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Formandens leder
Nu er det jul igen … og en af gaverne un-

bare et spørgsmål om hos sin hovedklub

Af Bette Lind,

der juletræet sidste år er pludselig blevet

at bestille levering af et fysisk blad. Det

Formand Felis Danica

gravet frem og har vakt en del debat,

koster en smule – til dækning af portoen.

ikke mindst drevet af misforståelser og

Til gengæld får man så relevant infor-

manglende accept af, at vi ikke i kat-

mation og gode artikler leveret lige til

teverdenen lever i vores egen lille boble,

døren.

hvor alt er tilladt. Der bliver stillet krav
til os fra myndighedernes side, og kan vi

Netop Kattemagasinet har været en

leve op til dem, uden at ændre på vores

svær opgave for Forretningsudvalget at

egne love, er det i mine øjne vejen frem.

løfte siden vores sidste redaktør sagde

Det er naturligvis stamtavle-bagsiden,

farvel efter blad nr. 1-2016. Dette blad

jeg refererer til. Den blev lanceret i januar

samt det forrige blev derfor sammensat

på Specialklub-mødet, hvor vi forkla-

af en hovedklub – Racekatten har stået

rede hvorfor den var kommet til verden,

for dette, og JYRAK stod for blad 3. Nu

og at den var ”født” i samarbejde med

har vi til vores store glæde fået en ny

dyrlægeforeningen på møder i Fødeva-

redaktør: formanden for SUA, Anne Løhr,

restyrelsen. Hvis man tror, at bagsiden

har meldt sig til opgaven og vi håber at vi

repræsenterer stramninger i forhold til

sammen med Anne kan sammensætte

FIFes love, så har man ikke læst lovene

en redaktionsgruppe, som kan skabe læ-

opgave med at overtage både mentorer

grundigt nok. Lanceringen blev fulgt op

seværdige blade, fulde af spændende og

og diplomopdrætteruddannelse: I har

af en artikel i Kattemagasinet nr. 1-2016,

nyttigt indhold. Vivi Fletcher fortsætter

klaret det flot med kun én genganger fra

uden at give anledning til nogen form for

heldigvis med at lave layout. Jeg håber,

det tidligere råd, og det lover godt for

debat.

at I alle vil være med til at byde Anne

fremtiden. Tak til mæglerordningen: det

velkommen i hendes nye opgave, og ikke

kræver både overskud og moralsk rygrad

Betyder det så, at vi ikke ønsker debat:

mindst, at I vil læse bladet. Nr. 1-2017 vil

at prøve at navigere en aftale i hus mel-

naturligvis ikke. Debat er velkommen,

være det første, hvor Anne får lejlighed

lem 2 parter, der ikke længere kan være i

ikke mindst når den foregår på et sagligt

til at sætte sit præg og jeg glæder mig til

stue sammen. Godt gået!

grundlag, og vi vil meget gerne gå i dia-

samarbejdet med både Anne og Vivi.

log omkring diverse tiltag på et sagligt

Mange af disse opgaver er utaknem-

grundlag. Det er et af formålene med

Med årets afslutning lige om hjørnet

melige, og ikke alle forstår, at der her er

dels Specialklubmøderne, og dels med

er det også tid for mig til at sige tak for

tale om personer, der øser af deres fritid

information gennem Kattemagasinet, og

samarbejdet i året der er gået. Tak til FU

for at hjælpe andre, men uden frivilligt

når dette ikke afføder kommentarer, må

medlemmerne for jeres indsats for Felis

arbejde gik alt i stå i katteverdenen, både

vi gå ud fra, at I er tilfredse med de tiltag,

Danica, ikke mindst i forbindelse med

i klubbernes organisationer og på udstil-

der bliver lavet.

vores jubilæumsudstilling i juni. Tak til

lingerne. Tak til alle og rigtig god jul og

vores Avlsråd for jeres ihærdige arbejde,

godt nytår.

Vi kan så desværre konstatere, at der er

og for de nye avlsanbefalinger (der er

flere og flere, der siger, at de ikke læser

lige kommet en opdateret udgave – find

Kattemagasinet – fordi det ligger på

den på nettet). Tak til Mentorrådet, som

nettet. Det er der en løsning på: det er

med ildhu har kastet sig over den store
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Glædelig jul og godt nytår…
……Så har vi lige afholdt Darak´s
udstilling i Strøby. Det var årets sidste
udstilling, som havde Halloween som
tema, og det var en fornøjelse, at se så
mange fine pyntede bure, og også at
så mange havde klædt sig ud. Det
glæder os meget, at I har taget
Halloween temaet til jer som en fast
tradition på vores november
udstilling.
Der var ca. 230 tilmeldte katte pr.
dag, hvilket vi syntes er flot. Vi ved at
november udstillingen har lidt svært
ved at trække udstillere, da den ligger
blot en uge efter World Show, og der
også er mange udstillinger både i
Danmark og i vores nabolande i
oktober og november.
Vi er meget tilfredse og super glade
for at I støtter op om vores
udstillinger.
Jeg var selv så heldig at være i Wien
til World Show. Det var en flot
arrangeret udstilling af KKØ og især
deres håndtering af kattene på scenen
var en fornøjelse. Man kunne
virkelig mærke, de havde tænkt over
hvordan de bedst kunne afholde
sceneshow, uden at nogen katte ville
få en dårlig oplevelse.

Desværre blev der ikke denne gang
nogen dansk World Winner. Men en
del af de danske katte der var dernede
fik gode resultater, og en del blev
også nomineret, hvilket er meget flot
på et WS. Så tillykke til alle de danske
katte.
Det eneste jeg kan klage over var
forplejningen i hallen. Der var den ene
dag kun opstillet ÉN madvogn
(pølsevogn ) til så mange mennesker,
så man kunne stå i kø i flere timer, og
morgenmad var der heller ikke
mulighed for at købe.
Om søndagen havde de dog fået en
vogn mere ind, men slet ikke nok til at
bespise så mange mennesker. Bortset
fra bespisningen hyggede vi os på
udstillingen. Vi var ikke så mange
danskere, men havde vores egen lille
ring i den fjerneste ende af hallen,
hvilket var godt for kattene, men ikke
for vores meget trætte ben 
Som nogen har set på facebook, er vi
allerede i gang med at planlægge og
booke hotel til World Show 2017.
Mange hoteller er allerede udsolgt, så
man skal booke i god tid, men
allerede nu kan jeg se, vi bliver en
STOR flok fra danmark som skal
afsted til Holland og vi glæder os
allerede.
Darak´s første udstilling i 2017 bliver
i Vallensbæk. Det er en ny hal for os,
men med meget gode faciliteter. Vi
håber på en stor udstilling med mange
katte. På udstillingen i Vallensbæk
skal vi kåre Darak´s topkatte, og vi
skal også kåre Felis Danica´s topkatte,
så meld til i god tid.

Der er også allerede nu mange stande,
som har meldt de kommer, også
enkelte nye stande, så der bliver god
mulighed for at shoppe 

Darak afholder generalforsamling i
februar. Vi håber mange af jer vil
deltage og vil her benytte lejligheden
til at opfordre jer til at opstille til
bestyrelsen. Heldigvis modtager de
der sidder i bestyrelsen genvalg, men
vi mangler et par ildsjæle mere til
bestyrelsen, så tænk over om I har lyst
til at bidrage med med nogle timer af
jeres fritid på Darak´s bestyrelse .
Jeg vil gerne sige tak til den siddende
bestyrelse. I har ydet en kæmpe
arbejdsindsats for klubben. Jeg er
meget taknemlig og kan kun sige at
med jeres hjælp/arbejdsindsats er det
en fornøjelse at være formand.
Tak til vores chefsteward Torsten og
tak til alle jer som har gået stewarder
på vores udstillinger i 2016, I gør et
kæmpe stykke arbejde på alle vores
udstillinger . Uden jer ingen
udstillinger, så tusind tak.
Vi i Darak´s bestyrelse glæder os til
2017 med forhåbentlig mange gode og
fornøjelige timer sammen med jer.
I ønskes alle en rigtig god jul og et
godt nytår.
Pas godt på jeres katte og hinanden.

Mange julehilsner fra
Darak´s bestyrelse
Mette Usbeck
Formand for Darak

…

DARAK afholder jævnligt
temamøder, som er åbne for alle
interesserede.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

DARAKs bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk
Næstformand
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@darak.dk
Kasserer
Aase Nilsson
Hjallerup Alle 14 A
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
aase.nilsson@darak.dk
Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg
Tlf. +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Sekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
træffes først efter kl. 17.00
tanja.petersen@darak.dk
show@darak.dk

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

Udstillingssekretær, ind- og
udland
Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
helle.sivkjaer@darak.dk
show@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +4526 46 22 82
beata.frohlich@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
pernille.boholdt@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. +45 51 80 03 66
richard.f.remvold@darak.dk
Chefsteward
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12
4300 Holbæk
chefsteward@darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Så er vi ved at være i mål med
endnu et travlt år i kattesporten.
Måske begynder vinden langsomt at
vende? I hvert fald var der flere
opdrættere der i løbet af året, der
meldte at det var lettere at finde
gode hjem til killingerne, end de
foregående år. Kira melder om et
ganske pænt antal ansøgninger om
nye stamnavne. Lad os håbe at det
er tegn på at kurven nedad er
knækket og at kattesporten igen kan
opleve fremaddrift, som mange
steder i det øvrige samfund.
I november havde vi det årlige
møde med konsulenterne og
stambogspigerne. De har haft en
travl sæson som altid, men heldigvis
meldes der om kun ganske få
problemer og klagesager derude.
I øjeblikket er kun studiekredsene i
Herning og Randers aktive. Måske
der sidder nogen derude i et andet
hjørne af landet, der har lyst at gribe
en bold og prøve at få endnu en
kreds op at stå? Der ER noget
arbejde forbundet med det, men til
gengæld er der også mange
fornøjelser. Og uanset hvordan man
vender og drejer det, så er personlig
kontakt og netværk nu engang et
godt kort at have på hånden,
fremfor primært at støtte sig til de
sociale medier hvor ting har det
med at blive blæst ud af
proportioner på kort tid.
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.

14.-15. januar 2017: International udstilling i Hørning
12. februar: Plantorama fremvisning, Dyrenes Dag
25. februar 2017: Ordinær generalforsamling
1.-2. april 2017: International udstilling i Århus med kåring af årets
topkatte i JYRAK; Breed BIS for RAG
27. maj 2017: JYRAK stand med på Hittekat hobby show
17.-18. juni 2017: International udstilling i Vejle
Lørdag alle racer; søndag European Maine
Coon Championship 2017

Vi sluttede årets udstillingssæson i
Vorbasse med Breed BIS for briter.
Et meget flot antal briter var tilmeldt
i så god tid i forvejen, at vi kunne
sidde helt roligt indtil tilmeldingsfristen og vide, at vi ville nå det. Tak
for det :) Der var som altid en rigtig
fin stemning i hallen. Vores
dommere kommenterede endnu
engang på hvor venlige vores
udstillere er, og hvor glat alt
forløber. Så er det jo ingen sag at
lave udstillinger, selv om der er
meget arbejde i det.
Vi starter det nye år i Hørning med
Breed BIS for ragdolls. Meld gerne
til i god tid! Vi lukker for tilmeldinger
1. januar kl. 20,00, så vi har en
chance for at blive færdige med al
papirnusseriet inden udstillingen.
Plantorama
har
ønsket
at
genoptage samarbejdet omkring
fremvisninger
ude
omkring
i
butikkerne. Hvis du har tid og
lejlighed til at deltage søndag den
12. februar, så kontakt Simone på
simone@jyrak.dk, så holder hun
styr på de forskellige butikker og
hvor mange katte der er plads til i
hver enkelt. Vi ved at kattene er et
godt trækplaster, og her er
muligheden for at få kontakt med
mange mennesker, der måske
ellers ikke ville overveje at besøge
en katteudstilling. Kom og vær med
til at udbrede kendskabet til
racekatte og kattesporten.

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk
Stambogssekretær
Kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
Tlf. 4099 9578
stambog3-4@jyrak.dk

Endelig er JYRAK kalenderen 2017
kommet. Som altid praktisk og
overskuetligt hvornår vi skal på
udstilling og hvornår der er
tilmeldingsfrist. Den kan hentes på
udstillingerne
og
udvalgte
dyrehospitaler ude omkring. Find
mulighederne på jyrak.dk
Sidst men ikke mindst ønsker
bestyrelsen alle medlemmer og
venner af JYRAK glædelig jul og
godt nytår - måtte jeres madskåle
være fyldte og poterne varme og
tørre.

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

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

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

Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00

Randers: Eva Køhler,
Kreds-ek@kattekredsranders.dk
Tlf. 2870 8498

Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40
Herning: Lone Gram Jensen
05
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf. Tlf. 9720 9670
Stamnavne
4871 7397, anette@jyrak.dk
Katterigodkendelser
Kira Marseen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Sygdomskonsulent:
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 5180 5696
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
Susanne Wehnert, 8700
stamnavn@jyrak.dk
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Årets JYRAK Topkatte 2016
Konkurrenceåret er kalenderåret 2016.
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved
præmieringen.
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Topliste.
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste.
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale
udstillinger i konkurrenceåret 2016 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.
Titel
SW/WW titel 2015
BIS voksen / kastrat / huskat
BOX voksen / kastrat / huskat
BIS killing / ungdyr
Nominering
BIV
CACS / CAPS
CAGCIB / CAGPIB
CACIB / CAPIB
Ærespræmie
CAC / CAP
EX1 killing / ungdyr
Huskat I
Huskat II
Huskat III

Pointskala
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 1 tillægspoint for BIS på en JYRAK udstilling.
Resultater skal være Kira i hænde senest den 1. februar 2017; de sendes
til: Kira Marseen, Østerby Alle 270 , 8310 Tranbjerg
- eller formularen på jyrak.dk kan benyttes. Kopi af opnåede resultater
sendes herefter med post eller scannes og mailes til Kira på
kira@jyrak.dk. Disse skal ligeledes være fremme senest 1. februar 2017!
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt på JYRAKs udstilling
i Århus om lørdagen den 1. april 2016.

Indkaldelse til generalforsamling
Der afholdes generalforsamling efter vedtægterne lørdag den 25.
februar 2017 kl. 11.00 i Romalt Kultur- & Forsamlingshus, Romalt Blvd.
28, 8960 Randers SØ.
Dagsorden bliver offentliggjort på hjemmesiden ca. 14 dage i forvejen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 15. december 2016.

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

























































Der var engang…….
Sådan begynder alle gode eventyr.
KATTEKLUBBENs udstillingsterminer var/(er?) weekenden efter
udbetaling af børnepengene....
Hvert andet år med en sommerudstilling, hvor vi springer forårsudstillingen over.
Men sådan er virkeligheden ikke
i dansk kattesport lige nu.
Som I sikkert har registreret,
holder vi ikke udstilling i januar,
som vi ellers har gjort i hele klubbens levetid.
Der er opstået et "først til mølle"
princip, hvor der ikke tages
hensyn til gamle aftaler.
Og vi har måttet finde os en
anden ledig weekend i udstillingskalenderen.
Ligesom vi de seneste år har
måttet jonglere med vores datoer,
for at få vores udstillinger passet
ind i allerede bookede weekender.
Derfor afholder vi næste år vores
januar udstilling i februar.
Måske er det tiden, hvor den
gamle regel om max antal udstillinger pr klub bliver genindført?



I forbindelse med den nye stamtavlebagsides indførelse, har der
været/er der en ”livlig debat”.
Jeg har i den forbindelse forespurgt vores medlemmer om
dyrlægernes reaktioner.
Jeg har fået mange meldinger
retur, bl.a.: "Det er et øjebliksbillede der attesteres".
I virkeligheden burde den nye
stamtavlebagside nok have været
grebet anderledes an.
Vi i FU burde nok først have fået
vedtaget ændringerne i avls- &
registreringsreglerne for derefter
at have udarbejdet den nye stamtavlebagside.
Det er heller ikke gennemtænkt
at dyrlægens underskriftfelt er
sat på bagsiden hvor den er, rent
grafisk.
Placeringen inkluderer i princippet at dyrlægen udfører en
undersøgelse i henhold til FIFes
avls- & registreringsregler, Felis
Danicas nationale tilføjelser og
Felis Danicas avslanbefalinger.
Kan vi virkelig kræve at dyrlægerne skal sætte sig ind i al dette
lovstof og holde sig ajourført?
I KATTEKLUBBEN har vi nok
sagt ja til den nye stamtavlebagside
uden helt at have gennemtænkt
konsekvenserne af den.
Som formand lægger jeg mig
fladt ned og tager det fulde ansvar
og indrømmer at jeg har sovet i
timen!
Hvad gør vores opdrættere når
de skal købe en ny avlskat i udlandet? Hvordan med parringer
hos udenlandske opdrættere?
Hankatten skal jo principielt leve
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op til kravene på Felis Danicas
stamtavlebagside.
Jeg ser frem til at vi fortsætter
debatten i god tone og at I stadig
husker at sende Jeres dyrlægers
kommentarer og reaktioner på
den nye bagside til mig.
Jeg forventer at vi får en livlig
debat på vores generalforsamling
i Fredericia. Indkaldelsen til GF
finder I her på siderne.

Forslag og kandidater til bestyrelsen skal sammen med forslag
til Plenarforsamlingen være formanden i hænde senest d. 31.12.
KATTEKLUBBENS Topkatte
vil blive præmieret på januarudstillingen som afholdes d. 18.
& 19. februar 2017 i Køge
Rigtig glædelig jul og godt nytår
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Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626
Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk
Suppleanter
Susan Jonassen
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

For et par bestyrelsesmøders tid
siden, var der et ønske om hjælp fra
FU. De manglede nogen til at samle
matriale til Kattemagasinet, da der
stadig ikke var fundet nogen nu redaktør. Indtil det problem blev løst,
skulle klubberne skiftes til at tage
posten, hvilket ikke er urimeligt, det
er jo vores alles blad.
Nu er vi så heldige at have nogen
Racekattens bestyrelse, der før har
arbejdet med lignende opgaver, så uden mange betænkeligeheder, har viovertaget staffetten efter JYRAK, der har leveret
forrige flotte blad.
Den store opgave er at finde materiale, og her blev vi meget
positivt overrasket. Vi fik mange gode artikler og indlæg, faktisk
flere end vi havde håbet at få plads til.
Jeg har ikke før tænkt over det, men titeltagerne fylder ofte
temmelig meget denne gang. Så kan man spørge sig selv om
det er rimeligt at de tager så meget plads, så andre aktuelle indlæg må vige pladsen. Hvordan det så skal gøres, tjaa.. Det kunne
blive et emne på f.eks. plenarforsamlingen.
De artikler der ikke blev plads til, overlevere vi til den nye redaktion. I skal alle have en stor tak for at medvirke til at der også
kom et Kattemagasin i december 2016. Nu er der vist en som
er interesseret for at overtage redaktør posten. Hvem der end
bliver, så er jeg sikker på at vedkommende vil være interesseret i
at have en gruppe til at hjælpe, så hvis der sidder nogen der har
lyst til at give en hånd med så er det bare med at sige til.
Racekattens generalforsamling bliver igen i år i februar. Jeg håber rigtig mange af jer vil dukke op og deltage i debatten. Det
er muligt at der ikke er det store på dagsorden, men bestyrelsen
vil meget gerne møde jer. Blandt andet vil vi gerne fortælle lidt
om det arbejde der foregår omkring klubben, se om I kunne
komme med nogle gode ideer, eller måske ligefrem være interesseret i at give en hånd med, f.eks. i vores udstillingsudvalg. Vi
vil igen i år præsentere de forslag der kommer på Felis Danica’s
plenarforsamling, og du vil have mulighed for at indflydelse på
Racekattens holdning til de enkelte punkter.

www.racekatten.dk

Husk at tilmelde dine katte på vores topkatte liste og at vi har udstilling igen i 5. februar 2017 i Nærum hallen.

Udstillingsudvalget:

Jeg vil slutte med at ønske jer alle, to og firebenede en god jul og
et godt nytår.

Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Poul

Stewarder
Trine Winkel
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Søndergaard
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

RACEKATTEN og JYRAK

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

inviterer sine medlemmer til en
spændende aften med følgende emner:

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Kenneth Piral Didriksen
Pia Robdrup

Kattesporten og myndighederne
FIFE´s Avls- og registreringsregler
Attestation af stamtavler
Møderne finder sted:
Onsdag 4. januar kl. 19,00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Torsdag 5. januar kl. 19,00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500
Valby
Medlemmer der ønsker at deltage i Horsens tilmelder på mail til
brian@jyrak.dk
Medlemmer der ønsker at deltage i Valby tilmelder på mail til
workshops@racekatten.dk
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til
pladsen.
Tilmeldingsfrisen er 2. januar.

