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Formandens beretning 2016 
 
Optimismen var så småt på vej i begyndelsen af 2015. Da vi i januar holdt vores årlige møde med 
blandt andet specialklubberne, var det som om det var begyndt at lysne lidt – det så ud som om 
finanskrisen endeligt var ved at blive afløst af et lille opsving, og vi håbede, at dette ville smitte 
af på katteverdenen, både med hensyn til medlemstal og stamtavleomsætning. 
Men der skal nok noget mere gang i hjulene i Danmark før vi for alvor kan håbe på fremgang. 
2015 blev derfor atter et år med nedgang, idet medlemstallet faldt fra 1722 husstande til 1664 
husstande. Faldet er ikke så stort som sidste år, men det er stadig uheldigt, at vi har et reelt tab 
på 58 husstande på kun ét år. Det er helt naturligt, at der sker en udskiftning – nye kommer til 
og gamle falder fra – men det skulle helst være sådan, at tallet som minimum var i balance, men 
hellere viste en større tilgang end frafald. 
 
Fordelingen af plenarer i de 4 hovedklubber ser således ud: 
 

Klub Plenarer 

JYRAK: 8 

Racekatten: 3 

DARAK: 4 

Katteklubben: 6 

 
 

Medlemsoversigt: 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

JYRAK 1085 989 785 793 751 730 628 569 

Racekatten 727 580 480 380 355 322 323 281 

DARAK 529 559 529 464 415 379 301 350 

Katteklubben 245 341 387 439 414 450 470 464 

Total 2586 2469 2181 2076 1935 1881 1722 1664 

Difference  -117 -288 -105 -141 -54 -159 -58 

 
 
Årets begivenheder og møder 
 
I min beretning sidste år nævnte jeg, at vi havde haft en skuffende oplevelse med Fødevare-
styrelsen i forbindelse med et stort anlagt møde, der blandt andet skulle sætte gang i arbejdet 
med at få godkendt en bekendtgørelse om ”erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte 
samt kattepensioner og internater”. Dette arbejde er nu lagt på is efter regeringsskiftet, idet den 
ny fødevareminister har sit fokus på regelforenkling, og ønskede derfor ikke at lancere nye 
regler på området. Til gengæld har vi i år haft nogle meget positive møder med styrelsen 
sammen med repræsentanter for hundeverdenen, hvor fokus har været sund avl. Møderne har 
blandt andet ført til, at Felis Danica har synliggjort en del af vores rigtigt gode avls- og 
registreringsregler i form af en ny folder om opdræt samt en ny stamtavlebagside, der ikke 
mindst over for dyrlægerne synliggør, at vi har regler på avlsområdet. Det er vigtigt at pointere, 
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at denne bagside ikke på nogen måde er udtryk for en ændring af Felis Danicas regler, men blot 
trækker reglerne mere frem i lyset. 
 
2015 blev på flere punkter et vendepunkt i vores samarbejde med myndigheder og dyrlæger. 
Lige siden vi udgav vores version af en pasningsvejledning til kat, har vi kæmpet for at få denne 
anerkendt af Fødevarestyrelsen. Det springende punkt var, ifølge styrelsen, at vi anbefalede 
tidlig neutralisering. Dette kunne styrelsen ikke acceptere, da der ikke var opbakning fra 
dyrlægeforeningens side. Men takket være den kontakt, vi via diverse møder, fik etableret til 
den daværende formand for dyrlægernes smådyrssektion, fik vi en officielt tilkendegivelse fra 
dyrlægeforeningen, hvor tidlig neutralisering blev anbefalet, og dette betød så igen, at 
Fødevarestyrelsen ikke længere kunne opretholde deres holdning. Der er nu derfor direkte link 
til vores pasningsvejledning og til Felis Danica fra fødevarestyrelsens hjemmeside.  
 
Felis Danica har desuden i årets løb været repræsenteret på møder i Videnscenter for 
Dyrevelfærd (VID). 
 
