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Kære alle,

Så er efteråret over os, og som I ved, er 

dette efterår ekstra spændende i Felis 

Danica på grund af den forestående Ver-

densudstilling. Vi er nu meget langt med 

planlægningen, og jeg tror godt vi kan 

love, at det bliver en flot udstilling. Men 

en udstilling kræver katte for at blive 

en succes, og jeg håber at I vil møde 

talstærkt op med alle jeres smukke 

katte – vi skulle jo meget gerne vise at vi 

kan mere end at arrangere udstillinger 

– der skulle gerne komme nogle danske 

verdensvindere på podiet. 

Invitationen er med i dette blad, og I kan 

finde mange flere oplysninger på vores 

særlige hjemmeside for udstillingen: 

www.ws2013.dk, eller på vores Face-

book side.

Jeg glæder mig utroligt meget til at være 

en del af denne udstilling. Da den første 

verdensudstilling blev afholdt i Valby i 

1993 havde jeg ingen kat, der var i udstil-

lingskondition, og jeg måtte nøjes med 

at være tilskuer. I 2003 i Bella Center 

deltog jeg med en enkelt kat, og som 

altid var det en ganske anden oplevelse 

at være en del af udstillingen end blot at 

være tilskuer. Så uanset om man har en 

kat med potentiale som verdensvinder, 

så er det en stor oplevelse at deltage på 

en verdensudstilling på hjemmebane.

I har forhåbentlig i årets løb fået dejlige 

killinger og fundet gode hjem til dem. 

Hvis nogle af jeres killinger er går til nye 

opdrætter, håber jeg at I fortæller dem 

om Felis Danicas tilbud til opdrættere. 

Diplomopdrætteruddannelsen og Men-

torordningen er rigtigt gode tilbud til 

opdrættere, der gerne vil vide mere, eller 

have et erfarent netværk at støtte sig til. 

I er selvfølgelig selv de bedste til at for-

tælle om jeres race og jeres katte, men 

har måske ikke den fornødne tid til at 

støtte en ny opdrætter, og det kan også 

være sundt at få input fra forskellige 

sider, så derfor denne opfordring. Husk 

også på at vi har en mægler-ordning, hvis 

I skulle få brug for at løse konflikter med 

andre opdrættere. 

I Felis Danicas forretningsudvalg har 

vi måttet sige farvel til 2 personer, der 

igennem mange år har ydet et stort 

bidrag til Felis Danica, idet både Aase 

Nissen og Hanne Kaarsberg har forladt 

FU. Jeg vil gerne sige tak til begge for 

deres årelange og markante indsats for 

den danske kattesport, både i DARAK og 

i Felis Danica.  Det er ikke mange, der har 

overskud til at påtage sig organisatoriske 

opgaver i så mange år, som Aase Nissen, 

der både har nået at være formand for 

Felis Danica og DARAK igennem en lang 

årrække. 

Vi byder så til gengæld velkommen til 2 

nye repræsentanter fra DARAK: Formand 

Jørgen Billing, som er ny vicesekretær i 

Forretningsudvalget, og næstformand 

Torsten Jespersen – og ser frem til et 

godt samarbejde.

Det var alt fra mig – vi ses i Gigantium 

den 26. og 27. oktober.
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Formandens leder

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica



Vi i bestyrelsen håber, at jeres 
katte er i kondition til at tage ud-
fordringerne op, og at I benytter 
denne enestående chance for 
at opleve og deltage i World-
showet på dansk grund, der 
som bekendt er 10 år imellem. 
Der er i sagens natur hård 
konkurrence på et sådant show, 
men ”hvo ‘ intet vover ----- ” .
Mange racekatte har gennem 
tiderne vundet titler, der kom 
som en overraskelse for ejerne. 
Deltagelse er nu engang nød-
vendig for at chancen kan være 
til stede, og uanset forvent-
ningerne hos jer medlemmer, 
håber vi at se jer og jeres katte 
som udstillere, og aktører på 
showet i Aalborg. 
Der er mange gode grunde til at 
deltage, ikke mindst den unikke 
atmosfære omkring et world-
show, så derfor håber vi i be-
styrelsen at møde en talstærk 
medlemsskare med ligeså 
mange katte i Aalborg, hvor vi 
alle kan bidrage til denne store 
udstillings succes.

I begyndelsen af august holdt 
vi i Darak ekstraordinær gene-
ralforsamling, idet klubbens 
mangeårige formand, Åse Nissen 
og kasserer, Hanne Kaarsberg 
takkede af i bestyrelsesarbejdet. 
På vegne af DARAKs mange 
medlemmer vil jeg benytte 
lejligheden til takke for den 
enorme indsats begge har ydet 
for klubben og dansk kattesport 

gennem de mange år.

Undertegnede og kasserer, 
Peder Irbil blev indvalgt i bestyr-
elsen, og vi skal sammen med 
de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer forsøge at gøre det bedst 
mulige for DARAK, medlem-
merne og kattesporten frem-
adrettet. 
Vi er allerede langt i samarbejd-
sprocessen og planlægningen, 
og der er bl.a. foretaget om-
rokeringer og ændringer i op-
gavefordelingen i bestyrelsen, 
så det er en god ide at orientere 
sig jævnligt på DARAKs hjem-
meside.

Husk også at følge med i DARAKs 
udbud af arrangementer, og 
mød talstærkt op.

Vi håber, at I har nydt tiden sam-
men med forårets killinger, og at 
de er kommet godt af sted til 
deres nye hjem. 
Et hus med killinger giver anled-
ning til mange glæder, grin og 
spændende oplevelser - også 
lidt ekstra arbejde indimellem. 

Fremadrettet vil vi i bestyrelsen 
gerne arbejde på at få endnu 
flere af vores medlemmer til 
at engagere sig i arbejdet om-
kring klubben, og vores første 
“spæde” tiltag har været at invit-
ere de danskespecialklubber på 
banen. Det har været glædeligt 
at modtage så mange positive 

tilbagemeldinger på initiativet, 
at vi allerede nu har 3 BREED 
BIS på tapetet til næste års 
udstillinger, og mere og andet 
kommer helt sikkert til.
I kan på DARAKS hjemmeside 
bl.a. se hvilke dommere, der 
kommer på DARAKs udstillinger 
i 2014. 
Af økonomiske hensyn er der 
indledningsvist inviteret 7 
dommer pr. udstilling, og så-
fremt antallet af tilmeldingerne 
strømmer flittigt ind, vil flere 
dommere blive inviteret pr. ud-
stilling efterfølgende.

Lad os sammen “gå nye veje” 
og samtidig fastholde alt det 
gode DARAK står for - samt 
udvikle tiltag, således at vores 
dejlige kattesport kan blomstre 
og tiltrække endnu flere men-
nesker, der vil deltage i hobby-
en eller være ejere af racekatte.

Kontakt os meget gerne i be-
styrelsen, hvis I har spørgsmål, 
en ide, eller andet som I vil bi-
drage med! Ildsjæle, en hånd-
srækning eller blot en lille 
indsats i forbindelse med ar-
rangementer og udstillinger er 
altid velkomne.

Fortsat god sensommer - Held 
og lykke med kattene - Og de 
bedste hilsener. 

På vegne af bestyrelsen i 
DARAK Jørgen

Kære DARAK- medlemmer

Nu er en flot og meget varm sommer ved at gå på 
held, og forhåbentlig er at alle 4 og 2 benede i gang 
med at samle energi til efterårets kommende katte-
event, nemlig Felis Danicas World show i Aalborg, som 
er lige rundt hjørnet. 



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

Møderne er gratis for alle. 
Dog er det kun medlemmer, 
som kan få DARAKs Palet-logo. 
Der skal være minimum 10 
tilmeldte til alle møder, før de 
kan blive gennemført. 

Hvis ikke andet er nævnt, 
afholdes møderne i:
Valby Medborgerhus 
Valgårdsvej 4-8 
2500 Valby
Tlf. 36 17 13 94
Kl. 19.00

www.darak.dk
E-mail: info@jyrak.dk

Opdrætsmøde 
D. 10. september 
2013 

Killinger - lyserød farve 
Killingernes behov gennem de 
første 12 uger. Sonde og/eller 
opflaskning. Socialisering. Log-
bog. Stamtavler. Salg af killinger, 
herunder købelov og salgskon-
trakter. Etik & Moral. Amme-
tjenesten. Flere foredrags-
holdere, bla.: 
Advokat Allan Lund Christensen, 
som vil fortælle om kontrakter, 
købelov m.v

Tilmelding er nødvendig til
nanna.mikkelsen@darak.dk

Opdrætsmøde 
D. 8. oktober 2013

Emnet er Genetik/arvelige syg-
domme - koksgrå farve.
Foredragsholder: Dyrlæge Anne 
Sørensen 

Opdrætsmøde 
D.13. november 2013

Emnet er Katteadfærd - beige 
farve.
V/ katteadfærdspsykolog Karina 
Dillon. 
Emnet er katteadfærd i forhold 
til opdræt - fertile katte, kønsliv, 
hiraki m.v.  

Julebanko 
D. 3. december 2013

Kom til DARAKs julebanko, hvor 
der er gode præmier.
Adgangstegn er en julepakke til 
mindst 30 kr. 
Pakkerne bortloddes ved aktion.

Meld dig ind i 
DARAK nu, og få 
2014 medlemskab 
med for samme pris.
  

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

Formand
Jørgen Billing
Røjlehaven 52 - 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 96 99 
Mobil 27 21 19 53 (mest til SMS)
joergen.billing@darak.dk

Næstformand, udstillingssekretær 
udland, buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12 - 4300 Holbæk
Tlf. +45 72 55 66 68 - kan kontaktes 
efter kl. 16
torsten.jespersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, kasserer, 
udstillingssekretær indland
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1 - 4291 Ruds-Vedby
Tlf. 58 26 21 24 - træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk
Betalinger til DARAK via netbank/
overførsel:
Giro (+01) 9003975
IBAN DK56 3000 0009 0039 75 
BIC Swift-id: DABADKKK 
SE nr. 53048668

Bestyrelsesmedlem, sekretær 
Mette Usbeck 
Emilsvej 38 - 3650 Ølstykke 
Tlf. 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, stambogssekretær, 
webmaster
Lissi Ohlsson
Abelsvej 10 - 4100 Ringsted
Tlf. 61 68 83 03 - træffes bedst via mail
birmaohlsson@gmail.com
OBS; Jeg modtager ikke post, som er sendt 
anbefalet

Bestyrelsesmedlem, præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14 - 4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, 
medlemsregistrering
Flemming Runge
Frejas Plads 19 - 3650 Ølstykke
Tlf. 61 86 55 07
flemming.runge@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, medlemsmøder
Nanna Mikkelsen
Hvidovre Standvej 28 - 2650 Hvikovre
Tlf. 38 74 82 78 
nanna.mikkelsen@darak.dk

Suppleant
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st.tv. - 2300 København S
Tlf. 30 88 83 05
richard.remvold@darak.dk 



www.jyrak.dk 
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
Siden sidst er en dejlig lun sommer 
pludselig gået. Vi holdt sommerud-
stilling i Nr. Åby, en ny hal som vi 
ikke tidligere har gæstet. Vi havde 
som vanligt rigtigt travlt med mange 
domemrelever, samt endvidere spe-
cial show for KBL. 
Blot 2 uger senere var vi atter med 
på det store Landsskue i Herning, 
hvor vi igen var rigtigt på landet! Vi 
har fast plads i stald 5 lige ved siden 
af de sortbrogede køer, hvor vi på 
Landsskuets 2 første dage har en 
uformel fremvisning, og på den sid-
ste dag rigtig international udstilling. 
I allersidste øjeblik fik vi lidt mere 
plads tildelt. Ikke tidsnok til at vi 
kunne øge antallet af tilmeldte katte, 
men vi håber at hvis vi får mere 
plads igen næste år, så bliver det i 
så god tid at der bliver plads til lidt 
flere. Med blot ca. 160 katte er det 
årets mindste udstilling i antal katte; 
til gengæld er den også årets stør-
ste når vi taler antal publikummer! 
Det er et fantastisk udstillingsvindue 
for kattesporten, på de 3 dage væl-
ter der ikke mindre end næsten 
50.000 gæster ind på pladsen! Selv-
følgelig er de ikke alle sammen inde 
og besøge katteudstillingen, men 
rigtigt mange er, og på den måde 
får vi kontakt med mange, der ellers 
aldrig ville finde ind på en kat-
teudstilling.  Som sædvanligt havde 

vi 3 hårde men meget hyggelige 
dage i Herning, og vi glæder os til at 
være med igen til næste år. 
På dyrskuet i Horsens var studie-
kredsen i Horsens repræsenteret for 
første gang; og også det var en suc-
ces der følges op igen til næste år.  
I august var vi til høstgalla i Planto-
rama butikkerne. Datoen blev æn-
dret i forhold til det, der var offentlig-
gjort på JYRAK kalenderen, men 
det lykkedes at få fyldt pænt op i 
burene alligevel. 
Endelig er vi i skrivende stund netop 
blevet færdige med Vamdrup udstil-
lingen. Igen en travl udstilling med 
en meget fin stemning, og ikke 
mindst vanlig travlhed med en dom-
mereksamen, et stadie og en paral-
lelbedømmelse. Tak til alle de man-
ge kat. I katte der mødte frem så vi 
kunne afholde kategori I eksamen 
for Aina Hauge, der bestod i bedste 
stil. 
 
Lutter sol har det ikke været. Hen-
over sommeren har der været nogle 
få tilfælde hvor det åbenbart har 
været fuldmåne og folk har opført 
sig ualmindeligt uhensigtsmæssigt  
overfor hinanden. Lad nu være med 
det! Behandl andre, som du selv 
forventer at blive behandlet. Sørg 
for at jeres indviklede aftaler ned-
fældet på skrift, hvis det absolut skal 
være indviklet. Og det burde være 

overflødigt at nævne, men åbenbart 
er det nødvendigt alligevel: Når man 
er medlem af en dansk hovedklub 
så sælger man ikke killinger der er 
”ægte uden stamtavle”!!! Medlems-
tallet taget i betragtning har vi hel-
digvis kun få klagesager, og tak for 
det. Men det mest ærgerlige er 
dem, hvor vi skal bruge tid på helt 
basale ting som f.eks. at man selv-
følgelig sørger for at søge stamtavle 
til alle sine killinger, ikke bare dem 
man lige har lyst til. Det er den hur-
tigste vej til et dårligt ry som opdræt-
ter, hvis man lige har sådan et kuld 
slået op i den blå avis, så lad nu 
være… få søgt de stamtavler, så vi i 
bestyrelsen kan bruge vores tid på 
noget konstruktivt i stedet for at ud-
dele skideballer.  