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller
send dem pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Adfærd
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk
Ammetjeneste
Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79
Jylland: Sianette Kwee, Tlf. 86 85 31 31
Øvrige konsulenter
Sjælland: Berit Østberg (pelspleje), Tlf. 59 18 89 50
Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

www.racekatten.dk

Nyt fra Felis Danica

FD afholder møde
med råd og specialklubber samt
plenarforsamling
Af Bette Lind,
Formand Felis Danica

Felis Danica afholder møde med råd og specialklubber Søndag den 22. januar, 2017, på
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Dagsorden udsendes til specialklubbernes kontaktpersoner.
Felis Danica afholder plenarforsamling den 26. februar, 2017, på Musholm Feriecenter,
Musholmvej 100, 4220 Korsør. Dagsorden kommer i januar, 2017.
Forslag til Plenarforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1.1.2017.

Husk at tilmelde til
Felis Danicas Topkatteliste
Topkattene præmieres på DARAKs udstilling
i Vallensbæk d. 4-5. marts 2017
Sidste frist for indsendelse: 2. februar 2017
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.
Eller send din tilmelding som e-mail på adressen: topkatte@felisdanica.dk
Find regler og tilmeldingsblanket på www.felisdanica.dk under punktet ”Topkatte”
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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
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www.royalcanin.com

Har du taget
stilling?
Af Poul Kiærulf

Da Garpriket’s Artemis flyttede ind som

Af en eller anden grund synes jeg, det

kat nummer fire hos – og det lå lidt i

var et lidt tabubelagt emne, men jeg fik

kortene, at der nok ville komme en kat

taget mig sammen til at vende det med

eller to mere i husstanden – begyndte

et par af dem. De fortalte, at det havde

jeg at spekulere lidt på: ”Hvad nu hvis”.

de tænkt over. De havde skrevet et katte-

Det var ikke, fordi der lige skulle være

testamente og fået en aftale med andre

nogen grund til, at vi ikke skulle overleve

gode kattevenner, der ville tage hånd om

vores katte, men vi lever jo alle med en

deres katte. Så den løsning kopierede vi.

risiko for, at livet bliver afsluttet, før vi er
parate til det.

Vores kattetestamente blev oprettet, og
det er min søster, Hanne, der har det og

Vi har ingen børn, så det vil være vores

er ansvarlig for, at det bliver udført, men

søskende, der vil komme til at stå med

Jette og Jens (Jette Eva Madsen, DK Felis

opgaven at skulle tage stilling med det,

Jubatus og mand, red.) har indvilliget i at

vi efterlader. Hus, møbler osv. er en ting,

hjælpe med at afgøre, hvad der skal ske

det skal bare afvikles, overtages eller

med vores katte, hvis nu, der skulle ske

smides ud, hvilket de nok ville kunne

noget.

klare – ellers ville skifteretten have en
løsning. Vi er ikke ligeglade med vores

Dette står der i vores kattetestamente:

ting, men det ville være familien, der
skulle leve videre med det, så det står

Kattene er listet op med navn og kontak-

dem også frit for at vælge løsningsmo-

toplysninger til opdrætterne.

dellen. Helt anderledes har vi det med
kattene, og der er en udfordring med,

Vi beder Hanne kontakte opdrætterne

at vi måske ikke har samme syn på dem

af vores katte og opfylde vores kontrakt-

som vores familie. For os er det vigtigste,

lige forpligtigelser og, om ikke andet,

at alt kommer til at foregå med kattenes

fortælle, hvad der er sket.

trivsel in mente. Det skal heller ikke være
det punkt, vores søskende kommer op at

Derudover er det op til Hanne i samar-

slås om. Spørgsmålet var bare, hvordan

bejde med Jette og Jens at afgøre, hvad

vi skulle håndtere det. Heldigvis har vi

der skal ske med de enkelte katte.

mange rigtig gode venner, der også er
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i katteverdenen, så jeg valgte at spørge

Det er ikke meget, vi skriver, så man

dem, om de havde gjort sig nogle over-

kan synes, at vi er kommet nemt om

vejelser.

det, men der ligger en del overvejelser

bag. Hvis man beskriver, hvad der skal

Omvendt skal man også tænke sig

ske med de enkelte katte i detaljer, ville

grundigt om, inden man siger ja til at

det sandsynligvis være et dokument,

være den, der vil forpligtige sig til at

der skal rettes i jævnligt. Kattene bliver

tage sådan en rolle. Jeg har et par gange

ældre, de får forskellige skavanker og i

været med til at få omplaceret en flok

det hele taget ændrer verden sig. Så for

katte efter en opdrætter. Det er et stort

at gøre det lidt enkelt for os og Hanne,

arbejde, og det kan være svære be-

har vi valgt denne løse formulering.

slutninger, der skal tages. Jeg har flere
gange grædt over en kat, som har været

Står du for at ville skrive et kattetesta-

uheldig at havne i en dum situation, hvor

mente, vil jeg anbefale at gøre det mere

den eneste rigtige løsning har været en

udførligt, end vi har gjort. Jeg har hørt

aflivning. Der, hvor det lykkes at finde et

om og set, hvordan kattespørgsmål kan

godt hjem, er det jo noget helt andet.

ødelægge ellers gode venskaber, og det
siges jo også, at man ikke kender sin

Herfra skal der lyde en opfordring til at

familie, før man har arvet med dem.

tage emnet op med arvinger, så der ikke
pludselig står nogen med en opgave, de

Grunden til, at vi tør bruge den enkle

ikke ved, hvordan de skal håndtere. Man

løsning, skyldes flere ting. Jeg har arvet

kan betragte det lidt som en forsikring:

sammen med mine søskende og haft op-

Noget vi ikke regner med at få brug for,

levelser med både Hanne, Jette og Jens,

men som er godt at have på plads, hvis

hvor det havde afsløret sig, hvis ikke det

nu uheldet er ude.

skulle kunne gå. Så vi har stor tillid til, at
de tre vil gøre det rigtig for vores katte.

For et par år siden skulle vi tage afsked

Plus
GRØNLÆBET MUSLING
GlycOmega™
Indeholder blandt andet essentielle
fedtsyrer

COLLAGEN II
kollaGenII-xsTM
En vigtig del af det netværk
brusken er opbygget af

ANTIOXIDANTER
Blandt andre MSM, DMG,
Vitamin C og E

Kan købes
hos din
dyrlæge

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion.

Orion Pharma Animal Health | Ørestads Boulevard 73 | 2300 København S | Tlf. 86 14 00 00 | orionvet@orionpharma.com | aptuspet.com
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Catika’s In The Ghetto, SOM n,
ejer Tine Jensen

med vores Ursus. Hans bugspytkirtel

var ovenstående, jeg havde i tankerne.

Sjældne eller enkeltstående

havde problemer, og der var ikke noget

begravelser af selskabsdyr

at gøre. Den del af beslutningen blev

Jeg ville rigtig gerne have ham begravet

kan som udgangspunkt ske på

taget i samarbejde med vores dyrlæge,

i haven, men hvad nu hvis vi blev nødt til

din egen grund. Er der tale om

men hvad skulle der ske med Ursus bag-

at flytte? Så ville det være slut med at be-

større selskabsdyr, som ønskes

efter? Nu var det ikke noget akut, så vi

søge ham og værre endnu – nogen ville

begravet i nærheden af en

havde tid til tage afsked og tænke over,

måske grave en stolpe eller andet ned i

drikkevandsindvinding, skal du

hvad der skulle ske med ham.

hovedet på ham. De andre muligheder

søge din kommune om tilladelse.

var mere sekundære men måske nogle,
Min samlever Dorte og jeg var ikke helt

jeg bedre kunne leve med på langt sigt.

Du må ikke begrave dit kæledyr

enige. For Dorte er det ikke så vigtigt,

uden for egen grund, men der

hvad der sker med resterne af en afdød

Nu har jeg nogle rigtig gode kattevenner,

findes nogle skove, der har

kat, hvor jeg er noget mere følsom på

der selv har taget stilling til, hvad der skal

kæledyrsgravpladser.

det område. Det med at sende resterne

ske med deres katte. De blev kontaktet,

af Ursus til sæbeproduktion kunne jeg

og vi fik nogle gode snakke om, hvorfor

Når du skal begrave dit kæledyr,

ikke leve med. De muligheder, jeg kunne

de valgte, som de gjorde, hvilke overve-

skal du sørge for, at det kommer

se, var enten at begrave ham i haven eller

jelser de havde osv. Det var en stor hjælp

ned i en dybde af 50 – 100 cm, og

et sted i en skov, købe en gravplads til

at få talt problemet igennem, dels er

evt. lægge nogle sten oven på

ham eller lade ham kremere. Hvis han

det en trøst at vide, at man ikke er den

det, inden du dækker det til, for

blev kremeret, kunne han komme på en

eneste, der går op i, hvad der sker med

ikke at andre dyr skal grave det

fællesgrav eller komme med hjem i en

en kat, efter den er død, og dels fik jeg

op igen.

urne. Ved urneløsningen kunne han en-

taget en beslutning.

ten være hjemme hos os, eller vi kunne
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sprede asken et passende sted. Der er

Jeg vil lige indføje her, hvad der skal til

sikkert også andre muligheder, men det

at udforme et testamente. Det bedste

er jo at rådføre sig med en advokat, men ellers er der to
måder, hvorpå man kan skrive et testamente: Notartestamente eller med to vidner. Der stilles en række krav
til vidnerne, som jeg ikke vil beskrive her. Der er også en

Gjorde
det ondt?

række krav, der skal opfyldes, når ens bo skal fordeles. I
sådan et testamente kan man sagtens skrive, hvad der
skal ske med ens kæledyr.
Nu tænker jeg, at der normalt ikke vil være problemer,

Din pote ser
lidt skæv ud!

når det ”kun” drejer sig om kattene, da de i princippet
ikke repræsentere en større værdi, og der skal tages
hånd om dem hurtigt. I vores tilfælde er det en arving,
vi har bedt om at tage sig af kattene, så min søster ville
under alle omstændigheder arve dem. Nu har hun bare
et stykke papir på, hvad vi ønsker, der skal ske med
dem. Skriver man noget, der ligner, er det vigtigt, at det

Hvad
skete der?

tydeligt fremgår, hvis testamente det er, altså dit. Der
skal tydeligt beskrives, hvad der skal ske og hvilke dyr, der
er tale om.
Har man ikke nogen, der kan tage sig af dyrene, har f.eks.
Dyrenes Beskyttelse en ordning, hvor man kan overdrage dem retten til at tage sig af dyrene og omplacere
dem. Der er mere god information på deres hjemmeside
(www.dyrenesbeskyttelse.dk).
Vores løsning blev, at Ursus og vores katte fremover

Man ved aldrig,
hvornår man får brug
for en sygeforsikring

bliver kremeret på ADAs dyreklinik (Taastrup, red.) og
spredt i deres have. Så kan vores katte mødes der, når det
niende liv løber ud.
Der er flere grunde til, at jeg har valgt, som jeg gjorde, og
det synes jeg var rigtigt for mig, men nemt var det ikke.
Nu var vi heldige, at vi havde lidt tid til at tage stilling.
Med den erfaring vil jeg opfordre til, at man i god tid gør
sig den overvejelse, så det ikke skal ske, mens man står
med en død kat nede hos dyrlægen. Om det så kan klares
på 5 minutter, eller der skal bruges længere tid, har man
så tid til at finde ud af.

Agria Dyreforsikring
– den bedste dækning
hele livet

Spar 10%
lige nu*
* 10% kampagnerabat på første
års præmie.

Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer,
uanset alder
Vi skræddersyr dækningen, så den passer til
dine behov
Tegn forsikringen inden hvalpen er 4 måneder
– så får du ansvarsforsikringen med i købet

Afslutningsvis skal jeg lige nævne, at der er regler for,
hvor og hvordan man må begrave sin kat hjemme eller
andre steder.

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk
Kontakt os på 70 10 10 65.
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Sorg efter
tabet af et
kært kæledyr
Af dyrlæge cert. onc. Berit Aakjær Sørensen
og aut. Veterinærsygeplejerske Louise
Andersen

”Den største sorg i verden her er dog at

Derfor overrasker det mig ikke, at vi me-

miste den, man har kær”

get ofte modtager spørgsmål angående

Denne sætning giver uden tvivl mening

aflivning, og hvad der sker med dyrene

for os alle. At en sorg kan være lige så

bagefter. Igennem lang tid har der været

stor over at miste et dyr, man har kært,

utallige forespørgsler på mindeperlen,

kan være lidt svært for andre mennesker

som er en lille glasperle, hvori asken fra

at forstå. Ikke desto mindre er det virke-

kæledyret smeltes ind.

ligheden for rigtig mange mennesker,
som jeg møder på Aalborg Dyrehospital.

Da kun få katte dør af sig selv af alder-

Det kan være den lille dreng, som blev

dom, vil de fleste katteejere opleve at

født efter hunden og aldrig har oplevet

skulle gå den tunge gang til dyrlægen

en dag uden hunden ved sin side. Det

for at få deres kære dyr aflivet. Således

kan også være den gamle mand, som

starter den store sorg hos os dyrlæger. I

efter at have mistet sin kone, nu kun har

vores dagligdag på Aalborg Dyrehospital

den gamle kat tilbage i hverdagen.

er vi meget bevidste om dette. Vi ved, at
starten på sorgbearbejdelsen er meget

At miste en meget nær ven, også selv

afhængig af, hvordan vi agerer, både

om denne ven er en hund, kat, marsvin,

overfor dyr og ejer. At vi som dyrlæger

mv. kan for nogle mennesker være så

og veterinærsygeplejersker kan gøre en

hårdt et slag, at en egentlig sorgreaktion

forskel.

er tydelig.
Når ejeren har taget det svære valg, så
er det vores ansvar som dyrlæger, at
aflivningen foregår så stille og rolig som
muligt. At ejeren får god tid til at sige
farvel. I dagene efter har nogle mennesker et behov for at gennemgå det
eventuelle sygdomsforløb og aflivningen
igen. Det er helt i orden og er noget, vi
tager os tid til. Sagen er nemlig den, at
det kan være svært at dele smerten med
andre mennesker, der ikke forstår sorgen
over tabet af et kæledyr. Det betyder, at
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Bedste venner
passer på hinanden
FELIS DANICA MEDLEMMER FÅR

10 % RABAT

Katteklubbens opdrættere får 30 dages gratis
sygeforsikring til deres solgte killinger.
Sygeforsikringen dækker 80 % af dine dyrlægeudgifter, og gælder hele livet.
Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

- nu godkendt til kat

når katten er løs
i maven!

Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer
med tredobbelt funktion, der styrker og
understøtter katten tarmbalance

www.bivet.nu/dk
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man kan være meget ensom med sit tab

Intet er forkert. Det, der er vigtig, er, at

og måske endda blive meget mere ked

vi ”efterladte” får de bedste forudsæt-

af det.

ninger for at komme igennem sorgen så
sundt og godt som muligt. For nogle er

På Aalborg Dyrehospital og sikkert hos

en god og rolig aflivning nok. For andre

de fleste andre dyrlæger, er ejer og

er der brug for mere støtte bagefter.

familie meget velkommen til at være

Vi dyrlæger og veterinærsygeplejersker

sammen med dyret hele tiden. Det

kan gøre vores til, at dette bliver opfyldt.

gælder også børn, som vi er specielt

Vi skal dog ikke glemme, at vi alle kan

opmærksomme på, får en omsorg og en

hjælpe blot ved at lægge øre til – også

forklaring, der svarer til barnets alder.

selv om vi ikke altid helt forstår, hvorfor
tabet betyder så meget for netop det

Når ejer ankommer i venteværelset, vil

menneske.

vi forsøge at minimere ventetiden. Det
kan desværre ikke altid helt undgås. I

Vi har på Aalborg Dyrehospital i samar-

sådan tilfælde vil ejer og dyr blive tilbudt

bejde med en glaskunstner designet en

at sidde i et rum for sig selv, da det er

glasperle. Vi kalder den Mindeperlen,

svært at sidde i venteværelset sammen

idet vores glaskunstner smelter aske

med fremmede mennesker, når man er

fra dyret ind i perlen, så det ligger som

meget ked af det.

lette skyer i glasset. Et meget smukt og
unikt smykke, som diskret kan bæres

Først vil katten blive fuldt bedøvet. I

eller gemmes. Mindeperlen kan laves i

løbet af 10-15 min. virker medicinen, og

to forskellige størrelser, og der er mere

katten vil lægge sig stille ned på et blødt

end 24 farver at vælge imellem og kan

tæppe. Herefter indgives en overdosis af

desuden laves med to farver i samme

bedøvelse i en blodåre i forbenet, hvoref-

perle. Mindeperlen leveres monteret på

ter hjertet ganske stille stopper med at

en lædersnor, så du kan bære den som

slå, og katten vil sove ind uden ubehag.

enten halssmykke eller armbånd.

Har ejer brug for at sige endeligt farvel
for sig selv, da forlader vi rummet, og

Mindeperlen er således ikke kun en smuk

ejer får lov at tage den tid, det tager.

måde at holde minderne om sit kæledyr

Forinden har vi sikkert talt med ejer

i live, men også et unikt og flot smykke.

om, hvad de ønsker, der skal ske med
dyret, når det er dødt. Nogle vælger

Mindeperlen er utrolig populær hos vo-

at begrave i egen have eller lignende.

res kunder. Vi modtager bestillinger fra

De fleste vælger dog at lade os sende

hele Danmark og sågar også fra Sverige,

dyret til kremering. Vi har et samarbejde

Schweiz og Japan.

med et dyrekrematorium, hvor dyret vil
blive brændt enten sammen med andre

Mød os på Facebook eller på hjemme-

kæledyr eller separat, hvis ejer ønsker

siden www.mindeperlen.dk, hvor der

dette. Enkeltkremeringen vælges ofte,

er billeder af alle farverne samt praktisk

hvis ejer ønsker, at få en urne med dyrets

information og bestillingssedler.

aske. Hos os ser vi et stigende ønske om
urnekremering.

Hvis du har specielle ønsker til farver eller
andet, er du også meget velkommen til

At sige farvel er en meget personlig ting.
Ingen måde er mere rigtig end en anden.
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at ringe til os på tlf. nr. 98181911.

Junior var den
bedste ven

Jeg husker tydeligt den første dag, vi så

Junior ikke skulle igennem mere.

Junior på katteinternatet. Bare en stor

Jeg havde brug for en lille Junior-ting,

killing på ca ½ år, brun/sort stribet med

som var mere end det billede, der hang

hvide aftegn. Vi ledte egentligt efter en

i stuen, det stykke pels der skulle ligge i

ungkat, der var i de røde eller musegrå

skuffen, og at Junior skulle være begra-

farver, men lille Junior plagede sig ind i

vet i haven. En personlig ting, som jeg

vores favn, så ham måtte vi bare have.

kunne dele med dem, jeg havde lyst til at

En super super sød kat. Altid rar, god til

dele det med.

Af Dolly Toft, katteejer

børn, aldrig bekymret og altid klar til at
slænge sig i sofaen med os.

Jeg synes, at Mindeperlen gav mig alle disse ting. De smukke små skyer af Junior’s

Junior blev desværre kun 6 år. Hans nyrer

aske, i den klare perle og på den sorte læ-

var dårlige, og i et par år var han under

dersnor, er bare et helt fantastisk smykke.

skarp kontrol af nyrernes funktion. Men

Det giver mig mulighed for at have Junior

pludselig en efterårsdag fik han akut

med lidt rundt. Både når det er fordi

nyresvigt. Det blev hurtig besluttet, at

tankerne har været omkring Junior, men
bestemt også når jeg lige synes, glasperlen passer ind i situationen, eller når Junior
bare bæres som et unikt smykke.
Gemt i hjertet, husket i mine tanker, ligger i min have og er stadig med mig flere
gange om ugen
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Tog, kat og
sachertorte
En reportage fra World Show i Wien

Af Pernille Dahlgaard Larsen

Torsdag d. 27. oktober var længe ventet,

Storebælt. Vores to rejsekammerater blev

men alligevel kom dagen på en måde

kontaktet undervejs for at høre, om de

som en overraskelse. Jeg havde i forvejen

også var ramlet ind i samme problem.

pakket alt, der var muligt at pakke, så jeg

Heldigvis kørte deres tog planmæssigt,

ikke skulle stresse og ej heller glemme no-

og vi mødtes alle i Kolding, hvor vi nåede

get vigtigt. Huskesedlen var lavet i ugen

toget til Flensborg.

op til, og jeg prøvede at tænke på alt, som
vi kunne få brug for på turen, for det er

Snart sad vi alle godt i toget, efter at

ikke let at tage hjem og hente noget, når

vi havde været igennem forskellige

toget har forladt perronen.

løsningsforslag vedrørende, hvordan vi
bedst fik os placeret. Det kræver også

Formiddagen var ufattelig lang, og jeg

lidt teknik at finde frem til, hvordan man

gik nærmest og trippede for at putte min

bedst placerer en større kasse med kat,

hankastrat DK Catika’s Mingus i trans-

når denne fylder mere end 1 sæde i

portkassen. Jeg tjekkede huskesedlen

bredden. Pladser var reserveret til os, og

for fjerde gang og blev til sidst enig med

i starten var der mange med toget, så

mig selv om, at når jeg havde pas til både

det var ikke helt let. Heldigvis tog alle mit

kat og menneske, dankort og Mingus,

småstress med godt humør, og vi fandt

så kunne det nok ikke gå helt galt. Anne

ud af det sammen.

