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Formandens leder
Så er 2015 ved at være et overstået kapi-

konkurrencer, at den sammenligning

tel. Det betyder også, at vi har overstået

er blevet foretaget, så forhåbentlig vil I

endnu et World Winner Show – denne

være åbne over for at give dommerne

gang i Malmø, hvor der selvfølgelig var

lidt snor i den første tid, indtil de vænner

rigtig mange danske udstillere. Det blev

sig til de nye forhold.

Af Bette Lind,
Formand Felis Danica

til en enkelt helt igennem dansk Verdensvinder, og I kan læse Trine Piltofts

Felis Danica arbejder til stadighed sam-

dejlige beretning inde i bladet – stort

men med Fødevaremyndighederne og

til lykke, Trine. Men også nogle dansk

de forskellige dyreværnsorganisationer,

opdrættede katte kom hjem med guldet

der arbejder med katte, og det er be-

– og det er en flot bedrift. Der var adskil-

gyndt at give sig nogle positive udslag.

lige nomineringer til dansk-ejede katte,

Vi har nu fået ministeriets godkendelse

og flere af dem kom rigtigt tæt på, så alt

af vores pasningsvejledning, hvilket

i alt må det siges at have været en god

betyder, at de linker til denne. Det, der

udstilling med masser af succes. Til lykke

tidligere har forhindret dette, har været

til alle jer, der havde katte med i Malmø –

vores anbefalinger af tidlig neutralise-

det er flot bare at være kvalificeret til en

ring. Men efter at Dyrlægeforeningen

Verdensudstilling, og med næsten 2000

har ændret holdning på området –

Men det leder mig til en anden ting, jeg

katte tilstede, der skal slås om 4 x 6 titler

noget, vi har skubbet på for at få til at ske

gerne vil gøre opmærksom på: når I sæl-

plus huskatte titlen, skal der noget helt

– har ministeriet ikke længere grund til

ger til eller køber fra udlandet, skal I sikre

særligt til for at vinde.

ikke at acceptere dette. Det er vi rigtigt

jer, at køber og sælger er enige om hvilke

glade for, og vi kan se, at det er ved at

vaccinationer, attester og lignende, der

Vi er ved at være klar til at gå i luften

være et fælles fokus for alle, der arbejder

skal være på plads. Reglerne er ikke ens

med de nye kategori-opdelinger: det

med katte: katte, der ikke skal bruges i

i alle lande, så spørg hellere en gang for

kan I ligeledes læse mere om inde i

avl, skal være neutraliserede, og det skal

meget efter det, der er behov for, så I

bladet. Jeg er klar over, at ikke alle er

ske i en så tidlig alder som muligt. Så vi

ikke skal igennem en kamp bagefter.

lige begejstrede for at skulle møde nye

kan kun opfordre til, at I alle har dette

konkurrenter, mens andre ser dette

med i jeres betragtninger, når I sælger

Det er ved at være deadline for at indsen-

som en mulighed for at få fornyet fokus

en killing.

de forslag til de forskellige generalfor-

på deres races kvaliteter, ikke mindst i

samlinger så husk, at hvis der er noget,

avlsarbejdet, når der skal kæmpes på nye

Ikke alle vores naboer er glade for den

du ønsker ændret, enten i din egen klub,

præmisser. Jeg håber, at I alle vil give det

fremgangsmåde – SVERAK accepterer

eller i Felis Danica eller FIFe, så er det ved

nye system en chance. For dommerne

fx ikke tidlig neutralisering – men vi har

at være sidste udkald. Forslag, der skal

bliver det også en ny og spændende

videnskaben på vores side, og jeg tror

på Felis Danicas plenarforsamling og

udfordring, fordi de har været vant til at

også jeg kan sige, at vi er mange opdræt-

eventuelt videre til FIFe skal ligge på mit

forholde sig til fx en Ragdoll i forhold til

tere, der har praktiseret tidlig neutrali-

bord senest den 1.1.2016.

en Skovkat eller en Sibirer, og nu skal de

sering i mange år, og som har glædet os

i stedet sammenligne Ragdoll’en med

over hvor hurtigt en killing kommer sig

en Perser eller Exotic. Det har jo tidligere

over oplevelsen: meget hurtigere end en

kun været i forbindelse med Best of Best

voksen kat.

Rigtig god jul og godt nytår til alle!
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Så gik år 2015

Det har været et begivenhedsrigt år med masser af nye tiltag.
Her kan nævnes, at vi jo som I alle nok
ved har fået nyt udstillingssystem. Der har
været tilpasninger, men efterhånden har
især Helle og Annie helt styr på det, men
der er selvfølgelig meget, der skal indarbejdes endnu, da det er et system, som kan
meget mere end det gamle vi havde. Heldigvis har vi haft Boris Lupan ind over,
det er ham som har lavet programmet, og
selv på vores sidste udstilling i Ølstykke
var han med online for at følge om alt gik
efter planen. Tusind tak til Boris.
Der er også en ny hjemmeside på vej: der
mangler bare de sidste tilpasninger før den
går i luften. Det er Helle som har lavet den,
godt vi har en så dygtig IT kvinde i bestyrelsen. Håber I alle vil opdage, at den bliver
nemmere at navigere rundt på. Helle, du
er en skat og tusind tak for, at du havde
overskud til at gå i krig med det.
Vi har i DARAK holdt nogle medlemsmøder med rimelig tilslutning. Vi har haft
mange gode emner på programmet, dog
skal jeg indrømme, at det er gået lidt i
stå her de sidste måneder. Der har simpelthen ikke været den fornødne tid til at
planlægge dem, men jeg håber at vi efter
GF får valgt nye folk ind, som har tid og
overskud til at planlægge nye møder, da vi
synes det er vigtigt, vi kan tilbyde vores
medlemmer disse møder.
Vi har haft nogle gode og hyggelige udstillinger, især vores udstilling i Dragør
var godt besøgt. Jeg kan ikke mindes,
hvornår vi sidst har haft folk på venteliste
for at udstille, klart et luksus problem,
men i sidste øjeblik lykkedes det dog at få
alle med, takket være Annie og Helle som
tryllede. Vi er godt klar over, at vi havde
så mange tilmeldinger, fordi vi havde
World Show i Malmø og mange danske
udstillere ønskede at få deres katte kvalificeret til den udstilling. Der var også rigtigt
mange danske udstillere i Malmø, jeg var
selv derovre, dog uden kat. Tillykke til
alle jer, hvis katte fik deres cert., biv og

nom. og ikke mindst WW 2015. Det var
en stor udstilling med knap 2000 katte. Så
bare det at få sit certifikat var en kamp.
Godt gået.
Nu har vi lige afsluttet DARAK ’s sidste
udstilling for i år. Det så meget sløjt ud
med katte 4 uger før udstillingen, det er
helt naturligt, da der har været mange udstillinger før vores, og især har WS været
en hæmsko, da det var ugen før og så tæt
på Danmark. Men ved ihærdig omtale på
Facebook og div. konkurrenter lykkedes
det dog at få et pænt antal katte. Vi i DARAK
vil især takke jer udstillere, fordi I bakkede
op og mange af jer tilmeldte rigtigt mange
katte, selv om det nok ikke havde været
med i jeres planer. Vi er meget taknemmelige. Det blev til en super hyggelig udstilling med god stemning fra start til slut.
Der var mange fine pyntede Halloween
bure og der var lotteri med mange fine
gaver, sponsoreret af vores stande og butikker i Stenløse og Ølstykke.
Nu glæder vi os til vores 85 års jubilæums
udstilling den 5. og 6. marts 2016. Det
bliver i Virum i en meget stor hal, så vi
har plads til mange katte og stande. Vi
planlægger, at det skal være en hel speciel
udstilling, og vi håber I alle har lyst til at
deltage, så meld endelig mange katte til.
2016 er ikke kun et jubilæumsår for DARAK, også Felis Danica har jubilæum. Felis Danica blev stiftet i 1956 og har siden
været den organisation DARAK har været
medlem af, og som har ført den stambogsdatabase, hvor alle vores katte er opført i.
Felis Danicas jubilæum bliver fejret med
en udstilling i Fredericia d. 18.-19. juni,
hvor alle fire hovedklubber under Felis
Danica er sammen om arrangementet. I
løbet af det tidlige forår vil der komme
mere om arrangementet.
Vi har især et medlem vi i DARAK gerne
vil takke, og det er Pernille Boholdt. Hun

har formået, at skaffe mange udstillere til
vores udstillinger, især vores udstilling i
Dragør. Og så har hun været den i DARAK, som har skaffet flest nye medlemmer Det har hun gjort ved at melde sine
killingekøbere ind i DARAK. Pernille, vi
sætter stor pris på dit store stykke arbejde,
og er glade for at du er medlem af DARAK. Tusind tak.
Nu er det ved at være tiden for at indsende
jeres kattes resultater til DARAK´s Topkatte liste.
I finder blanketter og regler på DARAK ´s
hjemmeside.
Nu nærmer tiden sig snart for DARAK ’s
generalforsamling. Den bliver afholdt den 10.
februar 2016 i Valby Kulturhus kl.19.00.
Der er desværre nogen i BS, som ikke ønsker at genopstille, så vi har brug for nye
kræfter, så jeg vil opfordre jer alle til at
tænke over, om I ikke kunne have lyst til
at bruge tid og kræfter på bestyrelses arbejde. Vi mangler folk med nye ideer og som
kan afsætte 3 hele weekender om året når
der afholdes udstillinger. Hvis I har lyst til
at stille op til en bestyrelsespost så send
mig evt. en mail eller mød op på generalforsamlingen og lad dig stille op.
Vi i DARAK´s bestyrelse vil gerne ønske
jer alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. Vi glæder os til at tilbringe mange
gode timer sammen med jer i 2016. Pas
godt på hinanden og jeres katte.
Julehilsner
Mette Usbeck

Ordinær generalforsamling 2016
DARAK inkalder til ordinær
generalforsamling, tirsdag den
10. februar 2016, kl. 19.00
i Valby Kulturhus, Valgårdsvej
4-8, 2500 Valby
Forslag vedr. DARAKs- og Felis
Danicas love skal være formanden i hænde senest 10. dec. 2015,
mens de øvrige forslag skal være
modtaget af formanden senest 22.
januar 2015.

DARAK afholder jævnligt medlemsmøder, som er åbne for alle
interesserede.
Der tilstræbes at afholde opdrætsmøde ca. hvert kvartal.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub
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Kommende JYRAK begivenheder
9. og 10. januar 2016: International udstilling i Århus N
27. februar 2016: Ordinær generalforsamling
9.-10. april 2016: International udstilling i Hedensted,
kåring af årets topkatte i JYRAK

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Så nåede vi endnu
engang i mål og fik
afsluttet et travlt år i
JYRAK med en fin
juleudstilling i Middelfart. Tak til alle der
bidrog til den gode
stemning :-) Det var den sidste
udstilling vi afholdt med det der om
lidt hedder den gamle kategoriinddeling.
Om
få
uger
ser
kategoriinddelingen anderledes ud,
når nogle af racerne holder flyttedag
og får nye konkurrenter på
udstillingerne. I skrivende stund
opdateres vores udstillingssystem,
så vi er klar, når vi lægger ud med
den nye inddeling allerede på Århus
udstillingen den 9.-10. januar! Nogle
har bekymret sig for om vi mon
overhovedet bliver i stand til at
afholde Breed BIS fremover. Der er
ikke andet for end at vente og se,
men mon ikke vi ret hurtigt finder
balancen med de nye regler også.
Som altid er sekretariatet klar med
svar på det meste, så hvis du
kommer i tvivl undervejs, så kig forbi
og spørg løs, så finder vi svaret til
dig. Vi åbner for tilmelding til Århus
lige så snart opdateringen af
udstillingssystemet er klar; måske er
vi det allerede når du læser dette :-)

årlige møde med arbejdsbierne:
konsulenterne, stambogspigerne og
studiekredslederne. Vi er meget
glade for, at så mange frivillige er
med til at trække læsset og
servicere vores medlemmer på
bedste vis.
Vi har siden da
endvidere udnævnt Hanne Lindvig
Andersen til konsulent og ønsker
hende velkommen i ”de frivilliges
familie”. I forbindelse med mødet fik
vi præsenteret den nye flyer om
katterigodkendelser. Vi kan kun
opfordre til, at I får jeres katteri
godkendt. For langt de fleste
kattehold er det en ren formalitet,
hvor der ikke er noget at komme
efter.
Og endelig er
endelig landet.
mange
der
Middelfart, men
flere småfejl i
gjorde at den

JYRAK kalenderen
Der var desværre
gik
forgæves
i
den blev iår ramt af
produktionen, der
lige nøjagtigt ikke

nåede frem i tide. Den er som
sædvanligt gratis og kan hentes
forskellige steder i landet; vi
opdaterer listen på forsiden af
jyrak.dk efterhånden som den når
rundt. Har man ikke mulighed for at
afhente den et sted, kan man
ligeledes som sædvanligt bestille
levering med post på jyrak.dk, hvor
man blot
betaler forsendelsesomkostninger. Den er i A3, fuldfarve
på begge sider. Og så indeholder
den alle vores udstillingsdatoer og
ikke mindst tilmeldingsfrister.
Sidst men ikke mindst bestyrelsens
bedste ønsker om en god jul og et
godt nytår samt varme og tørre
poter til alle medlemmer og venner
af JYRAK. Vi ses i det nye år, et
sted derude hvor vi samles om
vores fælles hobby; katte af alle
størrelser, farver og racer.

