
Landsforeningen Felis Danica 
Plenarforsamling 2017 
Formandens beretning 

Side 1 af 7 

Formandens beretning 2017 
 
Det er ved at være et gennemgående tema på plenarforsamlingen, at jeg må indlede med at 
berette om nedgang. Nedgang i antallet af stamtavler må vi notere os igen i år, men den positive 
nyhed er, at der er en fremgang i antallet af husstandsmedlemmer i klubberne – en fremgang på 
lige knapt 10%. Det er første gang siden 2009, at der har været fremgang på denne konto, så det 
er værd at lægge mærke til. Forhåbentligt er disse nye medlemmer et tegn på, at vinden er ved 
at vende, for der er ingen tvivl om, at det er her, vi først og fremmest skal sætte ind: nye 
medlemmer bliver forhåbentligt til nye opdrættere og udstillere. 
 
Antallet af husstandsmedlemmer omregnes som bekendt til plenarer for klubberne, og årets 
fordeling ser ud som sådan: 
 

Klub Plenarer 

JYRAK: 8 

Racekatten: 3 

DARAK: 4 

Katteklubben: 6 

 
hvilket er præcis samme fordeling som sidste år. 
 
Medlemmerne fordeler sig således: 
 

Klub 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

JK  1085 989 785 793 751 730 628 569 712 

RK  727 580 480 380 355 322 323 281 268 

DK  529 559 529 464 415 379 301 350 330 

KK 245 341 387 439 414 450 470 464 519 

I alt  2586 2469 2181 2076 1935 1881 1722 1664 1829 

Difference  -117 -288 -105 -141 -54 -159 -58 165 

 
 
Årets begivenheder og møder 
Lad mig for en gangs skyld starte bagfra i år. Der har i december 2016 og januar 2017 været 
afholdt 4 møder, arrangeret af de 4 hovedklubber, hvor temaet har været den nye 
stamtavlebagside, som vi lancerede sidste år, og som jeg omtalte og gav baggrunden for i min 
beretning på plenarforsamlingen i 2016.  
 
Det viste sig desværre i løbet af året, at der var visse dyrlæger, som ikke var tilfredse med 
udformningen af bagsiden, og ikke ønskede at skrive under på den attest, som aftalt med den 
daværende formand for faggruppen for hund, kat og smådyr, og som følge her af, eller 
sideløbende her med, var der en række opdrættere, der blev bekymrede for indholdet i 
attesten. Jeg deltog sammen med flere andre medlemmer af FU på disse møder, og der var en 
intens men også langt hen ad vejen produktiv debat om baggrunden for attesten og 
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udformningen af den. Der er kommet en række gode forslag ind, som forretningsudvalget 
efterfølgende vil arbejde videre med.  
 
Vi har af denne debat lært, at selvom vi, i forretningsudvalget, var overbeviste om, at dette var 
en lille sag, og at vi havde gjort hvad vi kunne for at informere alle de rigtige steder, så som på 
specialklubmødet i januar, på plenarforsamlingen, og i Kattemagasinet, så var dette ikke 
tilstrækkeligt, simpelthen fordi vi havde undervurderet hvilken betydning, denne ændring ville 
blive tillagt, og den læring vil vi forsøge at drage nytte af fremadrettet, så vi ikke en anden gang 
rammer så meget ved siden af. 
 
Derudover har der naturligvis været afholdt det sædvanlige møde med Specialklubberne, 
Mentor og Avlsråd, samt Mæglerordningen. Der har været afholdt en række FU møder, heraf 
langt den overvejende del som telefon- eller SKYPE-møder, ligesom vi som tidligere behandler 
en del sager løbende via email. 
 
I 2016 kunne Felis Danica fejre 60 års jubilæum, og det skete med en udstilling i 
Lillebæltshallerne i Middelfart den 18. og 19. juni. Udstillingen fik ikke helt den form, der 
oprindeligt var tanken, og endte med at blive afviklet som 2 éndagsudstillinger. Hallerne var 
dejligt store og rummelige, og der var gratis stande til samtlige specialklubber, der ønskede det. 
Udsmykningen, som Inge Nord stod for, gjorde det til et rigtigt Garden Party, og vi kunne lørdag 
formiddag fejre foreningen med en myriade af flotte og velsmagende cup cakes leveret af 
Helene Carstensen, skyllet ned med lidt boblevand. Selvom vi gerne havde haft både flere 
deltagere og flere besøgende, så blev det et par dejlige dage, med flot støtte fra vores 
hovedsponsor, Royal Canin, og ud over at præmiere både topkatte og show vindere, kunne vi 
også begge dage præmiere et flot Garden Party bur – der var nogle udstillere, der havde taget os 
på ordet, og pyntet utroligt flot op. Tak fordi I legede med! 
 
