevis på ting, som vi alligevel

være noget lettere, hvis det forholdt sig

ikke kan hjælpe med – og det vil gøre os

sådan), men det betyder ikke, at den

glade igen .

dér råber højst får ret – eller at den, der
er hurtigst til at trykke ’send’ på mailen
med klagen, automatisk får ret!

Billeder til Kattemagasinet
KatteMagasinet har ret til at anvende tilsendt materiale
tidsubegrænset, på alle måder og i alle nuværende som
kommende udgivelser, herunder også i forbindelse med
markedsføring af bladet og Felis Danica.
Når billeder sendes til Kattemagasinet, forventes det, at afsender
besidder rettighederne til det sendte. Det er afsenders pligt at
sikre sig de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet.
Eventuelle erstatningskrav rettet mod KatteMagasinet vil blive
videresendt til den enkelte person, der måtte have krænket 3.
parts rettigheder.
Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale
anvendes eller ej. Billeder, der bringes i forbindelse med artikler,
har som udgangspunkt ikke relation til den pågældende artikel,
med mindre andet er angivet.
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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

Nyt fra Felis Danica

Felis Danica
Topkatte
Konkurrenceåret følger
kalenderåret 2014
Dvs. at det løber fra 01. januar til 31.

Husk at vedlægge kopier af diplomer

december 2014.

eller titelblad med påførte resultater af

Der kan kun indsendes resultater fra

stambogsføreren. Link til tilmeldings-

danske udstillinger.

blanket findes på Felis Danicas hjemmeside under Topkatte/Tilmelding til

Der skal indsendes 6 (seks) resultater for

Topkatte og skal benyttes.

fertile og 6 (seks) resultater for kastrater.
Der skal indsendes 5 (fem) resultater for

Tilmelding skal være Felis Danica v/Lars

killing/ungdyr/huskat.

Seifert-Thorsen i hænde senest d. 02.
februar 2015.

Regler for Felis Danicas Topkatte

Mangelfuld tilmeldingsblanket vil blive

For at kunne deltage på Felis Danica’s

afvist.

topliste, skal følgende krav være opfyldt:

Konkurrenceåret 2014, løber fra 01.

Katten skal have en Felis Danica stam-

januar 2014 til 31. december 2014.

tavle. Dette gælder ikke for huskatte.
Som ejer skal du være medlem af en

Kun resultater opnået på internationale

hovedklub tilsluttet Felis Danica.

FIFe udstillinger, afholdt i Danmark, er
gældende.

Voksne fertile og kastrerede katte skal
have deltaget på mindst 6 internationale

Point opnået som killing og ungdyr,

FIFe udstillinger, afholdt i Danmark.

kan kun bruges i denne gruppe ”Killing/
Ungdyr”.

Ungdyr, killinger og huskatte skal have
deltaget på mindst 5 internationale FIFe

Point system til Felis Danicas

udstillinger, afholdt i Danmark.

TOPlister
Pointsystemet gælder KUN for danske
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Tilmelding foregår ved at sende kattens

Internationale FIFe udstillinger, som er

navn, race, EMS-kode, dit navn, adresse,

åbne for alle racer og afholdt af en af de

tlf., klub og meget gerne emailadresse.

4 hovedklubber i Felis Danica

Nyt fra Felis Danica

HUSK:

Pointsystem

Til Top 5 Voksen han, Top 5 Voksen hun,
Best of Best nr. 1

135

Best of Best nr. 2

133

Best of Best nr. 3

131

Best In Show voksen/ungdyr/killing/kastrat/huskat

130

Bedste modsat køn (BOX) voksen/kastrat/huskat

130

Nominering

110

BIV

100

CACS / CAPS

97

Ærespræmie i Supreme-klasserne

96

CAGCIB / CAGPIB

96

CACIB / CAPIB

95

CAC / CAP / EX 1 ungdyr/killing

93

EX 1. minus cert. i klasse 5 og 6

92

EX 1. minus cert. i klasse 7 og 8

91

EX 1. minus cert. i klasse 9 og 10

90

Øvrige EX

88

Øvrige, herunder huskat der ikke har opnået BIS el. BOX

0

Top 5 Hankastrat og Top 5 Hunkastrat
skal der medsendes ialt 6 resultater, opnået på udstillinger afholdt i Danmark.
Til Top 10 killing/ungdyr, skal der medsendes 5 resultater, opnået på udstillinger afholdt i Danmark.
Til Bedste huskat, skal der medsendes 5
resultater, opnået på udstillinger afholdt
i Danmark.
Topkattene præmieres på JYRAKs udstilling i Hedensted d. 21.-22. marts 2015.
Sidste frist for indsendelse: 02.
februar 2015
Sendes til:
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4
4600 Køge
Mærk kuverten ”Felis Danica Topkat”
Skriv din e-mail adresse på tilmeldingen,
og du får besked, når resultatet foreligger.

Tillægspoint

BOB 1: Tillægspoint for alle tilmeldte

Tillægspoint er lig med antal tilmeldte

katte på udstillingen.

Eller send din tilmelding som e-mail på

katte i kategorien (det indbefatter alle

BOB 2: Tillægspoint for alle tilmeldte

adressen: topkatte@felisdanica.dk

katalogførte numre i kategorien, der

katte i de kategorier, man har slået.

konkurrerer i klasserne 1 til 12 og 14).

BOB 3: Tillægspoint for alle tilmeldte

Hvis du sender via mail, skal du scanne

Der tillægges 0,01 point for alle tilmeld-

katte i de kategorier, man har slået.

kopierne af diplomerne i max. 96 dpi og

te katte i kategorien man har slået.

BOB 4: Tillægspoint for alle tilmeldte

de må ikke være større end 1024x768

katte i den kategori, man har slået.

pixels. Gem gerne scanningerne som

Der tillægges kun højest opnåede point-

BOB 5: Tillægspoint for alle tilmeldte

PDF, det gør mailen endnu mindre.

sum på hver udstilling.

katte i den kategori, man har slået minus
0,01 point.

BIS for voksen, kastrat, ungdyr, killing,
huskat: 130 point + tillægspoint for BIS

De aktuelle tillægspoint kan ses på Felis

BOX for voksen, kastrat, huskat: 130

Danicas hjemmeside under Topkatte/

point + tillægspoint for BIS minus 0,01

Tillægspoint.

point
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Nyt fra Felis Danica

Indbydelse til
Diplomopdrætter
uddannelse
Modul 3&4
Modul 3

angivelse af hvilken dag du ønsker at

For at deltage på Modulet skal betaling

deltage samt antallet af deltagere.

findes sted samtidig med tilmelding,
nøjagtig som på de fleste udstillinger.

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

Man er ikke med som deltager før man

felisdanica.dk

via mail modtager en bekræftelse.

Deadline for tilmelding & betaling er d.
12. marts 2015, eller når holdet er fyldt

Dato og sted:

op.

28. marts i Brædstrup Hallen, Skovvejen

Sidste afmeldingsfrist er 12. marts.

29C, 8740 Brædstrup

Afmeldinger efter denne dato medføre

29. marts i Ravnsborghallen, Ravnsborg-

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!

vej 3, 4600 Køge
Der må ikke medbringes mad i hverken

Betaling:

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

Kr. 350,- pr. person som skal betales
samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

Tid:

gen registreres ikke før betalingen er

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.

modtaget. Betalingen skal ske på Felis
Danicas konto: 8117 – 3386974.

Tilmelding:

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. januar
2015.

Emner:

Tilmeldinger indsendt før denne dato

• Kattehold, herunder behov, lov-

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal
benyttes!

givning, FIFes regler på området,
hygiejne og transport
• Grundlæggende farvegenetik

Du skal sende din tilmelding på tilmeldingsblanketten der findes på Felis

opvækst fra killing til kat, kropssprog

Danicas hjemmeside under: Opdræt

og opdragelse

– Diplomopdrætter – Indbydelse med

22

• Kattens adfærd, herunder sanser,

Nyt fra Felis Danica

Modul 4

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal

gen registreres ikke før betalingen er

For at deltage på Modulet skal betaling

benyttes!

modtaget. Betalingen skal ske på Felis

findes sted samtidig med tilmelding,

Danicas konto: 8117 – 3386974.

nøjagtig som på de fleste udstillinger.

Du skal sende din tilmelding på tilmel-

Man er ikke med som deltager før man

dingsblanketten der findes på Felis

via mail modtager en bekræftelse.

Danicas hjemmeside under: Opdræt

Emner:

– Diplomopdrætter – Indbydelse med

• Købeloven, herunder Aftaleloven,

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

Dato og sted:

angivelse af hvilken dag du ønsker at

Købelovens bestemmelser om

11. april i Brædstrup Hallen, Skovvejen

deltage samt antallet af deltagere.

forbrugerkøb, mangler, klager og

29C, 8740 Brædstrup

erstatninger

12. april i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

3, 4600 Køge

felisdanica.dk

Der må ikke medbringes mad i hverken

Deadline for tilmelding & betaling er d.

• Udstillinger – fra tilmelding til Best in

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

26. marts 2015, eller når holdet er fyldt

Show, Regler, standarder, EMS-syste-

op.

met, kategorier, grupper og klasser,

Tid:

Sidste afmeldingsfrist er 26. marts.

hvad skal du huske før udstillingen og

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.

Afmeldinger efter denne dato medføre

selve forløbet af en udstilling.

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!
Tilmelding:

• Felis Danicas kontrakter (salgs- og
parringskontrakter)

• Moral og etik, herunder Felis Danicas
etiske regelsæt og opdrætternes

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. januar

Betaling:

2015.

Kr. 350,- pr. person som skal betales

Tilmeldinger indsendt før denne dato

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

ansvar.

Zion von Gott, SBI c. Ejer:
Marianne Juul Pedersen
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Serie: Seniorkatten

Når min kat
bliver gammel
Når katten bliver ældre sker der lige som
med mennesker en aldringsproces, og der
er nogle ting man skal være opmærksom
på i den forbindelse som katteejer.

Af Christa Hede, dyrlæge

Efter at katten er blevet vores foretrukne

Hvem er Seniorkat

og Amalie Sejr, dyrlæge

kæledyr er andelen af senior katte også

Hertil er der ikke et entydigt svar.

steget markant. Vi møder i klinikken

Ligesom for mennesker er det at blive

derfor et stadigt stigende antal katte

ældre ikke ens for alle. Nogle katte vil

med aldersrelaterede lidelser. I de kom-

begynde at mærke alderdommen som 7

mende to artikler vil vi forsøge at skabe

til 10 årige, andre katte er først senior-

klarhed over konsekvensen af kattens
aldring og belyse de
hyppigst forekommende aldersrelaterede problemer, samt
give bud på hvordan
vi kan optimere
livsbetingelserne for
den ældre kat. I første
del af artiklen om

katte som 12 årige.