Susanne

I slutningen af oktober havde vi det
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

Stambogssekretær
Kategori 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

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

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

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

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 20 66 01 19
Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00

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

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

Årets JYRAK Topkatte 2015
Konkurrenceåret er kalenderåret 2015.
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved
præmieringen.
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Top-liste.
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste.
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale
udstillinger i konkurrenceåret 2015 indsendes.
Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling.
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier:
Top 5 for voksen han
Top 5 for voksen hun
Top 5 for kastrat han
Top 5 for kastrat hun
Top 5 for killing/ungdyr han
Top 5 for killing/ungdyr hun
Årets bedste huskat
Katten kan deltage i flere kategorier.
Pointskala
WS/WW titel 2015
BIS voksen / kastrat / huskat
BOX voksen / kastrat / huskat
BIS killing / ungdyr
Nominering
BIV
CACE / CAPE
CAGCIB / CAGPIB
CACIB / CAPIB
Ærespræmie
CAC / CAP
EX1 killing / ungdyr
Huskat I
Huskat II
Huskat III

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

Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for
voksne og kastrater. Der gives ligeledes 1 tillægspoint for BIS på en
JYRAK udstilling.
Resultater indsendes senest den 1. februar 2016 til:
Anette Kampf, Anders Valtins Vej 2, Rågeleje, 3210 Vejby
- eller formularen på hjemmesiden kan benyttes. Kopi af opnåede
resultater sendes herefter med post til Anette. Disse skal også være
fremme senest 1. februar 2016!
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt om lørdagen på
JYRAKs udstilling i Hedensted den 9. og 10. april 2016.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:
Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne
lørdag den 27. februar 2016 kl. 11,00 i Balslev Forsamlingshus,
Granlyvej 1, Balslev, 5592 Ejby.
Endelig dagsorden med regnskab og bilag kan findes på JYRAKs
hjemmeside ca. 14 dage før på hjemmesiden. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 15. december.

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Forsekretariat:
Kira Marseen
Østerby Alle 270
8310 Tranbjerg J
51 80 56 96
kira@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Vangen 38
6715 Esbjerg N
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Halplanlægning, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
24 82 59 51
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle
Patrick Kristensen
Anna Anchers Vej 23
7500 Holstebro
patrick@jyrak.dk * 51 58 73 75
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Allerførst et stort til lykke til
"vores" Verdensvindere!
Hele 3 stk blev det til i Malmø!
I kategori IV blev Trine Piltofts
orientaler, Piltofts Once In A
Lifetime, bedste ungdyr og
Dorete og Peder Irbils opdræt,
Filihankats Bella Notte tog sin
fjerde Verdensvindertitel.
I kategori II blev Verdensvindertitlen i ungdyrklassen vundet
af Seierø's Love Lily Asterion,
opdrættet af Dorthe og Tony
Seierø Eltong.
Faktisk har jeg rigtig dårlig
samvittighed.
Jeg skylder at få skrevet en
nekrolog...
Endnu een af kattesportens
originaler er gået bort.
En af klubbens medstiftere er
død.
Lis Staunskjær sov ind den 3
oktober efter svær sygdom.
Den dårlige ryg, som lægen
tilskrev nedslidte hofter p.g.af
overvægt, viste sig at være en
uhelbredelig svulst i lænden.
Ved Lis' død, har jeg ud over
at have arvet 3 katte, arvet ca 4
rummeter gamle kattepapirer af
alskens art.
Og det har selvsagt været en
vandring ned ad "Memory
Lane"...
Bl.a. indeholdt bunkerne:



Stamnavn godkendt 29. september 1969.
"Examination Report" fra 1-2.
september 1979 - som forlangte,
at eksaminanten skulle tage
en ekstra eksamen i Norge på
"Norwegian Woodcats", da disse
på daværende tidspunkt blev
dømt i kategori 1.
Lis var i kattesporten da jeg
begyndte med at udstille i 1973,
og havde på det tidspunkt brugt
alle sparepengene på indkøb af 3
avlshanner i England:
Summers Oliver - en creme
Crowdecote Harwey - en blå
og Arthur Roland Snowdrift en chinchilla, som dog viste sig
monochid og måtte kastreres.
Med disse 2 hanner grundlagde
Lis sit opdræt og gjorde Kambyses-kattene kendt.
Hun var dengang fantastisk til
at sætte kattene op til udstilling.
Og det skabte altid en kødrand i
trimmerummet, når "Grevinden"
gik igang med pudder og kam. Lis
havde intet til overs for udstillere,
som ikke lagde maximum arbejde
i groomingen, hvilket hun heller
aldrig var ked at at sige direkte til
"de formastelige".
Man var aldrig i tvivl om, hvad
Lis mente om dette eller hint.
Til gengæld, var Lis også klar over,
når hun var gået over stregen.
Efter et par dage havde man hende helt sikkert i røret, og kontroversen blev ikke nævnt!
For Lis er kattene altid kommet
i første række.
Alle vinduskarme og stole blev
dagligt forsynet med rene,
strøgne betræk.
Der blev kogt høns.

 










 







Og kattene spiste kødet, mens
hun selv og Jørgen måtte "nøjes
med det tynde og grøntsagerne"
Var der udstillinger, kom det før
diverse familiefester.
Dog må jeg sige, at da jeg var
i nød for tid til en af "mine"
konfirmationer, var det Lis, der
rengjorde og klargjorde 400 kvm
hus, så jeg kunne være bekendt at
invitere gæster.

Lis blev for mine børn og senere
børnebørn - Tante Lis.
Og for mig et (næsten) livslangt
venskab.
Og selv om Lis daglige, meget
tidlige telefonopringninger tit har
været "pain in the...", så savner
jeg dem alligevel NU.

- som har lært rigtig meget af Lis.
Både positivt og negativt....
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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

Kære medlemmer
Så nåede vi en december måned
igen på godt og ondt.
Det indeværende år har budt på
mange begivenheder, både indenog udenlands. En del af dem har
bragt sorg og ulykker for mange
mennesker, og måske gjort verden
lidt mere utryg for os.

Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk
Suppleanter
Ulrike Wahl
Annie Dahl
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Når jeg så hører og ser det fnidder og ballade vi har i katteverden, tænker jeg ind i mellem, at vi skulle skamme os, det er
trods alt en hobby og små problemer vi har i den store sammenhæng.
Nu nærmer julen sig, så jeg vil slutte mine negativer tanker. Når
KatteMagasinet er på gaden, tror jeg vi har afholdt Racekattens
juleudstilling, som i skrivende stund igen ser ud til at blive velbesøgt, hvilket vi er taknemmelige for. Måske kan du lige nå at
tilmelde dig Racekattens Julefrokost.
Foran os står 2016, som på udstillings fronten vil bringe nogle
nyheder, den længe ventede nye kategoriopdeling.
Lige siden jeg begyndte med at udstille, har vi sukket efter et
eller andet nyt, da fordelingen af katte i kategorierne var noget
ulige fordelt.
Nu er den her, om det så er den rigtige løsning vil tiden vise,
men lad os tage positivt imod, og se tiden an.
Der er enkelte racer, der også lige skal huske at de får nye EMS
koder, BRI er fremover BSH/BLH, for hhv. korthår og langhår.
Ligesom Seychellois skal benævnes SIA eller BAL med fordelingen af hvidt.
I februar er det tid til Racekattens generalforsamling. Jeg håber
rigtig mange af Jer vil dukke op og deltage i debatten. Det er
muligt at der ikke er det store på dagsordenen, 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.

www.racekatten.dk

Du vil også blive præsenteret for de forslag der kommer på Felis
Danica’s Plenarforsamling, og have mulighed for at få indflydelse
på Racekattens holdning til de enkelte punkter.
Husk at tilmelde dine katte på vores topkatteliste og at vi har udstilling igen 07. februar 2016 i Sorø hallen, hvor cafeteria manden
er kendt for nogle fantastiske burgere.
Jeg vil slutte med at ønske Jer alle, to- og firebenede en god jul og
et godt nytår.
Poul

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 24. februar 2016
klokken 19.00 i:

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

Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

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

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

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

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Potemøder i Racekatten

Udstillingsudvalget:

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Helene Carstensen
Dennis Kulager Ipsen
Kenneth Piral Didriksen
Christina Kyed
Pia Robdrup
Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller
send dem pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)

Reproduktion
Fredag d. 15. januar 2016 kl. 19.00
Reproduktion
v/Nina E. Diers, Fagdyrlæge (reproduktion) og Anja Guldbæk E.
Bugera, Veterinærsygeplejerskeelev (special interesse reproduktion)
Nina og Anja kommer og fortæller om kunstig inseminering hos kat.

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

Ølby Dyrehospital
Ølbycenter 12
4600 Køge

Ammetjeneste
Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79
Jylland: Sianette Kwee, Tlf. 86 85 31 31

Pris: Medlemmer gratis / Øvrige 50,Tilmelding hos workshops@racekatten.dk

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

Information fra
Forretnings
udvalget
Planlagte møder i 2016:

Felis Danicas
plenar
forsamling
afholdes
den 28. februar,
2016 kl. 13.00
i Nyborg

31. januar, 2016 kl. 10:45

Møde med Avlsråd, Mentorråd og Mæglerordning

31. januar, 2016 kl. 13:00

Møde med Specialklubberne

Begge møder afholdes på Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse.
28. februar, 2016 kl. 13:00

Plenarforsamling 2016

Borgerforeningens Hus, Nørre Voldgade 63, 5800 Nyborg
18+19. juni, 2016

Jubilæumsudstilling i Middelfart

Bemærk:
1.1.2016 er sidste frist for indsendelse af forslag til plenarforsamlingen. Specialklubber
kan indsende forslag direkte til FD, såfremt forslaget vedrører SPK regler, eller er direkte
relateret til Specialklubbens race(r). Øvrige forslag stilles via egen hovedklub.

Husk at tilmelde til
Felis Danicas Topkatteliste
Topkattene præmieres på Felis Danicas jubilæumsudstilling
i Middelfart d. 18-19. juni 2016
Sidste frist for indsendelse: 02. februar 2016
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
Se reglerne på www.felisdanica.dk.
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Nyt fra Felis Danica

DK Jaquet Paris, RAG n 03.
Ejer: Tabita Kehlet

210 x 148 mm + 3 mm viacutan DK.pdf 1 26-02-2014 10:13:19

Viacutan® Plus

– giver blank pels og sund hud

SCAN KODEN
OG LÆS MERE
OM VIACUTAN

Viacutan har den afbalancerede sammensætning, der giver en optimal understøttelse
af hudens funktion og som giver din hund
eller kat blank pels.
I Viacutan kombineres essentielle omega-3
fedtsyrer fra fisk med omega-6 fedtsyrer med
højt indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø.

Køb Viacutan® Plus
hos dyrlægen

Desuden indeholder Viacutan naturlige
antioxidanter i form af ekstrakt fra
rosmarin og gurkemeje.
Viacutan kan desuden fungere
understøttende ved hudproblemer.

oplys
hos d ninger
in dyr
eller læge
på
www.
bivet.
nu/d
k

Ny kategori
inddeling
Så er tiden ved at være inde: 1.1.16
træder de nye kategoriopdelinger i kraft.
Hvad betyder det så for vores hverdag
som opdrættere og som udstillere?

Why forget Marylin Monroe, bur c.
Opdrætter og ejer Heidi Rosberg

16

Dette er primært en ændring, der har be-

kategori I og IV har været forbeholdt

tydning for afvikling af udstillinger. Over-

katte med én typestandard og forskelle

ordnet set er der i årenes løb kommet

alene i pelslængder og farver. Tidligere

flere og flere racer til, især i kategori III,

havde vi regler om, at der skulle være et

men også i nogen grad i kategori II, mens

minimum af tilmeldte katte i en kategori

Livslang tryghed
med en god forsikring

H

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

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

før de fik eget Best in Show, men det var en utilfredsstillende løsning. Derfor kom der en lang række forsøg på at
rokere lidt rundt på racerne med det formål at udjævne
konkurrencen en smule. Det ene forsøg efter det andet er
blevet skudt ned, og selv resultatet af en arbejdsgruppes
indsats blev i første omgang nedstemt. Men i 2013 gik der
endelig hul på bylden – der kom et forslag på banen, som
kunne skabe flertal, og den nye opdeling blev vedtaget
med effekt fra 1.1.16 for at give udstillingsledelserne tid
til at tilpasse udstillingssystemerne og dommerne tid til at
opdatere deres uddannelse, hvor det måtte være påkræ-

A

vet.
Opdrætterne oplever ikke umiddelbart nogen ændring.
Og så måske alligevel: man kan sagtens forestille sig, at
der er opdrættere, der – for at være konkurrencedygtige
– vil lade sig påvirke til at ændre på opdrættet, hvis de

B

oplever, at det konsekvent er en bestemt egenskab, der
koster på udstillingerne. Om det er en god eller en dårlig
ting afhænger af hvilke ting, der ændres og om dette er til
fordel eller ulempe for racen. Det kan kun tiden vise.
Men her og nu er der racer, der oplever at skulle konkurrere med langt færre racer end før. Det gælder især i kategori III, hvor 9 racer flytter til kategori IV, og i mindre grad
i kategori II, der godt nok mister 3 racer, men til gengæld
har fået 1 ny race pr 1.10.15 (La Perm) og har en foreløbigt
godkendt race, der står på spring til endelig godkendelse

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65

– Selkirk Rex.
Agria er specialister i dyreforsikringer.
Vi har forsikret katte siden 1974.

C

Billedet pr 1.1.16 ser altså således ud:
(Nye racer i kategorien markeret med rødt)
Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Exotic – EXO

American Curl Longhair – ACL

Bengal – BEN

Abyssinian – ABY

Persian – PER

American Curl Shorthair – ACS

Burmilla – BML

Balinese – BAL

Ragdoll – RAG

Maine Coon – MCO

British Shorthair – BSH

Cornish Rex – CRX

Sacred Birman – SBI

Norwegian Forest Cat – NFO

Burmese – BUR

Devon Rex – DRX

Turkish Van – TUV

La Perm Longhair – LPL

Chartreux – CHA

Don Sphynx – DSP

La Perm Shorthair – LPS

Cymric – CYM

German Rex – GRX

Neva Masquerade – NEM

European – EUR

Japanese Bobtail – JBT

Siberian – SIB

Kurilean Bobtail Longhair – KBL

Oriental Longhair – OLH

Turkish Angora – TUA

Kurilean Bobtail Shorthair – KBS

Oriental Shorthair – OSH

Preliminært godkendt:

Korat – KOR

Peterbald – PEB

Selkirk Rex Longhair – SRL

Manx – MAN

Russian Blue – RUS

Selkirk Rex Shorthair – SRS

Egyptian Mau – MAU

Siamese – SIA

Ocicat – OCI

Somali – SOM

Singapura – SIN

Sphynx – SPH

Snowshoe – SNO

Preliminært godtkendt:

Sokoke – SOK

Thai – THA

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

Antal

%

I

203

11

II

908

48

mange point på pelsfarver og point på

III

639

33

øjenfarver.