(Løhr Schambye, DK Kronhede) havde
nemlig sørget for billetter til os alle.

Med på turen var også Margit Bøgeskov
Thomsen (DK Wimmerhale, aby) og An-

Slottet Hofburg
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Anne og jeg nåede frem til togstationen

nes søster, Benedikte Løhr Wilken. Margit

i Korsør, hvor en overraskelse ventede på

havde ikke selv taget kat med. Hun tog

os, da vi var nået ned på perronen. Vores

med for at netværke og nyde showet,

tog til Kolding var blevet 40 minutter

mens Benedikte tog med som turist for

forsinket, og det betød, at vi ikke ville

at se Wien. Anne, Benedikte og Margit er

kunne nå det næste tog mod Flensborg,

garvede togrejsende, og de har mange

hvis vi ventede på toget til Kolding. En

katteture på cv’et. Dette var til gengæld

beslutning blev hurtigt taget, og få

min første tur i tog med kat, og jeg var

minutter senere sad vi i min bil på vej over

spændt på, hvad Mingus ville sige til to-

SP DK Catika’s Mingus i hænderne på sin
steward, Mathilde B. Bettmo

gets rumlen. Heldigvis tog han det rigtig

Med overnatningen fulgte også morgen-

pænt, og da toget først kom i gang, faldt

mad, så vi var friske og veltilpasse, da vi

han til ro og sov en stor del af turen.

nåede frem til banegården. Friskest var
dog Anne, som havde haft fornøjelsen

Da vi kom til Flensborg, blev der sat

af at stå ude på en kold balkon i ca et

togbus ind, hvilken betød forsinkelse for

kvarter. Vi andre kunne ikke forstå, hvor

os. Vi steg på toget i Rendsburg, og før

hun blev af, så vi trak noget frisk luft foran

midnat nåede vi frem til Nürnberg, hvor

hotellet. Der hørte vi hendes nødråb.

vi havde misset det sidste tog videre

Døren til balkonen var blevet skubbet i,

til Passau. Heldigvis talte Anne med en

og der var intet håndtag på ydersiden, så

flink medarbejder fra Deutsche Bahn

Anne havde fået glæden af at følge trafik-

(tyskernes DSB), som hurtigt tilbød os to

ken i Nürnberg og nyde kulden.

dobbeltværelser på et hotel tæt på banegården samt billetter til et mere direkte

Fredag tog vi derfor på sightseeing i

tog dagen efter kl. 7.30. Glade og lettede

Wien. Vi fik en flot rundvisning af Anne,

ankom vi til hotellet og kunne gå til ro.

som er uddannet historiker, og vi fik

Gladest var nok jeg, da jeg kunne lukke

placeret flere stilarter og tidsperioder.

Mingus ud, og han gik på opdagelse i væ-

Fantastisk var Stephansdom (St. Stephans

relset. Min dejlige gut, som bare tog alt i

Domkirke) i hjertet af byen, og derefter

stiv pote, råhyggede straks og forlangte

tog vi et pitstop ved Hotel Sacher, hvor

nus og kram.

vi fik deres berømte sachertorte – en
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kraftig chokoladekage m. flødeskum til,

var blevet godt installeret i sit bur. Vores

som jeg sent vil glemme. Herefter gik

ring var tæt på dommerbordene, og på

turen forbi statsoperaen og videre mod

disse sad der informationer om dommer

det østrigske palads Hofburg, som er en

og de katte, som skulle til bedømmelse

meget imponerende bygning ved siden

der. Mingus skulle til Sebastian Pruchniak,

af museumskvarteret. Senere mødtes vi

som denne dag havde kategori 3 og 4 hos

til hyggelig aftensmad med nogle søde

sig.

svenske aby-folk.
Hos dommeren startede de med kategori
Endelig oprandt lørdag – dagen for World

3, og de gav sig rigtig god tid. Så god tid

Show 2016. Anne og jeg tog en taxi til

at da klokken blev 16, havde dommeren

Marx Halle i god tid, og sammen med

kun bedømt kategori 3, så farten blev sat

mange andre stod vi i en mørk forhal og

meget op. Mingus er en SOM n, og disse

ventede på, at der blev åbnet. Stemnin-

stod nederst på sedlen.

gen var rigtig god, og alle var glade. Bag

Domkirken St.Stephansdom i hjertet af
Wien

mig kunne jeg høre den let klagende

Inden bedømmelsen havde jeg mødt flere

stemme fra en burmeser, og foran mig

dejlige mennesker, som også har somali.

proklamerede en orientaler, at den også

Vi fik mange gode snakke om racen, og

glædede sig til at komme ind i varmen.

Mingus badede i beundring, hvilken han
rigtig nød. Specielt hans smukke farve

Indtjek gik meget smertefrit, og vi blev

og ticking, dejlige udtryk og lækre pels

ikke udvalgt til dyrlægekontrol, så vi

fik megen ros. Jeg var også rundt og se

kunne gå lige ind og ned til ringen i det

de andres katte, og der var virkelig nogle

nederste venstre hjørne. Stor var spæn-

flotte katte imellem. Mest spændende

dingen, da jeg åbnede kataloget for at se,

var det at møde Krystyna fra Polen, som

om Mingus var alene i sin klasse (2), og

også har kat fra Catika – endda de samme

hvilke andre somali der var tilmeldt. Dom-

linjer.

merfordelingen var dog ikke i kataloget,
så den gik jeg på jagt efter, da Mingus

Christina Busch (DK Calia Cat) med sin
nominerede burmeserkilling, Alba Regia
Baboca
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Endelig blev det Mingus’ tur til at komme

Danskerne havde fået plads i den nederste
ring til venstre. Vi var ikke så mange, men
humøret var højt.

til Sebastian Pruchniak. Jeg præsenterede

sagde intet. Jeg vidste, at den var blevet

stolt min kat velvidende, at jeg havde

bemærket og smilede indvendigt. Jeg

gjort mit bedste for, at han skulle se så

synes, at bumpet er meget charmerende,

lækker ud som muligt. Jeg havde endda

og det er ikke en direkte fejl. Dommeren

fået hjælp af Kenneth fra DK DiKeRo

roste alle Mingus’ fortrin og roste mig for

(tusinde tak), så Mingus strålede, og hans

min klargøring af ham. Desværre var lyset

krave var tør og fin.

ikke forfærdelig godt, da alle dommere
af uvis grund var blevet placeret på den

Pruchniak kiggede op, smilede og bad

langside, hvor der intet naturligt lys var, så

mig sætte Mingus på bordet. Stor ros til

dommeren sagde, at han var sikker på, at

Mingus’ generelle kvalitet. Her var en so-

Mingus havde en rigtig smuk grundfarve,

mali, som ville vise sig frem, og som nød

men at han desværre ikke kunne se den.

at blive beundret. Jeg havde imod sædvane klippet nogle af de store hår i ørerne

Bedømmelsen var hurtigt overstået, og

af, og det viste sig at være godt, da form

trods de pæne ord var jeg ikke sikker på,

og størrelse blev rost og fremhævet. Profil

at det var gået godt. Dommeren havde

og hage var i top, dog kiggede domme-

også fremhævet, hvad der i hans optik var

ren lidt på mig, da han mærkede Mingus’

Mingus’ svageste punkt: kastratdelle. Han

romerbump efter profilens bløde run-

syntes desuden, at Mingus’ hoved var en

ding. Pruchniak smilede, blinkede men

smule for lille i forhold til hans krop, så da
Fredag eftermiddag besøgte vi Hotel Sacher
for at spise deres berømte sachertorte.
Både den og den varme chokolade var lige i
vinkel på en kølig dag.
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Nominerede CH DK Collettos Andrea Berg,
norsk skovkat hun ejet og opdrættet af
Dennis K. Ipsen

Anne spurgte mig, hvordan det var gået,

4, hvilket måske er lidt trist, men dom-

var min første indskydelse, at dommeren

meren var ikke i tvivl om, at Mingus skulle

ikke brød sig om Mingus. Da dommeren

på scenen.

havde bedømt nogle andre somalier, var
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det tid for Best In Variety i kastratklassen.

Stor var jublen hos mig men også hos

Foruden Mingus var der en anden han

de andre søde folk med somali, som var

samt to hunner. Først blev de to hanka-

rigtig glade på mine vegne. Tidligere på

strater sammenlignet, og dommeren

dagen havde jeg mødt ejeren af Mingus’

fortalte, at han foretrak den anden kats

konkurrent, Lisbeth Falling, og vi havde

kondition, fordi pelsen var længere. Til

spøgt med, at vi ville blive glade, bare

gengæld foretrak han Mingus for hans

der kom en somali på scenen. Det blev så

gode teknik, udtryk og farve (han tog kat-

min, og Lisbeth var glad for sit certifikat.

tene med ud i det naturlige lys, hvor han

Det føles så fantastisk godt, når man har

virkelig kunne se grundfarve og ticking).

nogen at glæde sig sammen med, og

Den anden kat var desuden mere polstret

det havde jeg. Ikke blot fra udenlandske

og havde et aflangt ansigt, hvor Mingus’

somali-folk, men også fra mine rejsekam-

er en kile, som beskrevet i standarden.

merater og danskerne i burringen.

Dommeren valgte derfor at sende Mingus

Resten af dagen gik jeg rundt og lignede

videre til BIV med de to damer. Disse var

et flækket græskar. Til sidst fik jeg ondt i

smukke, men sørme om Mingus ikke trak

kinderne, men pyt – Mingus havde været

det længste strå og blev BIV. Hvis Mingus

en stjerne, og han skulle på scenen til

strålede, så var det intet imod, hvad jeg

World Show dagen efter. Om aftenen

gjorde. Så umådelig stolt af min gut,

mødtes vi med de samme svenske aby-

og det blev ikke mindre, da dommeren

folk, og denne gang var vi på et bryg-

valgte at nominere ham til sceneshow.

geri, hvor de serverede rigtig godt øl og

Mingus og den anden hankastrat havde

spareribs. Humøret var højt hos alle, for

været hans eneste hankastrater i kategori

de havde også fået deres kat, en sorrel

abyssinier, nomineret. Vi aftalte at krydse

stewarden præsenterede dommerens

fingre for hinandens katte, og stopmætte

nominerede kat for den pågældende

rullede vi hjem til hotellet.

dommer, for derefter at tage katten op
og præsentere for den næste dommer.

Næste morgen tog vi igen en taxa til hal-

Så kattene gik rundt, mens dommerne

len. Mingus skulle være i sit bur kl. 9, da

med deres Ipads blev stående. Jeg forstår

Best In Show begyndte kl. 10. Det viste

godt, at man på denne måde forhindrer

sig, at kategori 4 var sidst, så jeg havde

dommerne at tale sammen under showet

god tid til at hygge om Mingus (som

og udveksle synspunkter, men jeg må

gerne ville sove) og at hygge med de søde

indrømme, at jeg gerne havde set, at kat-

somali-folk, jeg havde mødt. Det var dej-

ten kunne få lov til at blive stående på et

ligt at få sat ansigt på så mange, som man

bord, og dommerne gik rundt.

har talt med over Facebook. Alle ønskede
Mingus held og lykke på scenen. De ville

Endelig var det tid til kategori 4, og jeg

følge med og heppe, hvilket gjorde mig

gjorde mit bedste for at forberede Min-

varm om hjertet.

gus. I forvejen havde jeg fundet en rigtig
dygtig norsk steward, som havde præsen-

Jeg sad sammen med mine nye somali-

teret en skovkat flot i kategori 2-panelet.

bekendtskaber og så sceneshow. Hver

Mingus kom på plads i god tid, så han

gang, der var en dansk kat på scenen,

fik mulighed for at falde lidt til ro i buret

krydsede jeg både arme og ben, men

inden showet. Værre var det med mig og

denne gang virkede det ikke. Sceneshow-

mine nerver. Da en steward fortalte, at

et tog rigtig lang tid. Det foregik ved, at

dommerne muligvis ville tage en pause
Til Best In Variation og Nomination var der
lavet flotte medaljer med WS-logo. Forskellen ses på metallet samt bagpå, hvor der
står BIV og NOM.
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efter kategori 3, var jeg tæt på at rykke

blev en gentagelse fra tidligere: WW16

håret af mig selv. Der er mange følelser,

WW15 GIP Calenacat’s Amaretto, JW - en

som farer gennem kroppen, når ens kat

OSH a 25.

skal på scenen til så stort et show. Man er
utrolig stolt og spændt, men man er også

Jeg smuttede fra min plads og hentede

nervøs for, at det er for meget for katten,

Mingus, som virkede rolig efter sin tur på

og om den får en god oplevelse.

scenen. Jeg krammede ham og fortalte,
hvor stolt jeg var af ham, og at han ikke

Til sceneshow var der sket en positiv

havde behøvet at hoppe ned fra bordet

ændring i forhold til tidligere World

for at gøre opmærksom på sig selv. Nede

Shows. Når dommerne havde set på hver

i burringen igen fik han rosende ord, nus

kat, gik stewards og katte ned, og det var

og en del godbidder. Han headbuttede

kun verdensvinderen, som igen kom op

mig og lagde sig så roligt i kurven. Op-

på scenen. Dette sparede mange katte

fyldt af glæde over min kat sad jeg lidt på

for alt den hurlumhej, der opstår, når

min stol og reflekterede over weekenden.

verdensvinderen bliver afsløret. Publikum

Mette Usbeck med sin nominerede maine
coon-hankastrat, DK Sivkjærs Cuba Libre

larmer, og der bliver spillet meget høj

Jeg havde mødt nogle rigtig flinke men-

musik. Jeg synes, at det var et rigtig godt

nesker og fået nye kontakter, og Mingus

nyt tiltag.

var blevet beundret og rost. Vigtigst af
alt var dog, at han havde fået nogle gode

Så gik sceneshow for kategori 4 i gang.

oplevelser og taget alt, jeg bød ham, med

Den første verdensvinder blev en smuk

godt humør.

og maskulin somali fra FI*Kharn-Ka, og
sikke vi alle jublede over en somali som

Dagen efter rejste vi hjem med tog, og

verdensvinder. Så kom hunkattene, og

denne gang forløb alt planmæssigt. Anne

endelig derefter hankastraterne. Mingus

og jeg tog bilen fra Kolding til Korsør,

hang smukt i armene på Mathilde, og

og da Mingus og jeg igen trådte over

han klarede fint at blive båret rundt til de

dørtærsklen til vores lejlighed, smilede

forskellige dommere. De var i alt 9 hanka-

jeg bredt. Det havde været en rigtig god

strater. Da duoen nåede frem til Louis

tur, men det er nu rigtigt, hvad man siger:

Coste, skete der dog noget uventet. Plud-

Ude godt, hjemme bedst.

selig stod Mingus på scenegulvet. Hjertet
truede med at flyve ud gennem halsen på

Jeg vil gerne sige stort tillykke til alle

mig, men stewarden holdt hovedet koldt,

danskere, som fik deres katte nomineret

tog Mingus op i sin favn, krammede ham,

og vist frem på scenen, og stort tillykke

og præsenterede ham så for den næste

til verdensvinderne! Tak til alle jer, som

dommer. Mingus’ reaktion var et miav til

heppede på os, som fulgte med, og som

dommeren. At han gerne ville gå mere

sendte os en tanke i løbet af weekenden.

på opdagelse, blev dog ikke respekteret
af hverken dommere eller steward, og da

Hvad med den aby som blev nomineret?

han havde været hele vejen rundt, gik de

Han vandt ikke, men til gengæld kom

ned fra scenen.

han med os hjem i toget. Her i Danmark
venter en hunkat på ham, og det, må man

Jeg havde i forvejen set, hvilke katte der

sige, er vel heller ikke helt tosset, når man

var nomineret, og jeg vidste, at det ville

er hankat.

blive et rigtig svært panel. Derfor var jeg
heller ikke overrasket, da verdensvinderen
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Hvor går vi
hen, du?
– som skærmtrolden Hugo sagde –
dengang i 90’erne

Refleksioner over konsekvenserne af

lerede erfaret. FIFe, der består af alle os

FIFEs nye udstillingskategorier

medlemmer, har spillet hasard, og det er

Skærmtrolden Hugo begav sig hver

vi umiddelbart nødsaget til at acceptere,

lørdag ud på en farefuld færd gennem

eftersom flertallet har talt og banet den

4 forskellige labyrinter. Nogle gange

nye vej.

Af Jørgen Billing

klarede han det, andre gange kun delvist
og i visse tilfælde led han en grusom

Dette er dog ikke ensbetydende med, at

skæbne. Den følgende lørdag var han

jeg stiltiende vil se til, og derfor vil jeg i

klar igen i sit TV- program, - sådan som

det efterfølgende forsøge at redegøre

det jo forholder sig i den fiktive verden.

for mine synspunkter og bekymring ift.

Ganske anderledes står det til i den virke-

det nye tiltag, og måden det er gjort på.

lige verden, når der f.eks. spilles hasard,
der kan være en langt mere risikabel af-

Ved dette års begyndelse havde FIFe

fære. Definition af ordet hasard i flg. Den

besluttet, at der skulle gennemføres

Danske Ordbog:

en ændring af de gamle kendte udstillingskategorier. Det betød en særlig

”Sætte noget værdifuldt på spil i et

ændring for kategori I og IV, hvor der var

risikobetonet forehavende.”

tilføjet andre racer end de tidligere under

Det er denne form for spil, der er min

det gamle kendte udstillingssystem.

association, når jeg med stigende be-

Vi har gennem årene 2014 og 2015 hørt

kymring reflekterer over konsekvenserne

på beslutningstagernes begejstrede

af den nye kategoriopdeling for racekat-

anbefalinger af den nye model, der hviler

tene på vores udstillinger. Her tænker jeg

på et kvantitativt lighedsprincip som

navnlig på kattene, der tilhører kategori

det eneste kriterium. Med andre ord var

I og IV.

hensigten at fordele racerne i kategorier,
hvor der forventedes at blive en tilnær-

- Og hvor går så racekattene fra den

melsesvis lige stor mængde konkur-

”gamle” kategori I og IV så hen?

rerende katte, med den underliggende

Sikkert ikke til et sted jeg kunne ønske

bevægegrund, ”at det var for nemt at

mig, og flere er allerede foruroligende

opnå titler i de gamle kategorier I og

hurtigt på vej ud i ”labyrinten”, hvorfra

IV.”

nogen ikke vil vende tilbage, har vi al-

”Dream on”- dette kan kun være ud-
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tænkt/eller udtalt af personer, der aldrig

er forberedt på forandringen, desto

solut ikke fremmende for kattesporten,

har opdrættet en kategori I eller IV kat!

bedre vil de være i stand til at håndtere

der i forvejen er presset af tilbagegang i

Tværtimod vil jeg som opdrætter, udstil-

den, og desto bedre vil forandringen

disse år. Det er trist, at opdrættere giver

ler og dommer mene, at det faktuelt

forløbe, jo bedre bliver resultatet.

op og forsvinder, fordi ændringerne af

kræver katte af en relativt høj kvalitet at

de gamle kategorier – I og IV ikke er gen-

opnå gode resultater på udstillingerne,

Hvis organisationen ønsker at lykkes

nemtænkt, og der ikke er oplyst tilstræk-

eftersom navnlig disse kategoriers stan-

med en forandring, må den sørge for at

keligt om ændringernes konsekvenser.

darder er særdeles gennemarbejdede,

være ”klædt på” til opgaven.

De ændrede dommerkompetencerne

entydige og detaljerede.