 
Næste punkt på dagsordenen bliver 
FIFe World Show 2013 i Gigantium i 
Aalborg, hvor de 4 danske hoved-
klubber alle skal yde sit for at få 
årets største begivenhed i FIFe til at 
løbe glat af stabelen. Der er allere-
de lagt mange timers arbejde i det, 
og jeg er sikker på vi får en fin 
weekend i Aalborg. Vi har en JY-
RAK stand med, så kom og hils på. 
Nogle af bestyrelsesmedlemmerne 
vil arbejde andetsteds i hallen, men 
vær sikker på at vi er der alle mand. 
Vi ses i Aalborg, ja? 

Susanne 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen 
Borpuvej 1, Voldby, 
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: Udstillin-
ger, stamtavler m.v. Husk også 
betaling for porto for alt der 
skal sendes til FD! 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Lisbet Rygaard  
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning  
Tlf. 2434 9999  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Helle Sivkjær  
Vestervej 9, 7200 Grindsted  
Tlf. 40 99 95 79 
Telefontid:  19-21.  
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Camilla Stabell  
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg  
Tlf. 41 66 20 57  
stamnavn@jyrak.dk 

JYRAKs studiekredse: 
 
Aalborg: Laust Dalsgaard, 
VLDalsgaard@tdcadsl.dk  
Tlf. 9816 8849 
 
Randers: Eva Køhler,  
Kreds-ek@kattekreds-randers.dk 
Tlf. 2870 8498 
 
Herning: Lone Gram Jensen 
lonegram@jensen.tdcadsl.dk 
Tlf. 9720 9670 
 
Horsens: Gitte Holgaard, 
gitte_kristensen@hotmail.com  
 
Fyn: Hanne Lindvig,  
kattekredsfyn@gmail.com   
 

Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 
JYRAKs konsulenter: 
Gerda Andersen, 8700 Hor-
sens, Tlf. 75 61 34 87  
Camilla Stabell, Skanderborg 
Tlf. 41 66 20 57  
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 86 96 82 60  
Lis Rhymer Friis, 5471 Sønder-
sø, Tlf. 64 89 15 03  
Dorete Irbil, 4030 Tune,  
Tlf. 46 16 22 00  
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 Hor-
sens, Tlf. 75 62 61 09;  ikke 
efter kl. 20,00 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

26. og 27. oktober: Vi deltager på FIFe World Show i Aalborg 
16. og 17. november: Udstilling i Hobro 

11. og 12. januar 2014: Udstilling i Brædstrup 
29. og 30. marts 2014:  

JYRAK fylder 80! Jubilæumsudstilling i Hedensted 



www.jyrak.dk 
www.jyrakudstilling.dk 
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Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Ole Sørensen  
Karmarksvej 7  
8870 Langå  
40 99 95 82  
ole-s@jyrak.dk 
 
Vicekasserer, udstillingsteam: 
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Standansvarlig, ildsjæle:  
Lone Gram  
Hammerum Hovedgade 106  
7400 Herning  
97 20 96 70,  hverdage 18:00-20:00   
lonegram@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Nørregade 67, 3.  
6700 Esbjerg  
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 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
Tlf.: 48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
 

Glimt fra Landsskue 2013 i Herning: 
Vi er ikke de eneste, der går op i vores dyr med liv og sjæl :-) 



2












































































    
   
   
  




Så er det lige før vi alle skal mødes 
omkring årtiets største danske 
begivenhed: Verdensudstillingen 
i Aalborg.

Tilmeldingerne kommer i en 
lind strøm, og husk deadline 01. 
oktober.
Kvalifikationen og dermed ad-
gangen behøver først at være opnået i 
weekenden før Verdensudstillingen. 
Men med en tilmelding - har du 
sikret dig en plads.

Alt står de næste mange uger i 
verdensudstillingens tegn. De 
store linier er lagt.
Men det er nu, vi skal have alt til 
at gå op i en højere enhed, og nu 
vi får brug for Jer alle.

Vi skal have promoveret ud
stillingen så bredt som muligt.
Og alle, der har lyst til at gøre 
noget , er velkomne.

Vi kan f.eks. bruge plakatfolk. Hver 
eneste lille fl ække skal have en plakat.
Så giv en melding, hvor mange, du 
mener, du kan få op at hænge…

Vi skal bruge opdrættere/ud
stillere som vi kan henvise pressen 
til i ugerne op til showet.
Eller I kan selv henvende Jer til 
jeres lokale dag- og ugeblade og 
se, om de vil bringe noget.

Vi kan, fordi vi har en "prof" PR-
pige, tilbyde at lave grydeklart 
materiale, som kan leveres, hvis 
bare I selv kan "sparke døren ind" 
til Jeres lokale aviser.

Og så har jeg brug for opdrættere, 
der vil bruge nogle timer/dage 
på at bemande et par PR-stande, 
som Felis Danica i samarbejde 
med Royal Canin laver både i 
Aalborg Midtby og på Center-
torvet i Citysyd i ugen op til ud
stillingen (mandag - torsdag). 
Der skal snakkes racekat. Stam-
tavle. Ernæring. Forsikring osv. 
og ikke mindst, beundre og 
være deltagende, når besøgende 
fortæller om deres kæreste eje…
Royal Canin kobler en foto
konkurrence på for at lokke 
folk til.

Hvis du/I har lyst til at bidrage 
med noget af det ovenstående, så 
ring eller mail til mig.

I  K AT T E K LU B B E N  h a r 
vi som bekendt slettet vores 
Halloween-udstilling i år, pga. 
Verdensudstillingen, så vores 
næste udstilling bliver først i 
januar i Køge.
Selv om rigtig mange udstillere 
plejer at bruge oktober-udstillingen 
på at få de sidste kvalifi kationer på 
plads, så kan vi desværre ikke magte 
at skulle være med i organiseringen 
2 weekender i træk. Vi lever jo 
(beklageligvis) ikke af det her.

Med ønsket om, at I alle må få 
en rigtig god Verdensudstilling

- og at nogle frivillige melder sig:

På gensyn til WS13 i Aalborg
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Racekattens næste udstillinger:

Tune Hallerne 
søndag d. 29. september 2013

Rundforbihallen, Nærum 
søndag d. 1. december 2013

Tilbud til Racekattens medlemmer:

HUSUM DYREKLINIK 
tilbyder GRATIS TANDTjEK  

i september og oktober

samtidig udleveres 

1,5 kg GRATIS Royal Canin foder 

Formand
Vivi Fletcher
Topasgangen 6, 2300 København S
Tlf.: 28 69 20 09 (kun hverdage efter kl. 17.00)
E-mail: formand@racekatten.dk

Kasserer 
Medlemsregistrering 
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage 19 - 21)
Email: kasserer@racekatten.dk
E-mail: medlem@racekatten.dk 
Giro stamtavler mv. (+01) 1 08 72 23
Giro kontingent: (+01) 1 65 02 154
Giro udstillingsgebyr: (+01) 4 92 36 26

Webmaster
Killingelisten 
Lene Skov Mikkelsen 
Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
E-mail: webmaster@racekatten.dk

Sekretær
Medlemsmøder 
Lone Mikkelsen 
Rytterhusene 76, 2620 Albertslund
Tlf.: 45 96 19 74
Email: b-lone@racekatten.dk

Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk

Camilla Scharff 
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19 -21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Næstformand/Udstillingssekretær udland 
Jørgen Seemann 
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk

Suppleant
Tine Jensen
Stadionvej 111, 2. tv.
2600 Glostrup

Poul Kiærulf
Stensager 20
4330 Hvalsø

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær 
Henriette Lodberg Knudsen 
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff 
Annette Kjelstrup Hansen
Michael Robdrup 
Annie Dahl 
Nancy Krambech
Poul Kiærulf
Dennis Kulager Ipsen

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

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 med i e-mails (også gerne links til online-
udgaver)

Smitsomme sygdomme & adfærd
Vivi Fletcher
Tlf. 28 69 20 09  (tirsdag til torsdag kl. 19-21)

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

Øvrige konsulenter:
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje)
Tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge
Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

Kære medlemmer

Vi arbejder i øjeblikket på den næ-
ste udstilling i Tune, hvor vi håber 
at se rigtig mange af jer.

Derudover er vi naturligvis med i 
arbejdet omkring WS2013. Her vil 
I kunne møde os i præmiesekre-
tariatet – kom gerne forbi og få en 
snak med os.

På det seneste har der været rigtig mange problemer med 
aftaler opdrættere imellem. Få nu skrevet de kontrakter under 
FØR parring, køb/salg, udstationering osv. Uanset hvor gode 
venner man er, har det vist sig at man eftrfølgende kan have 
vidt forskellig opfattelse af, hvilke aftaler der blev lavet.

Vi arbejder på at arrangere et møde, hvor vi gennemgår nogle 
kontrakter. I må meget gerne sende eksemplar på kontrakter 
til b-camilla@racekatten.dk, så vil vi bruge nogle konkrete 
eksempler på godt og skidt. De vil naturligvis blive anonymi-
seret på dagen.

Derudover ser vi stadig eksempler på opdrættere, der udleve-
re killinger uden stamtavlen følger med. Søg nu stamtavlerne i 
god tid, så de kan nå at komme før jeres killinger skal flytte.

Og husk nu – bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis. Det be-
tyder, at vi ikke står til rådighed døgnet rundt, da de fleste af 
os har fuldtidsjob ved siden af bestyrelsesarbejdet. Overhold 
venligst evt. telefontider – eller send gerne en mail, så kigger 
vi på den hurtigst muligt.

Vivi Fletcher
Formand 

www.racekatten.dk www.racekatten.dk

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til 
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om ar-
rangementerne: workshops@racekatten.dk

Parringer og brug af siden Pawpeds
V/ Poul Kiærulf
24. september 2013 kl. 19.00

Kiropraktik
v/ Lone Fabricius Jørgensen
12. november 2013 kl. 19.00

Kontrakter 
v/ Camilla Scharff og Vivi Fletcher
Hvad kan du tillade dig at skrive i en 
kontrakt? Holder den i retten? Vi tager en jurist med på råd og 
viser konkrete eksempler, der på forhånd bliver anonymiseret. 
Send meget gerne din kontrakt til b-camilla@racekatten.dk
11. december 2013 kl 19.00

Alle møder afholdes:
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4,2500 Valby

Tilmelding hos Lone Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

RAceKAtteNS
oPDRætteR
WoRKShoPS
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re killinger uden stamtavlen følger med. Søg nu stamtavlerne i 
god tid, så de kan nå at komme før jeres killinger skal flytte.

Og husk nu – bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis. Det be-
tyder, at vi ikke står til rådighed døgnet rundt, da de fleste af 
os har fuldtidsjob ved siden af bestyrelsesarbejdet. Overhold 
venligst evt. telefontider – eller send gerne en mail, så kigger 
vi på den hurtigst muligt.

Vivi Fletcher
Formand 

www.racekatten.dk www.racekatten.dk

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til 
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om ar-
rangementerne: workshops@racekatten.dk

Parringer og brug af siden Pawpeds
V/ Poul Kiærulf
24. september 2013 kl. 19.00

Kiropraktik
v/ Lone Fabricius Jørgensen
12. november 2013 kl. 19.00

Kontrakter 
v/ Camilla Scharff og Vivi Fletcher
Hvad kan du tillade dig at skrive i en 
kontrakt? Holder den i retten? Vi tager en jurist med på råd og 
viser konkrete eksempler, der på forhånd bliver anonymiseret. 
Send meget gerne din kontrakt til b-camilla@racekatten.dk
11. december 2013 kl 19.00

Alle møder afholdes:
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4,2500 Valby

Tilmelding hos Lone Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

RAceKAtteNS
oPDRætteR
WoRKShoPS



14

Som opdrætter er der næppe nogen 

større glæde end at følge et kuld fra 

det kun er en planlagt parring til det 

ender med et kuld sunde og raske kil-

linger, der flytter hjemmefra til gode og 

blivende hjem. Desværre er det ikke alle 

de nye hjem, der ender med at blive lige 

tilfredse med den nye killing, og så har 

vi som opdrættere en opgave med at 

løse situationen, så vi både overholder 

landets love – ikke mindst købeloven – 

og vore egne regler. Vi har desværre set 

en del uvenskab opstå mellem sælger og 

køber, fordi der ikke var samme opfat-

telse af hvordan forløbet havde været, 

og det er en meget ulykkelig situation. 

Hvis der er tale om forbrugerkøb, skal 

man som opdrætter være opmærksom 

på, at man ikke via en salgskontrakt kan 

fratage køber de rettigheder, som gives 

af købeloven. Omvendt har man også 

rettigheder som sælger, ikke mindst 

retten til at udbedre eventuelle mangler 

uden omkostninger for køber og inden 

for rimelig tid, men man har ikke ret til at 

forlange at få lov til at omlevere – altså 

kræve at køber tager imod en anden kat. 

Hvis køber ifølge købeloven har ret til 

at hæve købet, så betyder det at enhver 

leverer tilbage hvad man har modtaget 

– opdrætteren får katten, og køber får 

sine penge. 

Kan køber og sælger ikke blive enige, kan 

sådanne sager ende i Forbrugerklage-

nævnet. 

Hvis det er 2 opdrættere, der handler 

med hinanden, er det ikke muligt at gå til 

forbrugerklagenævnet, og Felis Danica 

blander sig som udgangspunkt ikke i 

hvilke aftaler opdrættere laver indbyr-

des, når bare love og regler overholdes, 

og enhver opdrætter har selvfølgelig 

fuldt overblik over de gældende regler. 

Bliver opdrættere derfor uenige, er der 

kun én sted at gå inden for vores orga-

nisation, og det er vores mæglere. Hvis 

begge parter er enige, kan de henvende 

sig til mæglerne, og få assistance til at nå 

til enighed. Mæglerordningens formål 

er at formidle at parterne når frem til en 

løsning, begge kan acceptere; det hand-

ler aldrig om at vinde eller tabe. 

Skriv til maegler@felisdanica.dk, hvis du 

har behov for assistance.

Mægler-
ordningen

Af Bette Lind, formand

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg



Felis Danica har en velfungerende 

mentor ordning, som opdrættere kan 

tilmelde sig, hvis de føler at det i en pe-

riode kunne være rart at have et netværk 

at læne sig op ad, og nogle erfarne per-

soner at trække på mens man starter sit 

opdræt op. Hvis man kontakter Mentor-

rådet på mentor@felisdanica.dk formid-

ler rådet kontakt til 2 mentorer – som 

regel én med erfaring inden for racen, og 

én der bor i nærheden. Der er ingen fast 

tidshorisont og det er gratis at benytte 

sig af ordningen, hvis man er medlem af 

en hovedklub under Felis Danica.