IV

154

8

hvorfor det lige blev denne opdeling, så
kan man sige, at kattene i kat. I alle er
semilanghårs eller langhårskatte, der har

Kategori

Kategori IV er korthårskatte, der har en

Hvis vi til næste år ser en mere jævn

elegant kropsbygning. Kategori II og III er

fordeling mellem de 4 kategorier, vil det

så blevet noget mindre, men indeholder

bekræfte, at det var en god idé. God

stadig store racer, så alt i alt skulle dette

fornøjelse både til jer med nye konkur-

gerne betyde, at fordelingen mellem

renter, og til jer, der har fået færre racer

kategorierne bliver mere ensartet.

at slås med – det skal nok blive sjovt.

At der er behov for en opdeling sås
tydeligt på årets verdensudstilling, hvor
fordelingen i kategorier var:

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

10 %
RABAT til
medlemmer af
Felis Danica

Find os på facebook

Vi samarbejder med

Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk

143639

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

60 års Jubilæumsudstilling - 2 dage - 1 certifikat

“Danish Open” 18.+19. juni 2016

Lillebæltshallerne i Middelfart, Færøvej 74, 5500 Middelfart

Felis Danica sætter spotlight på racerne
TEMA

Breed BIS for flere racer • Best in Breed for alle øvrige racer
i samarbejde med DARAK - JYRAK - KATTEKLUBBEN - RACEKATTEN
samt Felis Danicas specialklubber

Mød
Racerne

Gå ikke glip af denne chance for at sætte spotlight på din race!
Dommere, som har bekræftet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Veland, Norge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I-II-III-IV
Christiano Sandon, Italien  .  .  .  .  .  .  .  .  . I-II
Dietmar Sagurski, Tyskland  .  .  .  . I-II-III-IV
Elena Noskova, Rumænien  .  .  .  . I-II-III-IV
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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 .
Tilmeldingsfrist:
Tilmelding åbner den 15 .4 .2016 . Sidste til- og afmeldingsfrist 5 .6 .2016
eller ved opnået halkapacitet .
Pris og Betaling:
Pr . kat i klasse 1-12 samt 14  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 300,00
Pr . kuld i klasse 19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 350,00
Veteran eller Pensionist - tillæg:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 75,00
1 kat alene i dobbeltbur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 450,00
Bank registreringsnr . og konto nr (Nykredit):
8117-2151477, IBAN DK2681170002151477, Swift NYKBDKKK
Modtager:
Landsforeningen Felis Danica c/o Christina Kyed
Slotherrensvej 301 . 2610 Rødovre
Annoncer:
Kontakt Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf .: 98 75 07 07 eller inge .nord@felisdanica .dk
Stande:
Kontakt Aase Nissen, Søvej 2, 4771 Kalvehave, Tlf . 5538 9088
Pris pr løbende meter incl . moms .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 325,00
Specialklubber under Felis Danica tilbydes gratis stand på denne
udstilling . Kontakt Aase Nissen for yderligere information .

Breed BIS
Felis Danica har fået tilladelse til afholdelse af et ubegrænset antal
Breed BIS, under forudsætning af at antalsbestemmelserne i øvrigt
overholdes . Der kan afholdes Breed BIS i samtlige kategorier, og gerne
flere i hver kategori .
Det oplyses løbende hvor mange katte, der er tilmeldt i de forskellige
racer, og hvad status er på muligheden for Breed BIS .
Best in Breed
For alle tilstedeværende racer, hvor der ikke afholdes Breed BIS, afholdes
i stedet Best in Breed konkurrencer .
Felis Danicas Topkatte
På udstillingen præmieres Felis Danicas topkatte 2015
Program
Lørdag 18 .6 .2016 : Bedømmelser og udvælgelse til Best in Breed
Topkatte præmiering
Søndag 19 .6 .2016: Best in Show og Best in Breed
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl . 7:00 til 9:00;
søndag skal kattene være i bur senest kl . 09 .00
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 3 . juni, 2016 .
Vaccinationen må ikke være mere end ét år gammel medmindre andet
fremgår af dyrlægens påtegning på vaccinationsattesten!
Åbningstider:
For udstillere lørdag 7:00 til 18:00;
søndag 8:00 til 18:00 - dog tidligst ved slut på BIS
For publikum: begge dage fra 9:00 til 16:00 .
Sponsorer:
Er meget velkomne .
Kontakt Bette Lind, Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke,
Tlf .: 2440 1626 eller formand@felisdanica .dk

Hovedsponsor:

Landsforeningen Felis Danica | Medlem af Fédération Internationale Féline

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

Giv ikke en
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kat i julegave
Dyrenes Beskyttelse advarer imod at give dyr i julegave. At få et dyr er
en vigtigt beslutning, som kræver, at ejeren har tænkt grundigt over
det ansvar, der følger med.
Selvom det er i bedste mening, så er

med og den store beslutning, det er at

Hverdag og god tid

det en dårlig ide at give dyr i julegave.

tage ansvar for et dyr, kræver grundige

Heller ikke selv om et kæledyr står på

En lille killing kan vække stor lykke, men

overvejelser. Det er en stor beslutning og

juleønskesedlen, anbefaler Dyrenes

hvis den, der får dyret, ikke på forhånd

koster mange penge. Ikke blot anskaf-

Beskyttelse, at man vælger at give et dyr

har overvejet det

felsen koster penge, men

ansvar, der følger

også de udgifter der føl-

med at have et dyr,
så kan det blive en
uheldig oplevelse
for både dyret og
den nye ejer.
Stor beslutning

Det ansvar, der
følger med at
tage ansvar for
et dyr, kræver
grundige
overvejelser

som julegave.

ger med resten af dyrets

”Selvom man ved, at den, der får dyret,

liv, som foder, dyrlæge,

ønsker sig det og har tænkt det grun-

udstyr, forsikringer og

digt igennem, så er julen ikke et godt

hvis dyret skal passes, når

tidspunkt at få et dyr. Vi ved jo alle,

familien holder ferie.

hvor hektisk juleperioden er, og at få et
dyr kræver både tid og ro”, siger Jens

Hvis man ikke kan

Jokumsen, der i stedet foreslår, at man

overkomme at tage sig

giver en hundesnor, et kaninbur eller

et kæledyr, er det

af dyret og skal af med

andet udstyr til det kommende kæledyr.

en beslutning, man

det igen, vil det være en

”Hvis man vil have

selv skal træffe. Hvis man ikke er klar til

meget stressende oplevelse for dyret, og

”Når jule- og nytårsræset er overstået,

det ansvar, der følger med, så kan det

kommer det på et internat, er dyret ikke

kan familien i ro og mag træffe det helt

ende med, at man kort tid efter må skille

garanteret en ny familie lige med det

rigtige valg af dyr”, siger Jens Jokumsen.

sig af med dyret. Dyrenes Beskyttelse

samme.

bliver ofte kontaktet af folk, der har

Der følger mange gode oplevelser med,

anskaffet sig et kæledyr, som de alligevel

”Først har dyret vænnet sig til én fami-

når man har et dyr i hjemmet. Anskaf-

ikke magter at have, og det samme kan

lien og er blevet tryg ved sine nye omgi-

felsen skal gerne være en god oplevelse

ske, hvis man giver et dyr i julegave”,

velser, men når det så bliver afleveret på

både for dyret og den nye ejer, så vent

siger Jens Jokumsen, projektleder for

et internat eller til en ny ejer, så skal det

til januar måned med at tage ud på ét

familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

igennem hele processen en gang til. Det

af Dyrenes Beskyttelses 12 internater

skal så vidt mulig undgås, at dyret hav-

for at finde det nye medlem af familien,

ner i den situation”, siger Jens Jokumsen.

opfordrer Jens Jokumsen.

Han fortæller, at det ansvar, der følger
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Hypertrofisk
kardiomyopati
– ”muskel-building”
med komplikationer!

Tekst og foto: Dyrlæge Jørgen Koch

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er

Mutationer og mitochondrier

Institut for Klinisk Veterinær og

den hyppigste hjertesygdom hos kat.

Historisk set er HCM beskrevet som en

Sygdommen udvikles gradvist med en

autosomal dominant sygdom, hvor 50

fortykkelse af hjertemusklen. Den skjulte

% af afkommet fra en HCM-ramt kat ville

fase (uden symptomer) kan vare i flere

være i risiko for at bære mutationen og

år, men klinisk sygdom er allerede set fra

få sygdommen. Sporadisk kan nye muta-

1 års alderen. Forekomsten af hjertesyg-

tioner dog opstå og resultere i HCM hos

dom hos kat vurderes til 10-15 % og ≈ 60

enkelte individer – i praksis optræder de

% af disse skyldes HCM. Prædisponerede

fleste HCM-tilfælde dog i familier, hvilket

Husdyrsvidenskab, SUND,
Københavns Universitet.
www.kardiologi.ku.dk

racer er huskat, Maine
coon, Norsk skovkat,
Ragdoll, Britisk shorthair, Sphynx, Bengal,
Sibirsk skovkat, Birma,
Tyrkisk van, Perser m.fl.
Screeningsundersøgelser har vist forekomster
hos huskat og prædisponerede racekatte på
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indikerer ”gamle”

Screenings
undersøgelser
har vist forekomster hos huskat
og prædisponerede racekatte
på op til 16 %

mutationer som årsag
til sygdommen.
Det er nu 10 år siden,
at den første mutation
(i proteinet MYBPC3)
blev beskrevet hos
Maine Coon (A31P
– aminosyre alanin
udskiftes med prolin).

op til 16%. Andre hyp-

Nye mutationer er

pige hjertesygdomme

siden den gang kun

er f.eks. øget bindevæv i hjertemuskel

blevet beskrevet hos Ragdoll – R820W

(myokardiefibrose), dynamisk forsnæv-

(i samme protein = MYBPC3 – amino-

ring af kropspulsårens udløbsdel (SAM),

syren arginin udskiftes med tryptofan).

False tendons, restriktiv kardiomyopati

Vores opfattelse af HCM-arvegangen hos

og forøget stofskifte (hyperthyreoidis-

Maine Coon er, at heterozygote (inde-

me).

holder forskellige alleller – kun A31P mu-

A

Figur 1. A. HCM-hjerte med fortykket muskel. Venstre hjertehalvdel er klippet op og midt i
billedet ses hjerteklap (mitralklap) med tråde til papillærmuskler. B. Hjertet vejer 56 gram
(normalt ca. 14-20 gram)

tation fra 1 af forældrene) ikke udvikler

ofte skal findes i hjertets små sammen-

klinisk sygdom – spørgsmålet er pt. om

trækningsproteiner, som tilfældet er hos

sygdommen skal betragtes som recessiv

Maine Coon og Ragdoll samt mennesket.

eller inkomplet dominant nedarvning?

Studier foretaget af dyrlæge Liselotte B.

B

Christiansen på vores UniversitetshospiHCM er ligeledes en hyppig hjertesyg-

tal for Familiedyr har vist, at mekanismen

dom hos mennesket (1 ud af 500), hvor

bagved udvikling af HCM kan invol-

sygdommen betragtes som en genetisk

vere en forstyrrelse i energidannelsen i

sygdom – ligeledes med en dominant

musklen – hjertet har løbende brug for

nedarvning. Der er rapporteret om

en ”energibar” for at kunne trække sig

> 1400 forskellige mutationer (forandrin-

sammen. De små energistationer (mito-

ger i arveanlæg) i forskellige muskelpro-

chondrier) i HCM-hjertemusklen bliver

teiner. ”Missense” mutationer (udskift-

forstyrret og skaber ubalance. Dette kan

ning af 1 aminosyre med en anden)

åbne op for nye behandlingsmuligheder i

står for 90% af samtlige mutationer, der

forbindelse med sygdomsudviklingen.

forårsager HCM hos mennesker.
Per definition kan muskelforandringerne
Årsagen er ukendt hos de fleste katte

hos katte med HCM ikke forklares af

med HCM. Vi formoder dog, at årsagen

anden sygdom som f.eks. forhøjet stof-
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Figur 2. Screeningsresultat (m-mode skanningsbillede) fra en normal kat. Tallene til
venstre viser, at skillevæg og frivæg er 3,58
mm i tykkelse (normalt < 5 mm – usikkerhed < 10%).

skifte eller forhøjet blodtryk. Sygdom-

kan dog opnå en muskeltykkelse på > 10

men beskrives derfor som en primær

mm, inden de bliver klinisk hjertesyge.

hjertemuskelsygdom karakteriseret ved

Forandringerne sker gradvist, og en

en voldsom fortykkelse af hjertemusk-

fortykket hjertemuskel kan resultere i et

len.

alvorligt afslapningsproblem (diastolisk
dysfunktion), hvilket ultimativt (efter

Hjertets opbygning

flere måneder til år) forårsager hjerte-

Pattedyrs hjerter består af en højre og

svigt med vand i lunger og brysthule.

venstre halvdel, der hver især er opbygget af et for- og hjertekammer. De to

Alvorlige komplikationer

halvdele er adskilt af en skillevæg, så

Symptomer på hjertesvigt er åndenød

blodet kun kan løbe fra højre hjerte-

og vejrtrækning med åben mund.

kammer via lungekredsløbet til venstre

Uspecifikke tegn kan være nedstemthed

hjertehalvdel.

og manglende appetit. Andre hyppige
komplikationer inkluderer blodprop-

Diagnostiske kriterier

per (felin arteriel thrombeembolisme

HCM er karakteriseret ved en fortyk-

= FATE), SAM (dynamisk forsnævring i

kelse af væggene i
venstre hjertekammer.
Frivæg og skillevæg
må sædvanligvis ikke
være tykkere end 5
mm – 5.0-5.5 mm er
en gråzone. I USA har
de valgt en grænse
for vægtykkelse på 6
mm, hvilket betyder,
at f.eks. en homozygot

venstre hjertekammers

Sygdomsramte
katte kan
opnå en muskel
tykkelse på
> 10 mm, inden
de bliver klinisk
hjertesyge

Maine Coon kat kan
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udløbsdel – ses hos ca.
40 % af katte med HCM
og hyppigste årsag til
mislyd) og pludselig
død.
Blodpropdannelsen
sker ofte i et forstørret
venstre forkammer.
Hvis et lille stykke af
blodproppen løsriver

udvikle fatal HCM uden nogensinde at

sig, vil den aflukke (embolisere) en ar-

nå 6 mm-grænsen. Sygdomsramte katte

terie ude i kroppen – det typiske sted er

ved kropspulsårens deling til bagbenene.