Dermed er det organisationens ansvar

har ligeledes en ikke ubetydelig andel i

at være godt forberedt og bidrage til,

dette. Men indtil videre sker der kun det,

De grundlæggende vilkår for de 2 kate-

at forandringsprocessen forløber som

at ingen gør noget og synes at håbe, at

gorier i FIFe er således blevet ændret,

planlagt, herunder at håndtere de

alt falder til ro, og tilstanden accepteres.

og forandringen får nok mere omfat-

varierende reaktioner på forandringen.

tende konsekvenser, end de fleste havde

Dette indebærer også, at de ansvarlige

forestillet sig. Selv om ændringer og

skal have indsigt i:

omstilling er en del af alles hverdag, så

•	Hvilke reaktioner der må forventes i

forekommer nogle mere indlysende og

forbindelse med forandringen?

meningsfyldte end andre. Fælles for alle

•	Hvorfor man sommetider oplever

ændringer er, at de i større eller mindre

modstand i forbindelse med foran-

grad påvirker den eksisterende praksis

dringen?

og det eksisterende normset i en kortere

•	Hvordan er organisationen indstillet

Overordnet set
fremstår den nye
kategoriopdeling
som en stude
handel, der ikke
er gennemtænkt

eller længere periode, som regel med

over for forventelige; men uforudsi-

en vis grad af usikkerhed og utryghed til

gelige følger og reaktionerpåforan-

følge. Forandringer kan på længere sigt

dringen. Er der i den forbindelse vilje

forbedre eller forringe, og det sidste er

og kapacitet til justering undervejs i

Ændringen giver de i forvejen trængte

min største frygt. Jeg kan kun håbe, at

processen og hvordan?

katte endnu dårligere betingelser for at

jeg ikke får ret i mine bekymringer.

overleve som racer,idet de ikke længere

Kattemiljøet er blevet udfordret på

Vi reagerer alle forholdsvis ens, når vi

definerer sig selv ud fra deres egne

udstillingsfronten med usikkerhed og

møder forandringer, men der er forskel

kategorier og ej heller bedømmes af

utryghed ift. forandringens omfang, og

på, hvor kraftigt vi reagerer, hvilket bl.a.

specialister, som har foretrukket disse

navnlig i kategori I og IV, hvor det vil vise

hænger sammen med den indflydelse,

kategorier udfra en grundlæggende

sig, hvilken betydning det vil få for den

forandringen har på den enkelte.

interesse for racerne, og med en tilgang

enkelte opdrætter og udstiller fremad-

som kunne være et benefit.

rettet. Racerne inden for de 2 kategorier,

I relation til denne sammenhæng er der

der i forvejen har en relativt begrænset

allerede opdrættere, der er hørt op med

Der opleves, og det bliver italesat af

genpulje, kan i værste fald blive truet på

at opdrætte grundet den nye kategori-

dommere, at man udelukkende vil have

deres fremtid, hvilket man naturligvis

opdeling, og dermed deltager de selv

kompetencen på kategori I og IV, fordi

ikke håber bliver tilfældet.

samme naturligvis heller ikke i udstil-

man har måttet give afkald på kattera-

linger. Dette er tydelige eksempler på, at

cer, som man har mere interesseret for.

Der findes omfattende forskning

de forandringer, der er indført, ikke lever

Udsagnet er rationelt forståeligt, men

omhandlende ændringsstrategier, og

op forventningerne, og reaktionerne

det giver ikke en grundlæggende accept

en af grundlæggende betingelse for en

taler deres eget tydelige sprog. Man kan

fra de gamle kategori I og IV opdrættere

succesfuld forandringsproces er god

blot konstatere, at opmærksomhed på

og udstillere, der udmærket kan vurdere

planlægning. Sagt med andre ord:

konsekvenserne fra organisationens side

bedømmelsernes kvalitet i relation til

lader en del tilbage at savne.

standarden. De har været bedre vant, og

Jo bedre forandringsprocessen er forberedt og planlagt, og jo bedre aktørerne

32

man skal ikke forklejne udstillernes evne
Det er sørgeligt, beskæmmende og ab-

til vurdere, at deres katte ikke længere i

samme grad dømmes af dommere, som

den sammenhæng skal blot nævnes en

har den grundlæggende interesse i disse

lille men bestemt ikke uvæsentlig detalje

En ”ommer” bliver det desværre nok ikke

”svære” racer, eller som nogen udtryk-

omkring mønstre og farver, hvor sko-

til, men et svagt håb om at man i fremti-

ker det: ” brænder for disse racer, og har

lingen inden for kategori I er langt mere

den bliver bedre til at forberede, udvikle

en personlig samt historisk indsigt og

omfattende end i kategori II.

og skabe noget, som ikke giver mod-

fornemmelse for detaljen, bl.a. gennem

stand - men giver mening og retning,

egne erfaringer med årelangt opdræt”.

Det fremstår således, at man i den nye

som alle bedre kan leve med. Havde vi

Et eksempel kan være, når den erfarne

kategori I og IV har fået skabt 2 katego-

bare været en del af den fiktive verden

dommer med det dybtgående kendskab

rier, hvori udstillingernes bedste katte af

som ”Hugos”, for så ville der altid være

udtaler om et ungdyr: ”Det er fine spot-

højeste kvalitet som oftest befinder sig.

et nyt forsøg, men realiteterne er nu en-

ter for en chokolade-orientaler på dette

Så det er måske lykkedes at få skabt en

gang, at ”der er sat noget værdifuldt på

udviklingstrin, for det er ikke nemt at

kategoriopdeling, hvor antallet af delta-

spil i et risikobetonet forehavende”. Hvis

fremavle”, hvorimod den uerfarne dom-

gende katte er nogenlunde ens, men der

der mod forventning skulle være mod

mer udtaler: ”Vi vil jo gerne have bedre

er også skabt grobund for, at udstillere

og mandshjerte til at erkende, at den nye

spotter – så jeg vælger den anden (som

og opdrættere af katte i kategori I og IV

kategoriopdeling er fejlslagen, så er der

er fuldfarvet sort, dvs. uden spotter)”.

demotiveres og reduceres betydeligt i

måske et lille håb for en genoptagelse af

Den første dommer har tydeligvis kend-

antal.

arbejdet med forbedringer, – hvem ved?

skab til racens betingelser. Lad os med

– men tiden er knap!

det samme slå fast, at de reaktioner, jeg

Man registrerer tillige andre sideef-

Der er efter min mening behov for en

hører, udelukkende handler om skuffelse

fekter af ændringerne, og kategori II er

systematisk analyse af den nuværende

over bedømmelsernes kvalitet og ikke,

tydeligvis også ved at miste ”pusten”,

praksis og en kvalitetsvurderingen af

som nogen vil hævde, om at være så-

idet der ikke den samme opbakning ved

ændringerne for at få et samlet overblik

kaldte ”dårlige tabere”. Problematikken

BIS-afholdelsen længere. ”Det virker

over konsekvenserne. På baggrund heraf

er i dette tilfælde meget dybere og langt

som om, at det er blevet meget lettere

må der udtænkes og gennemføres mål-

mere kompleks, hvilket jeg efterfølgen-

at opnå BIS’er i denne kategori”, udtaler

rettede forbedringer, der sikrer stabilitet

de vil komme nærmere ind på.

flere udstillere af disse racer.

og kvalitet på flere niveauer i organisa-

At man oven i købet har sænket kravene

tionen, - og i særdeleshed dem der vedr.

til den uddannelse, som skal gennem-

Overordnet set fremstår den nye katego-

dommerkompetencer og kategoriopde-

føres for at kunne dømme de tidligere

riopdeling som en studehandel, hvor det

linger inden for udstillingssystemet. Alt

kategori I og IV katte, gør ikke fremtiden

tilsagte formål efterleves en stykke vej

sammen med det formål at medvirke

mere gangbar for disse racer. Så fra at

endnu, men man har ikke gennemtænkt

til at fremme kattesportens vilkår og

være kategorier der rangerede højt

strategien, med mindre den har til for-

racekattenes kvalitet og fremtid.

kvalitativt, er de gamle kategori I og IV

mål at eliminerede gamle kategoriI og IV

katte devalueret til, ja man kan fristes

katte fra udstillingerne, hvad tydeligvis

- Og her på falderebet en lille, men

til at benævne dem ”laveste kaste” -

allerede er ved at ske. Som før nævnt har

ikke desto mindre - nok så væsentlig

samlet set. En sådan kulturændring har

dette nøje sammenhæng med incita-

iagttagelse apropos hasard. Jeg har

stor betydning for os som udstillere og

mentet til at opdrætte.

ikke opdrættet de sidste par år, og ved

opdrættere, og den opleves af mange

en tilfældighed fik jeg for kort tid siden

af de involverede som en reel trussel

Og hvad vil jeg så med dette indlæg,

lejlighed til at læse bagsiden af det nye

mod racerne fra de gamle kategorier.

udover at gøre opmærksom på, at det

stamtavleomslag, og med denne så-

En trussel som allerede har sat sine spor,

ikke var godt nok at tænke kategori-

kaldte sundhedserklæring har katteorga-

idet der foretages et stort antal bedøm-

erne ind i mængdestatistikker. Man har

nisationen utvivlsomt bidraget yderli-

melser af de gamle kategori I og IV katte,

fuldstændigt overset de fundamentale

gere til begrænsning af både opdræt og

som er ganske misvisende og så markant

forhold for disse racer - og har dermed

genpulje.

forskellige fra tidligere under de gamle

medvirket til devaluering af dem, fordi

forhold, hvor dommerne havde en an-

de ikke længere er forstået på den måde,

den forståelse og tilgang til disse racer. I

som FIFe tidligere vægtede dem.
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Historien om
DK Shadowpaw’s
Keyser Soze
Af xxxxxxx

Historien om Keyser Soze starter tilbage

der tærede på hende. Vi var meget

i 2014, hvor vi ventede vores 11. kuld,

spændte på de kommende killinger,

K-kuldet, med spænding. Den vordende

men samtidig begyndte tvivlen at nage.

mor var vores egen Shadowpaw’s Bling-

Kunne hun klare fødslen og killingerne?

Bling (BB) og faderen SC DK Julle-Kris’

Nu begyndte vi faktisk at håbe på, at der

Donovan, DVM, som vi havde været så

ikke var mere end 2-3 killinger.

heldige at få lov til at låne. Vi havde tidligere lånt Donovan til Bling-Bling’s mor,

Fødslen

hvor vi var utrolig tilfredse med resulta-

BB fødte på dag 63. Hun startede med

tet. Formålet med parringen mellem BB

veer kl 16 og fødte den første killing et

og Donovan var at give os en hunkilling

kvarter efter. BB ordnede killingen, og

med bedre sølv og show-temperament

den kom til patten. Så kom nr. 2 og 3 så

end moderen. Resten af killingerne

hurtigt efter hinanden, at moderkagen

skulle, efter ønske fra hankatteejeren, gå

fra nr. 3 ikke kom med ud. Her begyndte

ud til kæl.

det at gå galt. BB udvandrede. Det var
tydeligt, at det her, det syntes hun godt

BB havde tidligere lavet et kuld på 3 kil-

nok, var overvældende. Jeg måtte i gang

linger, hvor alt var forløbet efter bogen,

med at frigøre killingerne fra fosterhin-

og hun havde været en eksemplarisk

der, rense luftveje og tørre dem. Imens

mor. Vi havde ingen grund til at tro, at

satte Martin vores sturdi habitat op.

denne gang skulle gå helt, helt anderle-

Killingerne blev lagt ind i den, BB blev

des. Vi blev klogere…

installeret hos dem, og det hele blev
lukket til, så hun ikke kunne stikke af.

Den søde ventetid

Jeg mærkede hende igennem og kunne

BB’s drægtighed forløb uden problemer.

mærke mindst 1 killing mere. BB holdt

Dog tog hun ikke så meget på, og vi

en lille pause, mens killingerne fik noget

snakkede om, at vi skulle være glade,

modermælk. Der var nogenlunde ro på.

bare der var to killinger, så de i det mind-
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ste kunne holde hinanden varme. Ca.

Så fortsatte fødslen. 3 killinger mere

14 dage før termin bemærkede vi, at BB

kom der. Da den sidste killing kom kl.

faktisk virkede noget tynd. Hun havde en

21, var både BB og jeg noget opgivende.

mægtig appetit, og vi begyndte at fodre

6 killinger! Alle med en fødselsvægt

hende med alskens lækkerier for at få no-

mellem 111 og 123 g. Ikke nogle små

get vægt på hende. Da hun ellers opførte

nogle. Moderkagen fra den 3. killing kom

sig fuldstændigt normalt, regnede vi

også ud, så der var styr på den del af det.

egentlig bare med, at det var killingerne,

BB fik en opstrammer i form af KMR og

æggeblomme, og da alle killinger havde
fundet en plads i mælkebaren, gik jeg i
seng.
Den første uge
Allerede ved midnat begyndte problemerne. Der var megen uro i fødekassen.
Jeg stod op og opdagede, at BB sad i den
fjerneste ende af fødekassen og kiggede
ud. Hun gad ikke killingerne. Hun ville
bare ud af den sturdi! I fire timer prøvede
jeg at få hende til at lægge sig hos killingerne, inden jeg resignerede og gik
ned og varmede noget flydende KMR.
Killingerne fik alle noget KMR, og der
blev ro på.
Roen varede nogle timer. Kl. 7 stod
jeg op og vejede killingerne. 1 havde
taget fint på. Resten holdt vægten.
Ingen panik. BB skulle jo lige i gang med
mælkeproduktionen. En havde taget
på, så noget mælk måtte hun jo have.
Jeg fodrede igen killingerne med KMR,
og det fortsatte jeg så med hver 3. time
hele dagen. Og natten med. Ja, faktisk
hele ugen. BB fik aldrig mere mælk, end
hvad 1 killing havde brug for. Her stod vi
så med 6 killinger og en mor uden mælk.
Lykkeligvis havde jeg ferie den første
uge. Fodringen stod på hver 3. time.
Heldigvis var alle killingerne ret gode

om de var teknisk gode. Jeg havde slet

var jeg ved at tude af frustration over de

til at tage mælken fra engangssprøjten.

ikke ville kigge på dem. Tænk hvis de

stort set ikke tog på!

Det er et nørklearbejde at få mælk i så

ikke overlevede! Der var en sølvpige

små killinger, uden at de får det i den

imellem. Jeg kunne næsten ikke bære,

Vi begyndte at bemærke en liflig duft

gale hals, men det gik. De tog bare ikke

der skulle ske noget med hende.

i fødekassen og senere i soveværelset.

på. Hele min ferie gik jeg rundt som en

Ikke nok med at BB ikke havde mælk nok

zombie med mælkepletter på tøjet og en

Jeg startede på arbejde igen. Vi gik

til killingerne, så ordnede hun dem heller

alarm, der ringede hver 3. time døgnet

over til at fodre hver 4. time. Jeg fik en

ikke. Alle, der har prøvet at stå med små

rundt. Hver nat sov vi med ørepropper,

mødetid, der passede med, at jeg kunne

killinger, ved, hvor blanke og lækre de er

da killingerne skreg meget. Der var ikke

nå at fodre kl. 3 om morgenen. Så måtte

i pelsen, og hvor godt de dufter. Vores

megen nattesøvn.

Martin fodre kl. 7 og 11, og så var jeg

K-kuld så nussede ud, og de duftede

hjemme til at fodre kl. 15, 19 og 23, og

absolut ikke. De lugtede. Af abegrotte!

Et par uger i helvede

så startede det hele forfra kl. 3 næste

Vi kom igennem den første uge. Alle 6

morgen. Killingerne spiste godt. De blev

Det er først, når man står med hele

killinger levede endnu. Andre spurgte,

vejet 2 gange dagligt, og 2 gange dagligt

arbejdet selv, at det går op for en, hvor
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meget arbejde en kattemor faktisk laver.

menageriet til Annette og Steffen. Da vi

Hun fodrer killingerne, hun soignerer

kørte derfra, var det med en blanding af

dem, og hun sørger for de kommer

lettelse og dårlig samvittighed. Lettelse

af med afføring og tis. Vores killinger

over at lægge ansvaret fra os og dårlig

manglede alt det.

samvittighed over at dumpe det på Annette. Vi havde sagt til hende, at hun ikke

Vi udviklede et samlebåndsarbejde, hvor

skulle veje killingerne hver dag (ingen

jeg fodrede en killing, og Martin nulrede

grund til at demoralisere hende også),

den på maven, så den tissede. Vi blev så

men bare gøre sit bedste for at holde

effektive, at vi kunne klare alle 6 killinger

dem i live. Så håbede vi ellers, at Annette

på 20 minutter. Hver gang en lille killing

kunne have held med at lære dem at

skal af med afføring, er dens mor der til

spise vådmad og gå på bakke, mens vi

at rengøre den bagi. BB’s killinger klap-

var væk. Man har jo lov at drømme!

pede bare halen ned over numsen, så de
fik en indtørret prop, som forhindrede vi-

Åh, velsignede nattesøvn! For første

dere afgang af afføring og tis. Det betød,

gang i 3,5 uger kunne vi sove igennem.

af vi ud over mad og mavenulring også
måtte vaske de små killinger bagi for at

I gang igen

få opløst kagen under halen. Det blev

Efter en forrygende dejlig uge på Kreta

nogle gange til bad 3 gange dagligt af

kom vi hjem med fornyet energi. Vi tog

6 killinger. Ud over fodring hver 4. time.

ud for at hente BB og killingerne. Killin-

Plus skiftning af underlag i fødekassen 3

gerne sad der og kiggede på os, nussede

gange dagligt – og så lige en 37 timers

i pelsen og med madrester smurt ud i

arbejdsuge oveni!

hele femøren. Men de levede, og det var
det vigtigste!

Jeg begyndte efterhånden at ligne en
hængt kat. Det eneste, der holdt os

Vi startede op med mælkefodring igen

oppe, var, at for hver dag vi holdt de 6

(dog kun 3 gange dagligt) og supplerede

killinger i live, så var vi en dag tættere på

med vådmad (torskerogn blandet op

der, hvor de kunne spise selv og bruge

med KMR). Det gik slag i slag med at

kattebakke.

lære dem at spise og bruge bakke. Vi
begyndte at se lysere på det.

Et pusterum
Da killingerne var 3,5 uger, skulle vi af

Vi havde fået adskillige henvendelser

sted på en ferie til Kreta. Dårlig planlæg-

på killingerne, men vi havde besluttet

ning, men ferien havde været planlagt

folk ikke kunne komme og se dem, før

og bestilt i efteråret. Vi skulle af sted

de var mindst 6 uger gamle. Så håbede

med et vennepar og drøftede, om vi

vi, de var begyndt at ligne almindelige

skulle aflyse. Vores rigtig gode katteven-

killinger og ikke noget, der var rullet i

inde, Annette Preuss, havde tilbudt at

torskerognsmos. Det var også noget

tage BB og killingerne den uge, vi skulle

af en opgave at få taget de ugentlige

være væk. Vi syntes godt nok, det var en

billeder til hjemmesiden. Det krævede

stor opgave at lægge på hendes skuldre,

noget kreativt lyssætning og beskæring

men samtidig var vi ved at køre helt i

af billederne.

sænk efter 3,5 uger uden søvn.
Undervejs prøvede vi at få en af de
Vi endte med at køre ud med hele
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andre hunkatte til at interessere sig for

killingerne i håb om, at de kunne få lidt
moderlig omsorg, men uden held. Det
var først, da vi rykkede dem ned i stuen,
at de andre hunkatte kom til. Så gik både
Angel, Fiji og Enya i gang med at ordne
dem, og vi kunne ånde lettet op. Ved 6
ugers alderen var vi kommet dertil, at
vores killinger faktisk lignede killinger
og spiste mad selv samt brugte bakken
uden problemer. Vi begyndte at tro på
det.
Hvad nu?
Selv om BB spiste godt, tabte hun sig stadig. Et par ture til forskellige dyrlæger og
vi fik besked på, at hende kunne vi lige
så godt aflive; hun kunne falde død om,
hvad øjeblik det skulle være. Vi tænkte;
hvad med killingerne? Bliver de syge? De

ville gå med andre med hjem. Da han

Motorvejskatten

var på det tidspunkt 6 uger gamle. Efter

ydermere var en ualmindelig flot kat,

En lørdag aften i starten af maj 2015

en snak med dyrlægen besluttede vi at

ville der være risiko for, at nogle simpelt-

fik jeg en sms fra Annette, som havde

holde killingerne hjemme til 16 uger, så

hen ville vælge at tage ham. De fik også

passet killingerne, da vi var på ferie. Hun

de kunne nå at blive færdigvaccineret,

at vide, at han ikke var vant til børn, og

havde lige læst en historie på Roskilde

og deres immunsystem var bedre udvik-

at de på sigt nok skulle overveje en kat-

Internats Facebook-side om den her sølv-

let. Så måtte vi bare håbe på, at eventu-

teven til ham, da han var en killing med

grå norske skovkat ved navn Keyser, som

elle killingekøbere var tålmodige.

krudt i bagen.

de havde fået indleveret lørdag morgen,
efter at en dame havde samlet ham op

Killingekøbere

Familien snakkede godt for sig og vir-

på Køgebugt Motorvejen. Da han både

Da killingerne var omkring 6 uger, var de

kede enormt sympatiske, så de fik lov at

var øretatoveret og chippet, kunne de

efterhånden så pæne, at vi kunne være

købe Keyser. De ventede spændt på, at

nemt finde ejerne, som kunne fortælle,

bekendt at vise dem frem til interes-

killingerne blev 16 uger, så de kunne få

at han havde været væk i næsten 4 uger.

serede killingekøbere. Der havde været

Keyser hjem, og den store dag oprandt,

Var det Keyser Soze?

en del henvendelser på killingerne, og

hvor killingerne endelig flyttede til deres

specielt på Keyser Soze, en fin sortsølv

nye hjem.

makrel tabby bicolour.