Immunsystemet
spiller en vigtig
rolle og dysregulering af immunsystemets celler
ved aldring, er nu
veldokumenteret

Ens for alle er dog at
aldringsprocessen er
en naturlig proces,
der dog kan give en
del udfordringer for
kattens ejer. Der er
derfor vigtigt at kende
til nogle af de symptomer katten udviser,
hvis den ikke er rask.

seniorkatten beskriver

Nogle af de hyppig-

vi problemet omkring

ste symptomer på at

nedsat nyrefunktion og problemerne hos

katten ikke er rask er; øget drikkelyst og

katte med forhøjet stofskifte. I anden del

øget urinering, ændrede spisevaner eller

af artiklen om seniorkatte gennemgår

nedsat appetit, hyppigere eller længere-

vi ledproblemer, kræft og kognetiv dys-

varende bakkebesøg. Nedsat aktivitet og

funktion også kaldet Alzheimers hos kat.

ændret adfærd. Vægten er også vigtig,

Tandproblemer ses også meget hyppigt,

overvægt eller vægttab på trods af øget

men behandles ikke i denne omgang.

appetit vil også være symptomer på at
katten kan være syg.
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Kattens aldringsproces
Immunsystemet spiller en vigtig rolle og
dysregulering af immunsystemets celler ved
aldring, er nu veldokumenteret. Dysreguleringen medfører øget celledød og dispone-

Livslang tryghed
med en god forsikring

rer katten for aldersrelaterede lidelser som
eksempelvis, ledproblemer (artritis), kræft,
nedsat nyrefunktion og øget modtagelighed
for infektioner. En af teorierne bag denne
dysfunktion af immunsystemet er teorien om
de frie radikaler, som en vævsødelæggende
faktor. Frie radikaler er ustabile stoffer som
hele tiden dannes i kroppen, og ved forøgede
mængder kan forårsage skade på vævsceller.
Aldring skal dog overordnet betragtes som en
multifaktoriel proces.
Nedsat nyrefunktion

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.

Nedsat nyrefunktion forkortes ofte i litteraturen til CKD (Chronic kidney disease) eller CRF
(Chronic renal failure). Dette er den hyppigst
forekommende lidelse hos vores ældre katte.
Katte som har nedsat nyrefunktion viser tegn
på øget urinering (polyuri) og øget drikkelyst
(polydipsi), og katten vil ofte have tabt sig. Fysiologisk sker der det, at de små enheder som
nyrerne er opbygget af; nefroner, langsomt
bliver ufunktionelle som katten bliver ældre.
Som ungkat vil nyrerne indeholde tusinder af
nefroner, der alle arbejder på at opretholde
vand- og saltbalancen og udskille kroppens
affaldsprodukter via urinen. Med alderen vil
nefronerne holde op med at fungere og når
2/3 af nefronerne er gået tabt, begynder
nyrerne at have problemer med at tilbageholde vandet i kroppen, og øget mængde
urin vil dannes og katten begynder at udskille
protein i urinen. Katten vil forsøge at undgå
dehydrering og begynder at drikke mere. Når
vi i klinikken måler på affaldsstoffet creatinin
og kan konstatere det er for højt, da vil 75% af
nefronerne i begge nyrer være gået tabt. Idet
nyrerne har mange andre funktioner vil nedsat nyrefunktion blandt andet også påvirke
blodtrykket, blodprocenten og vitamin D og
calciumstofskiftet.

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65
Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret katte siden 1974.

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

Hvad kan vi gøre for katte med CKD
Der er heldigvis meget vi kan gøre for de ældre katte med
nedsat nyrefunktion. I behandlingen af kattene er det
vigtigt at få mindsket stresset på nyrerne. Dette gøres ved
at reducere uræmien. Uræmien er et affaldsprodukt fra
proteinnedbrydningen, og nyrer med nedsat nyrefunktion,
har svært ved at skille sig af med affaldsproduktet. Uræmien
gør katten forkvalmet og katten mister appetitten og taber
sig. Nøglen til at vende denne onde cyklus er at fodre katten
med en diæt med restriktiv protein, restriktiv fosfat, restriktiv
natriumsalt og supplere med omega 3-fedtsyrer. At omlægge
diæten til en nyrediæt er den vigtigste faktor i behandlingen
af katte med nedsat nyrefunktion. Studier af katte med CKD
viser også at katte som fodres med nyrediæt lever dobbelt
Her ses Melissa Hsu’s kat Jennie. Jennie er lidt over 21 år og i øjeblikket
vores senior præsident.Hun har let nedsat nyrefunktion, har forhøjet
stofskifte og forhøjet blodtryk. Trods dette er hun en glad derhjemme, har
sine vante rytmer og tager fint sin medicin. Hun hygger sig med familiens
ældre puddel Megan på 11 år. Jennie kom til Danmark fra new Jersie for et
år siden.

De fleste katte
kan fodres ad
libitum, da de fleste
katte med CKD er
undervægtige

så lang tid som katte på almindelig diæt. Andelen af vådkost
må gerne overstige andelen af tørkost. På denne måde sikrer
man sig at katten får mere væske, og mindsker risikoen for
at katten dehydrerer. De fleste katte kan fodres ad libitum,
da de fleste katte med CKD er undervægtige (eller bliver
det). Studier har også vist at tilskud af omega 3-fedtsyrer
(EPA og DHA), har beskyttende effekt på nyrevævet. Tilskud
af fosfatbindere kan være en god ide og har vist sig at være
livsforlængende for katte med CKD. Foruden foderet og de
nævnte tilskudsprodukter er det vigtigt at kattens blodtryk
og blodprocent kontrolleres af dyrlægen.
Langt de fleste katte lever et godt senior liv med CKD og for
Her ses Lillian Rytter’s kat Pjevs. De to bor sammen på 18 år. Pjevs har ligesom
Jennie forhøjet stofskifte. Hun får sin medicin i maden og det går fint. Hun har
haft sygdommen i snart to år.

mange kan en kostændring virke næsten mirakuløst på kattens helbred og forbedring af nyreværdier er ofte målelige
allerede to til tre uger efter opstart på ny diæt.
Genetik
En del racekatte er disponerede for at få nedsat nyrefunktion;
Maine Coon, Perserkatte, Exotic Shorthairs, british shorthair
og Birmaer
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Forhøjet stofskifte

forhøjet, kan vi diagnosticere katten som

Forhøjet stofskifte hedder også hyper-

værende hyperthyroid. Klinisk vil katten

thyroidisme. Lidelsen ses oftest hos katte

ofte være afmagret og have dilaterede

mellem 12 og 13 år, og er den hyppigste

pupiller samt et hårdt bankende hjerte

endokrine lidelse hos katte. Ofte har

(tackykardi). Blodtrykket kan måles på

den ældre kat vist tegn på vægttab

klinikken og er ofte forhøjet. I de fleste

trods øget appetit, opkast eller diarre

tilfælde vil dyrlægen kunne mærke for-

og nedsat soignering. En del katte bliver

størret skjoldbruskkirtel på kattens hals.

rastløse og miaver mere. Fysiologisk
opstår hyperthyroidisme som følge af en

Hvad kan vi gøre for katte med forhøjet

sygdom i kattens skjoldbruskkirtel som

stofskifte

fører til excessive mængder thyroid-

Der er forskellige måder at behandle

hormon (T4 og T3) i kroppen. Thyro-

katte med forhøjet stofskifte på. De

idhormonerne T4 og T3 er kroppens

fleste dyrlæger i Danmark anvender anti-

stofskiftehormoner. De øgede mængder

thyroid medicin, eksempelvis Felima-

stofskifte hormon sker på grund af at

zole vet, som gives til katten to gange

kattens skjoldbruskkirtel har udviklet sig

dagligt. Anti-thyroid medicinen blokerer

til en enten godartet tumor (98%) eller

dannelsen af de aktive stofskifte hormo-

ondartet tumor (2%). I klinikken måler

ner. Denne behandling er lidt krævende

vi på kattens totale T4 og hvis den er

for ejeren, men ofte er der allerede to til

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?

DK Anakhitas’s Dee-Jay, SBI a 21. Ejer Gitte
Johnsen

tre uger efter opstart af behandlingen,

Dyreklinik er vores erfaring med diæten

god effekt og katten vil have taget på.

ikke så god, men vælger man at forsøge

I udlandet anvender mange en creme,

med Y/d så bør andelen af vådkost over-

som appliceres på kattens hud i øret.

stige andelen af tørkost. Dette skyldes

Denne behandling oplever de fleste som

af Y/d vådkost indeholder en del mere

en succes. Cremen fås på nuværende

animalsk protein, sammenlignet med

tidspunkt ikke i Danmark. Skjoldbrusk-

y/d tørkost, som er høj i indholdet af

kirtlen kan også fjer-

korn, gluten og hvor

nes operativt. Dette

proteinet hovedsage-

er et godt alternativ til
katte som er svære at
give piller. Ulempen
kan være at bedøve
en ældre kat, som kan
have problemer med
at overleve en operation. Radioaktivt-jod
terapi er en meget
anvendt behandling i
udlandet. Her injiceres
radioaktivt jod under

De radioaktive
jodpartikler
opkoncentreres
i tumorcellerne i
skjoldbruskkirtlen
hvorefter
tumorcellerne i
kirtlen langsomt
destrueres

ligt stammer fra ikke
animalsk protein.
Langt de fleste
katte lever fint med
forhøjet stofskifte
hvis de medicineres
dagligt, og ofte er
det andre problemer
som for eksempel
nedsat nyrefunktion
eller sukkersyge som

huden på katten, som

katten ikke overlever.

efterfølgende hospi-

I gennemsnit lever

taliseres og isoleres. De radioaktive jod-

katte mellem 3-5 år efter sygdommen

partikler opkoncentreres i tumorcellerne

diagnosticeres.

i skjoldbruskkirtlen hvorefter tumorcellerne i kirtlen langsomt destrueres.