A

Dette vil være katastrofalt for katten
med en klinisk præsentation, der inkluderer lammelse af bagkroppen (pga
manglende blodtilførsel) og smerte.
Derudover erkendes sædvanligvis hårde
lægmuskler, blålige klovolde (iltmangel)
og kolde ekstremiteter.
Behandling af FATE hos kat er oftest frustrerende og uden succes. Ved optimal
behandling dør > 60 % af kattene i den
første fase (30 % dør pga komplikationer
og 30 % dør ved euthanasi). Ydermere
er prognosen for de katte, der overlever,
meget reserveret! Der vil oftest gå flere
uger, før katten igen kan bruge sine bag-

Figur 3 Hjerteskanningsbilleder fra en ung racekat (1 år, han) med svær HCM. A. Længdesnit,
der viser en ekstrem fortykket hjertevæg (10 mm). B. Kortaksesnit, det sorte område i midten
er venstre hjertekammer.

ben dvs. intensiv pleje er nødvendigt i de
første dage-uger, hvorefter sygepleje i 1
måned oftest er påkrævet, før katten kan

B

”klare sig selv”. I denne fase kan katten
udvikle store sår på benene og selv-trauma optræder hyppigt (kløe-smerter?).
Uheldigvis er risikoen for en ny blodprop
samtidig meget høj (> 50 % indenfor 6
måneder). Dette alvorlige forløb er baggrunden for, at katte med blodpropper
og lammelse af bagparten – i Danmark
– oftest aflives tidligt i forløbet.
De fleste katte med FATE har en underliggende hjertesygdom, men desværre
har vi ikke tilstrækkelig viden om, hvilke
katte der udvikler denne frygtelige komplikation. På Universitetshospitalet for
Familiedyr har vi derfor planlagt et studie
(2016), hvor vi skal belyse risikofaktorer i
forbindelse med FATE. Målet er at kunne
skræddersy en forebyggende behandling
til den enkelte kat, så vi undgår komplikation med lammelse, smerte og død.
Pludselig død
Årsagen til pludselig hjertedød ifm HCM
hos kat er mangelfuldt belyst. Katte
udvikler sjældent ”erkendbare” livstru-
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Figur 4. Obduktionsfund fra en kat med HCM. Midt i billedet ses en blodprop i kropspulsåren tæt ved nyrekarrene. Katten blev akut lam i bagparten i forbindelse behandling af et alvorlig hjertesvigt med vand i lunger. Diameteren på kropspulsåren er få mm.

ende arytmier ifm udviklingen af HCM.

Diagnosticeringen af HCM

Et studie foretaget på vores Universitets-

Diagnosticering af HCM er fortsat

hospital har vist, at den gennemsnitlige

genstand for stor opmærksomhed.

hjertefrekvens hos

Etablering af nye gen-

raske og HCM-syge

test for HCM hos alle

katte er sammenlignelige – henholdsvis, 153
og 159 slag/minut.
Den eneste forskel
i hjerterytmen hos
HCM-katte ift raske
katte var flere tilfælde
af ekstraslag (enkelt
VPC´er – arytmi
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Blodtest kan
anvendes til at
påvise alvorlige
hjertesygdom
hos kat med
symptomatisk
HCM

sygdomsramte racer
står højt på ønskelisten. Desværre kan det
have lange udsigter
– selvom udviklingen
ofte sker pludseligt.
Vores erfaring med
sygdommen er dog, at
sammenhængen med

med udgangspunkt i

fænotype og genotype

hjertekammeret) og

er yderst kompliceret,

periodevis langsom hjerterytme (brady-

hvorfor hjerteskanning (ekkokardiografi)

kardi og sinus-pauser (pacemaker-)) hos

fortsat vil være nødvendig i de fleste

de syge katte.

screeningsprogrammer.

I de senere år er der etableret hur-

hjertesygdom. Det betyder stor sorg og

tige snap-test i klinikken (SNAP Feline

mange bekymringer for de ramte kat-

proBNP Test) og andre blodtest (f.eks.

teejere/opdrættere og lidelser for katte,

biomarkører som troponin og pro-BNP).

der er så uheldige at have en alvorlig

Disse blodtest kan anvendes til at påvise

hjertesygdom. Vores forskning vil derfor

alvorlige hjertesygdom hos kat med

fortsat målrettet fokusere på at reducere

symptomatisk HCM, men er desværre

forekomsten af hjertesygdom hos race-

ikke sensitive nok til screeningsundersø-

katte og reducere lidelsen ved at have

gelser. Hjerteskanning er således fortsat

klinisk hjertesygdom.

guldstandarden ved diagnosticering af
HCM.

Projekter inkluderer:
• Venstre forkammers størrelse og
funktion hos raske og hjertesyge

Vores forskning
vil derfor fortsat
målrettet fokusere på at reducere forekomsten
af hjertesygdom
hos racekatte

katte
• Betydning for udvikling af hjertesvigt
og blodpropdannelse
• Undersøge styrker og svagheder ved
biomarkører (blodtest)
• Identificering af katte i risiko for
udvikling af blodpropper og evidensbasere profylaksebehandling m.m.
• Fænotype og genotype-studier mhp
at forstå årsag (finde nye mutationer)
og udviklingsmekanismer hos HCM-

Projekter lige om hjørnet

syge racekatte.

I vores hjerteklinik på Universitetshospitalet for Familiedyr (www.kardiologi.

I den sammenhæng håber vi på et fortsat

ku.dk) ser vi hver uge katte til screening

godt og frugtbart samarbejde med kat-

for HCM og udredning af mistænkt

teejere og opdrættere fra hele Danmark!

Kattemagasinet er et magasin, der udgives elektronisk til alle
medlemmer af klubber under Felis Danica.
Bladet ligger offentligt tilgængeligt og kan dermed læses af alle
katteinteresserede.
Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,
koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.
Kontakt venligst klubben direkte.
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Felis Danicas
Diplomopdrætter
uddannelse
Indbydelse til modul 3 & 4 – 2016

Modul 3

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

For at deltage på Modulet skal betaling

felisdanica.dk

findes sted samtidig med tilmelding,

Deadline for tilmelding & betaling er d.

nøjagtig som på de fleste udstillinger.

18. marts 2016, eller når holdet er fyldt

Man er ikke med som deltager før man

op.

via mail modtager en bekræftelse.

Sidste afmeldingsfrist er 18. marts.
Afmeldinger efter denne dato medfører

Dato og sted:

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!

02. april i Brædstrup Hallen, Skovvejen
29C, 8740 Brædstrup

Betaling:

03. april i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej

Kr. 350,- pr. person som skal betales

3, 4600 Køge

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

Der må ikke medbringes mad i hverken

gen registreres ikke før betalingen er

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

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

Tid:

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.
Emner:
Tilmelding:

IP/SC Toonscat’s Safir DVM DM NFO gs
0221 blå sølvtortie harlekin tabby, Ejer: Pia
Børgesen og Henrik Buusmann

• Kattehold, herunder behov, lov-

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. januar

givning, FIFes regler på området,

2016.

hygiejne og transport

Tilmeldinger indsendt før denne dato

• Grundlæggende farvegenetik

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal

• Kattens adfærd, herunder sanser,

benyttes!

opvækst fra killing til kat, kropssprog
og opdragelse

Du skal sende din tilmelding på tilmeldingsblanketten der findes på Felis

Modul 4

Danicas hjemmeside under: Opdræt

For at deltage på Modulet skal betaling

– Diplomopdrætter – Indbydelse med

findes sted samtidig med tilmelding,

angivelse af hvilken dag du ønsker at

nøjagtig som på de fleste udstillinger.

deltage samt antallet af deltagere.

Man er ikke med som deltager før man
via mail modtager en bekræftelse.
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Sirenia’s Queenie of White Secret. PER n 33. Ejer: Linda Howmann Poulsen

Dato og sted:

dingsblanketten der findes på Felis

modtaget. Betalingen skal ske på Felis

16. april i Brædstrup Hallen, Skovvejen

Danicas hjemmeside under: Opdræt

Danicas konto: 8117 – 3386974.

29C, 8740 Brædstrup

– Diplomopdrætter – Indbydelse med

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

17. april i Ravnsborghallen, Ravnsborgvej

angivelse af hvilken dag du ønsker at

3, 4600 Køge

deltage samt antallet af deltagere.

Der må ikke medbringes mad i hverken
Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

Emner:
• Købeloven, herunder Aftaleloven,

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

Købelovens bestemmelser om

felisdanica.dk

forbrugerkøb, mangler, klager og

Tid:

Deadline for tilmelding & betaling er d.

erstatninger

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.

31. marts 2016, eller når holdet er fyldt
op.

• Felis Danicas kontrakter (salgs- og
parringskontrakter)

Tilmelding:

Sidste afmeldingsfrist er 31. marts.

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. januar

Afmeldinger efter denne dato medfører

Show, regler, standarder, EMS-syste-

2016.

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!

met, kategorier, grupper og klasser,

Tilmeldinger indsendt før denne dato

hvad skal du huske før udstillingen og

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal

Betaling:

benyttes!

Kr. 350,- pr. person som skal betales

Du skal sende din tilmelding på tilmel-

• Udstillinger – fra tilmelding til Best in

selve forløbet af en udstilling.
• Moral og etik, herunder Felis Danicas

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

etiske regelsæt og opdrætternes

gen registreres ikke før betalingen er

ansvar.

31

Da lyset ven

Når en kat mister
sin legekammerat
32

dte tilbage
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Det var en mørk og trist tid i starten af
januar måned 2015. Jeg havde netop
mistet min dejlige Ida på knap 12 år
(Vingekatten Ida), og bare et halvt år før
mistede jeg min soulmate, Hermann på
11 år (Vingekatten Hermann)
Tekst og foto:

Nu stod jeg med to katte, Isabel på vej

Quijarro (Oddenvejens Quijarro) kom

Marianne Juul Pedersen

mod de 12 år (Vingekatten Isabel), og

rejsende med sit menneske. Han var

Sørensen som på daværende tidspunkt

ventet med stor længsel, men også med

var 7 år (Zion von Gott).

lidt ondt i maven, for hvordan ville det
gå? Det var ikke til at forudsige, når det i

Lige fra startem
var Quijarro
meget interesseret i at få kontakt
med Sørensen

De to katte havde intet sammen. Søren-

sidste ende handler om kemien mellem

sen havde mistet sin sidste legekam-

kattene. Hvordan ville Quijarro reagere?

merat, og han trak sig ind i sig selv. Hans

Ville han blive stresset, så det kunne

aktivitetsniveau faldt, og det var bare så

udløse stress-relateret sygdom – Der var

trist at se på.

nok at spekulere på.

Gode råd var dyre, for hvad stiller man

Al nervøsitet ved indflytningen blev

op med en seniorkat på 12 år, der højst

heldigvis gjort til skamme. Quojarro

sandsynligt ikke ville hilse en killing vel-

indtog straks hjemmet med stor selvtil-

kommen? Jeg husker stadig, da Sørensen

lid. Han kastede sig med det samme ud

flyttede ind. Isabel var simpelthen så sur,

i at lege, og hjemmet blev undersøgt

og det tog tid, før hun accepterede ham,

grundigt. Sørensen så nysgerrigt til, men

og dengang var hun noget yngre.

med ængstelse. Han var noget usikker
på, hvad det dog var for en bamse, der

Men Sørensen havde brug for en makker.

pludselig tøffede rundt. Men ingen aggressivitet, blot usikkerhed.

Jeg kom i kontakt med Rikke, som
havde en avlskat på 3,5 år, der var gået

Isabel tog måsen på mig, for jeg havde

på pension. Rikke ville gerne finde et

ventet en noget kraftigere reaktion fra

hjem til ham, hvor han kunne få sig en

hende. Men nej, hun tog det hele med

drengeven.

ophøjet ro. Ingen panik, ingen surhed,
bare hun kunne få lov at gøre som hun

Ideen var ikke tosset, tænkte jeg, og vi

plejede.

skrev frem og tilbage, hvor vi fortalte om
vores kattes temperamenter og særhe-

Lige fra start var Quijarro meget interes-

der. Det viste sig, at vi begge mente at

seret i at få kontakt med Sørensen, og

have et par milde drenge, så vi aftalte, at

han lavede mange krumspring for at

vi ville gøre forsøget.

lokke sin nye makker til at ville lege. Så
nemt skulle det ikke gå. Sørensen var

I februar måned oprandt dagen, hvor
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bestemt ikke uinteresseret, men hans

Oddenvejens Quijarro,
årgang 2011 (SBIn)

usikkerhed gjorde, at han endte med at

over for Isabel, og han og Sørensen har

trække sig.

fundet hinanden – i dag på en mere
afslappet måde end i den første tid. De

Den første uge efter indflytningen holdt

leger sammen, når lysten melder sig, de

jeg fri, så jeg kunne være der og under-

tøffer gerne rundt sammen ude i haven,

støtte, at alt forløb fredeligt. Quijarro

og ofte sover de ved siden af hinanden,

fortsatte ihærdigt, og med en fantastisk

dog i hver sin køje. Man skal jo ikke gå til

tålmodighed, med at bejle til Sørensen,

yderligheder.

og det var efterhånden tydeligt, at han
egentlig gerne ville overgive sig, men

Jeg er ikke i tvivl om, at det i mit tilfælde

panseret var ikke helt nedbrudt.

har været den rette beslutning med
en voksen kat. Jeg tænker, at en killing

Ca. på 10. dagen så jeg for første gang

kunne risikere at blive en for stor mund-

rigtig leg mellem de to drenge. Det

fuld for en 7-årig kat samt en voksen

var bare så dejligt at se, hvordan livet

pige på 12 år.