Jeg kan huske, at jeg svarede Annette, at
det havde jeg svært ved at forestille mig,

Familien var vældig glade for deres lille

da jeg ikke havde hørt et pip fra Keysers

Der kom en super sød familie og kiggede

killing, og jeg fik mails fra tid til anden

ejere om, at han skulle være blevet væk.

på Keyser, som de havde forelsket sig i

om, hvor sød og dejlig han var.

Der står jo i vores købskontrakter, at vi

på billederne. De snakkede om, at han

skal have besked, hvis der sker katten

skulle have mulighed for at komme ud i

Til nytår fik vi nytårshilsen fra Keyser og

deres have, og jeg kan huske, vi snak-

fik at vide, at han kom ud i sele, da de var

kede om kattesikret have og om at tage

bange for, nogle ville tage ham. Jeg poin-

Jeg gik dog hurtigt ind på Facebook og

ham ud i sele. Jeg gjorde opmærksom

terede her endnu en gang, hvor tillids-

kunne med det samme konstatere, at

på, at han pga. sin opvækst var utrolig

fuld han ville være over for fremmede.

det bestemt var Keyser Soze, historien

tillidsfuld over for fremmede, og at han

noget.

omhandlede.

nok ikke var en kat, som ville egne sig til

Da Keyser fyldte 1 år, fik jeg igen hilsen

at gå frit uden opsyn, da han simpelthen

fra ham, og alt var fint.

En dame havde opdaget ham i midter-
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rabatten på Køgebugt Motorvejen, og

storie, så jeg sendte gemalen af sted for

kastrater. Men vi havde ikke selv pladsen

selv om hun var meget bange for katte,

at hente Keyser hjem, mens jeg gjorde

til Keyser, så han blev pakket i en trans-

havde hun stoppet bilen og samlet ham

en løbegård klar. Da Keyser jo havde væ-

portkasse, og vi kørte til Nordjylland for

op og indleveret ham til Roskilde Inter-

ret på springtur i næsten 4 uger, kunne

at se, om Keyser kunne finde sig til rette

nat, som hurtigt kunne finde frem til de

vi ikke bare lukke ham ind til resten af

i det jydske.

overlykkelige ejere, som i mellemtiden

husets katte.

havde anskaffet sig en anden kat.

Man må sige, at det gik over alt forDa Martin kom hjem med Keyser,

ventning. Keyser flyttede ind, og Jacky

Noget rystet over den historie kontak-

fortalte han, hvordan Keyser åbenbart

gik i gang med at fede ham op. Han var

tede jeg Keysers ejer den lørdag aften

havde været stukket af masser af gange

jo håbløst bagud i vægt og størrelse i

og skrev, at det var godt, at de havde

og blandt andet også gik ned til den

forhold til hans to brødre. Så sommeren

fået ham tilbage, men om de dog ikke

lokale Imerco, hvor han hjemmevant

gik vist mest med at få Keyser tilbage i

kunne passe lidt bedre på ham? Svaret

spadserede ind i deres frokoststue.

kondition. Han faldt hurtigt ind i flokken

kom prompte. Hvad jeg mente med det?

hjemme hos Jacky efter at været blevet

De passede skam fint på ham, men det

Keyser blev installeret i en af vores løbe-

var ham, som var helt umulig og blev

gårde. Han fik et hurtigt sundhedstjek og

ved med at stikke af. De mente faktisk,

en loppekur. Han var tynd og pjusket og

Keyser på udstilling

at han slet ikke kunne lide dem, og han

manglede totter hist og pist. Desuden

Jacky udstiller sine katte, og Keyser

rev også datteren, og de var bange for

havde han et kattebid på halen. Men

skulle selvfølgelig med. Det var jeg me-

hun ville få grimme ar eller blive revet i

egentlig var han i forbløffende god stand

get spændt og nervøs over, for hvordan

øjet. Det var lidt andre toner, end hvad

af en kat, som havde været på fri fod i

ville han tage det? Og hvad med hans

jeg tidligere havde fået oplyst i diverse

næsten en måned. Vi gætter på, at han

øretatoveringer? Ville det trække ned i

mails, og det virkede lidt som om, de

noget af tiden må have boet hos andre.

dommernes øjne?

Efter test for diverse lidelser og tid i

Jeg kan huske, at Jacky sendte mig en

sat på plads af hendes hunkastrat.

syntes, at det var en fejl ved katten, at
han gik på eventyr.

karantæne prøvede vi at integrere Keyser

sms med spørgsmålet: ”Hvordan er

Jeg prøvede i løbet af søndagen at

i flokken herhjemme. Det stod hurtigt

Keyser at bade?” Tror jeg nåede at tænke

spørge, om de dog ikke kunne kattesikre

klart, at han var en kat, som der slet ikke

Øh… inden der dukkede en mms op med

haven, men de mente, at et 2 meter

var blevet sat grænser for eller opdraget

et billede af en meget våd Keyser og

højt plankeværk burde være nok, og de

på. Han havde meget svært ved at forstå

teksten: ”Det tog han fint.” Friskt og fan-

havde også snakket om at lade Roskilde

et nej, og specielt de fertile hunkatte

tastisk med en killingekøber, som bare

Internat finde et nyt hjem til ham.

havde svært ved at styre ham. Vi blev

sådan kaster sig over udfordringerne.

nødt til at finde et andet hjem til ham,
Da den mail tikkede ind, skrev jeg

men hvor?

mandag morgen at hvis de overvejede at

I september 2015 debuterede Keyser på
udstilling. Han tog det i stiv pote og var

finde et nyt hjem til Keyser, så ville vi da

En frelsende hånd

sød og charmerende på dommerbordet,

hjertens gerne komme og hente ham og

Ind fra højre kom Jacky Ludwig, som

og han blev belønnet med et CAP. På

selv finde et nyt hjem til ham. Især fordi

havde købt Keysers to brødre, Kahlua og

hans 3. udstilling blev han sørme også

det faktisk også står i vores købskon-

Kopi Luwak. Hun tilbød at tage Keyser,

NOM og tog en stemme på scenen over

trakt, at hvis man ønsker at komme af

for han skulle da over og bo hos sine

sin bror, som blev BOB 1.

med katten igen, skal vi have besked.

brødre og tumle med dem. Hun havde
desuden en meget bestemt hunkastrat,

Nøj, hvor var jeg stolt! Min lille motorvej-

Igen faldt svaret prompte. Kunne vi

som hun godt mente kunne sætte

skat, som vi havde flasket op fra fødslen

hente ham samme dag?

Keyser på plads. Jeg var lidt tøvende, for

og som havde gået så meget igennem,

Jacky ville gerne starte opdræt, og jeg

kunne klare sig på show! Jeg kan huske,

På dette tidspunkt var jeg rimeligt oppe

syntes egentlig ikke, hun skulle starte sin

at jeg lavede en lille sejsdans, mens jeg

at køre over hele denne her motorvejshi-

opdrætskarriere med at fylde huset med

sang ”Keyser fik en stemme. Keyser fik
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K-kuldet vil altid betyde en masse for os,
og det er vigtigt for os, de har det godt.
Knirke døde desværre af tarmslyng i
august 2015.
Kobe trives super og har en stor, indhegnet have at boltre sig på.
Koi flyttede hjem til os i forår 2016, da
hans ejer ikke kunne have ham mere.
Han fik et nyt hjem i sensommeren og
har det super.
Kahlua fik en dødsdom af dyrlægen en
søndag aften i juli 2015, men Jacky fik en
second opinion, og Kahlua har det fint i
en stemme.” En eller anden sagde; Ja, ja,

taktet mig, så vi kunne få taget hånd om

dag. Han går hjemme og hygger sig med

men Kopi blev BOB1. Ja da, og det var

situationen. Der er så mange faktorer,

sine brødre.

også flot, men Keyser fik en stemme!!!

der spiller ind, hvor det kunne være glip-

Siden har Keyser været med på en del

pet, og enden på historien var blevet en

Kopi er en succesfuld showkat, med pt.

hel anden.

17 NOM og 12 BIS, siden han gik i åben

shows, og han er i dag GIP. Han har også

klasse.

været på scenen flere gange, og jeg er

Status

simpelthen så pavestolt, hver gang når

Vi har lært en del af denne her historie.

Og skønne Keyser Soze lever et forrygen-

jeg ser ham stå der oppe på scenen med

Vi har lært at være meget mere kritiske

de og sikkert katteliv. Han har adgang

høj haleføring.

med, hvem vi sælger kat til. Vi er be-

til stor løbegård og kan lege med sine

gyndt at google folks adresser, så vi kan

brødre og husets andre katte. Han har

Jeg kan ikke lade være med at tænke på,

vurdere, om de bor et sted, hvor vi synes,

knyttet sig til Jackys datter, Michelle, og

hvor meget han har gået igennem, og

det er forsvarligt, at en kat kan komme

det er fantastisk at se kemien mellem

hvor galt det kunne være gået.

ud. Vi er stadig kritiske med at sælge til

disse to på udstillinger.

fritløb, men vi ved også, at folk jo bare
Han kunne være endt som splat på

kan sige, at katten selvfølgelig skal bo

Efterskrift

motorvejen, men han klarede sig over til

indenfor.

Der er rigtig mange holdninger og

midterrabatten.

meninger om det med at lade katte løbe
Vi har erkendt at man kan skrive nok så

frit, og at det er kattens natur at rende

Tænk hvis han ikke var blevet samlet op.

mange formaninger i købskontrakten;

frit. Det er vigtigt at huske på, at man

Det var immervæk en person, som var

der vil altid være nogle, som ikke over-

skal holde sine dyr på sin egen matrikel.

bange for katte, som stoppede og sam-

holder dem.

Dette gælder også katte. Der er nok

lede ham op. At han overhovedet kunne

rigtig lang vej igen for at ændre folks

samles op, skyldes jo nok det faktum, at

Og hvad med Bling-Bling? Jo, hun lever

han er flasket op og ekstremt venlig over

skam endnu i bedste velgående. En skrap

for mennesker.

antibiotikakur og en masse TLC fik hende

Man kan se mere om katten i det fri

på fode igen. Hun er i dag 6,5 år og har

på http://dyrefondet.dk/nyheder/vis.

Tænk hvis Roskilde Internat ikke havde

haft et kuld killinger mere. Det klarede

htm?nid=200

postet historien på Facebook. Eller hvis

hun i fin stil; sikkert fordi hun denne

Annette ikke havde set historien og kon-

gang kun fik 4 killinger.

holdninger til katte og det frie katteliv.
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Katte trives
langtfra altid
bedst ved at
komme ud
af Michelle Garnier, katterådgiver

”Et godt katteliv er et udeliv”, er en sej-

løs på egen hånd. Så lang tid tager det

livet myte. Mange antager nærmest per

for katten at indsamle og justere de lyde,

automatik, at katte har brug for udelivet

varmestrømme samt syns- og lugteind-

for at få dækket deres fysiske, sociale og

tryk, den modtager fra dens nye miljø.

sanselige behov, men faktisk ville mange

Derefter skal de sansede impulser ar-

katte reelt få et langt bedre liv ved at

rangeres i et indre tredimentionelt kort,

blive indekatte eller at gå ud i løbegård.

som katten danner i hjernen. Først når
kortet er lagret, kan katten bruge det til

HUSK

Det er langtfra altid synd for katten, hvis

at udforske området og komme hjemme

•	At katte også har et tilknyt-

den ikke kommer uden for hjemmet,

igen.

ningsgen. Det har videnskaben

snarere tværtimod. Først og fremmest

dokumenteret.

er det meget individuelt, hvad der er

Desuden er det ikke bare ligetil at flytte

•	Ikke at samle en fremmed kat op

godt for den enkelte kat. Det er altid en

og kende sit nye miljø: Katten behøver

på din cykel eller i din bil for at

god idé at få afklaret, hvilket materiale

lang tid til at opfatte, om der er eksem-

”hjælpe” den på vej. Den vil miste

der ligger latent i den pågældende kat.

pelvis en eller to kørebaner uden for dens

orienteringen og ikke kunne

Hvordan er socialiseringsperioden for-

nye hjem, om der er en tankstation i

finde hjem ved egen hjælp.

løbet, og er den præget på andre katte,

nærheden, og om der er mus eller andre

hunde eller på mennesker? Hvorvidt kat-

byttedyr i det buskads, der står rundt om

hvis de ikke bliver dræbt i trafik-

ten er blevet flyttet inden for de første

hjørnet osv.

ken.

tre måneder af dens liv kan også have

•	At katte kan leve op til 20-25 år,

•	At sikre at din kat får opfyldt sine

stor betydning for dens senere psykiske

Når katten orienterer sig i et nyt område,

sociale behov hjemme. Hvis kat-

robusthed over for udeliv og alle foran-

vil dens indledende bevægelser typisk

ten er i både sanselig, fysisk og

dringer i miljøet. For det er ingen tvivl

foregå ud af et udgangspunkt, som er

social balance, vil den være bedre

om, at udelivet kræver mange ressour-

hjemmet, der hvor reviret er. Efterhån-

til at orientere sig i lokalområdet

cer, og der findes mange farer i det fri.

den vil området blive større og større, og

og bedre til at finde tilbage.
•	At det er langtfra alle katte, som
har det bedst som udekatte.

katten vil efter noget tid få sig en rimelig
Et nyt miljø er en stor udfordring

fast rute, for katten typisk ikke er den

Når man flytter en kat, skal man vente

eneste, der færdes i området. Jo hurti-

fire til otte uger, inden man slipper den

gere katten lærer hvem og hvornår de

andre katte, dyr og mennesker færdes,

Derfor er chip og øretatovering vigtige.

vil dens sikkerhed opretholdes.

den klar til at tage imod nye indtryk, og
den vil respondere hensigtsmæssigt. At

Nogle katte kan blive stressede, hvis

tage katten i favnen og gå uden for med

Katte er ikke født med en gps i

nærområdet er præget af f.eks. mange

den og vise den omgivelserne er en træ-

hjernen

børn, hunde eller andre katte. En kat,

ningsøvelse man skal gennemføre i alt

Katte bevæger sig meget, og det er ikke

der tvinges til at færdes ude i et sådant

10-15 gange. Man skal sørge for, at kat-

tilfældigt, at der i dag lever katte nær-

ugunstigt miljø, vil opleve en næsten

ten også er afslappet, når man igen tager

mest overalt på jorden. Katte har altid

permanent stresstilstand, som den kan

den ind, også for ens egen skyld. Katte

fulgtes med os mennesker, når vi rejste

have vanskeligt ved at komme ud af

har klør og tænder, og det er ikke sjovt at

jorden rundt for at udforske, handle eller

igen. Det miljø, som katten færdes i i

have en angst kat i favnen. På den måde

immigrere. Men selv om katte gennem

dag, er ganske anderledes end det miljø,

kan man også se, om katten har lyst til at

tiden er kommet vidt omkring, skal vi

som katten oprindeligt kommer fra, og

opleve udeliv, eller om den kun ønsker

ikke tro, at en kat er født med en indbyg-

der kommer flere og flere elementer,

en ting: At komme hjem igen.

get gps. Mange ved ikke, at en kat først

som katte skal kunne håndtere for at

udvikler sin stedsans, når den er omkring

kunne have det godt som udekat. En kat,

Ikke alle naboer elsker din kat

otte måneder gammel, og så tager det

som desuden er lyd – og bevægelsessen-

Næste trin er at gennemføre korte spad-

yderligere de nævnte fire til otte uger,

sitiv vil have det svært udenfor, og den

sereture i nærområdet med katten er i

inden den udformer sit indre lokalkort.

vil blive påvirket kontinuerligt af mange

sele. Det er på det tidspunkt, at man kan

Hvis en kat, der skal flyttes, på forhånd

fænomener, som giver manglende hvile

overveje, om det overhovedet er fornuf-

har set veje, togskinner, skoler, hunde

og med tid kronisk stress.

tigt at lade katten færdes alene i det fri

eller parkeringspladser vil den selvføl-

på et senere tidspunkt. En løsning med

gelig være bedre rustet til at imødegå

Træning til udelivet

voliere, løbegård eller fortsatte ture i sele

de samme elementer i sine nye omgi-

Hvis man ønsker at forberede sin kat på

vil hyppigt være et rigtig godt alternativ.

velser, hvis disse er succes oplevelser og

et delvist udendørsliv, kræves en stor

Lovgivningen siger, at man skal holde

ikke forbundet med angst og frygt. På

indsats og en tilvænningsperiode på mi-

sine dyr på egen matrikel, og det kan ens

samme måde vil den hurtigere og nem-

nimum tre måneder almindeligt. Katten

nabo kræve skal opretholdes.

mere finde tilbage, hvis den er socialt

skal selvfølgelig allerførst vænne sig til

tæt knyttet til sin ejer eller til eventuelle

at blive holdt i armene på et menneske.

Den nyligt publicerede repræsentative

andre dyr i hjemmet. Der skal være moti-

Det element er også vigtigt for at kunne

spørgeskemaundersøgelse gennemført

vation for at vende tilbage til sit hjem, og

få den til dyrlægen, for at kunne pleje

af forskere fra Københavns Universitet,

er hjemme ikke godt nok, vil katten finde

dens pels og for at kunne klippe dens

har dokumenteret, at hele 27 procent af

et nyt hjem.

klør. Også tandundersøgelse kræver,

danskerne mener, at fritgående katte er

at katten er vant til at blive holdt af et

et problem. Oven i købet kan hver femte

Et fjendtligt nærområde stresser din

menneske. Det er en tilvænning, som

dansker slet ikke lide katte. Derfor er der

kat

jeg mener, bør være obligatorisk for alle

en stor sandsynlighed for, at flere af dine

Nogle enkelte katte har lært at benytte

katteejere.

naboer slet ikke sætter pris på, at din kat

tog eller andre køretøjer til at komme

løber frit omkring. Som katteejer skal

endda langt omkring. En kat, der har lært

Så følger en proces, hvor man gradvis vi-

man være klar over de gener, som katten

at tage med et tog, kan tilsyneladende

ser katten det miljø, som den til sidst skal

kan afstedkomme. Det er ikke rime-

stå af på en helt anden station uden at

kunne færdes i på egen hånd. Man skal

ligt, at ens kat bruger den sandkasse,

miste orienteringen, men det er de fær-

præsentere den for udelivet, mens den

områdets børn leger i, som toilet, og

reste, der kan den slags, og der kræver

er oppe i højden. Hvis man sætter katten

hvis har man en fertil kat, vil katten med

ganske meget rutine til at kunne det. Der

ned på jorden, er den sårbar, men hvis

stor sandsynlighed strinte op ad naboers

er mange historier om katte, som netop

man holder den i armene, vil den føle sig

døre, måtter eller måske inde i deres

ikke kunne finde hjemme igen og ender

tryg. Man kan mærke, at den bliver tung,

hjem, hvis de lader et vindue stå åbent.

på dyreinternatet af samme grunde –

fordi dens muskler slapper af. Det er en

langt væk fra deres oprindelige hjem.

god indikator for, at katten er rolig. Så er
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Et godt katteliv kan være et indeliv

Det kan godt være, at det er kattens

et særdeles fleksibelt dyr. En kat kan

De mulige konsekvenser af naboernes

naturlige adfærd at færdes ude, men vi

sagtens trives med at komme ud på en

vrede over for en kat kan i værste fald

menneskers liv og de omgivelser vi har

altan, en løbegård eller med at blive luf-

være gruopvækkende. Nogle folk kan

i dag, er ikke de samme, som dengang

tet i en sele, også en tidligere udekat vil

finde på at køre generende katte ud i en

katten blev domesticeret for 8-9.000 år

i over 90 % af tilfældene sagtens kunne

skov og slipper dem løs, og i en del for-

siden. Katte bliver i stigende omfang sel-

omstille sig til at blive indekat. I dag er

færdende tilfælde bliver katte ligefrem

skabsdyr for mennesker, der bor i byer.

der samlet set rigtig mange grunde til at

pint, skadet eller dræbt af mennesker.