Mentorrådet arbejder løbende med 

at forbedre ordningen, og arbejder 

desuden målrettet med uddannelse af 

opdrættere. Det er således Mentorrådet, 

der står bag vores Diplomopdrætter 

uddannelse.

Mentor?

15

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

GIC. FIN*Guttatus Amor’s Arrow, OCI b 24. Ejer: Marianne Hindkjær
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I år blev de første Diplomopdrættere 

udklækkede – de havde alle gennemgået 

Felis Danicas opdrætteruddannelse, der 

afholdes som fire moduler af hver én 

dags varighed. Uddannelsen arrangeres 

af Mentorrådet, og formålet er at levere 

grundlæggende viden om historie, 

organisation, FIFe/FD regler,  sundhed, 

opdræt, genetik, kattehold, adfærd, 

udstilling, love og regler samt etik og 

moral. 

Alle medlemmer kan deltage, og på de 

første hold har der været en blanding 

af nye og gamle opdrættere, der alle 

har fået ny viden med hjem. Tilmelding 

til modul 1 og 2, som afholdes i både 

øst og vest her i efteråret, er startet, og 

modul 3 og 4 afholdes i foråret 2014. 

Læs mere om Diplomopdrætter uddan-

nelsen på www.felisdanica.dk.

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Diplom-
opdrætter

4 burmesere. Foto: Dorthe Grumløse



Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Zylkène med alfa-casozepin
til hund og kat ved uro og utryghed

Læs mere om Zylkène på: www.zylkene.dk

25 02 2013 A5 liggende Kattemagasinet_148,5 b_210 h.indd   1 2/25/2013   2:50:42 PM

Kattemagasinet er blevet elektronisk  

og vil stadig være gratis for alle medlemmer.

Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,  

koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.

Kontakt venligst klubben direkte.



Arrangør:
www.felisdanica.dk



FIFe Verdensudstilling 2013 i Aalborg 
afholdes den 26. og 27. oktober, 2013 i GIGANTIUM, Willy Brandts Vej 31, 9220 
Aalborg Øst, Tlf: +45 99 82 46 00.  
2 dage—1 certifikat. Udstillingen er en bær-selv udstilling. 
 
 
Inviterede dommere (der har sagt ja): 

 Mr. Fabrice Calmes,  CH, Allround  
 Mr. Eric Reijers, CZ, Allround  
 Mr. Andreas Woelm, DE, Kat.  I-II 
 Ms. Kristina Rautio, FI, Kat.  I-II-IV 
 Mr. Louis Coste, FR, Allround 
 Mr. Fabio Brambilla, IT, Kat.  II-III 
 Mr. Gianfranco Mantovani, IT,  

Allround 
 Mr. Luigi Comorio, IT, Allround 
 Ms. Gina Grob, LI, Allround 
 Mr. Ad de Bruijn, NL, Kat.  I-III-IV 
 Mr. Charles Spijker, NL, Allround 

 Ms. Stephe Bruin, NL, Allround 
 Ms. Anne Veland, NO, Allround 
 Mr. Karl Preiss, NO, Allround 
 Mr. Raymond Alessandro Saetre, 

NO, Kat.  I-II 
 Mr. Steven Jones, NO, Kat.  II-III 
 Mr. Marek Chadaj, PL, Allround 
 Mr. Sebastian Pruchniak, PL,  

Kat. I-II-III 
 Mr. Glenn Sjøbom, SE, Kat.  II-III 
 Mr. Martti Peltonen, SE,  

Kat.  II-III-IV 
 Ms. Hannah Jensen, SE, Kat.  I-II 

Tilmelding  
kan ske via web på  
http://www.ws2013.dk/EntryJyrak/Entry.aspx, eller 
ved at fremsende FIFes tilmeldingsblanket til: 
 
 Dorthe Elwarth, Søndergårdvej 4, 7323 Give 

showsecretary@ws2013.dk  
 

Tilmeldingsgebyr pr. kat: DKK 450,-.   
 
Sidste frist for af– og tilmelding: 1. oktober, 2013 
 
Bemærk at  
 For katte, der stadig er tilmeldt efter 

tilmeldingsfristens udløb den 1. oktober, skal 
der betales udstillingsgebyr jvf. FIFe Show Rules.  

 Det er ikke muligt at få dobbeltbur til én kat. 
 Sturdies accepteres, men dobbelte Sturdies skal 

indeholde min. 2 katte. Venligst angiv om 
Sturdies ønskes brugt ved tilmelding.  
 

Betaling:  
Udstillingsgebyret SKAL BETALES FORUD, pengene 
skal være WS2013 i hænde senest den 7. Oktober 
2013. Der kan betales med Dankort på WS2013's 
hjemmeside.  Alternativt kan der overføres til bank 
(tilmelder betaler gebyret): 
 
Registrerings– og kontonr:   
8117-2151477,  IBAN DK2681170002151477 
Swift NYKBDKKK  
Modtager:  Landsforeningen Felis Danica,  
c/o Christina Kyed, Hvedevænget 3,  
4173 Fjenneslev,  Bank: Nykredit 
 

Åbningstid for udstillere: 
Lørdag kl. 7.00 - 19.00. Søndag kl. 7.00-19.00.  
Søndag dog tidligst når Best In Show er slut.  
 

Bemærk at jvf. FIFes udstillingsregler er det ikke 
tilladt at pakke sammen og forlade udstillingen, før 
den er officielt lukket. Overtrædelse heraf kan 
medføre 6 måneders udstillingskarantæne. 
 

Dyrlægecheck: 
Lørdag kl. 7.00 - 9.00.  
Katte skal være vaccinerede i  overensstemmelse 
med FIFes regler.  
Vaccinationen skal være mindst 15 dage gammel 
(sidste frist for ny- eller revaccination til denne 
udstilling er således 11. oktober 2013) 
Vaccinationen må ikke være ældre end ét år, 
medmindre dyrlægen tydeligt har angivet andet i 
vaccinationspapirerne. Er 
vaccinationsanvisningerne ikke overholdt, vil katten 
blive afvist. 
 

Bedømmelse: 
Kattene skal være i deres bur kl. 9.30 lørdag  
og kl. 9.00 søndag.  

Landsforeningen Felis Danica 
Arrangør:

www.felisdanica.dk
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Det vi ikke vil have i FIFe

Mutationer der er anerkendt i andre 

organisationer, men som efter beslut-

ning på FIFes Generalforsamling ikke vil 

kunne blive anerkendt i FIFe.

I FIFes ”Breeding and Registration Rules” 

er der nævnt nogle uønskede mutatio-

ner.

Det drejer sig om Osteochondrodyspla-

sia og Fold Achondroplastic.

Begge disse mutationer har hver for sig 

dannet basis for selvstændige racer, der 

er godkendt i andre organisationer.

[ Fd ] / [ fd ] – Osteochondrodysplasia

Den første Osteochondrodysplasia er en 

dominant mutation, der gør strukturen i 

kattens brusk blød og mindre stærk.  Ho-

mozygote katte har en stærkere tendens 

til sammenfald i bruskens struktur.

 

Det giver sig udtryk i, at kattens ører, 

som jo består af brusk, ikke har den 

fornødne stivhed til at kunne stå op, 

og derfor folder fremover.  Uheldigvis 

betyder det også, at al brusk i katten 

mangler den fornødne struktur og derfor 

hurtigt blive slidt og nedbrudt i alle led, 

så katten udvikler langsomt men sikkert 

en plagsom slidgigtagtig tilstand. Dette 

resulterer i stive haler og lemmer og 

stærke smerter for de berørte katte.  

Denne mutation opstod i Scotland/Eng-

land, og den har dannet grund for racen 

Scottish Fold.

Genetikserie del 7

Genetik 
hos katte
Sidste del af kattegenetik baseret på 
farver og mønstre

Tekst og illustration:  

Ole Amstrup

Betegnelse Mutation Ændring i pelslængde eller struktur

Fd / fd [Fd ] Osteochondrodysplasia – Scottish Fold

Achondroplastic – Munchkin

Hybrider / krydsninger mellem vilde katte og 

domesticerede katte.



Dette resulterer 
i stive haler 

og lemmer og 
stærke smerter 
for de berørte 

katte

Denne mutation er inden for FIFe ikke 

ønsket, og pr 1. januar 2012 er det ikke 

længere tilladt for FIFe-registrerede 

opdrættere at opdrætte katte, som lider 

af Osteochondrodysplasia.

Achondroplastic 

Den anden mutation – Achondroplastic 

er en type dværgvækst, hvor kattens 

lemmer er korte og forkrøblede.

Tilsyneladende sker der ikke yderligere 

ændringer i kattens opbygning, og katte 

med denne mutation skønnes ikke at 

have bevægelsesproblemer.

Baseret på denne mutation er racen 

Munchkin blevet dannet, og på den 

baggrund også en del af ”afledte” racer 

med forskellige mulige kombinationer 

af farver og egenskaber.

Igen er det i FIFe ikke tilladt at anvende 

katte med denne mutation i opdræt, 

og der er heller ikke muligt at registrere 

dem med stamtavler.

Vilde katte eller krydsninger med 

vilde katte.

Egentlig kommer det ikke ind under 

mutationer, men det har mere noget at 

gøre med blanding af gener.

FIFe har for øjeblikket anerkendt en 

race, hvor grundlaget for racen er en 

arts-krydsning – eller en hybrid mellem 

en vild katteform og en domesticeret 

huskat.  Det drejer sig om Bengaleren, 

der er et resultat af parringer mellem 

Felis Bengalensis, også kaldet Asiatiske 

Leopardkat og en domesticeret kat.   

Formålet har helt bevidst været at skabe 

en racekat med den vilde forms fantasti-

ske pletter og en huskats temperament.

Det er langt hen ad vejen lykkedes, og 

racen er også blevet godkendt i FIFe.

Men i processen er der indfanget rigtig 

mange vilde Asiatiske Leopardkatte, som 

har levet et liv i bure hos opdrættere for 

at danne grundlaget for denne hybrid-

race.

I FIFe har man besluttet, at man ikke 

vil acceptere denne form for opdræt – 

Bengaleren var en engangsforeteelse og 

vil ikke blive gentaget – samt at opdræt 

med vilde katte eller hybrider ikke er en 

del af FIFes verden.  Det er simpelthen 

indført i FIFes regelsæt, at denne type 

katte ikke kan godkendes og ikke kan få 

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.



tildelt en foreløbig EMS-forkortelse for 

racen.

Det betyder, at vi i FIFe ikke vil se katte, 

som i andre organisationer er godkendte 

racer – Savannah, Toyger m.m. ligesom 

der også er sat begrænsninger på Bega-

leren, så den ikke må bruges til udkryds-

ninger med andre racer.

Polygener

Alle de gener, vi har kigget på indtil nu, 

har været gener/og deres mutationer, 

som styrer en og kun en egenskab.  I 

dette afsnit vil jeg prøve at komme 

ind på polygener – eller polygenetiske 

faktorer.

Poly betyder mange – og når vi snak-

ker om polygener, er det en gruppe på 

flere forskellige gener, som i fællesskab 

bestemmer en del af kattens fremtoning.

Som eksempel kunne man se på ørernes 

størrelse hos katten.  Dette er ikke 

bestemt af et gen, men af en hel masse 

gener i fællesskab som tilsammen kan 

”trække” i den rigtige retning, og som 

kan være med til at give katten store ører.

Fælles for de polygenetiske faktorer 

er, at det er opdrætteren, der gennem 

udvælgelse af sine avlsdyr samler sam-

men på eller prøver at undgå forskellige 

polygener, og denne udvælgelse påvirker 

udseendet af katten.
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Som nævnt tidligere i artiklen er det ikke 

vanskeligt at lave en chokoladefarvet 

kat!  Man skal blot sikre sig, at katten har 

to anlæg for chokolade, og så er det på 

plads.

FIFes standard for cho-

kolade siger:

All shades of warm 

brown (chocolate) 

accepted, colour must 

be sound and even, 

without white hairs or 

other markings.  No 

grey undercoat

Hvis man nu forestiller 

sig, at den chokolade-

farvede kat, man har fået lavet, i virkelig-

heden er både kold og mørk i farven, skal 

der arbejdes videre til næste generation 

for at få lysnet på denne farve.

Denne forbedreing får man ikke ved at 

parre denne chokoladefarvede med en 

anden kat som også er mørk og kold i 

farven!!  Det vil kun være med til at stabi-

lisere det uønskede.

Nej, man skal til sin hunkat vælge en 

hankat, der har de ønskede egenskaber; 

det, ens egen hunkat IKKE har. Så er 

næste skridt at håbe, at disse egenskaber 

også slår igennem i afkommet. 

For lige at give et eksempel:

Nedenstående er rent teoretisk, men 

samme princip kan bruges på alle områ-

der, der er under indflydelse af polyge-

ner.  Det er, som jeg tidligere har skrevet, 

alle områder, hvor opdrættere gennem 

udvælgelse og selektion kan ændre kat-

ten – altså kvaliteten af den ene eller den 

anden egenskab.

I eksemplet er udgangspunktet en varm 

dyb rød hunkat og en hankat med lys, 

bleg farve helt uden varme i farven, 

men jeg kunne lige så godt have valgt 

at illustrere mørk til lys chokolade.  Det 

er blot nemmere at vise variationerne af 

det røde farve, end at gøre det samme 

med chokolade.

Vi forestiller os, at vi har 

et sæt på tre polygener, 

der hver for sig har en 

indflydelse på intensi-

teten af den røde farve.  

Formodentlig er der for 

de fleste områder langt 

flere end tre, men dette 

altså kun lige for at give 

princippet.

I dette eksempel kalder 

vi blot de tre forskellige (poly)gener for 

A, B og C.  Denne betegnelse har intet 

med de bogstaver, der har været brugt i 

forbindelse med de gener, der styrer en 

egenskab, men bruges blot her for over-

skuelighedens skyld.  De store bogstaver 

er med til at give den vame farve (er det 

positive) og de små bogstaver den kolde 

(det negative)!  Så groft sagt – jo flere 

store bogstaver jo varmere er farven / 

jo bedre er kvaliteten og jo flere små 

bogstaver jo koldere er farven.

Han:  [ a a / b b / c c ]

Hun: [ A A / B B / C C ] 

Ved en parring af to katte med de oven-

stående egenskaber vil afkom have en 

af hver af de tre (poly)gener fra hver af 

forældrene og alle være en mellemting 

mellem faren og moderen.  