Zion Von Gott, årgang 2007 (SBIc)

kom tilbage i Sørensens øjne. Det var
efterhånden længe siden, at jeg havde

I dag nyder jeg at have 3 katte, som tri-

set dette.

ves indbyrdes og har glæde af hinanden.
Isabel profiterer af at drengene har nok

Drengeleg i den form var også en ny ver-

i hinanden, og hun får lov at være i fred.

den for mig, for hold da op hvor kunne

For mig er det en stor glæde at se, livet

det gå voldsomt til. Af og til tænkte jeg:

er vendt tilbage i Sørensens øjne. Han

Slås de? Men jeg holdt vejret, og heldig-

har vist (vilde) sider, jeg ikke vidste, han

vis var de bare i gang med at finpudse

besad. Ikke mindst glædes jeg over, at

deres leg og finde hver deres grænser.

jeg fik lov at blive Quijarros nye menneske. Han er en sand perle, som jeg holder

Nu er der gået 8 måneder, og der er slet

Vingekatten Isabel, årgang 2003 (SBIf)

rigtig meget af.

ingen tvivl om, at Quijarros indflytning
er en succes. Han er en gentleman
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FIFe World Show 2015
Den 24–25. oktober var der FIFe World
Show i Malmø, Sverige, her vandt blandt
andet Trine Piltoft Farsø med sin kat
”Piltoft’s Once in a Lifetime”

Tekst og foto:
Trine Piltoft Farsø – Katteri Piltoft’s

En verdensudstilling er en fantastisk

nok, eller fordi udstillingerne har ligget

oplevelse – stemningen, de flotte

lidt for langt væk. I år var der dog ingen

pyntede bure, møde
med opdrættere fra
alverdens lande, den
overvældende nationalitetsfølelse, ja jeg
kunne blive ved– jeg
har udstillet i 20 år og
alle gangene jeg har
været med har være
en stor oplevelse.

tvivl om at jeg skulle

Hun havde så
mange fine kvaliteter, at jeg
døbte hende
”Piltoft’s Once in
a Lifetime”

Alligevel har jeg kun
Scenen – inden showet gik i gang. Foto
Heide Petersen.
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afsted – både fordi
udstillingen var placeret
i Malmø, men også
fordi jeg i år rent faktisk
havde nogle katte som
jeg syntes var gode nok
til at tage med.
Så forberedelserne var
startet tidligt – allerede

været afsted 5 gange. Enten fordi jeg

i april måned havde Pernille (Manhun-

ikke synes mine katte har været gode

ter’s katteri) og jeg booket hotel så vi var

WW15 Piltoft’s Once in a Lifetime
Opdrætter og ejer: Trine Piltoft Farsø

sikre på at kunne få et værelse. På det

hun – med reference til hendes pelsmøn-

tidspunkt var det egentligt ikke endeligt

ster selvfølgelig – bare ”Ticky”.

bestemt hvilke katte vi ville have med,
og nogle skulle jo også lige kvalificeres

Da Ticky var gammel nok til at komme

først.

med på udstilling, var der heldigvis andre
end mig der kunne se hendes kvaliteter,

I slutningen af januar havde jeg fået et

og hun hjembragte det ene BIS efter det

kuld med 3 skønne killinger – den ene

andet. Weekenden inden World Show

af dem – en tortieticked pige, havde

opnåede hun da også at blive Junior

skilt sig ud lige fra start, og jeg havde

Winner.

ret hurtigt besluttet at hun måtte blive
boende hos os. Hun havde så mange fine

Det var en selvfølge at Ticky skulle med

kvaliteter, at jeg døbte hende ”Piltoft’s

på WS, men også hendes mor Lessie

Once in a Lifetime”. I daglig tale hedder

(IC. Manhunter’s Less is More, JW) og
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Mine 3 piger i deres bur.
hende oldemor Butsy (EC. & Pr. Santuz-

at være på værelset med os. Især Butsy

zan Madame Butterfly) skulle med på

syntes det var en fest, og holdt os vågen

turen. Butsy kom mest med fordi hun

det halve af fredag nat, ved at hoppe fra

manglede et udenlandscertifikat, men

den ene til den anden. Vi var i forvejen

Lessie har klaret sig pænt på udstillinger

ankommet lidt sent fredag aften og

herhjemme, så hun
skulle selvfølgeligt
også med.
Pernille og jeg havde
planlagt at medbringe
så meget som muligt
selv af mad og drikkevarer, så vi var pakket

kommet sent i seng,

Især Butsy syntes
det var en fest på
hotelværelset,
og holdt os vågen det halve af
fredag nat

godt op i bilen med køletasker mv., men det
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så vi var lidt trætte,
men alligevel glade og
spændte da vi mødte
op på udstillingen
lørdag morgen.
Vi blev mødt af en lang
kø foran indgangen,
men dyrlægekontrol
og indtjek gik relativt

kan egentligt anbefales – det var så nemt

hurtigt og nemt til trods for de mange

og hyggeligt at spise på hotelværelset,

mennesker, og vi fandt hurtigt vores

og vi havde også mad nok med til at

bure og gik i gang med at pynte op – jeg

kunne tage med til hallen. For yderligere

havde syet nye rød/hvide burgardiner,

at spare lidt penge havde Pernille og jeg

så det var lidt sjovt at se dem sat op,

besluttet at dele hotelværelse. Pernille

og se at det så ud som forventet. Vi var

havde Lessie’s bror, Manhunter’s For La-

placeret i lande efter nationalitet, og selv

dies Only med, og han blev installeret på

om det selvfølgelig er hyggeligt at sidde

badeværelset, mens mine 3 piger fik lov

sammen med andre danskere, så gjorde

det også at det var rigtigt svært at få se

at han var rigtigt glad for Ticky, og stor

de kategori IV katte der var fordelt rundt

var glæden da hun blev det ungdyr

omkring i hele hallen.

han valgte at nominere over de andre
smukke konkurrenter.

Der var blevet tildelt 3 dommere til
kategori IV, og jeg må indrømme at jeg

Ved hunnerne var det en smuk rød-

nok havde forventet lidt flere, idet der

masket siameser fra Østrig der blev

var over 150 tilmeldte kategori IV katte.

nomineret, så Lessie fik sit certifikat og

Heldigvis var de 3 dommere placeret

kom ikke videre, men det var helt ok, for

ved siden af hinanden, så når man ellers

konkurrencen var sindssygt hård.

kunne komme til for mennesker, kunne
man følge lidt med i hvad der foregik ved

Også hos hankastraterne var konkur-

de andre dommere også, og få set nogle

rencen hård, så Lessie’s bror FLO fik

af de andres katte.

sit certifikat og kom heller ikke vi-

En glad vinder. Foto Heide Petersen.

dere. Tilgengæld blev en anden lækker
Butsy blev bedømt af Thea F., og fik sit

danskejet hankastrat nomineret ved en

udenlandscertifikat uden problemer,

anden dommer – PR. & IC: Shagio-Chen

men gik ikke videre – måske ikke så

Zanzibar, så der var da lidt at heppe på

underligt taget i betragtning at en af

næste dag.

konkurrenterne var en anden danskopdrættet hunkastrat der var flere gange

Godt trætte vendte vi hjem til hotellet,

verdensvinder – WW’14 WW’13 WW’12

og selv om vi egentligt havde mad nok,

NW IP SC Filihankats Bella Notte JW DSM

valgte vi alligevel at gå ud og spise en bøf

(der næste dag fik WW15 hæftet på sig

– og så hjem og have en god nattesøvn

også).

(lidt for få timer igen, men heldigvis gik
vi over til vintertid, så der var lige en time

Lessie og Ticky skulle begge bedømmes

ekstra).

ved Mantovani, og det var ret tydeligt

Rød/hvide farver
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Ticky på dommerbordet hos L. Comario

Om søndagen var vi klar til endnu en dag

Dommerne kiggede på kattene og en-

– der kom flere venner og bekendte fra

deligt var det tid til at stemme – først var

Danmark for at se Sceneshowet, og det

der 1 stemme på Ticky og 1 på en af hen-

var jo dejligt med lidt ekstra til at heppe

des konkurrenter. Pyha – 1-1…… Tiden

på Ticky.

føltes uendeligt lang, men så endeligt
kom den sidste dommerstemme og et

Heldigvis skulle sceneshowet for kate-

stor dannebrogsflag og Ticky’s navn stod

gori IV begynde ret tidligt, for jeg må

oppe på skærmen oppe på scenen. Ticky

da indrømme at mine nerver ikke blev

var blevet VERDENSVINDER !!!!

mindre som tiden skred frem. Jeg havde

Ticky bliver bedømt på scenen. Foto Heide
Petersen.
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selvfølgeligt tjekket hendes konkurren-

I alle de 20 år jeg har opdrættet og ud-

ter ud, og det var nogle meget flotte og

stillet må denne oplevelse siges at være

typede ungdyr hun skulle op imod. Jeg

den største jeg nogensinde har prøvet

var også lidt spændt på hvordan hun ville

– man kan slet ikke forberede sig på den

klare at være på scenen, hvor alt jo var i

følelse, og jeg var da også helt rundt

større format og med mere larm, og flag

på gulvet og vidste ikke om jeg skulle

og flere publikummer end hun var vant

græde eller smile. Når jeg kigger på bil-

til. Endeligt blev det tid til at ungdyrene

lederne der er blevet taget, kan jeg se at

kom på, og jeg kunne godt fornemme at

jeg da heldigvis mest smiler. Heldigvis

hun måske ikke var helt tryg, men hun

var både Pernille og Jørgen og Lykke (alle

havde en super steward, og klarede det

sammen stolte bedsteforældre til Ticky)

så fint…..mens jeg sad nede på bænken

der, og fik mig guidet op på scenen, så

og var et nervevrag.

jeg kunne komme op og hente Ticky og
modtage min præmie.

Bagefter blev jeg sendt ned til fotogra-

Dansk opdrættede World vindere:

fering, og hen til stedet hvor jeg skulle
modtage mine præmier. Og hold da op
hvor svenskerne havde haft travlt med
at skaffe sponsorpræmier, så jeg slæbte
præmier hjem – ikke kun foder, men alt
lige fra legetøj og kattehuler til kattene
og armbånd og champagne og en kuffert. Jeg kan slet ikke remse det hele op
her, for der var rigtigt meget.

I alle de 20 år jeg
har opdrættet
og udstillet må
denne oplevelse
siges at være
den største

Category II
Junior 7 – 10 months
WW’15 DK*Seierø’s Love Lily Asterion
RAG n 03
Ow: Marie Gerdin, SE

Der blev også tage vinderfotos – der syntes Ticky dog at hun havde fået nok – nu
ville hun godt snart ned i buret og slappe
af med hendes familie – det lykkedes
dog at få taget et par enkelte billeder der
var rimeligt gode.
Category IV
Resten af dagen fløj afsted – og jeg mod-

Junior 7 – 10 months

tog i stribevis af SMS’er, Messenger og

WW’15 DK Piltoft’s Once in A Lifetime

Facebook beskeder med lykønskninger

OSH f 25

og mange kom forbi mit bur for at hilse

Ow: Trine Piltoft Farsø, DK

på og sige tillykke. Men armene måtte jo
lidt ned for at holde på rattet, da vi sidst
på dagen, trætte og glade skulle køre

Neuter Female

hjemad igen.

WW’15 WW’14 WW’13 WW’12 NW IP SC
Filihankats Bella Notte JW DSM

Som jeg startede artiklen med at skrive,

OSH n

så er et WS altid en stor oplevelse – men

Ow: Ruth Arndt, DE

jeg må selvfølgeligt indrømme at det
at hjembringe en World Winner gør
oplevelsen helt fantastisk, så jeg er
selvfølgeligt glad og stolt over min søde
og smukke Ticky – der nu kan titulere sig
WW15 Piltoft’s Once in a Lifetime, JW,
OSH f25.
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Polypper i øret
og svælget
Tekst af chefdyrlæge Lene Thaulow,

Polypper i øregangen og i mundhulen

pga. kronisk øregangsbetændelse, skæv

Evidensia Vordingborg Dyrehospital

hos kat ses forholdsvis ofte. Der ses

hovedholdning eller luftvejsproblemer.

forskellige former for polypper i øret hos

Symptomerne afhænger oftest af, hvor

katte. En type er små, blålige og runde

polyppen sidder og om der er tilstø-

og optræder ofte som adskillige små

dende eller andre samtidige problemer/

polypper omkring ørets åbning og ned

infektioner.

i øregangen. Denne type polypper ses
hyppigst hos lyse katte (røde og hvide).

Symptomerne kan variere fra næseflåd,

Den type polypper, der beskrives i denne

højlydt eller pibende vejrtrækning,

artikel, er dog ikke af denne type.

vejrtrækningsbesvær, nysen, hoste, problemer med at synke, skæv hovedhold-

En anden type polypper, der oftest

ning og balance problemer. Men som

optræder enkeltvis og tit er mere stilket

oftest ses kronisk infektion og flåd fra

i formen ses oftest i

det ene øre. Det stam-

selve øregangen, mel-

mer fra en sekundært

lemøret og svælget.
Hawkwind’s Gloria, MCO f 22. Ejer: Thomas
Trautner Grandjean & Pernille Poulsen

Disse polypper har
ofte næsten samme
farve, som det væv de
udspringer fra.
De katte, der præsenteres hos dyrlægen
med en polyp i øre-

Katte med polyp
i øregangen eller
i mundhulen,
har typisk på
et tidspunkt
været ramt af en
virusinfektion

gangen eller i mund-

bakteriel infektion i
øregangen.
Ved mistanke om
polypper i øregangen,
er det derfor altid
meget vigtigt at lave
en grundig otoskopisk undersøgelse af
øregangene. Polyppen

hulen, har typisk på et

sidder oftest helt nede

tidspunkt været ramt af en virusinfektion

ved trommehinden og da øregangen

i de øvre luftveje. Katten kan som killing

hos katte laver et 90 graders knæk, så

måske have nyst og snottet lidt, eller

kan man altså ikke se polyppen uden et

som voksen haft en længerevarende

otoskop.

kronisk luftvejsinfektion.
Da der ofte er sekundære bakterielle in-
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Tit er ejeren af katten ikke vidende om,

fektioner med sekret i øregangen, er det

at katten har udviklet en polyp, men

nødvendigt med en grundig oprensning

kommer på hospitalet eller klinikken

før øret kan undersøges ordentligt. I no-

gen tilfælde kan det være nødvendigt at

CT og MRI scanning er langt bedre og

behandle infektionen og få denne under

man får her fuld overblik over polyppens

kontrol, før det er muligt at otoskopere

omfang. Specielt ved polypper i mellem-

øregangen.