De bliver profileret som nemmere og bil-

overveje, om man overhovedet bør lade

Dertil skal lægges, at mange katte dør

ligere husdyr end hunde. Katteejere skal

sin kat færdes ude alene.

i trafikken. Statistikkerne fortæller, at

i stigende omfang lære at udvise hensyn

der dør 70.000 katte i trafikken hvert år,

til andre mennesker i samme boligom-

og at de fleste katte vil blive kørt ned,

råde, for kattens eget bedste.

inden de er 3 år gammel eller over 10 år.
Det betyder, at unge og ældre katte er

Det er i den forbindelse nok værd at

sårbare i forhold til trafikken.

huske på, at katten i virkeligheden er

Nekrolog over Ruth Brynnum
1928-2016
Kattesporten i Danmark har mistet en ildsjæl inden for avl

At arbejde med avl inden for tre racer førte til et stort

af chinchilla og shaded silver perser og exotic.

kattehold – også for stort. Ruth begyndte i 1997 at holde

Ruth kom ind i kattesporten via sin datter, der udstil-

”ophørsudsalg”. Hun stoppede helt med at avle british

lede chinchilla persere sidst i 60´erne. Det første kuld

shorthair, men perser og exotic holdt hun ved at udstille

med stamnavnet Maya blev født i 1975 – det sidste 40 år

og opdrætte. Man var ikke i tvivl om, at Ruth elskede sine

senere. Hvor mange killinger det blev til i årenes løb, var

katte højt. Når man så hende sidde og nusse på en udstil-

ikke noget Ruth talte om, men hun vidste det sikkert. Ruth

ling, eller hørte hende fortælle om de katte der havde en

gik op i at lave sunde katte med et sødt udtryk. Mange af

særlig plads i hjertet, så var der stolthed og glæde i øjnene.

Ruths katte har nået en høj alder og har haft de smukkeste

Ruth gav sig i kast med flere facetter af kattesporten.

smaragdgrønne øjne.

Hendes navn dukker op i forbindelse med flere bøger om

Ruth opdrættede udelukkende chinchilla persere indtil

katte f.eks. Politikens Kattebog af Alice Emborg, hvor Ruth

start 80´erne, hvor en fremmed kat fik held med at parre

tilskrives bl.a. genetikafsnittet. Hun har haft katte der har

2 af hendes katte. Det satte Ruth i gang med avl af sølv

deltaget i både film og musikvideoer – og ikke mindst har

briter og exotic. Jeg har engang hørt, at Ruths avlsarbejde

Ruth været trofast udstiller på Roskilde Dyrskue. I 1981

førte til en stramning af FIFe´s avls- og registreringsregler,

blev hun formand for Danmarks første specialklub – Dansk

da det lykkedes hende at få novicegodkendt og registreret

Silver Katteklub – en post hun (på nær et enkelt år) bestred

killinger fra samme kuld som både perser, exotic og british

indtil 2010, hvor jeg tog over. Herefter fortsatte hun 5 år

shorthair. Hvorvidt det er sandt, ved jeg ikke. Men med

som bestyrelsesmedlem, indtil hun desværre ikke kunne

den stædighed Ruth besad, skulle det ikke undre mig.

klare sig i eget hjem længere.

Sandt er det i alt fald, at der i dag kan spores katte med

Ruth sov ind onsdag d. 2.11.16.

stamnavnet Maya i 4 forskellige racer – for nu hvor hun
alligevel var i gang, kunne hun da også lade et par katte
indgå i tilblivelsen af burmilla.
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Æret være Ruths minde.

Stamtavlens
”bagside” – eller
medaljens?
– og nogle konsekvenser heraf
I KatteMagasinet nr. 1 – 2016 bragte Felis

lider af medfødte abnormiteter”

Danica en artikel med overskriften, ”Øget

•	Hårløse katte (undtaget de nuværende

fokus på sundhed i katteavlen”
Underoverskriften lød: ”Felis Danicas
stamtavler har fået ny bagside. Læs her

Af Jørgen Billing

godkendte racer: Sphynx, Don Sphynx
og Peterbald)
•	Katte med deformiteter i fødderne

hvad dette betyder for dig som opdræt-

eller forbenene, f.eks. polydactylisme

ter.”

eller oligodactylisme (for mange eller
for få tæer)

Ved første øjekast, og for dem der blot
skimmer en tekst, handler dette om

•	
Katte som har andre medfødte diskvalificerende fejl.

sundt katteopdræt i sammenhæng med

Se tabellen http://www.felisdanica.dk/

nogle ændringer på stamtavlens bagside,

Organisation/LoveRegler/FIFeregler/

og som teksten lyder, ”blot en præcise-

dkudstilling/udstil_s10.aspx hvori der

ring af allerede gældende regler”eller som

skelnes mellem: Diskvalificerende fejl,

nævnt i artiklens afsluttende sætning:

ikke certifikat – givende og ikke excellent-

”Alt i alt er der egentlig ikke noget nyt

givende fejl.

i det.”
I det efterfølgende fokuseres der på
Ved nærlæsning af artiklen bliver det

diskvalificerende fejl.

imidlertid klart, at de omtalte ændringer

Som nævnt omhandler vedtægt 3.6.3

af stamtavlens bagsidetekst fremstår

ikke noget forbud mod avl på disse katte,

mere foruroligende, end man måske

men derimod en erklæring om ikke at

umiddelbart skulle tro. Det drejer sig

ville støtte opdræt på katte med andre

navnlig om den omtalte udvidelse af

medfødte misdannelser og diskvalifice-

teksten, der er benævnt ”Sundhedserklæ-

rende fejl.

ring”, også kaldet en ”avlsgodkendelse”.

I modsætning hertil stilles der i flg. den

I artiklen hedder det bl.a.: ”Vi valgte

nye stamtavles sundhedserklæring bl.a.

derfor at udvide bagsiden og præcisere

krav om, som det hedder i et af punk-

allerede gældende regler”

terne:
• At katten er fri for medfødte anoma-

I flg. FIFes avls- og registreringsregler

lier, så som entropion, ectropion, po-

3.6.3 hedder det således: ”FIFe vil ikke

lydactyli (for mange tæer), oligodactyli

støtte eller opfordre til avl på katte, som

(for få tæer), døvhed, blindhed, struk-
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turelle fejl på skelettet inkl. rygsøjle og
brystkasse.

klinikstempel med autorisationsnummer.
Således har der indfundet sig en fortolkning, som fremstår indforstået, og op-

Den engelske oversættelse af samme

drætternes avlskatte, også dem der skal

tekst er tilsyneladende ikke i overens-

sælges som killinger til udstilling og avl

stemmelse med den danske tekst, idet

både inden- og udenlands, er afhængige

den er om end mere restriktivt formule-

af den enkelte dyrlæges fagkompetence

ret. Teksten lyder som følger: -----“that

og fortolkning af skeletfejl m.m.

the cat has no apparent congenital

Her skal blot nævnes nogle få eksempler

anomalies including, but not limitid to

fra tabellen over diskvalificerende og

entropion, ectropion etc. ------“

generelle fejl:

Oversat til dansk ”-----ingen tilsyneladende

3.3. Over- eller underbid på mere end 2

medfødte anomalier inklusiv, men ikke

mm.

begrænset til entropion, ectropion etc.-

7.2. Enhver haledeformitet f.eks. et

----”. Dette kan vel udelukkende forstås

knæk eller en knude.

derhen, at det understreges yderligere, at

Disse fejl er ikke diskvalificerende og

alle medfødte anomalier og skelletale fejl

medfører udelukkende, at katten ikke kan

er omfattet, eller med andre ord er: ”så

opnå et certifikat. Den kan oven i købet

som” fra den danske tekst er oversat til

få tildelt excellent, men i følge den nye

”inklusiv, men ikke begrænset til”

stamtavle er der risiko for, at katten
bliver diskvalificeret hos dyrlægen.

Hvorfor man har valgt at nævne rygsøjle
og brystkasse særskilt vides ikke, men

I de nationale stambogsføringsregler –

definitionen på et skelet er utvetydig og

1.3.2 – omtales krav til fremlæggelse af

lyder: Skelettet er en fællesbetegnelse

attester for han– og hunkatte før eller

for alle knogler, som udgør ”stativet”

under registrering af kuld. Hverken reglen

i kroppen hos alle hvirveldyr, herunder

eller den nuværende navlebrok-/kryptor-

mennesker og katte. Således er både

chid- og høreattest omfatter tilføjelser

kattens kranium og hale naturligvis

svarende til den nye stamtavlebagsides

også omfattet af skelettet.

sundhedserklæring, og hvordan skal
opdrætterne forholde sig til dette? Endvi-

I artiklen står skrevet:”Lad os med det

dere kan man komme i tvivl om, hvordan

samme slå fast, at det er IKKE små,

man som opdrætter skal forholde sig til

ubetydelige halefejl, der tales om. Fokus

påkrævet dokumentation, når der benyt-

gælder fejl, som på den ene eller anden

tes hankat ved parring i udlandet?

måde kan blive et problem for katten. Det
kan små ubetydelige halefejl ikke, så det

Hvordan skal en opdrætter agere, hvis en

må være op til dyrlægen at vurdere om,

importeret en killing viser sig at have en

den er et reelt problem eller ubetydelig.”

”ubetydelig” fejl, som den danske dyr-

Denne fortolkning af reglerne er hverken

læge ved den senere sundhedsundersøge

nævnt i FIFes avls- og reg.regler eller i

lse/”avlsgodkendelse” finder betydelig?

de nationale, og den fremgår heller ikke
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af stamtavlens bagsidetekst til brug for

Vedtægterne, den nye praksis og det

dyrlægen. Dyrlægerne må vel ret beset

indforståede synes at stå i misforhold

forholde sig til teksten i sundhedserklæ-

til hinanden, eftersom der tydeligvis –

ringen, i særdeleshed når det indbefatter

trods påstanden om det modsatte – er

deres attestation, i form af underskrift og

indført en stramning af reglerne, uagtet

de formelle forretningsgange i relation til

konstateret, give anledning til en konflikt,

de, men en vis del af de såkaldt usunde

vedtægtsændringer nationalt.

eftersom udstilleren kan fremvise en

problemer hos kattene har formentlig

sundhedserklæring, der er i modstrid

fået disse prædikater på formodninger og

Sundhedserklæringen er ikke så enkel

med dommerens fund. Hvorledes skal

ved overlevering samt mytedannelse.

endda, for afhængig af tidspunktet for

dommerne forholde sig til dette?

Mange opdrættere kan berette om fejlfrie

undersøgelsen befinder killinger sig i

kuld i flere generationer fra en han- eller

særdeleshed på forskellige udviklings-

Dommeruddannelsen omfatter bl.a. ind-

hunkat med såkaldte ”småfejl”, herunder

trin. Skeletvariationer, så som flade

gående læring omhandlende verificering

f.eks. lidt skæve tænder eller næser, der

patella’er(knæskaller) og usikre hale-

af fejl, herunder de diskvalificerende, og

kan være et par mm skævere end omtalt i

knæk, ligesom kranieproportioner og

dette ansvar er så vidt vides ikke formelt

FIFes fejlliste.

navnlig mundforhold samt tandskift er

fjernet fra dommernes funktions- og

alle forhold, der er under udvikling, og

ansvarsområde?

dermed ikke har opnået deres endelige

Er det sådanne katte, der med i øvrigt
sunde egenskaber skal udelukkes fra avl?

tilstand. Eksempelvis lukker knogler-

For de opdrættere, der ønsker at neutrali-

Intensionerne med FIFes nuværende

nes vækstzoner sig først fuldstændigt

sere killinger, kan det nye tiltag få en ikke

avlsregler var og er, så vidt vides fra impli-

omkring 10 mdr.s-alderen, og som sådan

uvæsentlig betydning, eftersom værdi-

cerede, at skabe et regelsæt, der er tilpas

er det af gode grunde uhensigtsmæssigt

fuldt avlsmateriale jo nødigt skal gå tabt

forebyggende og fremmende for sundt

at vurdere bl.a. skeletforhold på ikke-

i bestræbelserne på at fremme sundhe-

katteopdræt af alle racer, eksisterende

udvoksede katte. Den kyndige dyrlæge

den, som det hedder.

som nytilkomne, under hensyntagen til

vil angiveligt stille sig kritisk til opgaven,

varsomhed med begrænsninger, der kan

og den utrænede vil måske oven i købet

Sundhedsbegrebet er også en interes-

medføre negativ indflydelse på de enkelte

registrere fejl, der er tvivlsomme eller ikke

sant størrelse, som man ikke sjældent ser

racers genpulje.

tilstedeværende for at være på den sikre

anvendt politisk, men hvorledes defineres

side. Ganske vist er erklæringen tænkt

sundhed, og har vi formentlig kun en vis

Efter alle disse overvejelser står vi tilbage

som en status afgivet på den pågældende

evidens for de forskellige påstande om,

med den så velkendte bekymring for de

dag for undersøgelsen, men validiteten

hvad der er sunde katte eller ej?

”små” racer i særdeleshed og de op-

af undersøgelsen og konsekvenserne for

I hvor mange tilfælde har vi pålidelig

rindeligt naturlevende racer, herunder

dyrlæge og opdrætter er betænkelig.

evidens for arvegang og betydningen af

persere og siamesere. Er genpuljenblevet

Hvorledes skal opdrætteren i øvrigt

medfødte defekter?

udfordret yderligere, eller?

forholde sig til dette, når vedkommende

Der er nok bred enighed om, at nogle

skal tage stilling til udvælgelse og salg af

sygdomme og defekter er åbenlyst usun-

Som nævnt synes den nye ”sundheds-

killinger til udstilling og avl?
Endvidere forekommer der at være et
andet praktisk problem i sammenhæng
med varierende fund ved gentagne
dyrlægeundersøgelser, f.eks. 2 – 3 killingeundersøgelser, og det er den plads,
der er afsat til en enkelt undersøgelse på
stamtavlens bagside. Det forekommer jo,
at dyrlægen gør fund, der er i modstrid
med en forudgående normal undersøgelse.
Den nye sundhedserklæring har ligeledes indflydelse på dommernes praksis.
Eksempelvis kan en evt. verificering af
en skeletfejl, som dyrlægen ikke har

Toonscat’s Jumanji
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Dyrlægens påtegninger
Sundhedserklæring

ID:

med henblik på avl; gældende for alle racer

Hermed attesteres at ovenstående kat er undersøgt for nedenstående:
•
For hankattes vedkommende at begge testikler er korrekt placeret i pungen.
•
For begge køns vedkommende:
•
At katten er fri for navlebrok.
•
At katten er fri for medfødte anomalier, så som entropion, ectropion, polydactyli (for mange
tæer), oligodactyli (for få tæer), døvhed, blindhed, strukturelle fejl på skelettet inkl. rygsøjle
og brystkasse
•
At katten er sund og rask, herunder ikke har problemer med vejrtrækningen.
Bemærk: denne erklæring er baseret på en fysisk undersøgelse af katten og er udtryk for kattens
status på den dag, hvor den undersøges.

Health statement for breeding cats, all breeds.

Ja

Nej Testikler korrekt placeret?

Ja

Nej Fri for navlebrok?

Ja

Nej Kan katten høre?

Ja

Nej Katten fremstår sund og rask?

Correctly placed testicles?
No signs of umbilical hernia?
Can the cat hear?
The cat appears healthy?

Dyrlægens notater /
Comments from the veterinarian:

It is hereby confirmed that the above cat has been examined and the following specific areas have
been checked:
•
That the cat, if male, has normal testicles, both descended into the scrotal sac.
•
That the cat does not show evidence of umbilical hernia
•
That the cat has no apparent congenital anomalies, including, but not limited to, entropion, ectropion, polydactyli, oligodactoly, deafness, blindness, or deformities of the bone structure, rib cage,
chest (flat chest), and spine.
•
That the cat appears healthy in every other respect, and has no respiratory problems.
Please note: The above statement is based on a physical examination of the cat and represents the
status of the cat on the day of examination.

Ovenstående erklæring kræves for katte, der er registreret hos og skal anvendes i avl i
Felis Danica, jfr. Felis Danicas og FIFes avls- og registreringsregler.
Vær opmærksom på, at der for visse racer er yderligere krav til DNA og/eller ultralyds
undersøgelse for at katten må anvendes i avl.
Fuld oversigt kan ses på www.felisdanica.dk. Disse tests samt chipmærkning og attestering af sundhedsattesten skal udføres inden katten anvendes i avl første gang.

Dyrlægens stempel og underskrift
Stamp and signature of veterinarian:

Dato / Date ___________________

erklæring/avlsgodkendelse”at være en

En forsigtig formodning i denne sammen-

sig, og forskning viser med al tydelighed,

væsentlig udfordring ift. de gældende

hæng må være, at detaljeringsgraden ift.

at ”flere øjne generelt ser bedre end få”.

regler i FIFe samt nationalt, men anta-

katteområdet i sagens natur er forholds-

gelsen kan naturligvis være fejlagtig, og

vis begrænset, og begrebsrammen vedr.

Nogles øjne vil da også registrere nogle

dette må overlades til medlemmerne og

sundhed i katteavl fortolkes relativt bredt

sproglige og tekstmæssige detaljer i

opdrætterne i kattesporten at afgøre,

og forskelligt afhængigt af aktørernes ud-

sundhedserklæringen på stamtavlebagsi-

eller? Såfremt medlemmerne skulle vise

dannelse, interesser og baggrundsviden.

den, som med fordel kan tilrettes.

sig at være enige i denne problematik,

Det ville være interessant at blive delag-

kan man kun håbe, at det vil komme til

tiggjort i omfanget og resultatet af et

- Og her til sidst en refleksion over denne

udtryk – ikke mindst på de kommende

evt. samarbejde mellem Felis Danica og

og andre artikler, der undertiden kan

generalforsamlinger.

Dyrlægeforeningens Sektion vedrørende

læses i KatteMagasinet.

Hund, Kat og Smådyr, SvHKS, som må

Tidsskriftet er tilgængeligt for offentlighe-

I artiklen omtales en række møder

formodes at være parterne, der arbejder

den, og fra tid til anden falder tankerne på

mellem Felis Danica og repræsentanter

på det detaljerede niveau rent administra-

”tonen”i nogle af artiklerne, der publi-

for Fødevarestyrelsen. Det kunne være

tivt. Man kan fantasere meget om alle

ceres. I denne artikel kan man bl.a. læse:

ønskeligt, om det fagrelevante indhold

de nævnte møders hyppighed, form og

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i

fra disse møder ville tilflyde kattespor-

indhold, og endnu bedre ville det være,

kattesportens bestyrelse fra tid til anden

tens medlemmer. Det er jo et velkendt

hvis realiteterne bliver kommunikeret ud

har taget os til hovedet i ærgrelse over, at

faktum, at et højt informationsniveau kan

til medlemmerne via tilgængelige refera-

enkelte opdrættere ganske enkelt avler

medvirke til at fremme engagementet

ter og artikler.

på hvad som helst, uden tanke for kattens

hos de berørte. Så vidt det forstås er Felis

sundhed.”

Danica repræsenteret ved de omtalte mø-

Det er måske ikke ofte forekommende,

der mellem Fødevarestyrelsen, Dyrlæge-

men der findes ikke desto mindre ek-

Et andet eksempel er: ”En del af dem har

foreningen og organisationer omfattende

sempler på, at synspunkter og ideer fra

sikkert heller aldrig læst avls- og registre-

produktions- og kæledyr af mange arter.

”menigheden” har ført noget godt med

ringsreglerne.”