Genetik

Katten er efterfølgende rask og behøver

Studier peger på at sygdommen,

ikke yderligere behandling. En lille andel,

ligesom hos mennesker, kan skyldes en

under 5%, kræver mere end en behand-

genmutation. Der er til dags dato ingen

ling. Sidst nyeste alternativ til medicine-

genetisk racedisponering for lidelsen.

ring og kirurgi er fodring med Hills Y/d

Der er måske en tendens til at racekatte

diæt. Diæten virker ved at have et meget

rammes mindre hyppigt end almindelige

lille indhold af jod, hvilket bevirker at

huskatte.

kirtlen for svært ved at producere de
aktive stofskiftehormoner. På Centrum

Dette er første artikel af to omhandlende seniorkatten.

28

S*Fridalas Qalla, NFO ns 22. Ejer. Helene Carstensen

Kattemagasinet er et elektronisk magasin,
der udgives til alle medlemmer af klubber
under Felis Danica.
Bladet ligger offentligt tilgængeligt på iPaper 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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Portræt af en opdrætter

Malevitch
Præsentation af: Maria Malevitch
Stamnavn: Malevitch
Race: Russian Blue
Tekst og foto: Maria Malevitch

I hele min barndom har jeg haft et eller

Jeg havde ikke overvejet at gå på

andet dyr. Hund, kat, fugl, mus, hamster,

udstilling, jeg havde ikke tænkt mig at

you name it. De katte jeg har haft har

opdrætte, jeg vidste overhovedet ikke

altid været huskatte, men da jeg på et

noget om racen. Det er IKKE den måde

tidspunkt læste om en blå kat ( RUSSIAN

man anbefaler folk at købe kat på. For

BLUE) til salg I avisen, måtte jeg bare eje

at jeg kan sælge killinger i dag til de

sådan en, min yndlingsfarve er nemlig

rigtige mennesker, anbefaler jeg i hvert

blå.
Jeg kontaktede opdrætteren, Inge Frandsen, Las Islas, og aftalte
at komme på besøg
og se hendes katte.
Hun havde blå katte
Serie: Opdrætterportræt
Som noget nyt vil Kattemagasinet begynde at 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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alle vegne som lignede
hinanden, og da jeg
så hendes killinger var

fald, at de sætter sig

Hun havde blå
katte alle vegne
som lignede
hinanden, og da
jeg så hendes
killinger var jeg
selvfølgelig solgt

ind i hvilken race de
ønsker og hvis det er
muligt, også om de er
interesseret i udstilling
og opdræt, det sidste
er nok lidt svært. Men
jeg var MEGET heldig,
jeg fik racen i mit liv
ved et lucky shot, Jeg
var også meget heldig

jeg selvfølgelig solgt.

da det viste sig at

Hun havde en hankil-

Operon slet ikke var en

ling tilbage som jeg straks reserverede.

han men en hun som hed Tanja. Dagen

I December 1991, fik jeg så min første

før jeg hentede min Operon havde de

racekat som hed Las Islas’s Operon. Jeg

mennesker som skulle hente deres Tanja,

havde fået min blå kat.

fået den forkerte killing, altså Operon.

Portræt af en opdrætter
Malevitch Zantippe. Foto Malevitch

Heldigvis var vi hver især blevet glade for

hunner var altså starten på mit opdræt. 2

vores killing, så det eneste der blev byt-

gode kvalitets katte på den tid som man

tet, var stamtavlen. Sådan gik det til, at

kan sige stod for fornyelse og forandring.

jeg fik Las Islas’s Tanja
Carmen.
Da jeg var tilbage hos
Inge Frandsen for at
bytte stamtavle, fortalte hun at hun snart
skulle på udstilling,

Begge katte er at finde

Jeg anede ikke
noget om
katteudstillinger
og havde aldrig
været på en

i de katte jeg har i dag.
Den 3.5. 1993 fik jeg
mit første kuld med
Tanja, senere i 1993
kom min første han:
Camelot’s Merlin

om jeg måske kunne

Pendragon fra Holland,

tænke mig at prøve at

som var så anderledes

udstille Tanja. Det kunne da være meget

i type, at det nærmest var grænse-

sjovt at prøve en enkelt gang. Jeg anede

overskridende for nogle opdrættere

ikke noget om katteudstillinger og

her i Danmark, her var man vant til den

havde aldrig været på en, jeg havde kun

skandinaviske type. Anderledes eller ej,

været på hundeudstilling. Heldigvis var

tilførte han dog en bedre pelskvalitet

der medlemmer af Russian Blue Klubben

og farve, og ikke mindst et noget bedre

som hjalp mig med det hele. Sådan gik

temperament! Han ligger bag rigtig

det til, at jeg kom på min første udstil-

mange af de danske russere i dag selvom

ling, som var Perseren’s ( KATTEKLUB-

det ikke lige er til at se mere.

BEN) udstilling på Amager 4.6.1992.
Birgit Nehammer var dommer, og hun

I 1995 lærte jeg Winnie Lykkesteen

syntes vældigt godt om Tanja som oven i

(Egalia’s Blue) at kende og vi startede

købet blev BIO (BIV), så var jeg solgt!

en godt samarbejde, indtil hun valgte
at stoppe sit opdræt omkring 2004. Jeg

Da Inge Frandsen døde omkring august

tror de fleste anså mig for hendes assi-

1992 efterlod hun flere importer som

stent i lang tid, det er meget forståeligt,

jeg var heldig at have katte fra, dels

hun var den frembrusende og jeg var den

Tanja, som var fra en USA import og efter

stille. Jeg lærte meget af Winnie, på godt

Inge’s død var jeg heldig at få Nadine Las

og ondt.

Islas, som var fra en tysk import. Disse 2

GIC. Camelots Merlin Pendragon. Foto. A robinson
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Portræt af en opdrætter

Tidslinje: 1. Cosmo linje
EC. Las Islas’s Tanja Carmen, 1991. Mor til:
EC. Malevitch Blue Montana of Egalia, 1996. Mor til:
Malevitch Long John Silver, 2001. Far til:
Malevitch Dixie of Silver, 2003. Mor til:
Malevitch Georgia on my mind, 2005. Mor til:
CH. Malevitch Spike make my day, 2006. Far til:
Malevitch Zantippe, 2008. Mor til:
Askim Blue Bella Malevitch, 2009. Mor til:
GIC. Malevitch Sweet Scarlet, 2011. Mor til:
GIC. Malevitch She’s got the look.JW. 2012. Mor til:
CH. Malevitch YES we can Cosmopolitan. JW. 2013.
Tidslinje: 2. Just Smile
EC. Las Islas’s Tanja Carmen, 1991. Mor til:
EC. Malevitch Blue Montana of Egalia, 1996. Mor til:

IC. Malevitch Opera.
Foto Malevitch

IC. Malevitch Dusty Double Trouble, 1998. Mor til:
Malevitch Zippo Zoyah a Hamlet, 2003. Mor til:
Ch. Malevitch Nanna v. Fridolin, 2004. Mor til:
Ch. Malevitch Fancy Face Freja, 2007. Mor til:
IC. Malevitch Opera, 2008. Mor til:
Malevitch Merlin Pendragon, 2009. Far til:
SW12.SC. Malevitch Fly me to the moon, Jessie, 2010. Mor til:
Malevitch Just Smile, JW. 2012.

Malevitch Merlin
Pendragon.
Foto Malevitch
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IC. Nadine Las Islas

EC. Malevitch Blue
Montana of Egalia

Portræt af en opdrætter
CH. Malevitch YES WE CAN, Cosmopolitan, JW. Foto Kattefotografen

Malevitch She’s got the Look JW.
Foto Kattefotografen

33

Portræt af en opdrætter

Malevitch Long John Silver. Foto Malevitch

Malevitch Zippo Zoyah. Foto Malevitch

Selvom jeg i en periode opdrættede med

Det var jo som man kan se en tilfæl-

engelske linjer via Merlin, var min inte-

dighed at jeg startede mit opdræt, jeg

resse for den amerikanske type ikke helt

havde ikke forudset at sidde i mit hus i

glemt. I 1998 importerede jeg Opiom

dag med x antal katte, men det skete

de le Mere de Kara og i 2003 Elvis Rosa

bare. Man kan sige jeg blev bidt af det og

Glauca, begge med US fædre. Med Elvis

har valgt at bruge mit liv på mit opdræt.

blev grunden for alvor
lagt til at søge mere
og mere hen imod den
amerikanske type. Og
det er så det de sidste
10 år af mit avlsarbejde
er gået med.

Man kan sige jeg
blev bidt af det
og har valgt at
bruge mit liv på
mit opdræt

når man også har et
fuldtidsjob, jeg vil
næsten sige at jeg har
2 fuldtidsjobs, det ene
betaler for at man kan
have det andet, men
det kræver også over-

Men fordi jeg stort set

skud at sørge for at ens

mener alle russere, lige

katte har det godt, og

meget hvilken type de er, kan bidrage

sørge for at killingerne bliver socialiseret.

med et eller andet til racen, har det

Og så skal der jo gøres rent hele tiden!

været vigtigt for mig hele tiden at have

Der er nogen killingekøbere der tror man

mine startkatte med i mit opdræt, som

levet af sit opdræt, men det ved vi jo alle

man også kan se på den tidslinje jeg har

sammen det kommer aldrig til at ske.

lavet.
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Det er et stort arbejde

Portræt af en opdrætter
En af de store udgifter foruden mad, er

attraktivt liv og jeg har hele tiden dårlig

dyrlægen. Foruden alle de almindelige

samvittighed over at have fertile hanner.

udgifter som diverse vaccinationer og

Jeg håber hver gang jeg får en ny han, at

neutralisering af killinger, skal der også

han ikke begynder at strinte så jeg ikke

være råd til de uforudsete udgifter som

behøver at holde ham adskilt, men det er

nogen gange dukker op. Eller alle de

endnu ikke sket. Men ved at neutralisere

sygdomme der kan komme når man har

dem tidligt så de kan få et godt og langt

et katteri som også meget let kan koste

kastrat liv, håber jeg de tilgiver mig.

en masse penge. Jeg har heldigvis været
forskånet for de helt store ting, og har

Jeg forsøger at opdrætte en nogenlunde

desuden verdens bedste dyrlæge som

ensartet type, og samarbejder med få,

altid er der for en når
man har brug for det.
Jeg tror ikke der
findes en drejebog for
hvordan man bliver/er
opdrætter. Jeg besluttede temmelig tidligt
i mit opdræt via mit

CH. Malevitch Spike Make my day. Foto Rusland

men gode opdræt-

Jeg har sagt
jeg stopper mit
opdræt når
jeg når kuld
nummer 100

tere for at opnå dette.
Jeg er ikke tilhænger
af at købe en masse
forskellige linjer og
blande dem i en gryde
og håbe på der kommer et eller andet godt
ud af det. De kuld jeg

venskab med Winnie,

laver er alle fordi jeg

som havde rigtig

mener der kommer

mange katte, at sørge for at omplacere

noget jeg kan bruge selv, men det er jo

mine katte som ikke mere skulle bruges

ikke altid tilfældet.