øret er disse undersøgelsesmetoder klart

Thomanis Rengar the Pridestalker,
NFO ns 03 24. Ejer: Helene Carstensen

at foretrække. Kikkertundersøgelse kan
Ved polypper bag den bløde gane kræ-

evt. benyttes til de polypper, der ligger

ver det oftest anæstesi (fuld bedøvelse)

bag den bløde gane.

af katten for at stille
diagnosen. Kun hvis
polyppen strækker sig
bag den bløde gane og
ned i svælget eller er
så stor, at den trykker
den bløde gane ned,
kan det være muligt at
se den uden bedøvelse.

Ved polypper
bag den bløde
gane kræver det
oftest anæstesi
(fuld bedøvelse)
af katten for at
stille diagnose

Denne type polypper ses hyppigt hos
unge katte, men også
voksne og ældre katte
kan rammes. Man ved
på nuværende tidspunkt ikke med 100%
sikkerhed, hvorfor
de opstår og hvorfor
nogle racer som f.eks.

Høj kvalitets røntgen

Maine Coon rammes

kan i nogle tilfælde

hyppigere end andre.

bruges til at finde polypper bag den

Der diskuteres og forskes i, om der kan

bløde gane samt i mellemøret, men

være en genetisk prædisponering for
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udvikling af polypper i øregangen og i

Det er dog heldigvis ikke altid, polyp-

mundhulen hos disse racer, men dette er

per i øret strækker sig ind i mellemøret.

endnu ikke bevist.

Polypperne er godartede, dvs. der er ikke
tale om kræft.

Polypperne i øregangen og i mundhulen

DK Betonica’s Barney, chokolade spotted
ocicat. Ejer: Ulla Wettergren Fotograf:
Juliane Meyer
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opstår fra slimhinden i den vandrette del

Der er kun en mulig behandling, og det

af det ydre øres øregang, i det eustatiske

er fjernelse af polyppen. Hvis man på et

rør eller i mellemøret. Det eustatiske rør

meget tidligt stadige opdager rødme og

forbinder svælget med mellemøret og

begyndende lokal hævelse i øregangen

polypperne kan dannes efter infektionen

hos en killing, som tegn på en polyp

har spredt sig via dette til mellemøret.

muligvis er under udvikling, kan man i

Polypper i mellemøret kan pga. mel-

nogen tilfælde være heldig at behandle

lemørets ringe plads, trænge gennem

medicinsk. Oftest fanger man dog ikke

trommehinden og ud i det ydre øre.

polyppen på dette tidspunkt, da killin-

DiKeRo’s Alvin, rød perser. Ejer: Kenneth &
Robert Piral Didriksen

gen ikke har nogen symptomer ud over

øregang og dermed undgå at gå ind i

måske lidt nysen eller øjenflåd.

mellemøret.

Det er derfor meget vigtigt, at killin-

Går dyrlægen ind via mellemøret, kan

gerne der kommer ind til deres første

der i nogen tilfælde efterfølgende ses

sundhedscheck, bliver grundigt under-

Horner´s syndrom, der bl.a. viser sig som

søgt, og dette gælder også undersøgelse

en lammelse af ansigtsmuskulaturen i

af deres ydre øregange. Dette er blandt

den ene side. I de fleste tilfælde vil dette

andet netop for at fange en polyp så

forsvinde spontant indenfor 1-3 uger.

tidligt i forløbet som muligt, og vi derved
kan lægge den bedste

Prognosen er god, hvis

plan for katten.

al polypvævet fjernes.

Polypper fjernes ved
kirurgi i fuld narkose.
Hvis ikke al vævet
fjernes, vil polyppen i
langt de fleste tilfælde
komme igen, og det
kan være nødvendigt
med op til flere operationer, før al vævet
er væk.

Polypperne i
øregangen og
i mundhulen
opstår fra
slimhinden i den
vandrette del
af det ydre øres
øregang

Ved polypper, der

Det er dog ikke altid
muligt pga. lokaliseringen af polyppen.
Jo mere man ved om
polyppens udstrækning før en operation
foretages jo bedre
kan dyrlægen rådgive
ejeren og give råd og
vejledning mht. prognosen.
På Evidensia Vording-

udspringer fra mellemøret, kan det være

borg Dyrehospital har vi opnået en stor

nødvendigt at gå ind i mellemøret for at

erfaring i behandling og håndtering af

fjerne basis af polyppen. I tilfælde, hvor

polypper hos kat både fra egne, men

polyppen er trængt igennem tromme-

også fra henviste patienter. Vi har heldig-

hinden til den ydre øregang og polyppen

vis indtil nu haft rigtig gode resultater,

er meget stilket, kan man være heldig

og langt de fleste kan nøjes med at

at fjerne hele polyppen via den ydre

komme i narkose en enkelt gang.
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Julen er
særlig farlig
for katte
Væltede juletræer, kugle-skår og giftige
potteplanter sender hvert år katteejere på
overarbejde og ikke sjældent til dyrlægen.
Tekst og foto: Sonja Karaoglan,
landechef for Agria Dyreforsikring
Danmark

Farverne frister lillemis, der hurtigt

- De fleste tror, at katte ved, hvad man

får poten for langt frem eller smagt på

skal undgå at tygge i – men sådan er det

noget farligt.

desværre ikke. Det kan være tilstrækkeligt for katten, at en plante dufter godt

Se julen fra en kats synspunkt – den er

eller ser spændende ud, og der skal ikke

hverken nem eller tryg. Når familien har

tygges længe på en julestjerne eller en

travlt med gaveindkøb, julepyntning og

hyacint, før der opstår forgiftning med

andesteg bliver danskernes firbenede

mavesmerter og opkastning til følge,

familiemedlemmer ofte overladt til sig

siger dyrlæge Lene K. Jørgensen

selv. Madrester, julepynt og gavebånd
kan i værste tilfælde være dødbringen-

Der er nogle nemme forholdsregler, man

de, så der er god grund til at tage sine

med fordel kan tage sig, som mind-

forholdsregler under juleræset.

sker antallet af julefarer betydeligt. Vi
anbefaler altid, at holde sig til elektrisk

Den søde juletid byder på masser af

lys på juletræet, placere blomster som

levende lys, benrester fra julestegen, far-

hyacint, mistelten og julestjerne uden

verige blomster og juleguf som nødder,

for rækkevide, da de er meget giftige, og

rosiner og chokolade. Alt sammen læk-

fortælle børnene, hvad de må og ikke må

kert for os mennesker men potentielle

fodre familiens kæledyr med i den travle

farer for vores kære katte. Det er en god

juletid.

idé med et par simple forholdsregler,
hvis man vil undgå at ende hos dyrlægen

“Som dyrlæge holder jeg aldrig op med

midt i juleferien, hvor det hurtigt kan

at undres over, hvor mærkelige ting, vi

blive dyrt at få opereret julegodter og

fisker ud af kattes maver”, siger Lene.

julepynt ud af maven på en tilskadekom-

Blandt de uhensigtsmæssige godbidder

men ven.

er gavebånd, sejlgarn, nødder og småt
farverigt legetøj.
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En uundgåelig konsekvens af kattens
nysgerrighed kan naturligvis også være,
at grantræets entre midt i dagligstuen

Top 5 julefarer

skal udforskes. Op i træet med mis – og
træet risikerer at vælte med stads og
herlighed, hvis ikke det er sat godt fast.
Stearinlys og juledekorationer hører
julen til – men er og bliver et sats, hvis
mis er vant til at færdes i møbler og på
borde. En svingende hale eller en nysgerrig snude kan på et øjeblik resultere i
afsvedne knurhår eller i værste fald en
forbrændt kat. Et væltet stearinlys kan
selvfølgelig også forårsage brand.
Et forhold, de færreste er opmærksom
på, er, at udekatte kan finde på at slikke
kølervæske i sig. Pas derfor på, hvis du
spilder i sneen, når du fylder på bilen.
Kølervæske er meget giftigt og kan føre
til nyresvigt, som er livstruende. Ved
mistanke om forgiftning forårsaget af
kølervæske skal katten straks til dyrlægen.

Familien bør være særlig opmærksom på ben fra ”de tre f’er” (fisk, fugl
og flæsk), som nemt kommer til at ligge fremme til fri afbenyttelse for
en sulten kat efter julefrokoster.
Top 5 julefarer for katten ser således ud:
• Juleblomster – mange blomster indeholder giftstoffer der kan give
livstruende nyreskader
• Gavebånd – kan sætte sig fast i tarmen og kræve operation
• Kølevæske – den søde smag lokker katten men kølevæske er meget
giftig og forårsager nyresvigt
• Levende lys – tiltrækker nemt legesyge katte og kan give slemme
forbrændinger
• Glanskugler – tiltrækker nemt legesyge katte og hvis de er lavet af
glas kan det hurtigt gå galt
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Det niende liv:
Den gamle kat
Det kan lyde som om, det er bare
elendighed, når ens kat kommer op i
pensionistalderen, men for mig har det
været en kæmpe gave at få lov at følge
Emma og Emil gennem livet.

Af adfærdskonsulent Ayoe Hoff

Jeg bor sammen med min skønne gamle

‘Nu har du det for dårligt min ven – nu

huskat Emil på 15 år. I menneskealder

skal du sove’.

svarer det til, at han er 76 år gammel, og
det kræver omsorg, ro og rutiner samt

Glæde og sorg

et skarpt øje på ømme knæ og andre

Det kan lyde som om, det er bare elen-

skavanker.

dighed, når ens kat kommer op i pensionistalderen, men for mig har det været

Han er stadig klarøjet og nærværende,

en kæmpe gave at få lov at følge Emma

men han er plaget af gigt og har sine

og Emil gennem livet. At leve sammen

stille dage. Mit hjem er i løbet af de

med en gammel kat er helt fantastisk.

sidste par år blevet indrettet efter hans

Der er ro og værdighed over den, og

behov med stole anbragt strategisk ved

man kender den så utroligt godt, at man

vinduer, så han har nemmere ved at

ofte bare lige skal se på den et øjeblik

komme op i vindueskarmen, og små kas-

for at vide, hvordan den har det, og hvad

ser og skamler anbragt foran de bløde

den har brug for. Man er ’bedste venner’,

stole, så han nemt kan komme op og få

fordi man har levet sammen i så mange

en lur.

år og kender hinanden så godt.

I forvejen har jeg en omfattende ’uddan-

Omvendt ved man jo godt, at man lever

nelse’ i at passe geriatriske katte: Emils

på ’lånt tid’ de sidste år af en gammel

søster, Emma, nåede at blive 14 år og

kats liv – specielt når skavanker og syg-

led i de sidste tre år af sit liv af kronisk

dom melder sig, hvilket godt kan gøre

dårlige nyrer, en uhelbredelig sygdom

ondt, men som samtidig gør kæleturene

der stille og roligt skrider frem mod det

endnu mere hyggelige og nærværende.

uundgåelige farvel. En ’nyrekat’ skal
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have specialfoder, og man skal desuden

Lever længere

holde skarpt øje med, at den spiser og

Heldigvis er kattens gennemsnitlige

drikker, tage hensyn til den stigende

levealder steget støt gennem de sidste

svaghed og til sidst være den, der siger:

20-30 år. I dag er en kat på Emils alder

slet ikke et særsyn, og jeg møder ofte

hvis den virker mere sløv, hvis den spiser

mennesker, der taler om deres 17-20 år

mindre, eller hvis den begynder at tisse

gamle kat, som lever i bedste velgående.

og drikke meget. Mange af de aldersrelaterede sygdomme er kroniske, men man

Grunden er, at vi i dag fodrer katten

kan gøre meget for at forlænge kattens

bedre, end man gjorde før i tiden, og at

liv og livskvalitet de sidste år selv med en

der er større tradition for at sørge for

kronisk sygdom. Som sagt levede gamle

jævnlige dyrlægebesøg og vaccinationer

Emma tre år med dårlige nyrer, hvoraf

også af katte. Desuden lever flere katte

kun den sidste måned var rigtig slem.

som indekatte i dag, og de lever dermed

Jeg har selv besøgt en gammel kat, der

ikke med risikoen for at blive kørt over.

desværre er blevet senil, men som stadig
lever et godt og værdigt liv, fordi ejeren

Hensyn til den gamle kat

gør uendeligt meget for at hjælpe den.

Når katten bliver gammel, sker der ændringer både fysisk og psykisk, ligesom

Masser af omsorg

der gør for os. Pelsen er ikke længere så

En gammel kat skal have ro og rutiner,

blank mere, og der begynder måske at

men også udfordringer. Katten skal have

komme et hvidt hår eller to i de sorte

varme, bløde, rare sovepladser, som er

kattes pels, og huden virker mindre ela-

lette at nå. Men man skal også stadig

stisk. Katten sover måske mere og nogen

tilbyde sin gamle kat at lege eller ’lege

gange virker den lidt stiv i det på grund

med’, hvis den pludselig er legesyg en

af gigt.
Andre forandringer
kan være, at kattens hørelse og syn
er forringet, og at
den måske bliver lidt
forvirret (senil) på sine
gamle dage. Det sidste
kan give sig udslag i,

GIC TurkishDelight Mavi Topaz (TUV g 61)
Ejer: Pernille Kristensen, Opdrætter: Malene
Thrane Jørgensen

dag. Man skal bare

At leve sammen
med en gammel
kat er helt
fantastisk. Der er
ro og værdighed
over den

være klar over, at legen nok kun skal vare
nogle minutter.
Det er en god idé at
udfordre den gamle
kats hjerne med foderaktivering. Ligesom
med mennesker er der

at den begynder at

mindre sandsynlig-

vågne midt om natten

hed for senilitet, hvis

og ’kalde’ hjerteskærende, begynder at

hjernen bliver holdt i gang. Samtidig er

få ’tomme’ stunder hvor den blot sidder

foderaktivering en god måde at sørge

og kigger ind i en væg, pludselig ikke kan

for, at den gamle kat ikke pludselig bliver

finde hjem, har manglende appetit, bli-

for tyk, nu den ikke bevæger sig så me-

ver mere kontaktsøgende eller omvendt

get mere. Fodertype skal man tale med

mere aggressiv. Desuden kan det gøre

sin dyrlæge om. Mange af os ender med

nogle katte til urenlige. Det sidste kan

at give et specialfoder, det afhjælper

også skyldes aldersrelaterede sygdom-

diverse alderdomssygdomme.

me som for eksempel nyreproblemer og
sukkersyge.