Som sædvanligt blev der i januar afholdt møde med Specialklubberne og vores øvrige 
interessenter: Avls- og Mentorråd, samt Mæglerne. FU møderne afholdes i stigende grad som 
telefon- eller SKYPE-møder, samtidig med at en lang række sager behandles via email. Det gør 
ekspeditionstiden hurtigere og billigere. Dog er der afholdt fysiske møder i forbindelse med 
mødet med Specialklubberne, i forbindelse med plenarforsamlingen og i juni måned besøgte FU 
Lillebæltshallerne for besigtigelse af disse med henblik på vores kommende jubilæumsudstilling 
den 18. og 19. juni, 2016. 
 
I forbindelse med nogle udfordringer med nogle medlemmers overtrædelse af Felis Danicas 
etiske regelsæt har Forretningsudvalget fundet det relevant at søge advokatbistand for at sikre, 
at al kommunikation foregik på korrekt vis, og at alle regler blev overholdt, og der har i den 
anledning været afholdt møder med advokaten. 
 
Det har således været et år med rigtig megen mødeaktivitet, men det har været tid godt givet 
ud, baseret på de opnåede resultater. 
 
Stambogsføring 
Der blev i 2015 udstedt 3510 Felis Danica stamtavler, hvilket udgør en nedgang på 199 i forhold 
til året før, eller 5,67%. Det er utroligt ærgerligt, at vi stadig ikke har været i stand til at stoppe 
den nedadgående udvikling. Som tidligere nævnt, er det et udtryk for, at vi ikke er i stand til at 
tiltrække tilstrækkeligt med nye opdrættere til at erstatte dem, der falder fra. Det er også et 
udtryk for, at vi ikke er gode nok til at fastholde dem, vi allerede har som medlemmer.  
 
Vi lavede sidste år en oversigt over det gennemsnitlige antal stamtavler pr husstand. I 2014 var 
der en vis opbremsning, men i år er dette tal atter faldet. Der har simpelthen ikke været 
tilstrækkelig med efterspørgsel til at sætte skub i de enkelte opdræt. 
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ÅRSTAL MEDLEMMER STAMTAVLER  GNS. 

2008 2582 7313 2,83 

2009 2468 5991 2,42 

2010 2181 5325 2,44 

2011 2076 4738 2,28 

2012 1935 4565 2,36 

2013 1881 4045 2,15 

2014 1722 3709 2,15 

2015 1664 3510 2,12 

 
 
Antal stamtavler pr klub 
 

Klub 2014 2015 Diff. % 

DARAK 843 707 -136 -19,24 

JYRAK 1386 1293 -93 -7,19 

KATTEKLUBBEN 635 770 135 17,53 

RACEKATTEN 845 740 -105 -14,19 

Grand Total 3709 3510 -199 -5,67 

 
Fordeling på kategorierne  
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Tallene fordeler sig som sådan: 
 

Race 2014 2015 Diff. % Diff. 