SW.SC. Malevitch Fly me to the moon, Jessie.
Foto. Kattefotografen

i avlen. Det var noget ilde set dengang i
russer kredse, i dag tror jeg det er meget

Jeg har ikke fortrudt et øjeblik, at jeg

almindeligt, rundt omkring i Europa i

valgte at bruge så meget tid på mit

hvert fald. Der er selvfølgelig forskel på

opdræt, jeg er utrolig glad for alle de for-

racer, og hvor mange katte man kan

skellige mennesker jeg har mødt, nogen

have sammen, men russere er ikke en

så forskellige fra mig selv at det aldrig var

race man kan have så mange af sammen,

nogen jeg ellers ville have mødt.

hvis ikke de kan have meget plads for sig
selv går det ofte galt specielt med fertile

Jeg føler at specielt de sidste 10 års op-

katte.

dræt har udviklet mig lige så meget som
mit opdræt har, og det har været en rejse

I mit opdræt har jeg valgt at bruge

både for mig og mine katte.

mange katte og udskiftningen er rimelig
stor, jeg laver sjældent samme kombina-

Jeg har sagt jeg stopper mit opdræt når

tion mere end et par gange. Mine hunner

jeg når kuld nummer 100, jeg har p.t nr.

får højst 4-5 kuld og mine hanner bliver

83, så vi får se.

for det meste neutraliseret før de er 3
år gamle. Et hankatteliv er ikke noget
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Tag din kat
med på ferie
Nu er det vinter, og allerede nu begynder
mange af os at kigge frem mod sommer.
Vi planlægger rejser, men det er jo så
frygteligt svært at efterlade sine katte, så
hvad gør vi?

Af Sanne Hessel,
dyreadfærdsterapeut,
Din bedste ven.dk

Skal, skal ikke...?

fristende at tage katten med. Husk

Da katten er en del af vores familie, er

sikkerhedsselen. Løse kufferter og løse

det naturligt for os, at de skal inkluderes i

katte kan være livsfarligt for både kat og

alle vores aktiviteter – måske også vores

passagerer. Selv hvis katten er i bur, skal

ferie?

buret spændes fast. En større undersøgelse har vist, at den sikreste måde at

Men er det i virkeligheden for vores eller

køre med dyr er i bur med dyrets side

kæledyrets skyld, at vi vil have den med?

mod kørselsretningen. I tilfælde af en
hård opbremsning eller

Katte har svært ved at
tilpasse sig, og hvis ikke
den er vant til at rejse,
bør man lade den blive
hjemme. Dog bør man
overveje, hvor langt
man vil rejse væk, og
hvordan det foregår.
I det hele taget bør man

Når man
kører, bør man
overveje om
man kan holde
pauser hvor
katten kan gå
lidt rundt

et uheld fordeles slaget
derved over den største
del af kroppen som
muligt.
Når man kører, bør man
overveje om man kan
holde pauser hvor katten kan blive lukket ud i
bilen, så den kan gå lidt

fra dyret er helt lille,

rundt. Hvis katten har

vænne den til at rejse,

tendens til køresyge,

hvis det er det, man forventer af den.

kan man hos dyrlægen få piller mod
dette. De samme piller modvirker også

Kør selv ferie
Når man skal køre selv, kan det være

36

søsyge.

Fly

gang min. 5 måneder før og til England

Kræver destinationen at man skal flyve,

min. 7 måneder før.

bør man sætte sig ind i det enkelte flyselskabs rejseregler i god tid. Hvis dyret

For alle EU lande gælder det at:

er lille nok (hvilket varierer fra selskab

• Dyret skal have ID-mærke

til selskab), kan den få lov til at komme

• Dyret skal have et pas

med i kabinen. Alternativt skal dyret

• Dyret skal rabiesvaccineres

være i lastrummet. Hvis man har et ner-

• Sidste vaccination må ikke være givet

vøst dyr, bør man overveje alternativer,
f.eks. at katten bliver hjemme. Undervejs
kan man nemlig ikke selv kontrollere,
hvordan katten har det, og hvis man

senere end ID- mærkningen
• Vaccinationen skal gives min. 21 dage
før rejsen
• Vaccinen Rabisin holder i 3 år. Dog

giver beroligende midler, er der ingen til

skal hunde der bliver vaccineret

at observere dyret.

indenfor første leveår vaccineres 1 år
efter, derefter hver 3. år.

Start i god tid
Undersøg altid reglerne i det eller de

Ved indrejse til Sverige, Norge, Malta

lande du skal rejse til og igennem.

eller Storbritannien og Irland gælder der
dog andre regler.

Når man har besluttet, hvordan dyrene
kommer med, skal man sikre sig at deres

For indrejse til Sverige og Norge gæl-

dokumenter er i orden – og dette tager

der:

længere tid, end man mange gange tror.

• 120 dage efter rabiesvaccinen er
givet, skal der udtages en blodprøve.

Til Norge og Sverige skal man være i

Denne sendes til laboratorium og
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Kongensgaard’s Mercedes, BRI e. Ejer: Jette Kongensgaard

undersøges for at sikre, at dyret har

Denne sendes til laboratorium og

dannet antistoffer nok

undersøges for at sikre, at dyret har

• Ejeren skal have en underskrevet

dannet antistoffer nok

bekræftelse fra dyrlægen om dette

• Passet er først gyldigt 6 måneder

• Tidligst 10 dage før indrejse skal dyret

efter blodprøven er udtaget!

behandles med et
ormepræparat hos
dyrlægen. Behandlingen skrives i passet af
dyrlægen.
For indrejse til Storbritannien og Irland og
Malta gælder:
• Dyret skal være chippet, for øremærkning er ikke nok

• 24-48 timer før

Hvis katten er
vant til hver
dag at ligge på
skødet og blive
nusset, bliver
den under
stimuleret når
den er alene

• Ca. 30 dage efter
rabiesvaccinen er
givet, skal der udtages en blodprøve.
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indrejse skal dyret behandles med et middel
mod flået flåter? af en
dyrlæge. Behandlingen
skrives ind i passet af
dyrlægen
• Dyret må ikke have
været udenfor EU 6 måneder inden indrejse.
Alle rejseregler står
på fødevarestyrelsens
hjemmeside www.

foedevarestyrelsen.dk. Hvis man vil være

helt sikker, så undersøg reglerne med

Katte behøver også en hvis form for

ambassaden for det land du rejser til.

selskab, selvom de bedre klarer sig uden.

Der tages forbehold for, at disse regler er

Hvis katten er vant til hver dag at ligge

ændret eller forkert citeret – undersøg

på skødet og blive nusset, bliver den un-

altid med din dyrlæge og det pågælden-

derstimuleret når den er alene, selv hvis

de lands ambassade i

den stadig kan komme ind

Danmark, hvis du er

og ud, få mad osv. Her er

i tvivl.
Hvis dyrene ikke
skal med
Alternativt skal man
simpelthen lade
katten blive hjemme.
Nogle hjemmesider,

Husk på forhånd at give
klare instrukser
om mad, vaner,
evt. sygdomme
og allergier

det en fordel at få katten
passet i hjemmet, da de
er dårlige til at tilpasse sig
forandringer og tit bliver
stresset af at blive flyttet.
Husk på forhånd at give
klare instrukser om mad,

privatpersoner og

vaner, evt. sygdomme og

professionelle tilby-

allergier og lav gerne en

der pasning i hjemmet mod betaling. På

aftale om hvad man gør, hvis katten ikke

denne måde sikrer man sig, at dyret har

kan falde til eller bliver syg.

selskab, nyder stimulering og klap, samt
gåtur i løbet af dagen, selvom man ikke
kender nogen, der kan passe katten.

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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Min kat
skal føde
Kattefødsler er en tilbagevendende
begivenhed for en opdrætter, og det
vil nok altid være forbundet med en
del nervøsitet både for katteejer og for
kattemor, så det er vigtigt at være så godt
forberedt som muligt.

Tekst: Gerd Jahn,
Oddenvejens opdræt

Før fødslen

Hun vil øge sin vægt med ca 100 gram

På 19-21 dag i drægtigheds perioden,

om ugen og i den sidste del endnu mere.

vil hunkattens dievorter stritte og være
lyserøde og man kan begynde at glæde

Sørg for at en fødekasse står klar 2 uger

sig til den forestående familie forøgelse.

før forventet nedkomst, så hun har tid

Fødselstidspunktet
regnes fra dagen efter
første parring og ca 65
dage frem. Nogle hunkatte vil endog strække
sig til 70-71 dag uden
at det betyder at noget
er galt, bevar roen så-

til at vænne sig til den.

Sørg for at en
fødekasse står
klar 2 uger
før forventet
nedkomst

længe hun spiser, hviler
og er tilfreds.