Alle afkom vil have: [ A a / B b / C c ]
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Det betyder, 
at vi i FIFe ikke 

vil se katte, 
som i andre 

organisationer 
er godkendte 

racer
IC  Mistral Terra Felis, PER n 02 62. Ejer: Lis og 
Henning Larsen
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Foretager man nu en parring mellem 

dette afkom af mellemnuancen, vil der 

ske en fordeling af disse polygener som 

vist på nedenstående skema.  Øverst i 

skemaet står de mulige kombinationer 

af de tre gener i sædcellerne, og i yderste 

lodrette kolonne til venstre står de mu-

lige kombinationer for ægcellerne.

Inde i skemaet er så skrevet alle de 

mulige udfald af parringen for de tre 

polygenpar, og det er vist med et farve-

eksempel på nuancen.

Som det fremgår af skemaet, vil to katte 

med en farve, der ligger midt imellem 

de to yderpunkter, kunne få afkom med 

en farve spændende lige fra den rigtigt 

varme røde til den kolde lyse, men 

selvfølgelig med en overvægt af mel-

lemfarven.

Dette kan vises i det, man kalder en nor-

malfordelingskurve, som vist i Fig. 29

Som det fremgår af kurven, vil langt det 

meste afkommet ligge i mellemgruppen 

og kun ganske få på yderpositionerne.

Havde man nu i sit teoretiske ufgangs-

punkt opereret med 5 eller flere genpar, 

ville kurven stort set have fordelt sig på 

samme måde.

Havde man som udgangspunkt for vores 

udregning i stedet for to mellem farvede 

katte brugt en varmt rød og en mel-

lemfarvet, ville normalfordelingskurven 

være forskubbet over i retning af den 

varme farve og dermed vise, at sansyn-

ligheden for at fastholde en varm farve – 

eller mange polygener for en varm farve 

være langt højere.
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Fig. 28 – Oversigt over fordelingen af mulige udfald vist med forskellige farvenuancer

Fig.29.Normalfordelingskurve ved parring mel-
lem to ”midt imellem” typede røde katte.
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Han:  [ A a / B b / C c ]

Hun: [ A A / B B / C C ] 

Afkommets genetiske sammensætning 

vil i dette tilfælde føre til en fordelings-

kurve, der ses i figur 30. 

Som det kan ses af kurven, vil sansynlig-

heden for at få afkom, der er af den helt 

rigtige varme farve eller en farve tæt på, 

blive meget større, og ”risikoen” for at 

få killinger med den lyse kolde farve er 

stærkt reduceret.

Hvis man havde benyttet en mellem-

farve og en dårlig farve, ville kurven have 

været forskubbet over 

til den modsatte side 

og ville ikke have givet 

afkom i den helt gode 

farve, men mange i den 

dårlige ende.

Dette eksempel skal 

ikke tages for den 

dybere videnskab, men billedet er sådan 

set klart nok.

Dette eksempel er kun valgt, fordi der 

er nemt at illustrere, men fuldstændig 

samme fordelingskurver kunne man 

tegne ved de forskellige egenskaber – 

varm chokolade, tabbymønster med god 

kontrast, god øjenfarve, pænt placerede 

ører, god pelskvalitet, godt sølv uden 

rufisme osv. osv.

Hvis man som opdrætter ikke hele tiden 

er bevidst om, hvad det er, man vælger 

ud – hvordan man selekterer, vil man få 

fikseret dårlige egenskaber ret hurtigt i 

sit opdræt.

Det er ikke, fodi jeg vil have opdrættere 

til at tegne normalfordelingskurver for 

de forskellige egenskaber, man synes er 

vigtige for ens race men at have tanken 

med i sit opdræt hele tiden.

Så hvis man alt for mange gange blot 

vælger ud efter én egenskab – f.eks. ører 

hos Orientaler/Siamseren, og hver gang 

ser stort på kvaliteten af farven, øjnenes 

farve, tabbymønstrets kontrast osv. mi-

ster man ret hurtigt disse egenskaber.

Selvfølgelig kan man ikke vælge ud efter 

alle de forskellige egenskaber på en 

gang, men man kan have dem med i sin 

bevisthed i udvælgelsen af avlsdyr.

Da jeg startede på opdræt, fik jeg ofte 

fortalt af (dengang) 

gamle og erfarne op-

drættere, at jeg aldrig 

skulle sætte to katte 

samme der havde de 

samme fejl/mangler.  

Det var selvfølgelig de 

erfarne opdrætteres 

måde at omgås polyge-

ner på, og det afspejler sig ret tydeligt i 

den gode opdrætters arbejde, at man er 

i stand til at fiksere de gode egenskaber/

polygener.

Som beskrevet i dette afsnit om poly-

gener, tror jeg, at det er vigtigt, at man 

som opdrætter begrænser sig og ikke 

tror, at man f.eks på samme tid og med 

samme avlsmateriale kan opdrætte både 

tabbymaskede og plettede katte.  Det 

kan sikkert sagtens lade sig gøre, men 

kvaliteten af begge dele bliver ikke særlig 

god – hos de tabbymaskede vil man 

gerne have så lys og umarkeret krop som 

muligt, mens man hos de plettede vil 

have så stor kontrast og et klart mønster 

 Det er vigtigt, 
at man som 

opdrætter 
begrænser sig

Fig. 30 – Fordelingskurven ved en ekstrem god 
farve og en mellem farve
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som muligt.  Det er to forhold, der mod-

arbejder hinanden. Hvis man opdræt-

ter med klart definerede pletter, vil de 

tabbymaskede katte få tydelige pletter 

på kroppen, og hvis man får det, der hos 

de tabbymaskede giver en lys kropsfarve 

med så utydelige pletter, vil de samme 

egenskaber give udtværede pletter uden 

kontratst på den umaskede kat!

Hvis man ikke vælger ud efter det ene 

eller det andet, bliver resultatet en grå 

gang leverpostej, som ikke har kvaliteter 

inden for hverken det ene eller det andet.

Hvad kan vi som opdrættere bruge al 

dette til??

Ja, det er jo op til den enkelte opdræt-

ter!  Viden om et bestemt område inden 

for katteopdræt kan vel aldrig være 

værdiløs, og hvis man har de forskellige 

ændringer/mutationer med i sine over-

vejelser, når man vælger avlsdyr, er man i 

hvert tilfælde på rette vej.

Det er også værd at vide, at f.eks. ma-

sken hos en Hellig Birma ikke er opstået 

hos Hellig Birmaen, men er blevet bragt 

ind i racen via en anden 

kat – formodentlig fra 

en siameser, men må-

ske fra en Korat (som 

jo oprindeligt kommer 

fra samme område som 

Siameseren), hvad det 

tætte genetiske bånd 

mellem SBI og KOR 

kunne tyde på.

Det er meget få af 

mutationerne, der er 

begrænset til en enkelt race.  Extension / 

amber findes kun hos Norske Skovkatte, 

Devon Rex-genet kun hos Devon Rex (og 

muligvis hos nogle få SPH), Curl-ørerne 

er begrænset til American Curls, Hand-

skegenet kun hos Hellig Birma (men 

”flyder” aligevel rundt hos andre racer), 

Manx haleløshed er heldigvis begrænset 

til MAN, men så er vi vist også igennem 

det.

De forskellige muterede egenskaber er 

spredt rundt til og blandt andre racer, 

end der hvor de oprindeligt kommer fra.

Man kunne også have kvaliteten af 

de forskellige egenskaber med i sine 

overvejelser, når man opdrætter. Min 

påstand er jo, at man ikke kan sprede 

sig over hele feltet og tro, at hvis man 

opdrætter Silver Blotched Briter så også 

med samme materiale kan opdrætte alle 

mulige andre farvevarianter.

Men jeg tror, at noget af det allervigtig-

ste, man skal tage hensyn til, er, at man 

ikke kan lave alting, men bliver nødt til at 

begrænse sig!!

Der er nogle forhold, der modarbejder 

hinanden i opdrættet af katte.  Lad mig 

give et eksempel.

Hvis man ønsker at opdrætter Siame-

sere og Orientaler, vil 

det ikke være særligt 

hensigtsmæssigt at 

anvende Tabbyma-

skede Siamesere til 

at opdrætte Plettede 

Orientalere.

I arbejdet med at 

opdrætte gode tab-

bymaskede vælger man 

ud efter at få så jævn 

en farve/ et mønster på 

kroppen – hvilket vil sige, at man vælger 

ud efter et så udmudret pletmønster 

som muligt – dårligt defineret pletmøn-

ster og så lidt kontrast som muligt.  Det 

siger sig selv, at hvis man anvender en 

sådan tabbymasket siameser til at lave 

Vælger man 
ikke ud efter 
det ene eller 
det andet, 

bliver resultatet 
en grå gang 
leverpostej

Mix of Killmousky, BUR j. Ejer: Dorthe Grumløse
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gode pletter, er man kommet dårligt fra 

start.  Den plettede orientaler vælges ud 

efter de direkte modsatte egenskaber 

– så god og veldefineret et pletmønster 

med rigtig god konstrat. (Det samme 

kunne også gøre sig gældende, hvis man 

både vil opdrætte ensfarvede og tab-

bymønstrede katte)

Havde man nu glemt at læse standarden 

for disse to søsterracer, ville man måske 

bare parre efter type og helt se bort fra, 

at siameseren har 10 point for masken 

og 10 for kropsfarven, hvor orientale-

ren har 20 for kropsfarve og mønster.  I 

værste fald får man en tabbymasket sia-

meser med tydelige pletter på flankerne, 

eller en plettet orientaler uden pletter, 

der mest af alt ligner en ticked tabby!

Jeg kunne tage lignende eksempler op 

fra andre racer vedrørende farver eller 

plesstruktur.  For nogen racers vedkom-

mende er farverne ligegyldige i opdræt-

tet, og det resulterer da også i en gradvis 

foringelse af f.eks. tabbymønsteret.  Det 

var bl.a. derfor, man for nogle år siden 

ændrede på pointfordelingen for NFO, 

MCO, SIB & TUV så ”colour / pattern” fik 

tillagt 5 point.  Ikke den store ændring, 

men alligevel nok til, at hvis to katte står 

lige, er det nu sådan, at det er den kat 

med den bedste farve / mønster, der 

vinder på en udstilling.

Hvad kan man tænke sig sker i 

fremtiden?

Fra første januar 2012 er der tilføjet 

nye farvevarianter til de gammelkendte 

racer.  Britisk er nu også godkendt i alle 

farver baseret på genet [ bl  ] – cinnamon 

og den fortyndede farve fawn, og Bur-

millaen er også godkendt i den ikke-sølv 

variant – golden.

Men disse tilføjelser behøver jo ikke 

begrænse sig til disse to racer.

Der er nogle få racer, der i FIFe’s Avls og 

Rehgistreringsregler er udelukket fra at 

blive godkendt i nye/visse varianter.

BRI kan ikke godkendes som langhårede.

BUR kan ikke godkendes i andre farver 

end sort, chokolade og rød (inkl. tortie 

og fortyndingsvarianterne)

EUR kan ikke godkendes i chocolate, lilla, 

cinnamon, fawn, shaded, shell, golden, 

ticked tabby og maskede.

JBT kan ikke godkendes i sølv, shaded, 

shell, golden, ticked tabby og maskede 

pointed.

KBL kan ikke godkendes i chocolate, lilla, 

cinnamon, fawn og maskede.

KOR & RUS kan kun være blå.

MCO, NEM, NFO, SIB & TUV kan ikke 

godkendes i chocolate, lilla, cinnamon, 

fawn og maskede.

OCI kan ikke godkendes med rødt (inkl. 

creme og tortie).

RAG kan kun være en masket kat.

Det er med fuldt overlæg, at disse racer er 

”begrænsede” til de eksisterende farver.

Lige for øjeblikkert er Persere godkendt 

i 484 forskellige EMS-numre, Peterbalds 

i 1018 forskellige EMS-numre, Ameri-

can Curls i 2702 forskellige EMS-numre 

i både en korthåret og en langhåret 

version osv. osv.

Men der er stadig racer, der arbejder 

på at indføre nye farver og mønstre!  

Hellig Birma har endnu ikke inkluderet 

cinnamongenet, Perser/Exotic heller ikke 

selvom BRI har godkendt disse (PER og 

BRI har traditionelt været godkendt i de 

Der er nogle 
få racer, der 
i FIFe’s Avls 
og Registre-

ringsregler er 
udelukket fra at 
blive godkendt 

i nye/visse 
varianter
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Universitetshospitalet for Familiedyr på Københavns Universitet 
søger lige nu overvægtige katte over 3 år til deltagelse i et stort 
forskningsprojekt vedrørende overvægt og følgelidelser til over-
vægt hos katte.

Overvægt hos katte er et tiltagende problem, og ligesom hos men-
nesker er denne overvægt forbundet med en række følgelidelser, 
såsom forøget risiko for udvikling af  sukkersyge. Forskningspro-
jektet vil sætte fokus på forekomsten af  disse følgelidelser samt 
undersøge muligheden for at forebygge disse sygdomme.

I forbindelse med projektet kan vi tilbyde en gratis sundhedsun-
dersøgelse af  din kat, der bl.a. omfatter en grundig klinisk under-
søgelse, blodprøver (tjek for nyre-/leverlidelser, sukkersyge og 
stofskifteproblemer) og urinundersøgelse (tjek for blærebetæn-
delse og urinvejssten).  Desuden vil din kat blive kortvarigt bedø-
vet og scannet for at vurdere dens kropsfedt-procent.

Projektet er et behandlingsstudie, der skal vurdere hvorvidt et 
kendt lægemiddel kan reducere risikoen for at overvægtige katte 
udvikler bl.a. sukkersyge. Din kat vil derfor deltage i et behand-
lingsforløb på 12 uger, hvor I selv giver medicinen i hjemmet. Der 
vil være kontrolbesøg efter 2, 4, 8 og 12 uger på Universitetsho-
spitalet for Familiedyr på Frederiksberg (tidl. Landbohøjskolen).

For at kunne deltage skal din kat være mindst 3 år gammel, over-
vægtig, indekat og den må ikke være på nogen form for medicin.

Kontakt os for nærmere oplysninger. Vi svarer meget gerne på 
spørgsmål.

Dyrlæge, Kirsten M. Hølmkjær 
holmkjar@sund.ku.dk, telefon 2083 1254

Har du en overvægtig kat?

samme farvevarianter), Amber er fore-

løbigt begrænset til NFO, men kan nemt 

føres over til andre racer, BRI er ikke 

godkendt i Ticked Tabby ( – selvom ge-

net ellers er ret udbred inden for racen, 

hvilket langhårsgenet også er) osv.

Vi har i FIFe ikke den samme tradition 

for et mylder af forskellige farver, og 

jeg synes heller ikke, at vi blot skal give 

los – vi vil ikke have chokoladefarvede 

Abyssiniere – hvilket ellers er godkendt 

andre steder, vi vil ikke have maskede 

Maine Coon’er osv.