EXO 125 80 -45 -56,25 

PER 319 269 -50 -18,59 

Kategori I 444 349 -95 -27,22 

MCO 724 708 -16 -2,26 

NFO 542 569 27 4,75 

RAG 249 246 -3 -1,22 

SBI 525 473 -52 -10,99 

SIB 85 74 -11 -14,86 

NEM 0 3 3 100,00 

TUA 3 0 -3 0,00 

TUV 15 10 -5 -50,00 

Kategori II 2143 2084 -59 -2,83 

ABY 85 76 -9 -11,84 

BEN 119 87 -32 -36,78 

BML 9 7 -2 -28,57 

BSH 315 294 -21 -7,14 

BSL 0 1 1 100,00 

BUR 136 117 -19 -16,24 

CHA 0 1 1 100,00 

CRX 5 8 3 37,50 

DRX 7 5 -2 -40,00 

DSP 15 9 -6 -66,67 

EUR 74 60 -14 -23,33 

KBL 33 52 19 36,54 

KBS 2 14 12 85,71 

KOR 11 13 2 15,38 

MAU 4 3 -1 -33,33 

OCI 3 14 11 78,57 

RUS 46 34 -12 -35,29 

SIN 0 0 0 0,00 

SNO 4 1 -3 -300,00 

SOM 39 32 -7 -21,88 

SPH 28 29 1 3,45 

MAN 0 0 0 0,00 

CYM 0 0 0 0,00 

Kategori III 935 857 -78 -9,10 

BAL 9 4 -5 -125,00 

OLH 6 7 1 14,29 

OSH 41 85 44 51,76 

PEB 4 13 9 69,23 

SIA 109 100 -9 -9,00 

SYL 1 3 2 66,67 

SYS 8 5 -3 -60,00 

Kategori IV 178 218 40 18,35 

XLH 5 0 -5 0,00 

XSH 4 2 -2 -100,00 

Øvrige 9 2 -7 -350,00 

Grand Total 3709 3510 -199 -5,67 
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Det er i år kun kategori IV, der har fremgang – alle andre kategorier har tilbagegang, i større eller 
mindre grad. Det er rigtigt glædeligt, at der er sket mere end en fordobling i antallet af OSH – til 
lykke, det er rigtigt godt gået! 
 
Som bekendt arbejder vores stambogsfører på deltid, men prøver at tilpasse indsatsen så der 
lægges mest tid i de perioder, hvor der typisk er flest stamtavler, og dermed sikre at 
leveringstiden er så kort som muligt. Men det kan naturligvis ikke undgås, at der i perioder 
opstår lidt kø, og at ekspeditionstiden dermed forlænges. Man skal dog huske på, at ikke mindst 
i sommerferieperioden skal der tages højde for ferie både hos klubbens stambogssekretær og 
hos Felis Danicas stambogsfører. 
 
Der skal også i år lyde en tak til Heidi Tværmose for hendes smidighed over for ændringer i 
hendes arbejdssituation – det er vi meget glade for. 
 
Vi har ved årsskiftet indført et nyt online titelregistreringssystem, som gerne skulle lette 
arbejdet med at registrere titler. Det er i dag noget, der tager lang tid, selvom meget kommer 
ind via email. Men når det nye system er taget fuldt i brug, håber vi at stambogsfører vil kunne 
spare en hel del tid på indtastning af titler i stambogssystemet.  
 
Kattemagasinet 
Kattemagasinet er igen i det forgangne år udkommet med eksemplarisk præcision og med et 
varieret indhold, sammensat af vores redaktør, Karin Hald. Karin har nu desværre af personlige 
årsager valgt at forlade posten, og hun vil blive svær at erstatte – det er et fremragende stykke 
arbejde, hun har udført i de år, hun har varetaget posten. Arbejdet med at finde en erstatning er 
i fuld gang, men endnu uden held.  
 
Vivi Fletcher tager sig fortsat af opsætning og layout og sikrer, at bladet bliver trykt og udgivet i 
elektronisk form, og det er en væsentlig forudsætning for at vi kan levere bladet, ikke bare til 
tiden, men også smukt udformet. 
 
Som oven for nævnt, har vi fået en ny online titelregistrering. Denne løsning er kombineret med 
indmelding til titelgaleriet i Kattemagasinet, og i den korte tid, løsningen har fungeret, kan vi se 
at der allerede er en del, der har brugt denne mulighed. Det gør arbejdet væsentligt lettere for 
redaktionen, og vi håber, at rigtigt mange vil benytte lejligheden til at få deres smukke katte i 
Kattemagasinet, når de nu alligevel skal registrere deres titler. 
 
FIFe 
Generalforsamlingen i 2015 fandt sted i Portugal, og Felis Danica var atter repræsenteret af Inge 
Nord og undertegnede. Det var som sædvanligt muligt at følge med i såvel formøder som selve 
generalforsamlingen via formandens blog, og et fyldigt referat blev bragt i Kattemagasinet nr. 2-
2015. 
 
Det, der for mig var mest bemærkelsesværdigt ved denne GF var, at vi igen måtte tage hjem 
uden at have fået en aftale på plads om dommeruddannelsen, sådan at den matcher den nye 
kategoriopdeling, der trådte i kraft 1.1.2016. Det er ikke tilfredsstillende, at vi er nødt til at sige 
til dommere og elever, at vi ikke er i stand til at rådgive dem med hensyn til fremtidig 
uddannelse. Det var tilsyneladende ikke muligt for FIFes bestyrelse og Dommerkommissionen at 
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opfylde den opgave, de blev pålagt i 2014: at komme med et fælles forslag, der kunne vedtages 
og træde i kraft fra 1.1.16. I stedet har vi nu den ”gamle” dommeruddannelse i de gamle 
kategorier, der ikke matcher de nye udstillingskategorier. 
 