Stambogsføring 
3335 stamtavler blev der i 2016 udstedt – det er en nedgang på knapt 5%. En meget ærgerlig 
tendens, som kun kan stoppes på én måde: der skal flere opdrættere til. Det var en af de ting, 
der blev snakket om på Specialklub mødet: hvordan får vi åbnet op for nye opdrættere i de 
enkelte racer. DSO fortalte om en meget anderledes og åben tilgang til nye opdrættere, hvor 
man fokuserede ene og alene på, hvad der var godt for racen, og det er nok noget af den pionér 
ånd, der skal ind i de øvrige racer, der har haft tilbagegang over lang tid. Flere af de andre 
specialklubber havde haft lignende tiltag eller overvejelser, og vi kan kun opfordre til, at der er 
endnu flere, der går den vej. 
 
Ser vi på det gennemsnitlige antal stamtavler per medlem, så er det faldet endnu engang – det 
behøver dog ikke at være negativt, da det kan tage noget tid, før et nyt medlem har indvirkning 
på antallet af stamtavler: 
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ÅRSTAL  MEDLEMMER STAMTAVLER  GNS. 

2008 2582 7313 2,83 

2009 2468 5991 2,43 

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 2,11 

2016 1829 3335 1,82 

 
 
Antal stamtavler pr klub 
 

Klub Antal 

DARAK 786 

JYRAK 1087 

KATTEKLUBBEN 763 

RACEKATTEN 699 

Grand Total 3335 

 
Fordeling på kategorierne 

 

27%

39%

23%

11%

Total

Kat. 1

Kat. 2

Kat. 3

Kat. 4
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Tallene fordeler sig som sådan:  
 

Kategorier Antal 

Kat. 1 
 

Exotic 69 

Hellig Birma 356 

Perser 219 

Ragdoll 249 

Tyrkisk Van 9 

Kat. 2 
 

American Curl Langhår 1 

Maine Coon 706 

Neva Masquerade 2 

Norsk Skovkat 496 

Selkirk Rex Korthår 4 

Selkirk Rex Langhår 14 

Sibirisk Kat 77 

Kat. 3 
 

Bengal 136 

British Longhair 8 

British Shorthair 343 

Burmeser 141 

Burmilla 19 

Europé 45 

Korat 16 

Kurilean Bobtail KH 1 

Kurilean Bobtail LH 24 

Ocicat 16 

Singapura 1 

Kat. 4 
 

Abyssinier 87 

Balineser 13 

Cornish Rex 3 

Don Sphynx 8 

Orientalsk Korthår 45 

Orientalsk Langhår 19 

Peterbald 1 

Russian Blue 49 

Siameser 96 

Somali 20 

Sphynx 42 

Grand Total 3335 
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I og med at kategorierne er ændrede i forhold til sidste år, så tjener det ikke noget formål at 
sammenligne kategorierne med henblik på at vurdere frem- eller tilbagegang. Det kan vi gøre på 
de enkelte racer. Det er klart, at på små antal skal der ikke meget variation til, før det giver sig 
udslag i høje procentsatser, men for eksempel er der mærkbar tilbagegang på Hellig Birma, 
Orientalsk Langhår, Perser/Exotic, Norsk Skovkat, Somali og Kyrilian Bobtails, mens der er pæn 
fremgang hos Bengal, British Shorthair, Sphynx, Russer og Abyssinier.  
 
Vi bestræber os på, at der skal være så kort ekspeditionstid som muligt på stamtavler, men som 
alle ved, arbejder Heidi Tværmose, Felis Danicas stambogsfører, på deltid og selvom Heidi 
prøver at tilpasse sin arbejdsindsats efter høj- og lavsæson, så kan der opstå pukler. Nu har vi 
fået et yderligere element, der skal arbejdes med: postgangen er nu blevet så langsom, at det 
alene kan lægge væsentlig tid til leverancen, da der er postforsendelse både fra stambogsfører 
til stambogssekretæren i klubben, og derefter fra stambogssekretæren til medlemmet. Vi har 
prøvet at kigge på alternative leverancemuligheder, men har endnu ikke fundet en brugbar 
løsning. Vi arbejder videre med problemet. 
 
Kattemagasinet 
Det viste sig vanskeligt at finde en ny redaktør i 2016, og der blev derfor trukket på mange 
forskellige kræfter for at få bladet ud, og de sidste 2 numre i året blev lavet af hver sin klub – 
JYRAK og Racekatten, men så meldte der sig heldigvis en kandidat til posten, og blad nummer 1, 
2017 vil blive lavet af den nye redaktør, Anne Løhr. Vi er meget taknemmelige for, at Anne har 
påtaget sig denne ikke helt lille opgave, som vi er sikre på, at du er kvinde for at løfte. 
 
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. 
 
Vi indførte sidste år muligheden for at kombinere tilmelding til titelgalleriet i bladet med 
registrering af titler via vores online løsning, og vi har næppe nogen sinde haft så mange 
titelkatte i bladet som nu. Det er dejligt – der er nu engang ikke noget så godt som kattebilleder i 
et Kattemagasin. 
 
FIFe 
Generalforsamlingen i 2016 blev afholdt i Lissabon, 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. 2-2016. 
 