Man skal også tænke på, om katten
stadig selv kan holde sig ren og må-

Få katten undersøgt

ske hjælpe lidt med en fugtig klud på

Det er altid vigtigt at tage katten til

udsatte steder, som katten ikke længere

dyrlægen, hvis den netop bliver urenlig,

kan nå på grund af sin gigt.
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For udekatte skal man holde øje med,

mens han kan virke frisk som en ung

om de tøver i døren ud og så ombestem-

kat andre dage og se ud til at nyde sine

mer sig. Hvis den egentlig gerne vil ud,

små gåture, kæleture og omgangen

men ikke tør for eksempel på grund af

med mine andre katte. Så hvad skal man

andre katte i området, kan man tage

kigge efter og overveje?

en lille gåtur sammen med den et par
gange om ugen. I det hele taget skal

I’The Complete Cat’ giver Vicky Halls

man tænke over, hvordan man kan

nogle gode ’pejlemærker’ at gå efter:

hjælpe katten til at opretholde de vaner

• Er kattens sygdom og smerter uhel-

og rutiner, den er vant til.

bredelige?
• Kan man ikke hjælpe katten med me-

Det sidste farvel

dicin (for eksempel smertestillende

Når man lever med sin gamle kat, tænker

midler til katte med gigt)?

man ofte over, at man en dag må tage

• Er der ikke flere måder, man kan

den tunge beslutning på kattens vegne

behandle kattens sygdom på (for ek-

og sige, at ’nok er nok’, og nu skal den

sempel skifte foder til nyresyge katte

have fred.

eller katte med sukkersyge)?
• Er katten blevet urenlig, og er det ikke

Emma viste mig selv vejen. Pludselig

muligt at ændre tilstanden med hver-

gik det hurtigt ned ad bakke med både

ken medicin eller adfærdsterapi?

appetit og bevægelighed, og en dag gik

• Er det ubehageligt for katten at få sin

hun i seng og ville ikke stå op igen.

medicin eller giver medicinen katten
ubehag gennem dagen (for eksempel
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Med Emil er det meget sværere, fordi

kan det smertestillende, vi giver mod

hans gigt nogle dage er rigtig slem,

gigt, give kvalme og ondt i maven)?

Kattens aldre
Alder

Katteår

Menneskeår

Midaldrende

6–8

40 – 48

Aktiv ældre

9 – 13

52 – 64

Pensionist

14 – 16

72 – 80

Gammel

16 -

80 -

Hvis man kan svare ja på flere af de

man pludselig får en ’kat på speed’ i hu-

spørgsmål, er det på tide at spørge sig

set, hvis man får en killing eller ungkat.

selv, om kattens livskvalitet stadig er høj

Det kan godt komme som en overraskel-

nok.

se, når man har haft et ’katteplejehjem’
med ro og rutiner i mange år.

Det er den sværeste beslutning, man kan
tage, men man skal huske, at det nogle

Men hvis man har tænkt over det, mener

gange er en lettelse midt i sorgen at se

jeg, at det er en rigtig god måde at

det syge og lidende

’ære’ den gamle kats

dyr få fred og ’sove’.

minde på, at give sin

Emma sov stille ind
hjemme i sin egen
seng, og fordi hun
havde været så syg de
sidste par dage, var
selve aflivningen ikke
nær så slem som at se
hende bare blive dårli-

Det er den
sværeste
beslutning man
kan tage, men
det kan være en
lettelse

gere og svagere.

kærlighed videre til en
ny kat.
Forfatterens
Efterskrift –
Oktober 2015
Denne artikel udkom

April Joy von Gott SBI g. Opdrætter og
ejer Nanna & Fl. Mikkelsen

første gang i Dyrefondets blad i december
2012. Den tilegnes

Livet går videre

hermed Gammelfar Emil, stadig frisk og

Når man har sagt farvel til sin gamle ven,

glad da artiklen blev skrevet, men som

er det meget forskelligt, om man vil have

lukkede sine øjne for sidste gang i marts

en ny kat med det samme eller ej.

2015, mæt af dage. Hans gigt kunne
ikke længere behandles på en ordentlig

Nogle af os er så heldige, at den gamle

og værdig vis, og han viste mig på sin

havde selskab af yngre katte, og så kan

egen rolige facon, at nok var nok: han

man finde trøst sammen med dem.

stoppede simpelthen med at spise, når

Andre sidder tilbage i et rungende tomt

jeg ikke var hjemme og hele tiden kunne

hjem, og man bliver pludselig klar over,

gøre de små ekstra ting, der lindrede

hvor meget katten fyldte.

hans smerter. Han, og Emma, er stadig
savnet, men jeg finder stor glæde i den

At få en ny kat i huset kan være en enorm

unge generation, Elvis og Rylle på hhv. 3

trøst og glæde, og efter min mening har

og 5 år. Må der gå mange mange år, før

man ikke elsket den gamle mindre, hvis

de når deres 9ende liv.

man hurtigt vælger at få en ny kat. Man
skal være klar over, at den nye kat ikke er

Udgivet første gang i Dyrefondets Blad

som den gamle, og man skal huske, at

nummer 6, 2015
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Serie: Katten på nettet

Katte på
instagram
Vi elsker at vise billeder af vores katte, og
til det formål er instagram helt ideel

Tekst: Karin Hald

Instagram er et socialt medie hvor

Hvorfor bruge instragram?

man deler hverdagsoplevelser i form af

Instagram kan være en farlig tidsrøver,

billeder med venner og bekendte. Man

men den har også nogle helt klare for-

vælger selv om man vil skrive en kort

dele. En af fordelene er at man nemmere

tekst til billedet, eller man vil lade det

holder sin familie eller venner opdateret

tale for sig selv.
Måden man deler sine
billeder på er ved at
tage et billede eller
bruge et eksisterende
og så lægger man det
op på sin profil, og
når dine venner og
bekendte ‘synes godt
om’ billedet, så kan du

med sin hverdag. Det

En klar fordel ved
Instagram er i
forbindelse med
hvis man driver
selvstændig
virksomhed eller
er opdrætter

kan måske spare telefontider. En anden klar
fordel er i forbindelse
med hvis man driver
selvstændig virksomhed eller er opdrætter.
Det er en måde at vise
kattene på til eventuelle købere. Omvendt,
når så kattene er flyt-

se, at de har set det.

tet til deres nye hjem,

De kan også skrive en

så kan man opfordre

kommentar til billedet.

køberne til at lægge billeder ud af katten, hvis de har en instrgram profil.

Din profil kan stilles til at være lukket, så

Ny serie
Over de næste par numre, vil artikel serien ’katte på nettet’ sætte
fokus på katte og hvor meget de
fylder på de sociale medier.
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kun dem man giver tilladelse kan se bil-

Følger/følgere

lederne, du lægger op på din profil.

I instragram sprog bruges forskellige
udtryk og man snakker særligt om

Instagram kan bruges både på din

følger/følgere. Når du en person (en ven

smartphone telefon, tablet eller compu-

eller bekendt) spørger om lov til at se din

ter. Blot download app’en i din app-store

profil, så har du fået en ny følger. Lige-

eller brug www.instragram.com.

som når du selv vælger at følge andres
profiler. Så følger du dem og du bliver en

Sådan bruger du instragram:
Det første man skal gøre er at oprette en profil.
Herefter dukker der nogle forskellige ikoner op, som fungerer
som en slags menuer og som giver dig forskellige muligheder.
1. 	Det første ikon som ligner et hus, er som udgangspunkt
startsiden. Det er her alle dem du ‘følgers’ (altså dine venner
og bekendte) opdateringer. Hver gang de ligger nogle nye
billeder ud på deres profil og du følger dem, så kan du se
dem under hus-ikonet. Jo flere du følger jo flere opdateringer
får du. Her ‘liker’ du andres billede ved at trykke på hjertet.
2. 	Det andet ikon ligner en lup, og det er herunder du kan søge
på dine venner og bekendte, eller blive inspireret til at følge
fremmede. Her man man også søge på hashtag (#) ord, som
f.eks. katte. Så du i stedet for dine venners opdateringer, kan
se andres billeder.
3.	Det midterste ikon er det ikon du bruger til at upload dine
egne billeder eller små videoklip. Her er der også mulighed
for at beskære billeder, forstørre dem, gøre dem lysere eller
give dem et smart filter. Prøv dig frem.
4. 	Taleboblen med hjertet er det ikon du skal trykke på hvis du
vil se hvem der har tilføjet dig som følger eller hvem der har
‘liket’ (synes godt om) dit billede.
5. 	Det sidste figur ikon, viser dig din egen profil, dine billeder
og hvor mange du følger og hvor mange der følger dig.
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del af deres følgere. Man behøver ikke

når vi uploader vores billeder, så sætter

følge alle dem som følger en, det er helt

vi samtidig vores billed i en form for

op til en selv. Det fungerer altså ikke helt

usynlig mappe, som alle vil kunne se eller

som facebook ‘venner’.

søge på. Så du kan som sagt under søge
funktionen søge på diverse ord bare

På instragram behøver man ikke kun

symbolet ’#’ står foran. Og der er masser

følge venner og bekendte, der er meget

af billeder af se på.

normalt at man følger forskellige personer. Hvis du synes personen har nogle

I boxen kan du se et eksempel på hvad

interessante opdateringer eller nogle

man kan søge på og hvor mange billeder

smukke billeder, af nogle smukke katte.

der dukker op under søgningen. Man

Så vil det være meget naturligt at følge

kan søge på alle sprog, altså også dansk,

vedkommende.

men engelsk er det mest brugte.

# (Hashtag)
Under søgefunktionen kan du søge på
de såkaldte ’#’ – også kaldet havelåger
eller hashtag. Instagram er kodet så
smart at, ved brug af dette ene symbol,

#birma

66.260 billeder

#koratkat

18 billeder

#norskskovkat
#katteudstilling

22 billeder

#katten

74.206

#racekat

217 billeder

De internationale søgeord:
#cat

76.007.930 billeder

#catsofinstagram 26.729.379 billeder
#catgram

332.386 billeder

Disse tal ændre sig hele tiden, og der kommer flere til hver dag, og du kan også
Silky Catz Katniss Everdeen, KBL ns 22
Opd. og ejer: Julie Nielsen

selv vælge at bruge dem du har lyst til når du ligger et billede op på instagram
med en kommentar. Du kan også vælge at lade helt være.
Der hvor der kan være smart at bruge ’#’ er f.eks. hvis man er på udstilling og alle
bliver enige om at bruge det samme ’#’, så kan man se de andres stemningsbilleder løbende gennem hele udstillingen, uden at skulle kigge alle vennernes
billeder igennem. Man kan også søge på racenavnet og se alle danske racekatte
billeder der bliver lagt op. Mulighederne er mange og det er bare med at prøve
sig frem. Når du søger på noget bestemt, kommer instagram altid med andre
forslag som kan inspirere.
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Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel p
 ræsenteret på siderne, skal du
sende en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger som de fremgår her på
siden samt et foto af katten.
Der modtages ikke links til download af fotos eller
indscannede titelblade. Det skal være ren tekst, der kan
kopieres direkte ind på siden

Supreme Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Sivkjær’s Kawasaki

DK Red Line’s Octavian

El Zaburs Charmeur of
DiKeRo, JW

GIC S*Athelstones Twice
Shy

MCO f

MCO n 03 22

PER d 24

PER n

Født: 09.02.2012

Født: 28.12.2012

Opdrætter: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær

Opdrætter: Marianne Yde
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater:
Herlev 14
Brædstrup 15
Sorø 15
Herlufmagle 15
Herlufmagle 15
Gislaved 15
Brejning 15
Dragør 15
Grevesmühlen 15

Resultater:
Lübeck 14
CAGCIB
Haslev 14
CAGCIB
Haslev 14
CAGCIB
Brejning 15
CAGCIB,BIV,NOM
Dragør 15
CAGCIB,NOM
Dragør 15
CAGCIB, NOM
Grevesmühlen 15 CAGCIB
Grevesmühlen 15 CAGCIB

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

Født: 10-07-2014

Opdrætter: Gabriela Klodt Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Dragør 15
Dragør 15
Køge 15
Årslev 15
Årslev 15
Malmø 15
Ølstykke 15
Ølstykke 15

NOM
CAGCIB
BIS
CAGCIB
BOB 3
CAGCIB
BIS
NOM

Født: 29-11-2012

Opdrætter: Mats Pålson & AnnaLena Wester
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater:
Trelleborg 14
Dragør 15
Dragør 15
Ribe 15
Ribe 15
Køge 15
Årslev 15
Årslev 15

BIS
NOM
NOM
BOX
BIS
BOB 1
NOM
CAGCIB
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Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Premier

International Champion

Peanut vom Rimberg

DK Boholdt Irma-Pigen

Dushara Cathal Caithlin

Namyslo’s Conrad

BRI a

EUR ns22

Som n

PER d 02 62

Født: 8/6-2011

Født 02.03.2013

Opdrætter: Lisa Söhngen
Ejer: Martine Ejlersen

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Resultater
Rendsburg 13
Brædstrup 14
Vissenbjerg 14
Brædstrup 15
Hedensted 15
Malmø 15

Resultater
Dragør 14
Dragør 14
Herlufmale 15
Herlufmale 15
Kristianstad 15
Göteborg 15
Hårlev 15
Dragør 15

CAGCIB
CAGCIB BIS BOB3
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Født: 04.12.2007

Opdrætter: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene
Raarup
Resultater:
Kristianstad 15
Hårlev 15
Vejle 15
Dragør 15
Dragør 15
Køge 15
Årslev 15
Malmø 15