46

Endvidere kan man læse: ” – det kommer

på bekostning af Dansk Kennel Klub. Så-

3.6.3, herunder ”Oversigt over diskva-

kun til at gøre en forskel for de opdræt-

danne eksempler giver anledning til nogle

lificerende og generelle fejl” i hht. FIFes

tere, der ikke rigtigt selv kan finde ud af

etiske overvejelser, som det naturligvis

udstillingsregler,

det.” Det forekommer desuden irrelevant

må være op til den enkelte at vurdere.

http://www.felisdanica.dk/Organisation/

og upassende at anvende en halv spalte

LoveRegler/FIFeregler/dkudstilling/ud-

i KM på bl.a. at fremhæve kattesportens

Kilder:

stil_s10.aspx

prioriteringer ift.diskvalificerende fejl

FIFes avls- og registreringsregler 3.6 og

Felis Danicas stambogsføringsregler 1.3.2

Svar til Jørgen Billing

paragraffen på bordet, så vi alle ved, hvad

værktøj, der kan bruges, når katte udvæl-

der er tale om:

ges til avl, hvad enten man selv beholder

Af Bette Lind, formand FD

§3.6.3 Cats suffering from congenital

én, eller en kat sælges til anden side til avl.

abnormalities (FIFe Breeding & Registra-

Alene Jørgen Billings indlæg viser med al

Debat er godt – det er bare lidt ærgerligt,

tion Rules)

ønskelig tydelighed, at der er behov for at

når debatten finder sted på et forkert

FIFe will not support or encourage

FU sørger for bedre oplysning om hvilke

grundlag.

breeding with cats sufering from congeni-

katte, det er tilladt at bruge i avl. Stamtav-

tal abnormalities, for example:

lebagsiden er i øvrigt kommet til verden

•	hairless cats (except the current recog-

i samarbejde med Dyrlægeforeningens

Det fremgår af indlægget, at Forretningsudvalget ikke har spurgt opdrætterne.

nised breeds: Sphynx, Don Sphynx and

Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr,

Forretningsudvalget henvender sig som

Peterbald)

SvHKS, som fik nogle ændringer indført,

regel til opdrætterne via hovedklubber og

•	cats with deformities of the feet or

før deres formand – på et møde i Føde-

specialklubber. Hovedklubbernes repræ-

legs, for example polydactylism or

varestyrelsen - sagde god for bagsidens

sentanter i FU var med til at lave den nye

oligodactylism (too many or too few

udformning, og påtog sig at sikre, at sek-

bagside, og resultatet blev præsenteret

toes)

tionens medlemmer blev informeret om

for Specialklubberne, på det årlige møde

•	cats having other congenital disqua-

denne nye attest. Omtalen af bagsiden er

mellem FU og Specialklubber i januar

lifying faults (General Part to the

inkluderet i et notat fra Fødevarestyrel-

2016, uden at dette gav anledning til

Standards)

sen: ”Notat om møde vedrørende avl af

kommentarer.
Det fremgår ligeledes, at der, på trods af

Such cats:

familie- og hobbydyr den 6. januar 2016”.

•	
are not allowed for breeding

Mødet den 6. januar var det afsluttende

•	
cannot be sold as breeding cats; a

møde om emnet. Notatet ligger hos

hvad FU har meldt ud i artiklen i Kattema-

breeder selling such a cat must send

hovedklubbernes FU repræsentanter.

gasinet nr. 1-2016, skulle være tale om, at

a request to their FIFe member for a

Mener man som opdrætter, at der er

FU stiller højere krav til opdrætterne end

“breeding restriction” to be put on

for mange katte, der bliver omfattet af

the pedigree

§3.6.3, er det ikke bagsiden af stamtav-

FIFe. Jørgen Billing skriver: ”Som nævnt
omhandler vedtægt 3.6.3 ikke noget

•	
cannot be promoted or advertised

len, der er problemet, men at man ikke

forbud mod avl på disse katte, men deri-

Det er altså den sidste del af paragraffen,

er enig med FIFe i hvilke fejl og mangler,

mod en erklæring om ikke at ville støtte

som bliver sprunget over – den del, hvor

man vil acceptere hos avlskatte. Felis Da-

opdræt på katte med andre medfødte

der uden undtagelse nedlægges forbud

nica er til enhver tid forpligtet til at gøre

misdannelser og diskvalificerende fejl. ”

mod at anvende de katte i avl, der er

en indsats for at sikre, at de eksisterende

omfattet af §3.6.3, samt forbud mod at

regler overholdes, og det er den indsats,

Det er desværre faktuelt forkert.

sælge sådanne katte til avl, foruden at det

der har resulteret i den nuværende ud-

I Jørgen Billings artikel fokuseres der på

forbydes, at man bruger anomalien som

formning af stamtavlebagsiden. Betyder

de første linjer i §3.6.3 i FIFes Breeding

salgsparameter.

det så, at den er skrevet i sten? Nej,

& Registration Rules, mens sidste del

Der er derfor på ingen måde tale om,

naturligvis ikke. Vi vil løbende vurdere,

af den pågældende paragraf ignoreres

at FU har forsøgt eller ønsket at skærpe

om udformningen kan gøres bedre og

fuldstændigt – og så forvrides billedet

reglerne. Formålet har været at synliggøre

mere præcis, og dette vil – stadig – ske i

selvfølgeligt. Så lad os hellere lige få hele

FIFes regler ved at give opdrætterne et

samarbejde med dyrlægerne.
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Titeltagere
Den bedste måde at få din kat i Kattemagasinets titelgalleri
er at benytte vores nye online titelregistrering:
Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under
”Opdræt”, find din kat frem, og benyt knappen ”titel
registrering” til dels at registrere titlen, og dels at indsende
kattens informationer og billede til Kattemagasinet.
Det vil året ud ligeledes være muligt at indsende titler via
titeltager@felisdanica.dk

Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Premier

Supreme Premier

Hazard Villa Park*PL

DK Boholdt Irma Pigen

DK Catika’s Mingus

DK Shadowpaw’s Kopi
Luwak

MCO e 22
Født: 22.06.2014
Opdr.: Marzena Sierpinska
Ejer: Helle Sivkjær

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

SOM n
Født: 12.07.2014
Opdr.: Tine Jensen
Ejer: Pernille D.Larsen

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

Resultater
Middelfart 16
Middelfart 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Vamdrup 16
Dorf Mecklenb 16
Dorf Mecklenb 16
Køge 16
Køge 16
Fernwald 16
Fernwald 16

Resultater
Ølstykke 15
CACS
Virum 16
CACS+BIV
Herlufmagle 16
CACS
Herlufmagle 16
CACS
Västra Frölunda 16 CACS
Västra Frölunda 16 CACS+NOM
Køge 16
CACS+NOM
Køge 16
CACS+NOM
Kolding 16
CACS+NOM
Strøby 16
CACS
Strøby 16
CACS+NOM

Resultater
Middelfart 15 CAPS
Herlev 15
CAPS BOB 4
Grindsted 16
CAPS
Grindsted 16
CAPS
Hedensted 16 CAPS BOB 4
Hedensted 16 CAPS BIS
Malmö 16
CAPS
Malmö 16
CAPS
Hvidovre 16
CAPS
Danish Open 16 CAPS BIS
Danish Open 16 CAPS BIS

Resultater
Ratingen 16
Ratingen 16
Middelfahrt 16
Middelfahrt 16
Herning 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Kolding 16
Kolding 16
Poznan 16
Poznan 16
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CACS BIV BIS
CACS BIV NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS BIV NOM
CACS
CACS
CACS BIV NOM
CACS BIV
CACS BIV NOM
CACS NOM BIS

CAPS BIS
CAPS
CAPS BIV NOM
CAPS BIV BIS
CAPS BIV BOB 1
CAPS BIS BOX
CAPS BIS BOB 5
CAPS BIS BOB 2
CAPS BIS BOB 2
CAPS NOM
CAPS NOM

Supreme Premier

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Thunderball’s Tiger
Lilly

S*Miss Mikkus’
Golliwogg

DK Sivkjær’s Milky Way

DK Chrisycats Ipanema

MCO n 23
Født: 31.12.2006

NFO fs 23
Født: 09.02.2010

MCO n 03
Født: 22.01.2014

NFO fts 09 24
Født: 02.08.2012

Opdr.: Inge & Erik Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Opdr.: Lilly Åkeson
Ejer: Sys Vejlø

Opdr.: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Opdr.: Sys Vejlø
Ejer: Sys Vejlø

Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Vamdrup 16
Dorf Mecklenb 16
Køge 16
Køge 16
Fernwald 16
Fernwald 16
Wien 16

Resultater
Rendsburg 10 CAGCIB
Brædstrup 14 CAGCIB
Brædstrup 14 CAGCIB NOM
Årslev 14
CAGCIB
Hedensted 15 CAGCIB
Wölfersheim 16 CAGCIB
Wölfersheim 16 CAGCIB
Hedensted 16 CAGCIB

Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Vamdrup 16
Dorf Mecklenbu 16
Dorf Mecklenbu 16
Køge 16
Køge 16
Fernwald 16

CAPS NOM BIS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM BIS
CAPS BIV NOM
CAPS BIV NOM
CAPS NOM BIS
CAPS NOM BIS
CAPS BIV NOM

CAGCIB NOM
CAGCIB BIS
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Resultater
Brædstrup 14 CAGCIB NOM BIV
Årslev 15
CAGCIB
Danish Open 16 CAGCIB
Danish Open 16 CAGCIB NOM
Herlufmagle 16 CAGCIB NOM BIV
Vamdrup 16
CAGCIB
Dorf Meckl 16 CAGCIB BIV BIS
Dorf Meckl 16 CAGCIB BIS

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Boholdt Rocky

DK Boholdt Fascination

DK Namyslo’s Celeste,
JW

Velvet Dream Constan
tina Cats for Miss Cin

EUR ns 22
Født: 03.11.2014

BEN n 22
Født: 14.04.2012

PER d 02 62
Født: 21.02.2015

RAG n 03
Født: 29.03.2014

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Bo Varmdorf og Pernille
Boholdt

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr.: Anne Struve
Ejer: Anne Maria Helleberg
Sørensen

Resultater
Virum 16
Virum 16
Malmø 16
Gislaved 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Køge 16
Køge 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Resultater
Virum 16
Virum 16
Grindsted 16
Polen 16
polen 16
tjekkiet 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB

Resultater
Grindsted 16
Grindsted 16
Hedensted 16
Hedensted 16
Malmø 16
Hvidovre 16
Køge 16
Kolding 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM BIV
CAGCIB

Resultater
Most Tjekkiet 16
NOM
Middelfart 16
Middelfart 16
Mecklenburg DE 16
Mecklenburg DE 16
Kolding 16

CACCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIS
CAGCIB BIS
CAGCIB
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Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK DiKeRo’s I Will
Always Love You, JW

Cerin Amroth’s
Silmarien

DK Chalina’s Estelle

DK Namyslo’s Conrad

EXO d

NFO ats 22
Født: 03.12.2013

BSH n 24
Født: 22.06.2012

PER d 02 62
Født: 30.05.2012

Opdr.: Tanja Glebe
Ejer: Annette Søndergaard

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

Opdr.: Lone Namyslo
Ejer: Lone Namyslo

Resultater
Kristianstad 15
Virum 16
Karlovy Vary 16
Ølstykke 15
Ølstykke 15
Virum 16

Resultater
Groningen 14
Groningen 14
Kolding 14
Vissenbjerg 14
Middelfart 15
Weiden 16

Resultater
Dragør 15
Ribe 15
Årslev 15
Årslev 15
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Gøteborg 16
Køge 16

Født: 07.08.2015

Opdr.: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Göteborg 16
Göteborg 16
Køge 16
Køge 16
Kolding 16
Kolding 16

CAGCIB NOM
CAGCIB BIS
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIS BOB 4
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB
Cagcib

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Chiara av Litenfoss AT

Bjelke’s Lady Macbeth

Backkara’s Donna
Quattro

Shadeaby Doubleoseven
of Tacovilla, JW

NFO g 02 21 62
Født: 13.07.2013

BUR c
Født: 16.01.2015

SBI g 21
Født: 01.08.2014

ABY n
Født: 25.03.2015

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

Opdr.: anne mari bjelke
Ejer: anne marie bjelke

Opdr.: Mary Back
Ejer: Beata Rosenstadt Fröhlich

Opdr.: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Helsingbog 16
DorfMeck 16
Køge 16
Køge 16

Resultater
Middelfart 15
Danish Open, Mi 16
Danish Open, Mi 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Dorf Mecklenbur 16
Dorf Mecklenbur 16
Køge 16

Resultater
Malmø 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Wismar 16

Resultater
Kristianstad 16
Virum 16
Virum 16
Middelfart 16
Herlufmagle 16
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Køge 16
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CAGCIB BIS
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV BOX
CAGCIB NOM
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIN NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BOB 2
CAGCIB BIS

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIS
CAGCIB BIS
CAGCIB

CAGCIB,BIV NOM
CAGCIB, BIV BOX
CAGCIB,BIS
CAGCIB
CAGCIB BIV BOB2
CAGCIB,BIV BIS

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Premier

DK Klokmose’s She is my
kind of girl

DK Boromir Chagall

HU*Gallifrey’s Admiral
William Adama

DK Silkyvans Danny
Diego

BSH ns 11
Født: 03.06.2010

MCO w 62
Født: 03.02.2014

NFO n 24
Født: 14.09.2014

TUV n 62
Født: 18.11.2007

Opdr.: Tanja Trillingsgaard &Børge
Klokmose
Ejer: Silvia K. Poulsen

Opdr.: Pia & Jean Rohde Larsen
Ejer: Jana Holtfreter

Opdr.: Krizsta Hégerné
Ejer: Joan Jacobsen og Susanne
Høj Andersen

Opdr.: Lise Bech
Ejer: Malene Thrane Jørgensen

Resultater
Kolding 14
Vissenberg 14
Brædstrup 15
Most 16
Most 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Vamdrup 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Resultater
Grevesmühlen 15
Middelfart 15
Aarhus 16
Aarhus 16
Uitgeest 16
Hedensted 16

CAGCIB BIS
CAGCIB
CAGCIB BOX
CAGCIB BOX
CAGCIB BIV BIS
CAGCIB BIS

Resultater
Szczecin 16
Malmø 16
Malmø 16
Hvidovre 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16

CAGCIB BOB 3
CAGCIB
CAGCIB BIV NOM
GAGCIB NOM
GACGIB
GAGCIB

Resultater
Grevesmühlen 15
Køge 16
Virum 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Helsingborg/SE 16

CAGPIB
CAGPIB
CABPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB BIV

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

DK Marjolein Kazanjian

DK Pernilles Poter’s
Adam

DK Marjolein Glitter Girl

Mistral Terra felis, CZ

MCO ds 09
Født: 09.02.2015

RAG n 03
Født: 30.03.2014

MCO ns 09
Født: 08.12.2013

PER n 02 21 62
Født: 28.04.2011

Opdr.: Gitte Holgaard
Ejer: Tonya Lundquist

Opdr.: Pernille Larsen
Ejer: Simone Elmholt Jørgensen

Opdr.: Gitte Holgaard
Ejer: Tonya Lundquist

Opdr.: Michala Tajzichova
Ejer: Lis Larsen

Resultater
Koscian 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Wismar 16

Resultater
Årslev 15 		
Årslev 15 		
Middelfart 15 		
Århus 16		
Århus 16 		
Vamdrup 16 		
Vamdrup 16 		
Dorf Mecklen 16

Resultater
Grindsted 16
Koscian 16
Koscian 16
Vamdrup 16
Wismar 16
Wismar 16

Resultater
Ølstykke 15
Herlev 15
Køge 16
Virum 16
Malmø 16
Hvidovre 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16

CAGPIB BIV NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, NOM
CAGPIB, NOM

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGIPB
CAGIPB BIV NOM

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB, NOM
CAGPIB, BIV
CAGPIB
CAGPIB

CAGPIB BIS
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB BOB 2
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
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Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

International Champion

DK Boholdt Uffe
Ellemann

DK Ohlsson Avellino, JW

Dogel’s Lille Ida

DK Boholdt Nynne
Hyacinth

EUR d 24
Født: 16.05.2010

SBI b
Født: 06.07.2014

PER g 03
Født 31-07-2014
Ejer og opdrætter Anni Dogel

EUR n 22
Født: 10.01.2014

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Ovel Larsen

Opdr.: Lissi Ohlsson
Ejer: Lissi Ohlsson

Resultater
Malmø Sverige 12
Dragør 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Herlev 15
Køge 16
Kristianstad 16
Virum 16

Resultater
Hedensted 16
Hedensted 16
Kristianstad 16
Malmø 16
Malmø 16
Kolding 16
Kolding 16
Strøby 16

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM

CAGPIB BOB1
CAGPIB BIV
CAGPIB BIS
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB BIS
CAGPIB BOB3
CAGPIB BOB1

Resultater:
Middelfart 2015
Middelfart 2015
Grindsted 2016
Hedensted 2016
Middelfart 2016
Middelfart 2016
Helsingborg 2016
Varmdrup 2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt
CAGPIB NOM
CAGPIB BIS
CAGPIB BIS
CAGPIB NOM
CAGPIB BOX
CAGPIB BOX
CAGPIB NOM
CAGPIB

Resultater
Herlufmagle 16 		
Västra Frölunda 16
Västra Frölunda 16

CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Boholdt Fascination

DK Chrisycats Lady Love

DK Boholdt Tommelise

DK Shadowpaw’s Quila

BEN n 22
Født: 14.04.2012

NFO ns 23
Født: 02.12.2014

EUR ns 22
Født: 29.07.2015

NFO f 23
Født: 20.06.2015

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Bo Varmdorf og Pernille
Bohold

Opdr.: Sys Vejlø
Ejer: Sys Vejlø

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin
Bro
Ejer: Jacqueline & Michelle Ludwig

Resultater
Århus 16
CACIB
Wölfersheim 16 CACIB
Hedensted 16 CACIB BIV

Resultater
Västra Frölunda 16
Køge 16 		
Køge 16 		

Resultater
Ølstkke 15
CACIB
Køge 16
CACIB
Kristianstad 16 CACIB BIV
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CACIB
CACIB
CACIB

Resultater
Dorf Mecklenbur 16 CACIB
Dorf Mecklenbur 16 CACIB
Kolding 16		
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Catika’s Midnight
Fantasy

DK Korzhik’s Agatha
Christie

DK Krogbæk’s Phoenix

DK Bridau’s Bel Air

SOM n
Født: 29.05.2015

KBS fs 24
Født: 17.10.2015

BSH a
Født: 03.09.2014

BUR n
Født: 10.08.2015

Opdr.: Tine Jensen
Ejer: Pernille D. Larsen

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Opdr.: Kurt Christensen
Ejer: Kurt Christensen

Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Danish Open 16 CACIB NOM
Danish Open 16 CACIB
Helsingborg 16 CACIB

Resultater
Dorf Mecklenbur 16 CACIB NOM
Kolding 16
CACIB BIS
Kolding 16
CACIB NOM

Resultater
Hvidovre 16 		
Herlufmagle 16 		
Västra Frölunda 16

Resultater
Vamdrup 16 		
CACIB
Dorf Mecklenbur 16 CACIB
Køge 16 		
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

(N)Tejas Ean

DK Colletto’s Andrea
Berg

DK Buens Ulfgeir

Breath-Taking’s Saga

ABY n
Født: 24.02.2015

NFO g 02 21 62
Født: 21.05.2015

NFO n 09 22
Født: 19.03.2014

EUR d 22
Født: 08.08.2014

Opdr.: Sølvi Noreng
Ejer: Tanja Trillingsgaard

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

Opdr.: ejer
Ejer: B.Thaysen & A.Munk-Madsen

Opdr.: Berit Østberg
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Middelfart 16
Vamdrup 16
Groningen 16

Resultater
Halmstad 15
CACIB
Herlufmagle 16 CACIB
Herlufmagle 16 CACIB

Resultater
Hvidovre 16
CACIB
Ski (Norge) 16 CACIB
Ski (Norge) 16 CACIB BIV BIS

Resultater
Køge 16
CACIB BIS
Køge 16
CACIB BIS
WS Wien, AT 16 CACIB BIV NOM

CACIB NOM
CACIB
CACIB
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International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

Schneider’s Ice Creme

DK Namyslo’s Pippi

DK Toonscat’s Kønne
Kati

PL*Nordrasill Yoe, JW

PER e 02 62
Født: 28.07.2015

PER f 02 62
Født: 21.02.2015

NFO f 09 23
Født: 04.02.2013

NFO n 03 24
Født: 06.10.2015

Opdr.: Rose-Marie Schneider
Ejer: Lone Namyslo

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr.: Pia Børgesen & Henrik
Buusman
Ejer: Betina & Dan Kjær Kristensen

Opdr.: Rafal Konarzewski &
Norbert Kalucki
Ejer: Jacqueline & Michelle Ludwig

Resultater
Herlufmagle 16 CACIB NOM
Herlufmagle 16 CACIB NOM BOX
Helsingborg 16 CACIB

Resultater
Hedensted 16
Hedensted 16
Gøteborg 16

Resultater
Herlufmagle 15 CACIB
Hvidovre 16
CACIB
Helsingborg 16 CACIB

Resultater
Vamdrup 16
CACIB BIV NOM
Dorf Mecklenbur 16 CACIB BIV BIS
Dorf Mecklenbur 16 CACIB BIV BIS

CACIB
CACIB
CACIB

International Premier

International Premier

International Premier

International Premier

DK Korzhik’s Camilla
Frapin

Bjelke’s Miss Marple

DK Tomiss Shanda

DK Licarini’s Eddie
Murphy

KBL ns 09 23
Født: 07.04.2015

BUR c
Født: 09.07.2015

NFO gs
Født: 01.09.2010

SBI n
Født: 16.05.2012

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Kirsten Skovmose Groth

Opdr.: anne marie bjelke
Ejer: anne marie bjlke

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

Opdr.: Licarini v/Linda G. Nielsen
Ejer: Ninna Berg Juler

Resultater
Middelfart 16 		
CAPIB
Middelfart 16 		
CAPIB NOM
Dorf Mecklenbur 16 CAPIB NOM