Hun vil højst tænkeligt
ikke udvise særlig interesse, ikke mere end
alt andet nyt men når
tiden er inde, ved hun
hvad hun skal bruge
den til. Den skal placeres på et roligt, ugenert
sted i hjemmet hvor

hun kan føle sig uforstyrret og tryg. StørDet er vigtigt at sørge for vitaminrig og

relsen er perfekt 55 cm lang, 40 cm dyb

alsidig kost og masser af den, i ugerne

og 50 cm høj. Så kan hun stå og sidde op

op til fødslen vil hun måske spise mejeri

og om nødvendigt stemme imod sider

produkter som hun førhen ikke har vist

og endestykke under presseveerne.

interesse for, såsom kaffefløde (godt
med kalcium) og ost, youghurt naturel/

Hunkatten er meget stolt af sin voksende

ymer.

mave og vil typisk ligge midt på stue/
køkken gulvet og vise maven frem. Du vil
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kunne se at maven er vokset betydeligt

Nu sker der noget

fra hun er 5 uger henne. Når fødslen nær-

Der er flere tegn på at den er nært fore-

mer sig, vil hun følge dig som en skygge,

stående, hun mjaver og forsøger at give

kræve mere opmærksomhed og vil være

dig tegn på at følge hende til fødekas-

urolig for om du går. Det er bedst om

sen, hun vasker sig hyppigt på maven

du kan tage et par dage fri og være med

og bagi, hun er rastløs og går til og fra

til fødslen, dels for at støtte hende og

bakken, hun følger dig hvor du går og

hvis noget skulle gå galt kunne sørge for

står og hun er meget kælen.

dyrlægehjælp.
Hun går i fødekassen og nyder at du
Jeg har været så heldig, at kunne ringe

nusser/masserer hende på maven og ned

til min dyrlæge privat på alle tider af

langs rygraden, det beroliger, hjælper

døgnet, og enten blive beroliget at alt

veer på vej og forsikrer hende om at du

var ok, eller få besked om at komme på

vil være der, så hun ikke er alene.

klinikken til check. Måske går veerne i
stå og hun har brug for et skud kalk til at

Slimproppen går, en klar klistret vædske

sætte dem igang igen eller en sjælden

og så ved du at fødslen er på vej indenfor

gang et kejsersnit.

det næste døgn. Det er ikke altid man
opdager det.
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Inden de egentlige presse veer, vil der

stadig i fødselsgangen, mens killingerne

være opbloknings veer som kan tage

hænger efter hende. Bevar roen, de kan

helt op til et døgn.

tåle meget og jeg har endnu ikke været
ude for at nogen er kommet noget til,

Fødslen

selvom det kan virke voldsomt til tider.

Vandet går og presse veerne går igang,
hun vil typisk ligge på siden, evt indimel-

Jeg har været ude for at der hang 3 kil-

lem sætte sig op, rumstere rundt i kassen

linger efter hunkatten, moderkagerne

for så at lægge sig igen.

var stadig inde i hende og hun slæbte
dem rundt efter sig. Lad

Den første killing bliver
født, nogle gange har
hunkatten masser af
tid til at vaske sig selv
ren før hun slikker på
killingen så fosterhinden går itu og den for
alvor bevæger sig.
Prøv at bevar roen, den

Det er vigtigt
af hensyn til
killingernes
socialisering,
dagligt at være
i hænder

være med at ” hjælpe”,
giv tid, de skal nok
komme ud selv.
Killingerne begynder
kort efter fødslen, at
søge efter dievorerne
og endda at slås om lige
netop den der.

drukner ikke uanset
hvad du forestiller dig, der sker ikke

Jeg hjælper altid til med at tørre dem

noget ved at hunkatten har god tid. Du

rene og sørge for, at når de næste presse

kan evt. hjælpe til med at tørre, gnide

veer kommer, at lægge de tørre nyfødte

blidt, killingens hoved og mund med et

killinger i et lunt klæde, så hunkatten

viskestykke.

uforstyrret kan mosle rundt i fødekassen
uden at de små ligger i vejen eller blir

“Langt de fleste
fødsler foregår
problemfrit og
lige efter bogen,
det vigtigste er at
bevare roen og
afvente slagets
gang.”

Jeg suger altid killingerne efter fødslen,

våde igen. Når den næste er født, lægger

så jeg er sikker på at der ikke er foster-

jeg dem over til hende igen.

vand i mund og svælg som kan forhindre
den i at trække vejret frit. Dertil bruger

Efter

jeg en øresprøjte til børn, købes på

Når fødslen er overstået, vil hunkat-

apoteket.

ten typisk lægge sig i ske med poterne
rundt om de små, som leder og dier.

Ikke alle hunkatte gider at fjerne moder-

Tilbyd hende en æggesnaps; kaffefløde

kagerne og bide navlestrengene over,

rørt med lidt druesukker og en ægge-

hvis det er tilfældet må du hjælpe til. Du

blomme, evt også en tår vand. Efter lidt

nulrer navlestrengen hårdt så blodtil-

tid kan du skifte det våde underlag og

førslen stopper og river den over med

sørge for rent i fødekassen. En god idè er

neglene, ca 5 cm fra killingens mave,

at lægge et tæppe lidt ned over fødekas-

eller klipper den MEN først når du er helt

sens front, så hunkatten føler sig tryg og

sikker på, at blodtilførslen er stoppet.

de små holder varmen.

Det tager kun et par minutter hvor du
holder stramt til.

Nogle hunkatte tager det med knusende
ro, de forlader i timevis de små og ved
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Vær opmærksom på at alle moderkager-

instinktivt hvornår de har behov for

ne kommer ud, nogle gange fødes fæle-

mælk og omsorg. Andre forlader kun nø-

re killinger samtidigt og efterbyrderne er

digt fødekassen og har særlig brug for ”

roomservice” dvs. opvartning på bedste

sig, men derefter skal de tage på. En

Rismelsvælling er god til at starte op på,

vis, mad og drikke a la carte.

tommelfinger regel er, at en killing skal

evt. rørt op med lidt moset torskerogn.

tage ca 100 gram på om ugen og veje i

Opblødt babycat er ofte også attraktivt,

De efterfølgende dage

100 gram det antal uger den er. F.ex en 5

evt blandet med vællingen. Hvis en

De nyfødte killingers øjne er lukkede og

ugers killing vejer omkring 500 gram og

killing ikke af sig selv vil prøve at smage,

åbner sig ved 7-10 dagen, i sjældne til-

gerne lidt mere.

put lidt på fingeren og lad den slikke det

fælde kan en killing have roblemer med

af, så plejer det at gå af sig selv. De skal

betændelse i et lukket øje, brug en va-

3 – 4 uger efter

trondel med lidt øjenbadevand og tving

Når killingerne er ca 3 uger gamle, vil de

øjet forsigtigt op. Vask nænsomt og hold

meget gerne ud af fødekassen og se sig

Til at begynde med vil killingerne spise

øje med at det forbliver åbent, ellers

omkring. Begræns deres område med

lidt af gruset i bakken, jeg har i årevis væ-

kan det i værste fald skade hornhinden.

en indhegning, det vil få hunkatten til at

ret bekymret for, at de ville få hård mave

Måske er der tilmed behov for øjensalve

føle sig i tryg forvisning om at de små

hvis gruset var af den klumpende slags,

fra dyrlægen.

ikke bliver væk samt undgår at blive

så jeg indkøbte dyrebart ikke klumpende

trådt på mm. Jeg har mine killinger i en

grus. De sidste par år har jeg brugt det

Navlestrengene tørrer ind og falder af på

løbegård af plexiglas, de kan se ud og

samme som til de voksne og ingen

ca 6 dagen.

følge med i livet omkring sig. Når de har

problemer haft, det er nok en smags sag,

styr på killingekattebakken - her bruger

som så meget andet.

også have adgang til vand.

Det er vigtigt af hensyn til killingernes

jeg en kanin/marsvine bakke som har høj

socialisering, dagligt at være i hænder så

kant bagtil og er trekantet, gruset bliver

Det er fantastisk at opleve en fødsel og

benyt lejligheden til at veje dem, helst

i bakken og der er plads til flere på een

killingernes opvækst - hver gang men

samme tid på døgnet for at holde øje

gang.

også tidskrævende, du vil opleve at du

med deres vægtforøgelse. Hvis en killing

må vælge andre ting fra og økonomisk

ikke tager mindst 7 gram på om dagen,

Når killingerne er ca 4 uger gamle, er de

løber det kun sjældent rundt. Men det

er det en god idè at hjælpe til med

klar til anden føde end modermælken og

er en fantastisk hobby, synes jeg og lige

modermælkserstatning KMR. Det første

de skal lære at spise selv.

spændende hver gang.

døgn er det almindeligt at de kan tabe
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Net-tv til
alle danske
katteejere
TV KAT er en ny online kanal på
nettet, hvor danskerne kan lære mere
om deres kæledyr

Ud over udsendelser hver niende dag

Helle Amina Lenschow deler ud af deres

om kattens sprog og adfærd, kan

mangeårige erfaring og viden om hunde

medlemmer af den nye tjeneste også

og katte. Medlemmer af kanalerne kan

lære at træne katte samt følge kanalens

desuden høre om pelspleje samt kost

to professionelle rådgivere på job, når

til dyrene efter konceptet BARF, ganske

de arbejder med problemdyr af enhver

som de trin for trin får redskaberne til at

type.

træne deres egen hund og kat. Den røde
tråd er dyrevelfærd og sund trivsel for

Den 3. november 2014 gik TV HUND og

både dyr og ejere.

TV KAT i luften. De nye online tv-kanaler
er de første af deres slags i Danmark, og

Marianne Thornberg og Helle Amina

formålet er at dele dokumenteret viden

Lenschow har begge arbejdet med både

med danskerne om
deres mest populære
kæledyr. I stedet for at
stå på en træningsplads
med hunden og fryse
i regnvejr eller søge
biblioteket igennem
efter en bog med råd

Katte kan også trænes, og på TV KAT lærer
ejerne hvordan.

hunde og katte i mange

De nye online
tv-kanaler er
de første af
deres slags i
Danmark

år. Marianne har blandt
andet drevet UTIKA,
gået på dyrlægestudiet
og har en stor viden
inden for ernæring,
mens Helle har drevet
virksomheden NEMO,

til at stoppe katten i

hvorfra hun har specia-

at tisse i sengen, kan

liseret sig i særligt at

ejeren nu sidde hjemme i stuen og følge

hjælpe hunde og katte med problemad-

med på både computer og smartphone,

færd af enhver slags.

når de to professionelle rådgivere og
klikkertrænere Marianne Thornberg og
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- Hvert år aflives alt for mange hunde og

Marianne Thornberg og Helle Amina Lenschow
er klar til at dele viden med både hunde- og katteejere i hele Danmark via TV HUND og TV KAT.

katte i Danmark som følge af adfærds-

man kan have til sin hund eller kat, hvis

problemer, og det antal vil vi gerne

samværet er præget af myter om, at

forsøge at bringe ned.
Vi anser det for vores
pligt at dele den viden,
som vi har fået adgang
til via vores uddannelser. I en travl hverdag
vælger vi at komme
til ejerne via nettet,
når de har tid, og på
denne måde håber vi,
at vi kan nå endnu flere

hunde er dominante,

Det at have et
kæledyr, der
fungerer på
en sund måde
omgivelser, er
ikke forbeholdt
de få

eller at katte ikke kan
trænes og bare er deres
egne.
Vi vil gerne vise ejerne,
at disse myter er noget

Se mere info om
priser m.v.:
www.tvkat.dk
www.facebook.dk/
tvhundogtvkat

sludder, og at alle kan
lære disse ting trin for
trin. Det at have et
kæledyr, der fungerer

ejere og bidrage til øget

på en sund måde uden

viden blandt hunde- og

at genere ejer eller om-

katteejere i Danmark, siger Marianne

givelser, er ikke en kunstart forbeholdt

Thornberg.

de få. Hos os kan alle være med uanset
niveau, siger Helle Amina Lenschow.