Afslutning

Jeg håber med denne lille gennemgang 

af forskellige genetiske interesseom-

råder at have givet et lille indblik og 

lidt inspiration til opdrættere.  Der sker 

sikkert mange forskellige nye ting, og 

nogle af de forhold, der ikke er belyst 

ordentligt pt., vil sikkert om ganske få år 

blive afsløret i takt med, at man arbejder 

sig dybere ned i kattens genomen og får 

analyseret de forskellige egenskber og 

koblet dem sammen med deres gener.

Et andet område inden for genetikken er 

alle de genetisk betingede sygdomme, 

men det ligger uden for mit arbejds-

felt, og jeg vil med interesse afvente, 

at nogen vil samle sammen på disse 

oplysninger.
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Kære Dyrlæger

Jeg har en ældre kat på 13 år, som er 

sund og rask. Men jeg synes, hun måske 

virker lidt generet eller øm, når hun rej-

ser sig, og hun virker også mere irritabel, 

når jeg stryger min hånd ned bagerst 

på hendes ryg. Så mit spørgsmål er, om 

katte kan få gigt?

Med venlig hilsen 

Katteejeren

Kære Katteejer

Katte kan sagtens få 

gigt, og mange har det, 

uden ejeren er klar over 

det.

Når man har gigt, er 

der sket forandringer 

i leddet/leddene. Kort 

fortalt er der sket en 

nedbrydning af brusken 

i leddet.

Tabet af brusken fritlægger knogle- og 

nerveenderne, hvilket resulterer i smerte 

og inflammation. Inflammation er det, 

der også sker, hvis du rammer din finger 

med en hammer. Der er ikke betændelse 

i fingeren, men den hæver op, bliver øm, 

der kommer en øget blodtilførsel og 

øget varme.

Desuden dannes en øget mængde 

ledvæske, og ledfunktionen og bevæge-

ligheden nedsættes. Det vil med tiden 

også resultere i tab af 

muskelmasse.

Gigt hos katte formo-

des at være en under-

diagnosticeret sygdom. 

Det vil sige, der går 

rigtig mange katte 

rundt med gigt, som vi 

ikke er klar over.

Grunden, til at man 

som katteejer ikke 

opdager gigt hos sine 

katte, i samme grad som 

man gør hos hunde, er ofte den meget 

anderledes livsstil, katte har, og vores 

kontakt til katte.

Kan katte  
få gigt?
Katte kan sagtens få gigt, uden at ejeren 
opdager det. Den gode nyhed er, at det 
kan behandles med specialmedicin.

Af: Nordre Dyrehospital

Gigt hos 
katte for-
modes at 
være en 

under dia-
gno sti ceret 

sygdom
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Man ser ikke katte, når de er aktive (hvis 

de er aktive!), da det oftest foregår uden-

for, når katten er på tur alene, og derfor 

opdages en eventuel 

halthed eller ømhed 

ikke.

Katte sover også meget 

mere end hunde, så 

derfor lægger man ikke 

mærke til et nedsat 

aktivitetsniveau hos 

katten.

Symptomer på gigt hos 

katte kan ofte være 

ubehag eller aggression 

ved berøring, og at de 

slikker og soignerer sig 

mere.

Derudover kan der være de samme 

symptomer som hos hundene i form af 

halthed, manglende lyst til at springe op 

og nedsat aktivitet.

Hvis din kat har fået 

konstateret gigt, hvilket 

oftest sker ved hjælp 

af røntgenbilleder, så 

er der visse former for 

behandling.

Gigt kan ikke helbredes, 

men er en langsom for-

værrende proces, som 

katten vil have resten af 

livet, men der er mange 

gode måder, hvorpå 

man kan give katten et 

bedre seniorliv.

Den første er selvfølgelig smertestillende 

medicin, som du skal have fra din dyr-

læge. Til hundene kan man for eksempel 

godt bruge visse former for smertestil-

lende piller beregnet til mennesker, men 

det må man ALDRIG bruge til kattene. 

Katte mangler nogle leverenzymer, som 

gør, at man kan tage livet af sin kat ved 

brug af menneskemedicin.

Derudover er glucosaminer og omega 

3-fedtsyrer gode produkter, der hjælper 

leddet. Det fås enten som kosttilskud 

eller som en del af et specialfoder.

Til sidst skal man også tænke på ikke at 

lade katte med gigt bliver overvægtige, 

hvis de da ikke allerede er det. Overvægt 

er med til at forværre gigten på grund af 

den øgede belastning på leddene.

Det er ikke så let at opdage gigt hos 

katte, men et symptom kan være, at den 

viser ubehag, når man rører den, og ikke 

vil springe op som den plejer.

Symptomer 
på gigt hos 
katte kan 
ofte være 

ubehag eller 
aggression 

ved berøring

Kirus Miss Cisse, SBI g. Ejer: Marianne Juul Pedersen
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Saltvigs Ursa Major, ABY n. Ejer: Joana Beeck og Ole L. Jacobsen



33

Felis Danicas Topkatte 2012-13
 

Voksen han Race I alt Ejer

1 NW SC NC’s Invisible Man, JW, DVM, DSM NFO n 09 24 1078,54 Jørgen & Marian Seemann

2 NW Persefelis Jesse James PER ns 11 1049,34 Sylvia & Allan Outrup

3 SC Benga Fauno In Bosco BEN n 24 1044,07 Eva Hellerud

4 WW GIC Past – PRESENT – Future von Asserbo, JW PER n 03 24 1042,43 Susanne Hansen

5 SC Hindkjær’s Frej, JW, DVM, DSM OCI b 24 988,93 Marianne & Lars Hindkjær

Voksen hun Race I alt Ejer

1 NW GIC. Dina Happysib SIB n 24 1059,34 Monika Ostrowska

2 SC Restless Nim, DVM NFO f 09 24 1057,25 Rikke Smedegaard Skov

3 GIC Migoto’s Mone NFO n 22 1049,55 Vibeke & Kjeld Jørgensen

4 SW SC Malevitch Fly me to the Moon RUS 1049,33 Maria Malevitch

5 GIC Hille Polish Prestige SIB fs 09 24 1049,20 Monika Ostrowska

Killing/Ungdyr Race I alt Ejer

1 NW Gunbertus Echo, JW RAG a 04 657,53 Christa Christensen & Flemming Riis

2 Toonscat’s Jönsson Jr., JW NFO n 03 24 656,76 Camilla & Susan Zindel

3 Naunas Black Rock, JW MCO n 22 655,69 Marianne Skjødt

4 Bright Sky af Khartoum, JW ABY n 654,27 Bodil & Michael Clarin Floto

5 Appalachian’s Bruce Wayne, JW MCO n 24 653,20 Lene & Peter Glem

6 Malevitch She’s got the look RUS 652,77 Maria Malevitch

7 Malevitch Just Smile, JW RUS 652,22 Maria Malevitch

8 Winnetou’s Jade Souvenier, JW SIA n 650,82 Marianne Vedel

9 Shadowpaw’s Gunnar NFO n 03 23 633,64 Charlotte Jønsson & Martin Bro

10 Unique Barney EXO e 02 62 631,18 Gitte Vestergaard Schiller

Hankastrat Race I alt Ejer

1 NW SW WW, EC/EP. Iah-Ra’s Osiris, DVM, DSM, DM ABY n 1062,69 Pia Slot

2 NW WW SP Maradan Tyranosaurius, JW, DSM EXO n 22 1056,28 Anne Grethe og Kurt Andreasen

3 Jaquet Cha Cha Cha RAG a 04 1055,21 Tina Kjeldahl-Vallon & Lothar Vallon

4 SP. Calenacat’s Don Mi-Chi OSH d 25 1041,14 Christina & Lars Kyed

5 IP. Luna-Tick’s Grisling ABY p 1010,29 Marianne & Lars Seifert-Thorsen

Hunkastrat Race I alt Ejer

1 NW, SP/SC Rakías Frida, DVM, DSM NFO n 02 21 1068,97 Jørgen & Marian Seemann

2 EP Ibis af Khartoum, DSM ABY n 1045,16 Pia Slot

3 IP Nissen’s Lara SIA c 1041,51 Annelise & Erik Nissen

4 NW SW SP Star Wars Bria Tharen, DSM EXO n 1041,34 Anne Grethe og Kurt Andreasen

5 GIP Kamyne Hexia de Trick BAL b 21 1020,51 Tanja Trillingsgaard

Årets huskat  I alt Ejer

1 Miss Bilka, DSM  650,42 Sonja Aurbo Nielsen
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Felis Danicas 
Topkatte 2012-13

Voksen han 4

Voksen han 2

Kastrat hun 2

Kastrat hun 4

Voksen hun 4

Kastrat han 1

Vi beklager kvaliteten af de viste 
billeder. Desværre havde kun 
ganske få indsendt fotos i høj 
opløsning.

Killing/ungdyr 2

Killing/ungdyr 10

Voksen hun 5

Voksen hun 1

Voksen han 5

Killing/ungdyr 3
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Killing/ungdyr 9

Kastrat han 5

Killing/ungdyr 6
Kastrat han 2

Kastrat han 3

Kastrat han 4
Killing/ungdyr 7

Årets huskat

Killing/ungdyr 5

Kastrat hun 1
Killing/ungdyr 3
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Kattens mundhule består af kinderne 

afgrænset af læberne, ganen, svælget, 

mundhulebunden, tungen og de fire kæ-

begrene. En overkæbe og en underkæbe 

i både venstre og højre side. I kæbegre-

nene sidder tænderne. Underkæben 

består af to kæbegrene der sidder sam-

men forrest i munden. Hos mennesker er 

de to kæbegrene vokset helt sammen, så 

underkæben er én hel knogle. Hos katte 

er sammenhæftningen mere løs. Den 

består af bindevæv. Det betyder at der 

helt normalt kan være lidt løshed mel-

lem de to underkæbegrene. 

Bagest i munden ender de to underkæ-

begrene i hvert sit kæbeled. Kæbeleddet 

hos katte er meget fast og aflangt. Det 

betyder, at der ikke er ret meget løshed 

i kæbeleddet og at underkæben derfor 

under normale omstændigheder ikke 

kan bevæges ret meget fra side til side. 

Til gengæld kan katte lukke munden 

ekstremt meget op.

Tænderne kan opdeles i fortænder (in-

cisiver), hjørnetænder (caninii), forreste 

kindtænder (præmolarer) og bageste 

kindtænder (molarer).

Katte fødes uden tænder. Efter ca. 2-3 

uger begynder mælketænderne at 

bryde frem. Der er i alt 26 Mælketænder, 

nemlig 6 fortænder i overmunden og 

6 fortænder i undermunden. Desuden 

kommer fire hjørnetænder og tre 

kindtænder i hver side i overkæben og to 

kindtænder i underkæben i hver side. 

Ligesom mennesker har katte to sæt 

tænder. Først et sæt mælketænder og 

derefter et sæt blivende eller perma-

nente tænder.

Når katten er 12 uger begynder den at 

tabe sine mælketænder, der erstattes af 

blivende tænder.

Hver enkelt af mælketænderne erstattes 

af en blivende tand. Derudover kom-

mer der en ekstra blivende tand i hver 

af de fire kæbegrene, helt inde bagest i 

munden. De ekstra blivende tænder som 

ikke har en mælketand som forløber, 

Tekst og foto: 

Jens Ruhnau, Specialdyrlæge

Kattens 
tænder
Husker du at børste din kats tænder? I 
artiklen beskriver Dyrlæge Jens Ruhnau 
kattens tandanatomi samt forklare 
vigtigheden i tandbørstning.
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kaldes molarer. De kindtænder som 

har en mælketand som forløber kaldes 

præmolarer.

Når mælketænderne dannes, afsnøres 

en lille del af tandanlægget og lægger sig 

ned i kæben under mælketanden, parat 

til at udvikle sig til den blivende tand. Når 

den blivende tand begynder af dannes 

og vokser i størrelse, påvirker den mæl-

ketanden så dennes rod begynder en 

langsom tilbagedannelse. Mælketandens 

rod forsvinder altså lige så langsomt 

mens den blivende tand vokser frem. Til 

sidst er der kun kronen af mælketanden 

tilbage. Den bliver til en rokketand, som 

slutteligt falder ud, mens den blivende 

tand vokser frem i stedet.

Tandskifter starter med fortænderne, 

fortsætter med hjørnetænderne og de 

forreste kindtænder og slutter med de 

bageste kindtænder. Tandskiftet er som 

regel afsluttet når katten er 24 uger 

gammel. Det komplette 

blivende tandsæt be-

står altså af 6 fortænder 

i overkæben, 6 fortæn-

der i underkæben, 4 

hjørnetænder, 4 kind-

tænder i hver overlæbe 

og tre kindtænder i hver 

underkæbe. I alt 30 

tænder.

Dette antal tænder har 

alle katteracerne – også 

de store vilde kattedyr som tigre og 

løver.

Det er sjældent at katte er født uden 

anlæg til alle de blivende tænder. Oftere 

ses ekstra tænder, der skyldes at anlæg-

get til en blivende tand har delt sig i 

to inden tanden (tænderne) er blevet 

dannet. Det er dog meget almindeligt at 

katte mangler tænder, men det skyldes 

næsten altid at de har tabt tænderne 

grundet sygdom eller tilskadekomst.

Katte er carnivore – dvs. kødædende 

rovdyr, hvilket også kan ses på deres 

tænder. Fortænderne 

er ganske små og ikke 

betydningsfulde. 

Hjørnetænderne er 

meget lange. De bruges 

sammen med kløerne 

til at fange bytte og 

dernæst til at flænse 

byttet. 

Kindtænderne har 

ingen tyggeflader, men 

er i stedet skærende. Det betyder, at 

kindtænderne virker som kraftige sakse 

der ”klipper” foderet over i mindre styk-

ker så det kan sluges. Dette kaldes et 

sectorielt bid.

Fortænder og hjørnetænder har alle hver 

en rod. Alle kindtænder i underkæben 

har hver to rødder. Den forreste lille 

kindtand i begge sider af overkæben har 

Tandbørstning. Det anbefales at børste tænder på sin kat én gang dagligt. Tandbørstningen foretages 
med en blød tandbørste. Der er vigtigst og nemmest at børste på tændernes yderside.

Det 
komplette 
blivende 
tandsæt 
består af  

30 tænder
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en rod, den anden to rødder, mens den 

tredje og fjerde kindtand i hver side af 

overkæben har tre rødder.

Den normale tandstilling hos katte er 

når overkæbens fortænder sidder netop 

udenfor underkæbens fortænder og 

underkæbens hjørnetænder sidder foran 

overkæbens hjørnetænder. Under-

kæbens kindtænder sidder indenfor 

overkæbens kindtænder. Den store 

kindtand i overkæben (præmolar 4) og 

den store kindtand i underkæben (molar 

1) sidder overfor hinanden, så de danner 

den primære del af 

kindtændernes saks der 

klipper foderet i mindre 

stykker. Disse store 

kindtænder kaldes også 

for rovtænderne.