Resultater
Dorf Mecklenbur 16 CAPIB BIS
Køge 16 		
CAPIB BOB 3
Køge 16 		
CAPIB

Resultater
Middelfart 16
Vamdrup 16
Wismar 16

Resultater
Wismar, D 16
CAPIB
Brædstrup, DK 15 CAPIB
Kolding, DK 14
CAPIB
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CAPIB
CAPIB, NOM
CAPIB

International Premier

International Premier

International Premier

Champion

DK Eife’s California
Chrome

DK Malevitch Hot Spot
Dottie

DK Toonscat’s Safir, DVM

DK RosElise’s Bindie

EUR as 24
Født: 05.07.2014

MAU ns 24
Født: 19.05.2014

NFO gs 02 21
Født: 07.09.2006

SBI n
Født: 04.06.2014

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Helene Holton

Opdr.: Maria Malevitch
Ejer: Kristiina Simm

Opdr.: Monica Elise Christensen
Ejer: Monica Elise Christensen

Resultater
Stockholm 15
Hedensted 16
Kolding 16

Resultater
Helsinki, FI 16 CAPIB
Herning, DK 16 CAPIB
Kolding, DK 16 CAPIB

Opdr.: Pia Børgesen og Henrik
Buusman
Ejer: Pia Børgesen og Henrik
Buusman

CAPIB
CAPIB
CAPIB NOM

Resultater
SORØ 15 		
HERLUFMAGLE 15
KRISTIANSTAD 15

CAPIB BIS
CAPIB BIS
CAPIB NOM

Resultater
Middelfart 15
Middelfart 15
Hedensted 16

CAC
CAC
CAC NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Chrisycats Lady Love

DK Sivkjær’s Kamikazee

DK Tumlings Sugarbabe

Haendel’s Prince of
Dikero

NFO ns 23
Født: 02.12.2014

MCO f 03 22
Født: 20.11.2015

NFO ns 22
Født: 11.11.2015

PER n
Født: 08.12.2015

Opdr.: Sys Vejlø
Ejer: Sys Vejlø

Opdr.: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Opdr.: Dorthe og Thomas
Bondesen
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Opdr.: Melanie Haendel
Ejer: Kenneth Piral Didriksen

Resultater
Middelfart 15
Årslev 15
Århus 16

CAC
CAC BIV
CAC

Resultater
Køge 16
Køge 16
Fernwald 16

CAC
CAC
CAC BIV NOM

Resultater
Køge 16
Strøby 16
Strøby 16

CAC
CAC
CAC

Resultater
Kolding 16
Kolding 16
Strøby 16

CAC BIS
CAC BIS
CAC BIS
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Champion

Champion

Champion

Champion

Tombrock Little Diva of
Mandrake

DK Cat’s & Shire Silver
Fang

DK Proud Danish White
SnowDrop

DK Fyrendal’s Wanessa

EXO f
Født: 14.08.2009

MCO ns 09 22
Født: 25.07.2015

MCO w 62
Født: 10.03.2015

NFO n 24
Født: 15.05.2015

Opdr.: S. Cuccu & G. Giordano
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen

Opdr.: Kitt S Andersen
Ejer: Kristine Windahl Genning

Opdr.: Kristine Windahl Genning
Ejer: Kristine Windahl Genning

Opdr.: Lene Merethe Hansen
Ejer: Lene Merethe Hansen

Resultater
Herlufmagle 16 EX 1 CAC
Herlufmagle 16 Ex 1 CAC
Strøby 16
EX 1 BIV CAC

Resultater
Virum 16
Køge 16
Strøby 16

Resultater
Grinsted 16
Grinsted 16
Køge 16

Resultater
Køge 14
Køge 14
Korsør 14

CAC
CAC
CAC NOM BIS

EX 1 CAC
Ex 1 CAC
EX 1 BIV CAC

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

Zarina del Falco d’Oro*I,
JW

DK Silky Catz Arya Stark

DK Korzhik’s Miss
Marple

DK Paja’s Liva

PER f
Født: 25.08.2014

KBL fs 22
Født: 24.09.2015

KBS d 09 23
Født: 17.10.2015

SBI a
Født: 07.04.2014

Opdr.: Roberta Colombo
Ejer: Jørgen Billing

Opdr.: Silky Catz v/Julie Hjerrild
Przeklasa Nielsen
Ejer: Ninna Berg Juler

Opdr.: Knud ErikJensen
Ejer: Opdrætter

Opdr.: Lise Svejgaard
Ejer: Pia Hansen og Michael Baess

Resultater
Dorf Mecklenbur 16 CAC
Kolding 16 		
CAC
Kolding 16 		
CAC

Resultater
Sorø 15
Cac nom
Herlufmagle 15 Cac
Køge 16
Cac

Resultater
Ølstykke 15
Sorø 16
Kolding 16
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CAC NOM
CAC BIS BOB1
CAC BIS BOB1

Resultater
Vamdrup, DK 16
Vamdrup, DK 16
Kolding, DK 16 		

CAC
CAC
CAC NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Boholdt Nynne
Hyacinth

DK Boholdt Tommelise

Beloslava Zvezda Kuril

DK Buens Ulfgeir

EUR n 22
Født: 10.01.2014

EUR ns 22
Født: 29.07.2015

KBL fs 24
Født: 28.11.2013

NFO n 09 22
Født: 19.03.2014

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Valentina Mironova
Ejer: Birgitte Varmdorf

Opdr.: B.Thaysen & A.MunkMadsen
Ejer: B.Thaysen & A.Munk-Madsen

Resultater
Virum 16
CAC
Hvidovre 16
CAC
Herlufmagle 16 CAC

Resultater
Herlufmagle 16 		
Herlufmagle 16 		
Västra Frölunda 16

Resultater
Skælskør 14
PRAG 14
Haslev 14

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

Resultater
Hedensted 15
Vejle 15
Årslev 15

CAC BIV NOM
CAC
CAC NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Miciomicio Dream
Catcher

DK JeaTri’s HappyDappy

DK Boholdt Fascination

DK Korzhik’s Agatha
Christie

KBL f 03 24
Født: 14.07.2015

KBL a 22
Født: 29.07.2015

BEN n 22
Født: 14.04.2012

KBS fs 24
Født: 17.10.2015

Opdr.: Sussie Skifter
Ejer: Birgitte Varmdorf

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Daniela Volfová Tjekkiet

Opdr.: Pernille Borholdt
Ejer: BO Varmdorf og Pernille
Boholdt

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Gliwice 16
Brno 16
Brno 16

Resultater
Brno 16
CAC
Plzen 16
CAC
Karlovy Vary 16 CAC NOM

CAC
CAC NOM
CAC NOM BIS

Resultater
Vejle 15
Dragør 15
Dragør 15

CAC
CAC
CAC

Resultater
Vamdrup 16
CAC
Vamdrup 16
CAC
Dorf Mecklenbur 16 CAC
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Champion

Champion

Champion

Champion

DK Colletto’s Andrea
Berg

(N)Tejas Ean

PL*Nordrasill Yoe, JW

DK Julle-Kris Gambler

NFO g 02 21 62
Født: 21.05.2015

ABY n
Født: 24.02.2015

NFO n 03 24
Født: 06.10.2015

NFO n 09
Født: 15.07.2014

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

Opdr.: Sølvi Noreng
Ejer: Tanja Trillingsgaard

Opdr.: Rafal Konarzewski &
Norbert Kalucki
Ejer: Jacqueline & Michelle Ludwig

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

Resultater
Herlufmagle 16 CAC
Herlufmagle 16 CAC
Vamdrup 16
CAC

Resultater
Køge 15
Malmø 15
Herlev 15

Resultater
Herlufmagle 16 CAC
Vamdrup 16
CAC BIV BOB1
Vamdrup 16
CAC BIV BIS

Resultater
Århus 16
Grindsted 16
Hedensted 16

CAC BIV BOB3
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

NO*Mystic Ocean Shaka
Loveless

Schneider’s Ice Creme

DK Chalina’s Kahlua

DK Shadowpaw’s Quila

MCO n 09 22
Født: 19.06.2015

PER e 02 62
Født: 28.07.2015

BSH n 24
Født: 11.05.2015

NFO f 23
Født: 20.06.2015

Opdr.: Mona Weiseth
Ejer: Simone Søderberg

Opdr.: Rose-Marie Schneider
Ejer: Lone Namyslo

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

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Hvidovre 16
CAC
Herning 16
CAC
Kristiansand 16 CAC

Resultater
Middelfart 16
Middelfart 16
Herning 16

Resultater
Hedensted 16
Hedensted 16
Middelfart 16
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CAC NOM
CAC
CAC BIS BOB 3

CAC NOM
CAC
CAC NOM

Resultater
Herning 16
CAC
Herlufmagle 16 CAC
Herlufmagle 16 CAC

Premier

Premier

Premier

Premier

DK Korzhik’s Camilla
Frapin

DK Waldina’s Enzo

Bjelke’s Miss Marple

FI*Willicon Golden Eagle

KBL ns 09 23
Født: 07.04.2015

SBI a
Født: 22.10.2015

BUR c
Født: 09.07.2015

ACL d 02 21 64
Født: 11.08.2015

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Kirsten Skovmose Groth

Opdr.: Waldina v/Winnie
Damgaard Andersen
Ejer: Ninna Berg Juler

Opdr.: anne marie bjelke
Ejer: anne marie bjelke

Opdr.: Eeva-Lena Juntunen
Ejer: Tanja Trillingsgaard & Mads
Bækgaard

Resultater
Grindsted 16
Hedensted 16
Hedensted 16

CAP NOM
CAP
CAP

Resultater
Vamdrup, DK 16
Vamdrup, DK 16
Kolding, DK 16 		

CAP + NOM
CAP + NOM
CAP

Resultater
Herlufmagle 16 CAP BIS BOB 5
Herlufmagle 16 CAP BIS BOB 2
Vamdrup 16
CAP BIS

Resultater
Herning 16
CAP
Kristiansand 16 CAP, NOM, BIS
Kristiansand 16 CAP, NOM, BIS

Premier

Premier

Junior Winner

Distinguished Variety Merit

DK Lovelycoon’s
Theodor

DK Toonscat’s Safir, DVM

Haendel’s Prince of
Dikero

DK Toonscat’s Mars

MCO es 22
Født: 29.10.2015

NFO gs 02 21
Født: 07.09.2006

PER n
Født: 08.12.2015

Opdr.: Jytte Vølund
Ejer: Birgit Holme

Opdr.: Pia Børgesen og Henrik
Buusman
Ejer: Pia Børgesen og Henrik
Buusman

Opdr.: Melanie Haendel
Ejer: Kenneth Piral Didriksen

NFO d 09 23
Født: 05.10.2013
Opdr.: Pia Børgesen og Henrik
Buusman
Ejer: Charlotte Hallenberg

Resultater
Vamdrup 16
Kolding 16
Kolding 16

CAP
CAP
CAP

Resultater
Vissenbjerg
KØGE
KØGE 15

CAP, NOM
CAP, NOM
CAP, NOM, BIS

Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Vamdrup 16
Køge 16
Køge 16

EX1 BIS BOB1
EX1 BIS BOB1
EX1 NOM BIS
EX1 BIS BOB1
EX1 NOM BIS

Resultater
Hårlev 14
Hårlev 14
Prag14
Haslev 14
Køge 15
Kristianstad 15
Hårlev 15
Herlev 15
Hvidovre 16
Strøby 16

EX1 BIV NOM
EX 1 BIV NOM
CAPIB BIV
CAPIB BIV NOM
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIV NOM
CAPS BIV NOM
CAPS BIV BOB1
CAPS BIV NOM
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Junior Winner

Distinguished Variety Merit

Distinguished Show Merit

Silky Catz Lady Sansa
Stark

DK Thunderball’s Tiger
Lilly

DK Thunderball’s Tiger
Lilly

KBL d 22
Født 24-09-2015

MCO n 23
Født: 31.12.2006
Opdr.: Inge & Erik Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

MCO n 23
Født: 31.12.2006
Opdr.: Inge & Erik Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater
Fredericia 12
Pribram 12
Herning 12
Uelzen 12
Hårlev 14
Grindsted 16
Grindsted 16
Malmö 16
Middelfart 16
Køge 16

Resultater
Brædstrup 12 CAGCIB BOX
Uelzen 12
CACS BIV BIS
Strøby 14
CACS NOM BIS
Hårlev 14
HP BIV NOM BIS
Herlev 15
CAPIB NOM BIS
Malmö 16
CAGPIB BIV BIS
Hvidovre 16
CAGPIB NOM BIS
Herlufmagle 16 CAPS NOM BIS
Dorf Mecklenbur 16 CAPS BIS
Fernwald 16
CAPS NOM BIS

Opdrætter Julie Nielsen
Ejer Julie Nielsen
Resultater:
Virum 2016
Malmø 2016
Hvidovre 2016
Kalmar 2016
Kalmar 2016

BIV BIS BOB4
BIS
BIS
BIS
BIS

CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CACS BIV NOM
CACS BIV BIS
HP BIV NOM BIS
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIV NOM
CAPS BIV NOM

Invitation til udstilling, 2 certifikater

1.-2. april 2017

Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling

Dommere der har sagt ja tak:
Helene Lis, S - 3, 4
Donatella Mastrangelo, I - AR
Steven L. Jones, N - 1, 2, 3
Gerardo Fraga y Guzmán, ES - AR
Stéphane Henry, F - 1, 2
Katia Pocci, I - 2, 3
Marie Westerlund, S - AR
Ændringer kan forekomme!

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 17. marts 2017.
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 17. marts kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 17. marts kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr for katte der
stadig er tilmeldt!

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.

Junior handling:
Alle vores yngste udstillere er velkomne til
at deltage i junior handling, som er en
uformel konkurrence hvor man selv skal
præsentere sin kat for en dommer. Hvis

man ikke er så gammel er man velkommen
til at have en voksen med ved hånden.
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:
17.
marts
2017. 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.
Show hotel: Info kommer på jyrak.dk
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
Jakob Vedel

Burmeser & British -Shorthair

Den Hellige Birma

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

Lene Nielsen

Gerd Jahn

tlf +45 2578 6233

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Kanaltorvet 8,2. Lejlighed 14

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.bb-klubben.dk

2620 Albertslund

www.rexsphynxklubben.dk

Tlf. 21 25 66 37
Bicolouren

formand@birma.dk

Russian Blue Klubben

Ulla Ernstsen

www.birma.dk

Maria Malevitch

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Européklubben

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

Eva Køhler

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

8250 Egå

mail: formand@russianblue.dk

Tlf. 28708498

www.russianblue.dk

Colourpointen

formand@europeklubben.dk

Dorthe Andersen

www.europeklubben.dk

Vaseskov 8, 4293 Dianalund

SUA – Abyssinier & Somali
Anne Løhr

Tlf. 2670 1227

Maine Coon Klubben Danmark

Algade 24F st. th.

Dorthe@vaseskov.dk

Simone Søderberg

4220 Korsør

www.colourpointen.dk

Tlf. 97 10 05 60

Tlf. 41 31 50 00

formand@mainecoonklubben.dk

mail loehr.anne2@gmail.com

www.mainecoonklubben.dk

www.sua.dk

Irisbakken 8

Norsk Skovkattering, Danmark

Vantastic – Tyrkisk Van

6400 Sønderborg

Pia Børgesen

Heidi Zahle

Tlf.: 2148 9759

Lindevej 25, 4140 Borup

Københavnsvej 76

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Tlf: 24949320

4600 Køge

pia@norskskovkat.dk

zahle@oncable.dk

www.norskskovkat.dk

Tlf. 60 60 15 02

DOK – Dansk Ocicat klub
Marianne Hindkjær

Dansk Siameser & Orientaler Ring
DSO – Charly Riis
Bygvej 14, 4040 Jyllinge

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

formand@dso.dk

info@pexo.dk

www.dso.dk

www.pexo.dk
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Invitation til udstilling, 2 certifikater

14.- 15. januar 2017

Hørning Idrætscenter, Toftevej 53, 8362 Hørning

Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Breed BIS for RAGDOLLS ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger

Dommere der har sagt ja tak:
Annette Sjödin, S - All round
Andreas Woelm, D - 1, 2
Rolf Voehringer, CH - All round
Minna Krogh, DK - 2, 3, 4
Linda Knyova, CZ - 2, 3
Britta Busse, D - All round
Yan Roca Folch, F - All round
Inge Nord, DK - PER/EXO (lørdag)
Ændringer kan forekomme!

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 1. januar 2017.
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 1. januar kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 1. januar kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr for katte der
stadig er tilmeldt!

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.

Junior handling:
Alle vores yngste udstillere er velkomne til
at deltage i junior handling, som er en
uformel konkurrence hvor man selv skal
præsentere sin kat for en dommer. Hvis

Racekatten inviterer hermed til international
udstilling i

Rundforbihallen, Egebækvej 118-120,
2850 Nærum

Søndag d. 5. Februar 2017 – alle
kategorier
Inviterede dommere (der har sagt ja)
S Marie Vester Lund

all-round

N Karina Bjurnan I + II
ES Juan José Martinez Vizcaino III +I V
S Hannah Jensen I + II
DK Lene Glem II
Inviterede dommer vi afventer svar fra
NL Ad De Bruijn I + III + IV

BOB-SHOW
for voksne, kastrater og killing/ungdyr
Ret til ændring forbeholdes
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for
dommeren.
Der åbnes for tilmelding d. 5. december 2016.
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 13. januar 2017
eller når halkapacitet er nået.
Udstillingsgebyret
Kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, eller via
giro: 492 36 26 inden sidste tilmeldingsfrist
Informations for international money transfer:
Danske Bank A/S, Roskilde afd., DK-4000 Roskilde
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26
Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling på
udstillingen!
To our foreign exhibitors
Please note that all bank costs must be at your expense
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Præmier
Modtages med tak - venligst send besked om præmier
pr. e-mail til: praemier@racekatten.dk
Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward på
e-mail: chefsteward@racekatten.dk.
Meld dig inden udstillingen som steward og du går
forrest i køen ved indtjek.

man ikke er så gammel er man velkommen
til at have en voksen med ved hånden.
Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem
dyrlægekontrol om lørdagen. Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 30. december
2017. 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.
Show hotel: Hotel Opus, Horsens. Kontakt
formand@jyrak.dk for booking til showpris.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!

Priser – for medlemmer af andre klubber

DKK

Pr. kat

250

35

Kuld 4-6 md.

300

40

Veteran og persionistklasse ekstra

75

10

Avls- og opdrætsklasser

75

10

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen

100

15

Farvebedømmelse på udstillingen

150

20

Kat udenfor bedømmelse

120

15

Kat alene i dobbeltbur

320

45

KUN for Racekattens medlemmer:

DKK

1. tilmeldte kat

250

2. tilmeldte kat

225

3. og efterfølgende katte

200

Kuld
Veteran/pensionist klassen

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

FUN-KLASSER FOR RUSSIAN BLUE
Som noget nyt har vi FUN-klasser hver gang. Denne
gang er de for alle tilmeldte katte i racen RUSSIAN BLUE.
For mere info se vores katalog
Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7:30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur
senest kl. 9.45. Seneste vaccination ifølge Felis Danicas
regler den 20. januar 2017 – dette gælder også
revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af
dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med
pas, sundhedsbog eller lignende.

Avls- og opdrætsklasserne
Til salg-bur

EUR

0
75
0
150

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER AF RACEKATTEN
Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at udstille for
medlemmer af Racekatten
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.
Standplads på udstillingen.
Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.dk
Husk at angive antal meter.
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DARAK indbyder til International katteudstilling
4. og 5. marts 2017 – Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Alle 2, 2625 Vallensbæk
Der kåres Best of Best begge dage.

2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage

Darak’s Topkatte præmieres.

Inviterede dommere:
Minna Krog
Waltraut Sattler
Ad de Bruijn
Flavia Capra
Marie Westerlund

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

Danmark
Tyskland
Holland
Italien
Sverige

Boris Lupan

1-2-3

Rusland

Olga Komissarova All round

Estland

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding:

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

Tilmeding- og afmeldingsfrist

17. februar 2017 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider

Dyrlægekontrol lørdag 07.30 – 09.00
og søndag 08.00 - 09.00
Publikum: 10.00 – 18.00

Felis Danica’s Topkatte præmieres.
Der vil være Junior Handling begge dage.

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

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

Stewarder
kr. 250,-

Kun for medlemmer af DARAK

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

Betaling af udstillingsgebyr

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

Betalingsfrist: 17. februar 2017
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med kort på DARAK’s hjemmeside. Gælder
også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Vallensbæk Idrætscenter.

kontakt:
Torsten Kjær Jespersen
chefsteward@darak.dk

Annoncer
1/1 side
½ side

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

Format A5 (210 x 148 mm).
Send en trykklar PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 17. februar 2017
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.
Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.
Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.