Felis Danica fik et væsentligt forslag vedtaget: det er fra 1.1.2016 ikke tilladt for FIFe opdrættere 
at udlåne hankat til en parring, der ikke kan føre til stambogsførte killinger i et anerkendt 
forbund. 
 
Vores andet forslag, om brug af øjendråber / salver mm, faldt med kun én stemme, men da den 
er vedtaget på plenarforsamlingen i 2015, er den naturligvis stadig gældende på danske 
udstillinger. 
 
Der er i år valg til ganske mange poster i FIFe, og vi kan jo håbe, at det fører til en 
sammensætning af bestyrelse og kommissioner, der er mere befordrende for samarbejdet. 
 
Mentorråd, Avlsråd og Mægling 
De respektive repræsentanter aflægger deres egen beretning efterfølgende, men de fortjener 
alle en stor tak for deres indsats for den danske kattesport! 
 
Mentorrådet har brugt så mange kræfter i de senere år, ikke mindst på at opbygge 
Diplomopdrætteruddannelsen, at de nu har vurderet at det er på tide, at der kommer nye 
kræfter til. Det er fuldt forståeligt – I har virkelig opnået meget! 
 
Avlsrådet er ligeledes en vigtig del af det netværk af services, Felis Danicas opdrættere kan 
trække på. Jeg håber, at opdrætterne forstår hvilke ressourcer, I stiller til rådighed og benytter 
sig af jeres store viden. 
 
Mæglerordningen er stadig forholdsvis ny i Felis Danica, men får stadig større betydning. Flere 
og flere får øjnene op for, at der her er en mulighed for at få råd og vejledning, så konflikter 
mellem opdrættere kan bilægges før de bliver uløselige.  
 
Felis Danicas web 
Vores website, som blev kraftigt fornyet i 2014, har fungeret uden problemer og som altid har 
webmaster været hurtigt ude med opdateringer, ikke mindst fra FIFe – tak for indsatsen i 2015. 
Det har været en stor fornøjelse, at have et velfungerende website, og vi kigger jævnligt på 
hvilke nye funktioner, der kunne være behov for at implementere.  Et af de hyppigt besøgte 
steder er vores online database, som stille og roligt får tilført ny funktionalitet. Det bliver hurtigt 
en vane at have den form for information ved hånden. 
 
Forretningsudvalget 
Samarbejdet i Forretningsudvalget har forløbet stort set gnidningsfrit i 2015 og bemandingen 
har været stort set uændret. Jeg vil gerne takke medlemmerne for deres indsats, og håber, at vi 
igen forstår at løfte en stor opgave sammen, når vi til juni skal fejre Felis Danicas 60 års 
jubilæum med en stor udstilling: ”Danish Open”.  
 
Det bliver en udstilling lidt ud over det sædvanlige: det er en 2-dages udstilling (1 certifikat), og 
vi har fra FIFe fået dispensation med hensyn til antallet af Breed BIS, der kan afholdes på en 
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udstilling. Det betyder, at vi kan afholde lige så mange Breed BIS, som vi kan få tilmeldinger til, 
så længe vi overholder de øvrige regler for breed BIS: alt der skal være min. 50 katte ”tilbage” i 
kategorien, når breed BIS kattene regnes fra, og at der skal være min. 50 katte tilmeldt i hver 
breed BIS race. Vores specialklubber tilbydes gratis stand på udstillingen, og vi håber, at vi kan 
benytte denne udstilling til at slå et slag for de forskellige racer. Til opdrættere og udstillere kan 
jeg kun sige: I får ikke en bedre mulighed for at reklamere for jeres katte, så bak op om 
konceptet, og vær med til at fejre Felis Danicas 60 års jubilæum. 
 
 
 
Bette Lind 
28.02.2016 