De øvrige kindtænder 

fremad i munden sidder 

i et zig-zag mønster 

med skiftevis en tand 

i overkæben og en i 

underkæben.

Kattens tunge er på oversiden beklædt 

med små pigge kaldet papiller. De 

vender ind i munden og virker således 

som en raspe når katten slikker på 

noget. Papillerne er beregnet til at slikke 

knoglerne på byttedyret fri for kød og 

bindevæv.

Nogle katteracer har en meget kort 

næse. De kaldes brachycephale. Andre 

racer har en lang næse og kaldes dolicho-

cephale. Katte med en ”normal” længde 

på næsen siges at have en mesaticephal 

hovedfacon.

Brachycephale katte har oftere fejlstille-

de tænder. Det skyldes, at de har samme 

antal tænder, men siddende i en meget 

mindre kæbe, hvorved der kan opstå 

pladsproblemer.

Tænderne beatår af en krone, en hals og 

en eller flere rødder. Kronen er beklædt 

med emalje, der er kroppens absolut 

hårdeste materiale. Emaljen dannes 

inden tanden bryder frem og kan ikke 

gendannes senere i livet hvis den slides 

eller knækker af.

Tandhalsen og rødderne er dækket af et 

cellelag, der hedder cementun. Det er 

ikke så hårdt som emaljen, men er fæstet 

for en masse små bindevævs-strenge 

som holder tanden fast til knoglen. 

Disse strenge kaldes det periodontalte 

ligament (PDL).

Hos mennesker er tand-

halsen flere millimeter 

lang. Hos katte er den 

næsten ikke eksiste-

rende. Dvs. at kronen 

på tanden går næsten 

direkte over i roden. Så 

hos katte er tandhalsen 

nærmest en linie mel-

lem krone og rod.

Inde under emalje og cementumlag fin-

des dentinen. Dentinen er det egentlige 

tandben – det som selve tanden består 

af. Dentinen omgiver tandnerven (pul-

paen) som ligger i midten af tanden. Når 

man er ung, er pulpaen meget stor, men 

den bygger gennem livet mere og mere 

dentin på indersiden af tanden, hvorved 

tanden bliver stærkere og stærkere mens 

pulpaen bliver mindre og mindre. Denti-

nen fra elefanter kender vi som elfenben.

Tandkødsbetændelse

Tændernes fæste kaldes for periodon-

tium. Når der går betændelse i periodon-

tium kalder vi det periodontitis og når 

en sådan betændelse bliver mere kronisk 

kaldes det ofte for paradentose eller 

parodontose. 

Hos katte er 
tandhalsen 
nærmest en 
linie mellem 

krone  
og rod

Dobbelttandbørste. Når katten er vænnet til 
tandbørstningen, kan man købe en speciel tand-
børste, der børster både yderside og inderside 
samtidigt.



Periodontium består af fire dele; tandkø-

det (gingiva), det periodontale ligament 

(PDL), kæbeknoglen (alveolen) og 

tændernes cementum, der som skrevet i 

første artikel beklæder rødderne.

Der er en tæt barriere mellem krop-

pens indre og mundhulen hvor der er en 

naturlig forekomst af mange forskellige 

bakterier. Barrieren, der har til hensigt 

at holde bakterierne ude fra kroppen er 

særlig robust, hvor tænderne sidder og 

kaldes dér for periodontium.

Tandkødet ligger som en krave omkring 

hver tand. Det består af en tilhæftet del, 

der sidder fast på alveolen og en fri del, 

der udgør toppen af tandkødskanten. 

Den frie del ligger helt tæt op ad tanden, 

således at der – på den sunde tand – 

mellem tanden og det frie tandkød 

findes en ganske lille tandkødslomme. 

Hos katte med sundt tandkød er denne 

tandkødslomme op til ½ mm dyb. Det 

tilhæftede tandkød varierer i bredden fra 

ca. 5 mm ved hjørnetænderne til ½ mm 

ved fortænderne.

Tandkødsbetændelse (gingivitis) er det 

ord, der ofte bruges selvom betæn-

delsen er mere udbredt og egentlig 

omfatter både tandkødet, PDL, alveolen 

og cementum. I de tilfælde burde den 

korrekte benævnelse for betændelsen 

være periodontitis. Gingivitis betyder 

i princippet, at kun tandkødet og ikke 

resten af periodontum er involveret.

Betændelsen skyldes plak. Mange tror, 

at betændelsen skyldes tandsten, men 

tandsten er blot en følge af tilstedevæ-

relsen af plak.

Plak er en hvidlig biofilm og består af 
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Eife’s Emily, Reid, Haley, Morgan og Jason – EUR killinger på 9 uger.
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bakterier, spyt, celle-rester og restpro-

dukter af disse. Plakken dannes på tæn-

dernes kroner og forårsager en betæn-

delse af tandkødet. Hvis plakken fjernes, 

forsvinder også betændelsen. Men hvis 

plakken får lov til at blive siddende, 

breder betændelsen sig ned i tandkøds-

lommen. Nede i tandkødslommen er 

der ikke så meget ilt. Det betyder, at 

forekomsten af bakterier – bakterie-

floraen, ændrer sig. Plak, der ligger på 

tændernes kroner består overvejende af 

såkaldt aerobe bakterier. Bakterier, der 

trives i miljø med tilgængelig ilt. Nede i 

tandkødslommerne er ikke noget ilt, så 

der ændres bakteriefloraen til at bestå 

af anaerobe bakterier – bakterier, der 

trives bedst uden ilt. Der er desværre en 

tendens til, at de anaerobe bakterier er 

mere aggressive i den fortsatte udvikling 

af betændelsen.

De aggressive anaerobe bakterier og 

deres affaldsprodukter 

øger betændelsen og 

starter en nedbrydning 

af PDL og alveolen. 

Dette kaldes paraden-

tose. Paradentose er en 

irreversibel lidelse. Det 

betyder, at selvom man 

renser tænderne og 

fjerner, bakterier, plak 

og tandsten og selvom 

tandkødsbetændelsen 

også forsvinder, så 

gendannes alveolen og PDL ikke. 

Tandsten dannes af plak, der ikke er 

blevet fjernet og som i løbet af et par 

dage forkalker. Tandsten er som nævnt 

ikke ansvarlig for betændelsen, men er et 

udtryk for at plak har været til stede og 

ikke er blevet fjernet. Desuden er tand-

sten et sted plak lettere kan finde fæste 

og gemme sig. Mens plak kan fjernes 

ved tandbørstning, kræver tandsten en 

kraftigere mekanisk rensning, som f.eks. 

en ultralyds-tandrensning. 

Nedbrydningen af periodontium kan ske 

langs med roden (vertikalt), hvorved der 

dannes dybe tandkødslommer, eller ned-

brydningen kan ske horisontalt, hvorved 

der ikke dannes dybe lommer, men hvor 

tandrødderne blottes efterhånden som 

tandkød og knoglevævet trækker sig til-

bage. Dybe tandkødslommer er sværest 

at se med det blotte øje, de er sværest 

at holde rene og de har det bedste miljø 

for de anaerobe bakterier. Det er derfor 

vigtigt, når katten har tandsten, at få 

tænderne renset og periodontium un-

dersøgt med en probe – et instrument, 

der kan opspore tandkødslommer. Dette 

foregår i fuld narkose.

Antibiotika kan selvfølgelig hjælpe på 

en betændelse i munden, men det kan 

ikke løse problemet med forekomsten af 

plak. Derudover vil det være et alvorligt 

problem, hvis bakterier-

ne i mundhulen udvikler 

en resistens overfor 

antibiotika. Derfor er en 

hyppig mekanisk fjer-

nelse af plak den bedste 

løsning.

Da plak forkalker og 

derved sætter sig fast 

på tænderne i løbet af 

24-48 timer, anbefales 

det, at rense tænderne 

på katte én gang dagligt. Dette gøres 

bedst ved tandbørstning.

Tandbørstning

Tandbørstningen foregår bedst med en 

baby-tandbørste med bløde børster. Det 

kræver tilvænning, både for katten og 

dens ejer. Går man for hurtigt frem, vil 

katten ofte ikke acceptere tandbørstnin-

gen og så bliver det vanskeligt at udføre 

ritualet dagligt. Har man flere katte, må 

En hyppig 
mekanisk 
fjernelse 
af plak er 

den bedste 
løsning

Tandkødsbetændelse. Kat med kraftige tand-
stensbelægninger og et betændt tandkød.
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det heller ikke være for tidskrævende. Er 

tilvænningen succesfuld, bør tandbørst-

ning af en kat tage omkring et minut at 

udføre.

Med den ene hånd holdes omkring ho-

vedet, så kraniekassen ligger inde i hånd-

fladen og tommel- og pegefinger ligger i 

hver sin mundvig. Med tommelfingeren 

kan læben nu løftes og kindtænderne 

børstes på ydersiden. Dette gøres med 

børsten, som holdes i den anden hånd. 

Det er vigtigst at børste overgangen mel-

lem tænder og tandkød, dér hvor plak-

ken ligger op ad periodontium og giver 

en betændelse. Dette kan gøres selvom 

katten holder munden lukket.

Størstedelen af plak og tandsten dan-

nes på kindtændernes yderside og kan 

man således ”kun” få lov til at børste 

tænderne på ydersiden, har det dog 

alligevel en god effekt. Kan man få kat-

ten til at åbne munden og komme til at 

børste indersiden også, er det selvføl-

gelig endnu bedre. I det tilfælde findes 

faktisk en særlig to-hovedet tandbør-

ste, der børster både yder- og inderside 

samtidigt.

Kan man ikke få lov til at børste med 

en tandbørste, kan det alligevel have 

effekt at rense med et stykke stof eller 

gaze man gnider mod tænderne. Eller 

endnu bedre; der findes en nyudviklet 

finger-tut i blødt mikrofiber som kan på-

monteres fingeren. Den gnubbes op ad 

tænderne og binder derved plakken til 

mikrofiberen. Dette er 

et udmærket alternativ, 

selvom tandbørstens 

mekaniske effekt er den 

bedste.

Tandpasta har en 

gavnlig effekt, men skal 

være af den rette slags. 

Da katte ikke spytter ud 

og skyller mund efter 

tandbørstningen, skal 

tandpastaen kunne tåles i maven. Derfor 

er f.eks. fluor og triclosan ikke egnede 

ingredienser i tandpasta til katte. Fluor 

forebygger karies, men karies (som det 

kendes hos mennesker) 

findes slet ikke hos 

katte. Vælg derfor en 

tandpasta beregnet 

til katte/hunde, men 

check indholdet, da 

der godt kam være 

de nævnte stoffer i al-

ligevel. Alternativt kan 

anbefales en tandpasta 

med aloe vera og pro-

polis, som har en god 

effekt mod infektionen i munden.

Tandpasta:. Man kan have god gavn af at 
bruge en tandpasta til katten, men man skal 

huske, at katte ikke spytter ud og skyller mund. 
Tandpastaen skal derfor være en som de kan tåle 

at sluge.

Selvom katten får børstet tænder, 
anbefales alligevel et halvårligt eller 
årligt tandeftersyn hos dyrlægen. 
Tandbørstning kan nemlig ikke 
fjerne risikoen for at katten udvikler 
resorptive læsioner, der er en meget 
udbredt og smertefuld sygdom 
hos katte. De resorptive læsioner 
beskrives i den næste artikel i denne 
serie.

Den rigtige 
tandpasta 

har en 
gavnlig 
effekt
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Der er god 
grund til at 
overveje de 
alternativer, 

der findes til at 
rengøre

Hvis katten har et uheld indenfor, 

vælger nogle ejere at rengøre området 

i rengøringsmidler eller desinficerende 

produkter, men det kan have smerte-

fulde konsekvenser for katten. Dyrlæge 

opfordrer derfor katteejere til at tænke 

sig godt om, når de gør rent. 

Katte undersøger ofte 

nye ting ved at slikke på 

dem, og det betyder, at 

katteejere skal tænke 

sig godt om, når de gør 

rent i hjemmet eller i 

kattebakken. 

Ellers kan katten risikere 

en forgiftning, og det 

kan være smertefuldt. 

Derfor er der god grund til at overveje 

de alternativer, der findes til at rengøre 

og fjerne kattetis, hvis katten har haft et 

uheld, eller når kattens tissebakke skal 

gøres ren. Sådan lyder opfordringen 

fra dyrlæge Lone Samsøe, Dyrlægehu-

set Hørsholm, der af og til ser katte i 

klinikken med forgiftninger efter netop 

rengøringsmidler.

Lone Sømsø fra Dyrlægehuset Hørsholm 

opfordrer alle katteejere til at holde kat-

ten væk fra rengøringsmidlerne.

”Ofte er der tale om 

katte med forgiftninger 

efter Rodalon, men det 

kan også være andre 

rengøringsmidler, der 

bærer skylden. Det er 

ikke, fordi ejerne gør 

det med vilje, men nær-

mere fordi de ikke er 

klar over, at Rodalon og 

andre rengøringsmidler 

kan være skadelige for 

katten.” siger Lone Samsøe.

Forgiftningerne ses også ved urenlige 

katte, der har tisset i en sofa eller en kat, 

der har strintet et sted indenfor. Også 

her bør ejeren overveje valget af rengø-

ringsmiddel grundigt, mener dyrlægen.

Pressemeddelelse

Dyrlæge advarer: 

Hold katten  
væk fra dine  
ren gørings-
midler

Katte undersøger ofte nye ting ved at slikke på 
dem
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Lone Samsøe opfordrer derfor katteejere 

til at skylle godt af, når de har rengjort 

et område eller kattebakken i Rodalon 

eller andre desinficerende midler, og 

allerhelst så hun, at ejerne anvendte 

et alternativ som Urine Off til at fjerne 

lugten efter kattetis i hjemmet. Både i 

kattebakken og andre uønskede steder.

”Jeg har selv anvendt Urine Off på en 

gammel plet i en sofa, hvor en kat en-

gang havde tisset, og det virkede. Der er 

ingen lugt mere.”, siger Lone Samsøe

Problemet med kattetis er, at væsken 

er ildelugtende og koncentreret. Urine 

Off fjerner ikke bare lugten men også de 

enzymer, der er i urinen. Samtidig ned-

bryder produktet urinsyren, som ofte er 

årsagen til, at en kat tisser samme sted 

igen og igen. Men vigtigst af alt – Urine 

Off er sikker at bruge i nærheden af både 

kæledyr og mennesker.