Og den viden, der deles via kanalerne,
er videnskabelig dokumenteret og
opdateret viden, ganske som træningen
er baseret på positive metoder, herunder
klikkertræning.
- Både ejere og dyr mister muligheden
for at udvikle den dyrebare relation, som
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Jul i Birmahaven
Forfatter og Birmaejer Anna-Lise
Hougård fortæller om sin jul med
hendes 9 Birmakatte

Tekst og foto: Anna-Lise Hougård

Julen synes mine 9 Birmakatte rigtigt

tid. Især tager det tid, at rette al det

godt om, de mener at al julepynt er til

som de flytter rundt på, tilbage på plads

for dem. Den dag, hvor
julepynten kommer
frem, er en stor dag. Så
roder og regerer de i
alle kasserne. Og nogen
falder i søvn oven i al
julestadsen.

igen.

I november
begynder
kattene,
at falde noget
til ro

November

Vi skal jo også i haven
og pynte. I år har vi
ladet nisserne flytte ind
i Kattenes hus udenfor.
Det synes de er mærkeligt, så der bliver pillet
ret meget ved nisserne.

Vi starter allerede i november, for alle
En vintermorgen i Birmahaven

Nella og nissehuset
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skal jo hjælpe til, og der skal pyntes

I november begynder kattene, at falde

overalt i huset, så det tager rimelig lang

noget til ro. Så allerede ved middagstid

Muldvarpejagt

begynder de så småt at komme ind i

Når de kommer ind ved middagstid, skal

huset.

der helst stå mad klar til alle, ikke fordi de
er særlig sultne, men maden skal være

Muldvarperne skal også passes, det kan

der.

være ret koldt, at sidde der i timevis.
Men nogen af drengene holder ud, så de

Alle sidder forventningsfulde på køk-

kommer senere ind i huset end de andre.

kenbordet og venter. Så slikker de sovsen
i sig, meget omhyggeligt rundt om alle

Her forleden dag fangede de lige en

kødbollerne. Tilbage ligger alle de helt

skovsneppe. Den var lidt stor, så der

rene kødboller, dem kan jeg så smide ud

skulle kigges på den først. Så Nuller-

bagefter. Jeg tænker hver gang, hvorfor

mand og Malte stod og stirrede den lige

kan man ikke købe sovs alene, ingen

ind i hovedet. Fuglen trykkede op mod

gider jo spise de kødboller.

Varm kattefløde er sagen når man har tilbragt en
hel dag ude i kulden.

hegnet. Jeg nåede derfor at redde den.

Skovsneppen der overlevede
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Katte på julebordet

Når det er rigtigt koldt derude, så har jeg

Al julepynt er ”kattevenligt”, d.v.s. i

varm kaffefløde til dem, når de kommer

plastic. Julestjerne og Azalie er kunstige,

ind. Det slubrer de i sig.

fordi de ægte er giftige. Men alligevel ser
det smukt ud, når vi har brugt 14 dage

Så går julepynteriet i gang. Men skøn-

til at pynte op. Men når vi når frem til da-

hedssøvnen skal jo også passes, så snart

gene før juleaften, ser her lidt miserabelt

sover de alle.
Men om aftenen er
Juletræer bæres ind og inspiceres

de helt klar igen. Så
går den vilde jagt og
julepynten flyver til alle
sider. 9 katte på jagt
gennem stuerne er ret

ud, så må der rettes op

Midt i december
går vi i skoven
og fælder 3
juletræer, alle
hjælper til

voldsomt, men de har

uden kattenes hjælp.
Men så har det også
været en rigtig god tid
for kattene.
Når vejret er rigtigt dårligt i juledagene, bliver
der lavet en camping-

det så sjovt, at det er en glæde at se dem

plads i hele spisestuen. Telte bliver slået

leve livet. Ting går tit i stykker, men bare

op og alle kasser fra Zooplus kommer

kattene er glade, så...

ind fra garagen. Sådan nogle dage, er
nok endnu bedre end julen. For her leger

Camping i spisestuen
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December

kattene så godt. Og når de bliver trætte

Midt i december går vi i skoven og fælder

sover de i teltene.

3 juletræer, alle hjælper til. Men det bedste er når træerne kommer ind i huset, så

Julestemningen forsvinder noget, men

skal der klatreres i dem. Det er så skønt,

kattene er glade. Så kan vi andre spise i

at have rigtige træer i stuerne.

køkkenet...
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Julegaver pakkes ud

Juleaften
Juleaften er der selvfølgelig gaver til alle
de små. De elsker at pakke gaver ud. Ja
faktisk er flere af gaverne gået lidt i stykker her og der, der må være nogen der
ikke kan vente! Papiret er næsten lige så

At få snekugler
ud af pelsen på
9 katte, er et
større stykke
arbejde

godt, som gaverne. Og er der æsker eller

sne og gerne høj sne. Og man kan gå på
vandet, det er et helt mirakel.
Når de kommer ind, har de snekugler i
hele pelsen. At få snekugler ud af pelsen
på 9 katte, er et større stykke arbejde.
Og lige så snart de er renset for snekug-

kasser så er det rigtigt godt.

ler, suser de ud igen.
Når sneen falder i juledagene, hvad den

Ind i mellem spiser de ris ala mande med

ofte gør, så har de ikke tid til at sove

Så jul og vinter er en herlig tid her i

kirsebærsauce, det elsker de.

mere. For er der noget de elsker, så er det

Birmahaven.

Ris ala mande smager godt
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Fodspor i sneen

En kattehilsen er
ikke altid en succes
Kender du det at din kat er mere venlig og
åbne overfor personer som enten ikke kan
lide katte eller som er allergiske?

De fleste personer der elsker katte, kan

bund og grund ønsker at være verdens-

Af Sanne Hessel,

nikke genkendende til denne situation:

herskere. Og det er derfor jeg selv elsker

dyreadfærdsterapeut,

Man kommer på besøg hos en familie

dem!

Din bedste ven.dk

med kat. Man vil meget gerne hilse på
katten, men den vender sig straks om

Kropsprog

og går.

Menneskers og hundes kropssprog er
meget ens. I min mening, er det en af

De fleste personer der hader katte, kan

grundende til at, vi mennesker og hunde

til gengæld nikke genkendende til den

kommer så godt ud af det, med hinan-

modsatte situation: Man kommer på

den. Hunde forstår vores kommandorer

besøg hos en familie
med kat. Man vil meget
nødigt hilse på katten,
men den kommer
straks hen og gnubber
sig op ad en, selvom
man i virkeligheden
helst er fri.

og vi har forholdsvis

Hvorfor vil
katten altid
hilse på dem
der kan lide den
mindst?

nemt ved at aflæse
hvordan de har det.
Katte derimod taler et
anderledes sprog. Desværre tror katte at vi
taler ”katte-sprog”, og
vi mennesker har om-

Det henleder sikkert
mange til spørgsmålet: Hvordan ved

vendt også en tildens til
at tro, at katten taler ”menneske-sprog”.

katten altid hvem der er allergisk overfor
dem eller hvem der bare af uvilkårlige

Så når vi kommer frembrusende hen og

årsager nødigt vil hilse? Og hvorfor vil

meget gerne vil hilse på katten, rækker

katten altid hilse på dem der kan lide den

ivrigt hånden frem, kigger forventnings-

mindst? Hvorfor vil den ikke hilse på dem

fuldt på katten og viser den al vores

der er mest imødekomne?

venlighed på menneskesprog, så betyder
det noget helt andet på kattesprog. Kat-

I det følgende beskriver jeg kattens

ten tror vi siger: ”Her kommer jeg, uden

adfærd generelt og med et glimt i øjet,

hæmninger og vil gerne bestemme!”.

udfra min betragtning af, at alle katte i

Katten opfatter denne uhøflighed og ja
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SC Toonscat’s Amigo, DVM, NFO ns 09
22. Ejer: Charlotte Jønsson & Martin
Bro

sågar også nogle gange trussel - afhængig

jo åbenbart have forstået at katten er

af hvordan personen præcis formulerer

husets hersker, og katten tolker perso-

sit kropssprog - og vender sig om og går

nens kropsprog til at han eller hun er

sin vej. Den skal ikke have noget klinket,

katten underlegen. Det katten ser er at

og den bryder sig bestemt ikke om denne

personen nærmest lader som om de ikke

person der ellers kun var velmenende.

er der, og man kan jo ikke virke mindre
truende, end hvis man lader som der

I den modsatte situation kommer der en

ingen trussel er – dette gælder faktisk

person ind der totalt ignorerer katten.

både for mennesker, hunde, katte og en

Enten fordi de er allergiske eller måske

del andre pattedyr.

bare ikke rigtig kan forholde sig til dyr.
Derfor vil katten naturligt føle ret til
Personen hilser altså ikke på katten,

at gøre som den ønsker, og vil endda

kigger ikke på den, og passer faktisk bare

måske være så venlig, at byde personen

helt sig selv eller giver opmærksomhe-

velkommen, siden de er så underlegne.

den til husets mennesker. Det katten

Det gør sig især gældne hos de mere

læser ud af det er, at mennesket er

nysgerrige katte.

underdanighed, venlighed eller ydmyg-
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hed og ser sig selv yderst tilfreds. For så

Desuden vil der naturligt udeblive de

har man for det første vist at man ikke

pludselige bevægelser eller favntag som

ser sig bedre end katten. Personen må

vores katte ikke bryder sig om.