Vi havde et fint forslag med om ændringer i MCO standarden, som var lige ved at gå igennem – 
det var ikke mange stemmer, der manglede at blive flyttet. Så det forslag ligger i skuffen til 
næste år.  Vi fik vedtaget vores forslag om vaccination, og dermed præciseret, at en kats 
vaccinationer og boostere ikke må gennemføres tættere på en udstilling end 15 dage. Vi måtte 
derimod slette vores tilføjelse omkring dyrlægekontrollen, der gik på at præcisere, at *alle* 
katte skal kontrolleres af en dyrlæge før deltagelse på udstillingen.  
Grunden til dette forslag var, at det i bla. Sverige har forekommet, at man har benyttet sig af en 
noget mere sporadisk dyrlægekontrol, hvor kun en vis del af kattene er blevet set af dyrlægen. 
Det skete blandt andet på Verdensudstillingen i Malmø, og det ville vi gerne udfordre. Vi har nu 



Landsforeningen Felis Danica 
Plenarforsamling 2017 
Formandens beretning 

Side 6 af 7 

fået det taget til referat, at det er tilladt for alle FIFe-medlemmer, at beslutte hvordan 
dyrlægekontrollen skal afvikles - hvor mange dyrlæger, der skal benyttes, og hvor mange katte, 
der skal kontrolleres. 
 
De væsentligste nye vedtagelser var i øvrigt, at Birmaen blev godkendt i sølvvarianter, og at 
dommeruddannelsen kom endeligt på plads, så den passer til de nye kategorier. 
 
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! 
 
Vi har fået nye kræfter på banen på 4 ud af 5 poster i mentorrådet, der i øvrigt blev reduceret 
fra 7 til 5 sidste år, på foranledning af det siddende mentorråd. Det var store sko, der skulle 
fyldes – det er ikke let at følge efter folk, der har præsteret en stor succes – men det må 
konstateres, at det nye hold ikke har til hensigt at hvile på andres laurbær: de er gået energisk til 
værks, og har formået at stille deres egen dagsorden – flot arbejde. 
 
Avlsrådet er kommet i mål med en opgave, som blev stillet dem af forretningsudvalget for nogle 
år siden: at udarbejde generelle avlsanbefalinger. Det er vi utroligt glade for. Det er virkeligt 
vigtigt, at vi har noget at henvise til, når nye opdrættere skal i gang, og gerne vil have nogle 
retningslinjer at læne sig op ad, så stor tak til avlsrådet, der arbejder videre med racespecifikke 
anbefalinger – udover naturligvis at løfte de opgaver, der kommer ind fra opdrætterne. 
 
Mæglerordningen fik ny kontaktperson sidste år, og også her ser det ud til at vi har fået den helt 
rette person til opgaven –  godt gået. Det er en ordning, som i og for sig er en størst succes, når 
vi hører mindst til den. Vi vil selvfølgelig gerne have, at den bliver brugt, når der er behov, men 
det er et arbejde, der foregår i fortrolighed og derfor ikke er særligt synligt i det daglige. Men 
den er der, hvis I får brug for den. 
 
Felis Danicas web 
I begyndelsen af året fik vi til vores store ærgrelse besked om, at det firma, der drev vores web-
løsning, havde besluttet at det ikke længere var rentabelt at sælge denne ydelse, og at man 
derfor lukkede ned med udgangen af 2016. Dermed stod vi i den situation, at vi igen skulle lave 
en overflytning til et nyt system, og det er selvfølgelig ualmindeligt bittert at skulle i gang med 
en sådan opgave så hurtigt efter – det kunne vi godt have undværet. Webmaster meddelte, 
forståeligt nok, at det af helbredsmæssige årsager ikke var muligt for hende at deltage i 
flytningen, så det har givet en udfordring at skaffe tid og ressourcer til opgaven. Vi er dog 
kommet i mål og er egentlig ganske godt tilfredse med resultatet. Det er nu en open source 
løsning, hvilket betyder, at den er billig og flytbar. 
 
Forretningsudvalget 
Vi har haft en ganske god kontinuitet i forretningsudvalget, om end vi må konstatere, at 
uenigheden mellem de forskellige klubber ind imellem smitter af på samarbejdet. 
 
De sidste par år har vi haft en dygtig kasserer, og det var efter aftale, at kassereren på grund af 
arbejdspres ikke deltog aktivt i arbejdet i forretningsudvalget. Ved sidste plenarforsamling fik vi 
en ny kasserer, som har haft lidt flere ressourcer at kaste ind i arbejdet og det har allerede givet 
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sig udslag i flere tiltag, som har til formål, at reducere vores udgifter, hvilket vi er meget glade 
for, i og med at indtægterne ikke stiger.  
 
Så alt i alt: tak for det forløbne år til alle i forretningsudvalget. 
 
Hvad det kommende år vil bringe ligger ikke fast endnu, udover at vi skal følge op på allerede 
igangsatte initiativer. Jeg ved, at vi vil arbejde på at blive bedre til at gå i dialog om emner, der 
vedkommer os alle, og jeg håber at vi sammen kan holde fokus på at skabe fremgang for 
kattesporten i Danmark. 
 
 
Bette Lind 
26.02.2017 