”Når jeg får en kat ind med en forgiftning 

efter rengøringsmidler, så virker katten 

ofte nedstemt, og den vil ikke spise eller 

drikke. Måske savler den også, og når 

jeg så åbner dens mund, så kan jeg se, at 

både tungen og ofte slimhinderne er helt 

ætsede.  Disse katte behandles med anti-

biotika og smertestillende medicin, og 

så skal de have blød mad i nogle dage. 

Men årsagen til kattens smerter kan 

faktisk forebygges, hvis ejerne ved det 

her, og de største problem med katte 

og rengøringsmidler er uden tvivl, at 

alt for mange katteejere slet ikke kende 

risikoen og derfor ikke kan forebygge”, 

slutter Lone Samsøe.
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Det spørger jeg debutforfatter Anna-Lise 

Hougård om. Hun er i øjeblikket aktuel 

med ”Et glimt af fortiden”, en historisk 

roman udgivet hos forlaget Mellemga-

ard.

Hvilken race er dine katte?

Mine katte er Hellige Birma med forskel-

lige maskefarver. Da jeg så en Hellig 

Birma første gang, så vidste jeg, at det 

var en race, der passede til mig.

Har dine katte betydet noget for dit 

forfatterskab?

Mine katte har en stor andel i mine 

skriverier, for de ligger på og rundt om 

min PC. De beroliger og bringer fred. Og 

man kan sige, de bringer kærlighed ind 

i bogen.

Hvorfor tror du, at forfattere 

kommer så godt ud af det med 

katte?

Der er et gammelt ordsprog der siger:

”Kunstnere elsker katte,
 Soldater holder hund”

Sådan tror jeg, det er. Følsomme men-

nesker er til katte. 

For at ”skabe”, skal man have ro, og det 

giver kattene.

Kan du følge Robertson Davies citat 

om katte?

Jeg vil give ham ret i, at jeg holder af 

katte, fordi de er sådan nogle kærlige og 

kloge væsener. Men jeg kan i høj grad 

lide, at katten er sin egen og alligevel 

knytter sig utroligt meget til mennesket.

Om forfattere har samme indhold som 

kattene, er nok forskelligt fra menneske 

til menneske.

Forfattere skriver jo ikke om de samme 

emner, så forfattere kan også opdeles i 

forskellige grupper.

Af Karin Hald

Foto: Anna-Lise Hougård

Forfattere og 
deres katte 2
Katte har været brugt meget i litteraturen 
og viser sig også at være forfatternes 
fortrukne kæledyr. Men hvorfor? Er der 
noget om Robertson Davies citat?
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Forfattere og deres katte 
blev bragt første gang i 
Kattemagasinet 01-11, 
med svar fra forfatter Anne 
Lise Marstrand-Jørgensen.

Hvilke signaler føler du, man sender, 

når man lader sig portrættere med 

sin kat?

Jeg tror ikke, man tænker over, at man 

bliver fotograferet med sin kat, for kat-

ten er jo ens familie.

Men når jeg ser på et billede af kat med 

sin ejer, så tror jeg, de fleste billeder vil 

udsende et signal om kærlighed.

Vil der snige sig en kat ind i en af dine 

fremtidige bøger?

Ja, selvfølgelig vil der det. Når man har 

10 katte, så kan det slet ikke undgås.

”Forfattere holder af 
katte, fordi de er sådan 
nogle stille, kærlige, kloge 
skabninger, og katte holder 
af forfattere af de samme 
årsager.”

Robertson Davies

Mikkel og Malte

Lille flok ved udsigten

Vincent og Chessie i skoven



46

Kunder bliver 
fristet  til 

at fravælge 
dyrlægens 

fodersortiment

Kvalitetsfoder forbeholdt dyrlæger 

sælges i stor stil, men det står svagere og 

svagere over for detailhandlens billigere 

foder. 

Samtidig er antallet af terapeutiske 

diæter stadigt stigende. Men er effek-

ten videnskabelig dokumenteret, og er 

dokumentationen upartisk? Dyrlæger 

bør dog altid give 

en grundig fodervej-

ledning for at undgå 

livsstilssygdomme hos 

klienternes kæledyr.

»Spar mere end 3.500 

kr. på hundefoder 

årligt. Din hund trives 

lige så godt på det bil-

lige foder«. Sådan lød for nogle år tilbage 

den kontroversielle konklusion på en 

forbrugertest, foretaget af Forbruger-

rådets blad Tænk. Testen var baseret på 

foderets indhold af næringsstoffer – dvs. 

en nærlæsning og sammenligning af 

varedeklarationer, men ikke af kliniske 

afprøvninger. Har testens konklusion, 

der kunne give enhver dyrlæge nervøse 

trækninger, alligevel ændret forbruger-

vaner og flyttet markedsandele fra dyr-

lægerne til detailhandlen? Svaret er både 

og. Spørger man hos nogle af de førende 

foderfirmaer i Danmark, er de alle enige. 

Det er blevet sværere at sælge deres 

produkter, og de formoder, at deres mar-

kedsandele er tabt til detailhandlen. Der 

er imidlertid forskel på, hvilke produkter 

forbrugerne fravælger.

Ser man nærmere 

på producenternes 

salgstal for de sene-

ste år, tegner der sig 

et billede af, at de 

terapeutiske diæter, 

der er forbeholdt 

dyrlæger, sælges i 

nogenlunde uændrede 

mængder. Salget af de ikke-terapeutiske 

diæter, livsstils-diæterne, er til gengæld 

i nedgang. I bedste fald må firmaernes 

konsulenter arbejde hårdere og rekla-

mere mere intensivt for at bibeholde 

deres salgsniveau. Forklaringen på de 

tabte markedsandele skal måske findes i 

Forbrugerrådets test, men kan ligeså vel 

skyldes en generel afmatning på grund 

af den økonomiske krise. At dyrlægerne 

Kommercielt 
foder
Markedet for kommercielt foder til 
kæledyr er lukrativt, men nådesløst.

Af Simon Sills Mogensen

Dyrlæge 
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formår at opretholde salget af terapeu-

tisk foder, skyldes ifølge flere dyrlæger 

et stort udbud af terapeutiske diæter, og 

at diæterne efterhånden er inddraget i 

mange behandlingsprogrammer.

Tilbagemeldinger fra foderproducenter 

viser også, at det kan influere negativt på 

dyrlægernes markedsandele, at samme 

firma har én produktlinje forbeholdt dyr-

læger og én forbeholdt dyrehandlere og 

større pet-shops. Det kan friste kunder 

til at fravælge dyrlægens fodersorti-

ment til fordel for dyrehandlens billigere 

varianter af samme fabrikat. Det kan ikke 

forventes, at alle dyreejere har kend-

skab til ernæring af deres kæledyr, og 

i detailhandlen er de overladt til rekla-

mernes magt. Varedeklarationen er svær 

gennemskuelig, når der skal sammenlig-

nes kvalitet. Prisen og indpakningen er 

derfor ofte afgørende. Dyrlægerne må 

vinde de tabte markedsandele tilbage 

ved at yde kunderne en unik vejledning 

og sælge produkter af højeste kvalitet.

Livsstilsfoder

Livsstilsfoder, wellnessdiæter og pre-

mium petfood er eksempler på navne, 

som producenterne kalder de ikke-tera-

peutiske diæter. Det er foder, der dækker 

hundens eller kattens basale næringsbe-

Vandoll Crazy 4 You, RAG e . Opdr. & ejer: Christa Christiansen & Flemming Riis 
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hov, og det tager ofte hensyn til dyrets 

størrelse, alder og motionsniveau, og 

kan endda forebygge lidelser som fx 

urinkrystaller uden at være en direkte 

terapeutisk diæt. Minimumsindholdet 

af næringsstoffer i dyrefoder er regelsat 

af EU.

Terapeutisk diæt

Sygdomsfoder, terapeutisk diæt, 

sygdomskorrigerende ernæring – kært 

barn har mange navne. Udbuddet af 

terapeutiske diæter er stadigt voksende. 

Der findes diæter til alle organsystemer 

og adskillige specifikke lidelser. Mange 

af diæterne findes i flere forskellige vari-

anter, og lageret må have flere og flere 

hyldemeter. De terapeutiske diæter kan 

anvendes forebyggende mod livsstilssyg-

domme og til forebyggelse af fx urinkry-

staller eller ledlidelser. De anvendes ofte 

som en del af et behandlingsprogram i 

behandlingen af en specifik diagnostice-

ret lidelse som fx forhøjet stofskifte hos 

kat, diabetes eller nedsat nyrefunktion.

Videnskabelig dokumentation

Der ligger naturligvis en stor økonomisk 

interesse i at udvikle diætfoder, og 

dokumentation for foderets effekt er helt 

og holdent op til producentens samvit-

tighed. Omkostninger til udvikling og 

Sirenia’s Queenie of WHITE SECRET, PER n 33. Ejer: Linda Howmann Poulsen
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De terapeutiske 
diæter kan 
anvendes 

forebyggende 
mod livs stils-

sygdomme og 
til forebyggelse

afprøvning er næsten udelukkende 

finansieret af procenten selv, og for-

søgsmodellerne ofte meget enklere end 

dem medicinalindustrien anvender ved 

godkendelse af lægemidler. Naturligvis 

skal der ikke stilles samme skrappe krav 

til foder som til lægemidler. De seriøse 

producenter er deres ansvar bevidst og 

kan ofte fremvise artikler, der understøt-

ter foderets effekt. I dag er de bedst 

dokumenterede diæter allergi-, nyre- og 

leddiæter. 

Livsstilssygdomme

Kapløbet om hvilke lidelser, der er livs-

kvalitetsnedsættende for vores kæledyr, 

ender med »fedme« solidtplaceret øverst 

på sejrsskamlen. Afstanden til konkur-

renterne er øget de seneste år og vil 

tilsyneladende ingen ende tage. Vores 

kæledyr bliver federe og federe. Forskere 

på universitetet i Mün-

chen interviewede 865 

hundeejere og 243 

katteejere med henblik 

på vurdering af fedme. 

Dyrene blev vurderet af 

deres ejer og af forsker-

teamet på en 1-9 skala 

kaldet Body Condition 

Score (BCS). Generelt 

vurderede dyreejerne 

en lavere BCS end 

forskerne, og omtrent 

52 % af dyrene – hunde som katte – blev 

vurderet som værende overvægtige 

(BCS 6-9). Moderat overvægt (BSC6-7) 

blev i særdeleshed overset af dyreejerne.

For kattene gjaldt, at 90 % blev fodret 

med kommercielt foder alene og <1 % 

med hjemmelavet foder. 95 % af hun-

dene og 65 % af kattene fik jævnligt god-

bidder. Undersøgelsen viste, at ejere af 

overvægtige hunde eller katte, generelt 

set, er pensionister, lavt uddannede eller 

hjemmegående husmødre. En noget 

kontroversiel konklusion. Undersøgelsen 

viser ingen tendens til overvægt på bag-

grund af den diæt, der fodres med.

Der er videnskablig bevis for, at hunde 

med lav til normal BCS ikke udvik-

ler leddegigt i samme omfang som 

overvægtige hunde – muligvis er dette 

også tilfældet for katte. På den måde 

kobles sejrskamlens nummer et med den 

stærke to’er, ledlidelser. Kampen mod 

overvægt og ledlidelser begynder såle-

des allerede ved første dyrlægebesøg, 

for det er her kampen for god livskvalitet 

begynder.

Et pejlemærke

Klienttilfredsheden vil formentlig lide et 

knæk, hvis dyrlægen kun fokuserer på 

dyreejernes alder, vægt og uddannelse, 

når de kommer med deres syge dyr i 

klinikken. Ikke desto 

mindre kan undersø-

gelserne hjælpe med 

at kanalisere rådgiv-

ningen hen, hvor der 

er særlige behov. For at 

undgå at klienten mi-

ster modet og fravæl-

ger en diæt, anbefalet 

af dyrlægen, er det 

vigtigt med en langva-

rig konstruktiv dialog. 

Tilbydes klienten 

mulighed for løbende kontrolkonsulta-

tioner, kan resultaterne af fx et slanke-

foder motivere klienten til at fortsætte 

på trods af pris og et konstant opgør 

med vanernes magt. Det er dyrlægens 

ansvar, at dyreejerne er velinformerede 

og forbliver motiverede – om så klienten 

er ung eller gammel, tynd eller tyk.

Licarini´s B- Kuld, Opdrætter: Linda Grøtner 
Nielsen 
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De fleste katteejere har sikkert oplevet, 

at katten kommer ind efter en tur i det 

fri med krads- og bidmærker. Det er 

ofte resultatet efter et 

katteslagsmål. Katte 

er territoriale dyr, og 

derfor vil de forsøge at 

indtage så mange ha-

ver som muligt. Da der 

ofte er mange katte i et 

nabolag, kan der godt 

være rift om pladserne.

Et bidsår kan, når det er friskt, se meget 

fredeligt ud – en lille rift i huden som 

hurtigt holder op med at bløde. Det er 

bare sjældent tilfældet, at det ender her. 

Katte har mange aggressive bakterier i 

mundhulen og på kløerne. Når disse bak-

terier kommer ind i huden, vil de formere 

sig. De trives godt uden ilt under huden 

og vil derved skabe bylder. Det vil starte 

som en hævelse i huden på bidstedet, og 

når bylden er blevet tilstrækkelig stor, vil 

den briste, og der vil flyde pus fra stedet.

Mange mennesker er af den opfattelse, 

at når katten slikker i såret, holder den 

selv såret rent. Det, der ofte sker i stedet, 

er, at katten modarbejder helingen, dels 

ved at tilføre bakterier 

fra mundhulen, dels 

ved at forstyrre ophe-

lingen ved ikke at give 

såret ro.

Hvis en byld får lov 

at sidde tilstrækkelig 

længe uden at blive 

behandlet, vil det ofte medføre små 

kanaler med puds i huden, også kaldet 

fisteldannelse, samt områder med 

vævsdød. Dermed ender man desværre 

op med både at skulle sy og lægge dræn 

i ældre skader. Man kan derfor ofte spare 

mange penge ved at søge dyrlægehjælp 

tidligt i forløbet.

Afhjælp og minimer risiko

Hvad kan man selv gøre?

Sørg for øjeblikkeligt at rense såret i klor-

hexidin sårrens 0,2 procent. Dette svider 

ikke, modsat brintoverilte som godt kan 

Bidsår 
hos katte
Afmærkning af territorier ender ofte i 
slagsmål mellem katte, og bidmærker 
ses således ikke sjældent hos de bløde 
firbenede. 