Et eksempel

på sofaen. Heldigvis er hun en hunkat,

Jeg vil gerne nævne et eksempel: Nogle

og strinter ikke ligesom en hankat ville

af mine gode venner har en rød og hvid

gøre. Jeg synes hendes reaktion på mig

hunkat ved navn Pumpkin. Forleden da

var ligeså overdreven som hun helt sik-

jeg besøgte dem, kom katten frem for at

kert synes min hilsen var – men da jeg

se hvem der var trådt
ind i hendes hjem. Hun
kender mig ikke særligt
godt, og idet jeg ser
katten siger jeg med en
lyd stemme ”Hej Pumpkin” og rækker hånden
frem, for at katten kan
komme hen og hilse.

spurgte hendes ejer

Næste gang
du ønsker
at komme i
kontakt med
en kat, så spil
kostbar

hvad hun synes om
reaktionen, mente hun
den var helt normal og
meget venlig imod mig
– at hun faktisk gjorde
sig til for mig.
Min pointe er, at vi
simpelthen misforstår

Dette var dog for

vores katte. Så næste

meget for Pumpkin, som kvitterede min

gang du ønsker at komme i kontakt med

voldsomme hilsen og frembrusende

en kat, så spil kostbar, og se om ikke det

adfærd med at duftmarkere fra bagdelen

kan lokke katten lidt nærmere.

Invitation til udstilling, 2 certifikater

10.-11. januar 2015

Brædstrup Hallen, Skovvejen 29 C, 8740 Brædstrup
Bær selv udstilling
Breed BIS lørdag: MCO

Dommere der har sagt ja tak:
Dommere
der
ja tak:
Britta Busse,
D har
- Allsagt
round
Britta
Busse,
D;DAll
round
Helene
Reiter,
- All
round
Helene Reiter, D: All round
Aina Hauge, N - I, III
Lee Selassa, NL - I, II
Ændringer kan forekomme!
John Rudolph, NL - I, II, IV
Ændringer kan forekomme!

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323
Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 29. december kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 29 december kl. 20,00 hæfter man
for betaling af udstillingsgebyr.

Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal
forudbetales! Lettest med plastic på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470 — husk tydelig
angivelse af indbetaler! Sidste frist for
indbetaling er 29. december 2014.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

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

Breed BIS:
Forudsætter min. 50 af den pågældende
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i

samme
kategori.
Følg
med
www.jyrak.dk! Tilmeld gerne i god tid.

på

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: 26. december
2014. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!
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Katte med nyresygdom søges til deltagelse i
forskningsprojekt – aug-dec 2014
Troponins betydning hos katte med nyresygdom
Det beskrevne projekt er et specialeprojekt for en master-studerende på
dyrlægestudiet på Københavns Universitet og foregår under vejledning
af specialister på området. Herunder kan du læse om projektet og se,
om din kat kan være med.
Baggrund
Hjerte- og nyrelidelser er hyppigt forekommende sygdomme hos katte.
Forskning gennem de senere år har vist, at proteinet troponin frigives fra
hjertemuskulaturen, når hjertemuskelceller beskadiges, og at katte med forhøjet
troponin i blodet i forbindelse med hjertesygdom har højere risiko for tidlig død.
Overraskende har det vist sig, at katte med nyrelidelser også har højere troponin
i blodet end raske katte. Årsagen kendes ikke, men det er muligt, at kattene har
et samtidigt hjerteproblem, eller at den nedsatte nyrefunktion påvirker hjertet i
negativ retning. Der er dog også teorier om, at troponin udskilles fra kroppen via
urinen, og at denne udskillelse hæmmes, når nyrefunktionen nedsættes. Det er
disse årsagsforhold vi gerne vil undersøge med det igangværende projekt.

Formålet med projektet
Formålet med projektet er at undersøge koncentrationen af troponin i blodet og
urinen hos katte med nyrelidelser samt foretage hjertescanning for derigennem
at vurdere, om en forhøjet koncentration af troponin hos katte med
nyreproblemer skyldes nedsat udskillelse over nyrerne eller et samtidigt
hjerteproblem. Dette vil være relevant viden for den videre forskning, idet
troponin kan blive et bedre værktøj til monitorering af den enkelte kats
hjertestatus, hvis udskillelsen af proteinet ikke forringes af nedsat nyrefunktion.
Kan din kat være med i projektet?
Din kat skal være diagnosticeret med nedsat nyrefunktion / nyresvigt. Desuden
er det vigtigt, at din kat ikke har andre alvorlige lidelser. Hvis du ønsker, at din
kat skal deltage, eller du er i tvivl om, hvorvidt din kat passer ind i projektet, er
du velkommen til at skrive eller ringe med spørgsmål. Kontaktoplysningerne
findes i boksen til højre.
Hvad bruger vi resultaterne til?
Alle resultater fra projektet behandles fortroligt og vil indgå i anonymiseret
tilstand i artikler publiceret i anerkendte veterinærvidenskabelige tidsskrifter.

Hvad skal der ske på
dyrehospitalet?
Katte, der deltager i projektet, vil
blive hjertescannet, få taget EKG
og blodtryk samt få udtaget blodog urinprøve.

Hvad får du og din kat ud af
deltagelse i projektet?
Udgifter til hjertescanning, EKG,
blodtryk samt blod- og urinprøver
fra katte, som har nedsat
nyrefunktion, vil blive dækket af
projektets midler.

Tidsrum:
Ovenstående projekt rekrutterer
patienter indtil medio december
2014.

Kontakt:
Dyrlægestuderende Anne Kloster
e-mail: xjm918@alumni.ku.dk
Telefon: 61 33 36 46

Titeltagere

SC

SC

Wimmerhales Trillevip

N* Migoto’s Mone

ABY p 

NFO n22

Ønsker du din kats nye titel
præsenteret på siderne, skal du sende
en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger som
de fremgår her på siden samt et foto
af katten.
Der modtages ikke links til download
af fotos eller indscannede titelblade.
Det skal være ren tekst, der kan
kopieres direkte ind på siden

01.02.2010

Født 19 / 11 2010

Opdr.: Margit Thomsen
Ejer: Solveig Thomsen

Opdr. Eva Dahl Eide
Ejer. Vibeke og Kjeld Jørgensen

Resultater
Snejbjerg 13
Nørre Åby 13
Brejning 13
Vamdrup 13
Schönberg 13
Schönberg 13
Paris 13
Paris 13
Aalborg

Glinde 12
Brædstrup 13
Køge 13
Køge 13
Helsingør 13
Helsingør 13
Nykøbing 13
Ålborg 13
Nærum 13
Køge 13
Korsør 13

CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS

CACS NOM BIS
CACS BIV BOX
CACS BIV
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM BIS
CACS BIV NOM BIS
CACS BIV NOM BIS
CACS NOM
CACS NOM
CACS BIV NOM BIS
CACS BIV NOM

SC

SP

SP

GIC

Elmehøjs Tipsi

Nightrunner’s Teir

DK Silkyvans Hancock

DK TurkishDelight
Venezuela

BRI ns 2264

TUV d 21 62

TUV f 63

SBI b 21

10.9.2010

Opdrætter og ejer: Lissy Mikkelsen
Resultater
Nørre Åby 13
Schønberg 13
Schønberg 13
World Show 13
Hobro 13
Brædstrup 14
Hedensted 14
Hedensted 14
Vorbasse 14
Luebeck 14
Luebeck 14

CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS

11-08-2006

Opdrætter: Lizzie Berg & Ask
Andersen
Ejer: Malene Flambart
Resultater
Flensburg 2011 CAPS
Trelleborg 2012 CAPS, NOM
Dragør 2012
CAPS
Dragør 2012
CAPS
Strøby 2012
CAPS
Helsingør 2013 CAPS, NOM
Dragør 2013
CAPS
Dragør 2013
CAPS
Ålborg WS 2013 CAPS, BIV

13.09.2008

Opdr. Lise Bech
Ejer: Heidi Zahle
Resultater
Grömitz 13
Malmø 13
Viby 13
Dragør 13
WS Aalborg 13
Strøby 14
Hårlev 14
Hårlev 14
Dragør 14

07.11.2010

Opdr. Malene Thrane
Ejer Heidi Zahle

CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS

Resultater
Grömitz 13
Malmø 13
Viby 13
Dragør 13
Tune 13
Skælskør 14

CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
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GIC

GIC

GIC

GIC

DK Sivkjær’s Kawasaki

DK Boholdt Gurli
Margrethe

Catikas
Carlos Cayetano

Almaros Jordano

MCO f

EUR ns22
16.04.2012
Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

SOMn12.07.2011

SOM n

Opdrætter og ejer

Opdrætter
Ejer

Resultater
SW13
Køge 14
Køge 14
Korsør 14
Hyvinkää 14
Hyvinkää 14

Resultater
Hedensted 14
Trelleborg 14
Trelleborg 14
Hårlev 14
Hårlev 14
Dragør 14
Dragør 14
Helsingborg 14

09.02.2012

Opdrætter: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær
Resultater
Snejbjerg 13 CAGCIB BIV
Snejbjerg 13 CAGCIB BIV
Helsingborg 14 CAGCIB BIV NOM
Lübeck 14
CAGCIB BIV NOM
Haslev 14
CAGCIB
Haslev 14
CAGCIB NOM

CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Tine Jensen

CAGPIB BIV NOM
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB

12.04.2013
Alice Rosol
Tine Jensen

Resultater
Dragør 14
CAGCIB-BIV-NOM
Dragør 14
CAGCIB-BIV
Helsingborg 14 CAGCIB-BIV-NOM
Helsingborg 14 CAGCIB-BIV
Skælskør 14
CAGCIB-NOM
Skælskør 14
CAGCIB-NOM
Haslev 14
CAGCIB-BIV-NOM
Haslev ’14
CAGCIB-BIV-BIS

GIP

IC

IC

IC

Oddenvejen’s Moonlight
Serenade

Namyslo’s Conrad

Sivkjær’s Papaya

DK Boholdt Irma-pigen

SBI c21

PER d 02 62

MCO n

EUR ns22

12-06-2010

Opdr. & ejer: Gerd Jahn
Resultater
Strøby 14
Årslev 14
Trelleborg 14
Trelleborg 14
Hårlev 14
Hårlev 14
Herning 14
Dragør 14
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CAGPIB NOM BIS
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB BOX
CAGPIB NOM BIS

Født: 30.05.2012

01.06.2013

02.03.2013

Opdrætter og ejer: Lone og Jan
Namyslo

Opdrætter: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Opdrætter Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt og Anja Lund

Resultater
Vorbasse,14 CACIB
Kalmar, 13 CACIB
Kalmar, 13 CACIB

Resultater:
Helsingborg 2014 CACIB
Vorbasse 2014
CACIB, NOM
Vorbasse
CACIB

Resultater
Kristianstad, S14
Strøby 14
Strøby 14

CACIB
CACIB
CACIB

IC

IP

IP

IP

DK Boholdt Indiana
Jones

DK Fagans T.J.Maxx

DK Fagans Lady Beetle

GIC Mumindalens Ikaros

EUR ns22

NFO n 23

NFO f 09 23

EUR ns 22

02.03.2013

Opdrætter Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt
Resultater
Køge 2014,
Køge 2014
Korsør 2014
Kristianstad 14
Strøby 2014
Strøby 2014