CAGPIB BIS
CAGPIB BOB1
CAGPIB BOB2
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV BIS
CAGPIB BIS
CAGPIB
CAGPIB

Født: 30.05.2012

Opdrætter: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo
Resultater
Kalmar, 14
Kalmar, 15
Dragør,15

CACIB
CACIB
CACIB,NOM,BOX

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

Bartel’s EXO White
Flower

Judo’K Du Trône Delfief

Trollehøjds Wild Rose

S*Myselisia’s Ares

EXO w 62

Per d

SBI a 

NFO n 03 24

født: 25.03.2014

født: 19.05.2014

Opdrætter: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdrætter: Odile Ralet
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Resultater:
Ribe 15
CACIB
Grevesmühlen 15 CACIB, NOM
Årslev 15
CACIB

Resultater:
Ribe 15
CACIB BIS BOB3
Grevesmühlen 15 CACIB, NOM
Årslev 15
CACIB, NOM
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Født: 13. sep. 2014

Født: 25-10-2013

Opdrætter: Liza Gustafsson
Ejer: Nanna & Flemming
Mikkelsen

Opdrætter: Cecilia & Thomas
Gylling
Ejer: Bette & John Lind

Resultater
Dragør ’15
Årslev ’15
Malmø ’15

Resultater
Kolding 14
CACIB BIV NOM
Vissenbjerg 14 CACIB
Malmø 15
CACIB

CACIB BIV NOM
CACIB
CACIB

International Champion

International Premier

International Premier

International Premier

Hazard Villa Park*PL

Dogel’s Lille Ida

Eife’s Axel Hugo Theodor
Theorell

SC Summerstar’s I’m
Kissable of Namyslo DSM

MCO e 22

PER g 03

EUR e 22

PER a 02 62

Født: 22.06.2014

Født: 31-07-14

Opdrætter: Marzena Sierpinska
Ejer: Helle Sivkjær

Opdrætter: Anni Dogel
Ejer: Anni Dogel

Resultater:
Grevesmühlen 15 CACIB,BIV,NOM
Grevesmühlen 15 CACIB,BIV
Årslev 15
CACIB

Resultater
Årslev 15
Årslev 15
Malmø 15

CAPIB BOB 3
CAPIB BIS
CAPIB

Født 24.02.2014

Opdrætter: Eva Køhler
Ejer: Lykke K. Simonsen og Rune
Jensen
Resultater:
Vejle 15
Herning 15
Stockholm 15

CAP
CAPIB
CAPIB

Født: 03.03.2011

Opdrætter: Carola Liebrecht
Ejer: Lone og Jan Namyslo
Resultater
Sorø, 15
Herning, 15
Dragør, 15
Ribe, 15
Køge , 15
Grevesmuhlen 15

CAP NOM
CAP BIS BOB 2
CAP
CACIB NOM
CACIB NOM BIS
CACIB NOM BIS

Champion

Champion

Champion

Champion

Trollehôjds Wild Rose

BreathTakings Saga

DK Boholdt Rocky

DK Colletto’s Blue
Ocean

SBI a

EUR d22

EUR ns22

RAG a 03

Født: 13-09-2014

Født 0808.2014

Født: 03.11.2014

Opdrætter: Liza Gusafsson
Ejer: Nanna & Flemming Mikkelsen

Opdrætter: Berit Østberg
Ejer: Pernille Boholdt

Opdrætter: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater:
Dragør 2015
Dragør 2015
Ribe 2015

Resultater
Dragør 15
CAC
Dragør 15
CAC
Halmstad 15 CAC

Resultater:
Køge 15
Årslev 15
Ølstykke 15

CAC BIV NOM
CAC BIV NOM
CAC BIV NOM

CAC
CAC
CAC

Født: 29-12-2014

Opdrætter: Marija & Dennis
Kulager Ipsen
Ejer: Marija & Dennis Kulager Ipsen
Resultater:
Ølstykke 15
CAC
Ølstykke 15
CAC
Nieuwegein 15 CAC
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Det vil være til stor hjælp for redaktionen, såfremt I benytter

Premier

Premier

denne struktur til de indsendte oplysninger:

Cute & Classic Viggo

DK Thunderball’s Tiger
Lilly

PERn

MCO n 23

Titel:
Kattens stambogsnavn:
EMS kode:
Fødselsdato:
Opdrætter:
Ejer:
Resultater:
”klub” ”årstal” ”certifikat”
Venligst ingen indscannede diplomer.
Husk at vedhæfte et foto.
Send mailen til
titeltager@felisdanica.dk

Født: 24.06.2012

Født: 31.12.2006

Opdrætter: Louise Engberg
Ejer: Vivi Nielsen

Opdrætter: Inge Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær

Resultater:
Nørre Åby 13
Vorbasse 14
Årslev 15

Resultater:
Årslev 15
Malmö WS 15
Ølstykke 15

CAP
CAP
CAP

CAP
CAP
CAP,NOM

Junior Winner

Junior Winner

Junior Winner

Distinguished Show Merit

Rico Erta Alle*PL, JW

DiKeRo’s Fantine
FireFox, JW

Namyslo’s Celeste

SC Summerstar’s I’m
Kissable of Namyslo

ABY a

PER d

PER d 02 62

PER a 02 62

Født: 26.12.2014

Opdrætter: Beata Wolska, Polen
Ejer: Annette Søndergaard
Resultater:
Vejle, ‘15
Koszalin, ‘15
Koszalin, ‘15
Dragør, ‘15
Ribe, ‘15
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BIV BIS
BIS
BIS
BIS, BOB2
BIS

Født: 06-12-2014

Opdrætter: Kenneth & Robert
Piral Didriksen
Ejer: Opdrætter
Resultater:
Vejle 15
Herning 15
Dragør 15
Ribe 15
Ribe 15

EX1 BIS
EX1 BIS
EX1 BIS
EX1 BIS
EX1 BIS

Født: 21.02.2015

Opdrætter: Carola Liebrecht
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdrætter og ejer:
Lone og Jan Namyslo
Resultater
Brejning, 15 		
Dragør, 15 		
Køge, 15
		
Grevesmuhlen, 15
Grevesmuhlen, 15

Født: 03.03.2011

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Resultater
Szcezzin, 12
Dragør, 12
Vamdrup, 12
Dragør, 13
Dragør, 13
Vamdrup, 13
Schønberg, 13
Tune, 13
Skælskør, 14
Herning, 15

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS,BOB 2

Distinguished Show Merit

Distinguished Variety Merit

Distinguished Variety Merit

Distinguished Variety Merit

SC Namyslo’s Bellis

GIP DK Smedegaard’s
Klods Hans

GIC DK Boholdt Indiana
Jones DVM

DK Sivkjær’s Kawasaki

PER d 02 62

NFO n 09 24

EUR ns22
Født: 02.03.2013
Opdr. & ejer: Pernille Boholdt
Resultater:
Herning 13
EX1 BIV
Vamdrup 13
EX1 BIV
Vamdrup13
EX1 BIV
Norrköping 13 EX1 BIV NOM
Borlänge13
EX1 BIV
Køge 14
CAC BIV
Korsør 14
CAC BIV-T
Strøby 14
CACIB BIV NOM
Kristianstad 14 CACIB BIV-T
Skælskør 14
CAGCIB BIV
Herlev 14
CAGCIB BIV
Herlufmagle 15 CAGCIB BIV BOB3
Halmstad 15 CACS BIV
Årslev 15
CACS BIV
Ølstykke 15
CACS BIV BIS

MCO f

Født: 06.07.2012

Født: 16-06-2011

Opdrætter: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr.: Rikke Smedegaard Skov
Ejer: Pernille Dahlsgaard Larsen

Resultater
Trelleborg, 13 BIS
Brejning, 13
BIS
Dragør, 13
BIS
Dragør, 13
BIS
Vamdrup, 13
BIS
Tune, 13
BIS
Helsingborg, 14 BIS
Szczecinski, 15 BIS BOB 3
Hårlev, 15
BIS
Vejle, 15
BIS

Resultater:
Groningen 11,
Hobro 13
Schönberg 13
Schönberg 13
Vrå 14
Vrå 14
Dragør 14
Vissenbjerg 14
Hedensted 15
Hedensted 15

Ex 1, BIV, BIS
CAPS BIV
CAGPIB BIV NOM
CAGPIB BIV
CAPS BIV
CAPS BIV BIS
CAPS BIV BIS
CAPS BIV NOM
CAPS BIV, NOM
CAPS BIV NOM

Født: 09.02.2012

Opdrætter: Helle Sivkjær
Ejer: Helle Sivkjær
Resultater:
Vissenbjerg 12
Snejbjerg 13
Snejbjerg 13
Helsingborg 14
Lübeck 14
Herlufmagle 15
Gislaved 15
Brejning 15
Dragør 15
Årslev 15

EX.1,BIV,NOM
CAGCIB,BIV
CAGCIB,BIV
CAGCIB,BIV,NOM
CAGCIB,BIV,NOM
CACS,BIV
CACS,BIV,NOM
CACS,BIV
CACS,BIV,NOM
HP,BIV,NOM

Invitation til udstilling, 2 certifikater

9.-10. januar 2016

Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N

SPECIAL SHOW lørdag: EUR * Bær selv udstilling
Breed BIS lørdag: NFO * Breed BIS søndag: MCO

Dommere der har sagt ja tak:
Pia Nyrup, DK - III, IV
Ulrike Wahl, DK - II
Aina Hauge, N - I, III
Helene Reiter, D - All round
Zdenka Heiter, A - II
Ad de Bruin, NL - I, III, IV
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 27. december 2015.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323 Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 27. december kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 27. december 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.

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

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

på

Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 25. december
2015. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!
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DARAK indbyder alle til 85 års jubilæumsshow

5. og 6. marts 2016 – Virum Hallerne, Geels Plads 40, 2830 Virum
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Inviterede dommere:

Anne Veland
Karl Preiss
Boris Lupan
Vladimir Isakov
Aase Nissen
Lene Glem
Laura Scholten

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

Åbningstider

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

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding:

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

Tilmeding- og afmeldingsfrist

19. februar 2016 eller når halkapacitet er nået.

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

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

Betalingsfrist: 19. februar 2016
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside.
Gælder også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Virum Hallerne.
Aase Nilsson, Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

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

Stewarder

kontakt:
Torsten Kjær Jespersen
chefsteward@darak.dk

Annoncer
1/1 side
½ side

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

Format A5 (210 x 148 mm).
Send en trykklar PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 19. februar 2016

Invitation til udstilling, 2 certifikater

9.-10. april 2016

Hedensted Centeret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted

SPECIAL SHOW lørdag: Kurilean Bobtails * Bær selv udstilling
Præmiering af JYRAKs topkatte; Birmaklubbens topkatte

Dommere der har sagt ja tak:
Donatella Mastrangelo, I - All round
Steven Jones, N - II, III
Stephane Henry, F - I, II
Pia Nyman, FI - II, IV
Katia Pocci, I - II, III
Yan Roca-Folch, F - All round
Helene Lis, S - I, III, IV
Ændringer kan forekomme!

stadig er tilmeldt!
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 27. december 2015.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,
7323 Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 27. december kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 27. december kl. 20,00 hæfter man
for betaling af udstillingsgebyr for katte der

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

Breed BIS:
Forudsætter min. 50 af den pågældende

race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i
samme
kategori.
Følg
med
på
www.jyrak.dk! Tilmeld gerne i god tid.
Show fotograf: Kattefotografen.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 25. december
2015. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Dorthe Seierø Eltong

Marianne Nymann

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

formand@ragdollklubben.dk

dksoyanne@gmail.com

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

Tlf. 28 13 53 09

www.ankarakedi.dk

formand@silverkatten.dk
www.silverkatten.dk

BB Klubben

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Burmeser & British -Shorthair

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Lene Nielsen

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Nyvej 1, 4532 Gislinge

private@susannatoldibugge.com

www.bb-klubben.dk

Tlf. 45352901/21256637

www.rexsphynxklubben.dk

Bicolouren

www.birma.dk

formand@birma.dk
Ulla Ernstsen

Russian Blue Klubben
Maria Malevitch

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Européklubben

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Eva Køhler

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

8250 Egå

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

Tlf. 28708498

mail: formand@russianblue.dk

formand@europeklubben.dk

www.russianblue.dk

Colourpointen

www.europeklubben.dk

Dorthe Andersen

Siameser & Orientaler-Klubben

Vaseskov 8, 4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Per Hilfling-Olesen

Tlf. 2670 1227

Simone Søderberg

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Dorthe@vaseskov.dk

Tlf. 97 10 05 60

Tlf. 43 73 68 08

www.colourpointen.dk

formand@mainecoonklubben.dk

www.siameserogorientaler-klubben.dk

www.mainecoonklubben.dk
DOK – Dansk Ocicat klub

SUA – Abyssinier & Somali

Gurli Pedersen

Norsk Skovkattering, Danmark

Bodil Clarin Floto

Strandgade 5A, 5610 Assens

Pia Børgesen

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

Tlf. 29 92 59 78

Lindevej 25, 4140 Borup

tlf. 46 75 30 48

gurli@betonica.dk

Tlf: 24949320

www.sua.dk

www.danskocicatklub.dk

pia@norskskovkat.dk
www.norskskovkat.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Vantastic – Tyrkisk Van
Heidi Zahle

Heide Petersen

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

Københavnsvej 76

Maglemose 18, 4960 Holeby

Lis Larsen

4600 Køge

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

www.solvkatten.dk

zahle@oncable.dk

www.dso.dk

62

Tlf. 60 60 15 02

Danske udstillinger
2015
5-6

September		

To dage, to cert.

Ribe

JYRAK

27

September		

En dag, et cert.

Køge

Racekatten

17-18

Oktober		

To dage, to cert.

Årlev

Katteklubben

31-1

Oktober / November		

To dage, to cert.

Ølstykke

DARAK

14-15

November		

To dage, to cert.

Middelfart

JYRAK

6

December		

En dag, et cert.

Herlev

Racekatten

Juni		

To dage, et cert.

Middelfart

Felis Danica Jubilæumsudstilling

2015
18-19

GIC Preuss Magic Noir, NFO n. Opdr. & ejer: Annette Preuss

63

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.