CAC BIV
CAC
CAC BIV-T
CACIB BIV-T
CACIB
CACIB BIV NOM

17-04-2013

17-04-2013

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

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

Resultater
Vorbasse 14
Vorbasse 14
Lübeck 14

Resultater
Vorbasse 14
Vorbasse 14
Lübeck 14

CAPIB, BOB1
CAPIB, BIS
CAPIB, BIS

CAPIB, BOX
CAPIB, BOX
CAPIB, BIS

05.03.2010

Ejer: Pernille Boholdt
Opdrætter: Kristina Zimmermann
Resultater
WS Ålborg ‘13 CAPIB
Årslev ‘14
CAPIB BIS BOB 2
Trelleborg ‘14 CAPIB

IP

IP

CH

CH

DK Elmehøj Utopia

DK Robdrup’s Sebastian
Vettel

DK Liljebacken Shine of
Happy Time

PL* Raggato Giacomo
Casanova

SBI b

NFO n 09 23

SBI a 

RAG n 03

30.05.2011

Opdrætter: Lissy Mikkelsen
Ejer: Elena Johansen
Resultater
Brædstrup 14
Hedensted 14
Lübeck 14

CAPIB
CAPIB
CAPIB NOM

17.-05.2013

Opdrætter: Pia og Michael
Robdrup
Ejer: Annette Søndergaard
Resultater
Helsingborg CAPIB
Helsingborg CAPIB
Vorbasse CAPIB

18-07-2011

19.11.2013

Opdrætter Gabriella Pirklbauer
Ejer Nanna & F. Mikkelsen

Opdrætter: Wioletta Bielawska
Ejer: Louise Magnusson Svanholm

Resultater
Køge 2014
Køge 2014
Kolding 2014

Resultater
Kolding 14
Haslev 14
Haslev 14

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

57

CH

CH

CH

CH

DK Boholdt Ida fra
Lønneberg

Cerin Amroth’s
Silmarien

Europa’s Måske i
morgen

Lady Xiera’s Madonna

EUR n22

NFO at s 22

NFO n 09 24

BRI c

02.03.2013

03.12.2014

28-05-2013

10.2.2012

Opdrætter Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdrætter: Tanja Glebe
Ejer: Annette Søndergaard

Opd. & ejer: Vibeke og Kjeld
Jørgensen

Opdrætter. Pia S. Larsen
Ejer: Susanne S. Jonas

Resultater
Køge 14 CAC
Køge 14 CAC
Korsør 14 CAC NOM

Resultater
World Show Prag 14 CAC NOM
Haslev 14 		
CAC
Haslev 14 		
CAC

Resultater
Hårlev 14
Hårlev 14
Skælskør

Resultater
Brædstrup
Grömitz
Vorbasse

CAC-BIV
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

CH

CH

CH

PR

DK Boholdt Linse Kessler

DK Boholdt L.O.C.

Elmehøjs Annabelle

Mistral Terra Felis

EUR ns22

EUR ns22

SBI a

PER n 02 21

09.10.2014

09.10.2014

12.6.2013

28-04.2011

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdrætter og ejer:
Lissy Mikkelsen

Opdrætter : Michala Tajzichova
Ejer : Lis og Henning Larsen

Resultater
Dragør 14
Dragør 14
Skælskør 14

Resultater
Dragør 14
Dragør 14
Skælskør 14

Resultater
Vrå 14
Vorbasse 14
Luebeck 14

Resultater
Skælskør 14
Skælskør 14
Haslev 14
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CAC BIV
CAC BIV
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC NOM

CAP NOM BIS
CAP NOM BIS
CAP NOM BIS

JW

PR

PR

DSM

Alnashar’s Freemann

Anakhita’s Dee-Jay

Dushara Cathal Caithlin

SC N* Migoto’s Mone
DVM DSM

EXO e

SBI a 21

SOM n

NFO n22
Født 19/11 2010
Opdr. Eva Dahl Eide
Ejer Vibeke og Kjeld Jørgensen
Viby 11
BIS
Strøby 11
BIS
Vorbasse 11
BIS BOB1
Vorbasse 11
BIS
Fuglebjerg 12 BIS
Vissenbjerg 12 BIS
Nærum 12
BIS
Glinde 12
BIS
Glinde 12
BIS
Brædstrup 13 BOX
Helsingør 13
BIS
Helsingør 13
BIS
Nykøbing F 13 BIS
Køge 14
BIS

06-01-2014

Opdrætter: Gunnel Olafsson
Ejer: Lis og Henning Larsen
Resultater
Trelleborg 14
Dragør 14
Skælskør 14
Skælskør 14
Haslev 14

EX1 NOM BIS
EX1 NOM BIS
EX1 NOM BIS
EX1 NOM BIS
EX1 NOM BOB 3

DVM
SC N* Migoto’s Mone
DVM

NFO n 22
Født 19/11 2010
Opdr. Eva Dahl Eide
Ejer Vibeke og Kjeld Jørgensen
Kolding 11
Strøby 11
Vorbasse 11
Malmø 12
Vissenbjerg 12
Nærum 12
Brædstrup 13
Køge 13
Helsingør 13
Helsingør 13
Nykøbing 13
Køge 14
Korsør 14

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

26.07.2013

Opdrætter & Ejer Gitte Johnsen
Resultater
Kolding 2014 CAP - NOM
Vorbasse 2014 CAP – NOM
Vorbasse 2014 CAP - BIV

04.12.2007

Opdrætter: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene
Raarup
Resultater
Dragør 9/8 14 CAP
Dragør 10/8 14 CAP
Skælskør 14
CAP

Det vil være til stor hjælp for redaktionen, såfremt I
benytter denne struktur til de indsendte oplysninger:
Titel:
Kattens stambogsnavn:
EMS kode:
Fødselsdato:
Opdrætter:
Ejer:
Resultater:
”klub” ”årstal” ”certifikat”
Venligst ingen indscannede diplomer.
Husk at vedhæfte et foto.

59



 











































 
 
  
  
 
  
 



  
  











































 
 













1

Racekattens internationale udstilling

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

Sorø Hallen

Ringstedvej 20, 4180 Sorø

Lørdag d. 7. februar 2015

Inviterede dommere (der har sagt ja):
S
Aliosha Romero
II
DK Bette Lind
II
FIN Kristina Rautio
I + II + IV
DK Minna Krogh
II + III + IV
DK Anne Køhn
I + II
NO Anne Veland
All-round
Ret til ændring forbeholdes

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

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller med FD-tilmeldingsblanketten til:
Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup.
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er d. 26.
januar 2015 eller når halkapacitet er nået.

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

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside,
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmeldingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering
for betaling på udstillingen!
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.
Præmier
Præmier modtages med tak:
praemier@racekatten.dk

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

Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur,
såfremt halkapaciteten ikke opnås.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
på mail til: annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER
AF RACEKATTEN
Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at
udstille for medlemmer af Racekatten

HUSK - Norsk Skovkattering holder 30 års
jubilæumsudstilling
08.02 i Sorø Hallen
Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstillingen – dette gælder også revaccination.
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler
den 24. januar 2015 – dette gælder også revaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan katten
ikke lukkes ind på udstillingen.
Standplads på udstillingen
Reserveres på standudlejning@racekatten.dk.
Husk at angive antal meter.

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling

28. februar - 1. marts 2015 – Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Inviterede dommere:

Veikko Saarela
Anne Veland
Marie Westerlund
Vladimir Isakov
Kristiina Rautio
Minna Krogh
Mats Askett

All-round
All-round
All-round
I - II - III
I - II - IV
II
II

Åbningstider

Dyrlægekontrol:
lørdag 07.00 – 09.30 og søndag 08.00 - 09.30
Publikum: 10.00 – 18.00
Finland
Norge
Sverige
Ungarn
Finland
Danmark
Sverige

Evt. ændringer kan ses på DARAKs
hjemmeside

Tilmeding:

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

Tilmelding- og afmeldingsfrist

15. februar 2015 eller når halkapacitet er nået.

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Kun for medlemmer af DARAK

Pr. efterfølgende kat
Kuld
Veteran/Pensionis
(Når de dømmes i anden klasse)
Avl og opdræt
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld.
“Til salg” bur

kr. 250,kr. 200,kr. 300,kr. 75,kr. 75,kr. 0,kr. 150,-

Betaling af udstillingsgebyr

Betalingsfrist: 15. februar 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, v/Tanja Petersen,
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby.
Eller MobilPay 5252 1708
Husk at angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Herlufmagle Hallen.

Dommerelever, stewarder og
Specialklubber - 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
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg.
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun trykklar materiale modtages.
Deadline 15. februar 2015

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater

21. - 22. marts 2015

Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted
Lørdag præmieres Felis Danicas topkatte 2014, samt JYRAKs topkatte 2014
Bær selv udstilling * Breed BIS lørdag: BRI * Special show søndag: KOR

Dommere der har sagt ja tak:
Dieter Filler, CH - All round
Sebastian Pruchniak, PL - All round
Steven Jones, N - II, III
Christin Kvale Lütken, N - I, II
Hana Klein Gasbarri, I - I, II
Donatella Mastrangelo, I - All round
Pia Nyman, FI - II, IV
Ændringer kan forekomme!

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 6
marts 2015.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

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 6. marts kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 6. marts kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr.
Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal

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
www.jyrak.dk! Tilmeld gerne i god tid.

på

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: 6. marts 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

Linda Seistrup

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

Lindaseistrup@mail.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

Tove Asger Olsen

www.dso.dk

www.solvkatten.dk
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Danske udstillinger
2014
7

December		

En dag, et cert.

København

Racekatten

10-11

Januar		

To dage, to cert.

Brædstrup

JYRAK

24-25

Januar		

To dage, to cert.

Køge

Katteklubben

7-8

Februar		

To dage, to cert.

København

Racekatten

28-01

Februar og Marts		

To dage, to cert.

Herlufmagle

DARAK

21-22

Marts		

To dage, to cert.

Hedensted

JYRAK

2015

Kattemagasinet ønsker
alle en glædelig jul
og et godt nytår
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

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

www.zylkene.dk