Af Anette Munch Andersen,

dyrlæge på Nordre Dyrehospital i Lystrup

Et bidsår kan  
se meget 

fredeligt ud,  
når det er friskt
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virke vævsirriterende for katten. Det er 

vigtigt at holde øje med, om såret der-

efter forbliver ømt, om 

der kommer rødme el-

ler hævelse, og om det 

eventuelt føles varmt. 

Er disse symptomer til 

stede, skal dyrlægen 

kontaktes – lad være 

at vente, det vil blive 

pinefuldt for katten.

Hvordan kan man minimere risikoen 

for bidsår? Hvis katten er neutraliseret, 

det vil sige steriliseret eller kastreret, vil 

risikoen minimeres betydeligt, da neu-

traliserede katte sjældent selv opsøger 

slagsmål. Men selv om man har taget 

den forholdsregel, kan man altid risikere, 

at katten bliver overfaldet af en anden 

kat. Vi går nu den lyse tid i møde, og det 

gør kattene mere aktive – specielt om 

natten. Kan man holde 

sin kat indendøre om 

natten, vil dette også 

sænke risikoen for, 

at den involveres i et 

slagsmål.

Hold derfor øje med 

din kat og læg mærke 

til, om der er halthed, tegn på ømhed 

eller hævelser i huden.

Bidemærker hos katte ses ofte efter 

slagsmål om territorier.

Filihankats Tinker Bell JW, SIA n21. Ejer: Dorete & Peder Irbil

Bidemærker hos 
katte ses ofte 
efter slagsmål 
om territorier
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Især når man er et intelligent dyr med en 

stærk krop og derfor har brug for at få 

afløb for en masse energi. 

Den ophobede energi kan blive brugt til 

noget upassende, som for eksempel at 

hive potteplanter på gulvet, rive sofaen 

i laser og ellers sætte et par klør hist og 

pist. Listen er lang over unoder, som 

katte viser deres ejere, hvis de keder sig 

gennem længere tid.

Kattens adfærd viser dig det, den ikke 

kan sige. Heldigvis er der mange gode, 

sjove og ikke-tidskrævende ting, du kan 

gøre for, at din kat ikke keder sig. Dag-

ligdagen bliver både sjovere og gladere 

– også for katten.

Den fysiske aktivering

Den fysiske del af aktiveringen skal 

katten have hjælp til. Du kan skabe et 

miljø, som indeholder variationer, små 

overraskelser og fornyelser, så katten sy-

nes, at hjemmet bliver ved med at være 

spændende. En skuffe åbnes i ny og næ, 

et møbel omplaceres, en papkasse tages 

hjem til undersøgelse og smides ud igen, 

legetøjet tages væk fra katten og gives 

på skift i stedet for at være tilgængeligt 

hele tiden.

Mental stimulering og aktivering

At blive stimuleret mentalt betyder, at 

kattens sanser i rækkefølgen lugt/smag, 

følelse, hørelse og syn bliver brugt og 

mætter katten for oplevelser, som gør 

den glad og tilfreds. At blive stimuleret 

mentalt er ikke det samme som at blive 

fysisk stimuleret. Dog kan fysisk og 

mentalstimulering godt kobles sammen 

i en aktivitet.

Katten bruger sine sanser som stimu-

lering. Katten har en rigtig god hørelse 

– bedre end den vi har. Musik er meget 

De tre søjler: 

Stimulering 
og aktivering 
af din kat
Det er ganske dejligt at få serveret mad 
hele dagen og sove resten af tiden. Det 
bliver dog kedeligt i længden. 

Tekst: Michelle Garnier



interessant for dem og kan bestemt 

bruges som stimulering, ligesom i øvrigt 

tv er for nogle katte – men ikke alle.

Dufte er meget vigtige – vigtigere end 

synet – og derfor er alt, som indeholder 

dufte tiltrækkende for katten. Katten i 

sine vilde omgivelser bruger meget af 

sin tid på at finde bytte og spise. En kat 

spiser ca. 16 måltider fordelt over hele 

døgnet, og den spiser kun friskt nedlagt 

bytte. Det er forklaringen på, hvorfor 

vores tamme kat ikke spiser store portio-

ner, og hvorfor den ikke spiser gammel 

mad.

En hel del katteejere har efterhånden 

prøvet at smide mad ud, fordi katten 

ikke er vendt tilbage til maden siden 

morgenstunden, hvor 

den spiste en portion 

på størrelse med en 

mus og derefter gik 

sin vej. Det får mange 

katteejere til at vælge 

tørfoder og at lade kat-

tens skål stå hele dagen 

lang med mad i. Katten 

i naturen kender ikke til 

tørfoder og madskål, 

men men ... begge 

er ganske praktiske 

og kan bruges, bare ikke nødvendigvis 

som det ses i mange hjem: Madskålen 

og vandskålen ved siden af hinanden og 

begge relativt små. Har du også hund, 

er dens skål sikkert noget større, og jeg 

hører ofte, at katteejere undrer sig over, 

at katten drikker af hundens skål i stedet 

for sin egen, der står lige ved siden af 

madskålen.

Naturen er logisk indrettet. Katten, som 

det rovdyr den er, vil nødig forurene 

vand ved at spise sin mad ved siden af 

det. Det kan betyde sygdomme med 

døden til følge, og derfor trækker kat-

ten byttet væk fra vandkanten. Af den 

grund bruger katten hundens vandskål. 

Desuden er den større og passer meget 

bedre til katten, som bruger sine knurhår 

som indikator for at vide, hvor meget 

plads der er i bredden. Den store skål 

betyder, at katten får bedre plads til 

knurhårene og dermed har en bedre mu-

lighed for at slappe af, mens den drikker. 

Derfor skal din kats vandskål og madskål 

stå langt fra hinanden.

Bruger du mad til at stimulere katten? 

Nej? Du kan starte med at fordele maden 

i flere skåle, som du sætter forskellige 

steder, og der skal være variation. Det 

vil sige, at du roterer på skålene og 

stederne – ellers bliver det kedeligt for 

katten.

Der findes også aktivi-

tetsbolde, som du kan 

bruge, især om natten, 

hvor mange katte er 

aktive. Med den kobler 

du fysisk aktivitet og 

mental stimulering, 

da katten bruger alle 

sine sanser for at kunne 

opnå sit mål: At spise 

og dermed blive mæt.

Det er ikke altid nødvendigt at købe en 

masse dyrt legetøj for at aktivere din kat. 

Ved at bruge din fantasi og prøve dig 

frem finder du ud af hvilke aktiviteter, 

som passer til din kat: Kan den lide at 

fiske ting op eller rulle dem ud af et rør? 

Et tomt marmeladeglas eller tom embal-

lage i pap er gode udgangspunkter. Prøv 

at se hvad det sker.

Dernæst kan du måske skaffe nogle 

smartere ting. Der kan nemlig købes 

masser af aktivitetslegetøj til katte (helst 

i træ). Bolde, der skubbes væk, skuffer, 

der åbnes og trækkes i, er sjove og gode. 

Tager du legetøjet frem og lægger dem 
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Ved at bruge  
din fantasi 

og prøve dig 
frem finder du 

ud af hvilke 
aktiviteter, som 
passer til din kat

Michelle Garnier. Foto: Jacob Andreassen
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væk på skift, får katten også variationer.

Det er også sværhedsgrader i disse 

aktiviteter. Kan din kat finde af noget 

og har svært ved at gennemskue noget 

andet? Naturen er barsk, og derfor er 

det også brugbart for katten at lære 

forskellige færdigheder. 

Det holder den ung og 

nysgerrig og sørger 

for, at den kan overleve 

og få et godt og langt 

liv. Nysgerrighed er 

et meget væsentligt 

element for, at hunden 

kan mestre livet, og 

det samme gælder for 

katten. Indekatten er i 

høj grad afhængig af sin 

egen nysgerrighed og af ejerens fantasi 

til at stimulere, underholde, og lære.

Når din kat leger, kan du studere den: 

Hvad bruger den til at skubbe ting med, 

poten eller næsen? Og hvornår bruger 

den næsen, og hvornår bruger den po-

ten? Jeg kender en kat, der bruger poten 

til at åbne dørene, men helst sin næse 

for at skubbe ting, hvor der er mad i. Kan 

næsen ikke bruges, kommer poten frem, 

men næsen afprøves altid først.

Disse observationer er gode hjælpemid-

ler til at finde ud af, om katten skal have 

den eller en anden form for aktivitet. 

Det er altid en god idé at bruge flere ting 

samtidig.

En anden ting, som er en god ting for 

katten, især når de er flere, er at tage 

et par håndfuld tørfoder blandet med 

godbidder, kald kattene til dig og spred 

blandingen på gulvet, på terrassen eller 

et andet sted, hvor kattene skal bruge 

alle deres sanser for at finde dem. Kat-

tene bliver glade og beskæftiget, når 

de bruger deres sanser. Mens de sover, 

fordøjer de maden og bearbejder disse 

oplevelser, som gør dem til stærke 

katte.

De sociale færdigheder

Den sociale stimulering er også en vigtig 

del, især i de første måneder af kattens 

liv, men den skal trænes 

hele livet. Derfor er det 

en god ting at have 

gæster regelmæssigt; 

både børn, unge og æl-

dre, kvinder og mænd. 

Nogle ejere holder 

’nussedage’ for deres 

katte, så de får kontakt 

med forskellige men-

nesker. Det er en god 

stimulering, der mætter 

katten for dufte, farver og lyde.

Som katteejer er det vigtigt at få en tæt 

forbindelse med sin kat. Det er især én 

øvelse, som jeg anbefaler: Øjenkontakt-

øvelsen. Den bidrager til, at du knytter 

bånd med din kat og får disse privilege-

rede øjeblikke, hvor fokus er på det, du 

laver her og nu – og så tilmed med din 

kat.

Nogle katte elsker fysisk kontakt

Børstning kan blive til en fest eller enkle 

massage-bevægelser kan være gode 

måder at knytte bånd på. Har du en 

indekat, kan du overveje at gå tur med 

katten i sele.

Resultatet af disse få anstrengelser er, at 

katten får brugt sig selv, og den er mere 

glad og tilfreds.

Modsatte side:
Michelle Garnier belønner sin kat Willy. Foto: 

Jacob Andreassen

Øjenkontakt 
bidrager til, at 

du knytter bånd 
med din kat og 

får privilegerede 
øjeblikke
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Titeltagere

Ønsker du din kats nye titel  præsenteret på siderne, 
skal du sende en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger som de fremgår 
her på siden samt et foto af katten.
Der modtages ikke links til download af fotos – kun 
vedhæftede filer!

SP

Thorkjær’s Starlight 

MCO a22 Født: 07.09.2005

Opdr, Helle og Torsten Kjær 
Jespersen
Ejer: Tina Frederiksen
 
Resultater
Trelleborg CAPS 12
Trelleborg CAPS 12
Dragør CAPS 12
Dragør CAPS 12
Køge CAPS 12
Strøby CAPS 12
Nærum CAPS 12
Goleniów CAPS 13
Goleniów CAPS 13

SC 

Nissen’s Fellini 

SIA a Født 19.10.2008
 
Opdr.: Annelise og Erik Nissen
Ejer: Hanne Nording
 
Resultater
Viby Sjælland 11  CACS
København S. 11  CACS
Køge 12  CACS NOM 
Trelleborg 12  CACS
Nærum 12  CACS NOM
Nykøbing F. 13  CACS NOM
Viby Sjælland 13  CACS NOM
Trelleborg 13  CACS
Trelleborg 13  CACS
Dragør 13  CACS
Dragør 13  CACS NOM

GIC 

Saurtos Athea 

EUR ns 22 
Født: 02.07.2010

Opdr.: Vinni Odgaard
Ejer: Eva Køhler

Resultater
Herning 12  CAGCIB
Vamdrup 12  CAGCIB
Vamdrup 12  CAGCIB
Årslev 12  CAGCIB NOM
Vissenbjerg 12  CAGCIB
Vissenbjerg 12  CAGCIB
Gøteborg 12  CAGCIB
Gøteborg 12  CAGCIB

GIC 

WHITE SECRET YOU.SEE 

PER n 33 
Født 19.06.2010
 
Ejer & opdr.: Linda Howmann 
Poulsen
 
Resultater
Brædstrup  CAGCIB
Brædstrup  CAGCIB
Køge  CAGCIB
Fredericia  CAGCIB
Fredericia  CAGCIB
Snejbjerg  CAGCIB
Snejbjerg  CAGCIB
Malmø  CAGCIB
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GIC 

Belogorie MIX-MINUS of 
WHITE SECRET

PER g 21 33 
Født 15.02.2011
 
Opdr.: Ludmila Alesia Bragina
Ejer: Linda Howmann Poulsen
 
Resultater
Vissenbjerg 12  CAGCIB
Vissenbjerg 12  CAGCIB
Glinde 12  CAGCIB
Brædstrup 13  CAGCIB NOM
Brædstrup 13  CAGCIB
Fredericia 13  CAGCIB BOX
Fredericia 13  CAGCIB
Snejbjerg 13  CAGCIB BIS

IC 

Eife’s Ebenezar McCoy 

EUR ns 22 
Født: 21.09.2011
Opdr. & ejer: Eva Køhler
 
Resultater 
Vissenbjerg 12  CACIB
Vissenbjerg 12  CACIB BIV
Gøteborg 12  CACIB NOM BIS

IP 

DK Smedegaard’s Klods 
Hans

NFO n 09 24 
Født 19.06.2011

Opdr.: Rikke Smedegaard Skov
Ejer: Pernille D. Larsen

Resultater
Groningen 12  CAPIB
Brædstrup 13  CAPIB
Nykøbing Falster  CAPIB

IC 

Ester af Kambyses 

PER g 
Født: 07.07.2011

Opdr.: Lis Staunskjær
Ejer : Anni Dogel
 
Resultater
Vissenbjerg 12  CACIB NOM
Brædstrup 13  CACIB
Grømitz 13  CACIB NOM

IC 

Sivkjær’s Kawasaki 

MCO f 
Født: 09.02.2012

Opdr. & ejer: Helle Sivkjær & 
Mikkel Henriksen

Resultater
Grömitz 13  CACIB
Fredericia 13  CACIB
Fredericia 13  CACIB

IC 

Paulette of Magicat 

BUR j 
Født: 21.10.201

Opdr.: Helle Høybye
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen
 
Resultater
Vissenbjerg  CACIB NOM
Vissenbjerg  CACIB
Grömit  CACIB

CH 

Lykkekattes Scooter 

MCO n 22 
Født  26.10.2011

Opdr.: Karin Lykke Hansen
Ejer: Karin Lykke Hansen

Resultater
Årslev 12  CAC
Vissenbjerg 12  CAC
Vissenbjerg 12  CAC

CH 

Catwalk’s Dashing Diva 

BRI a 
Født: 15.05.11
 
Opdr.: Annette Henriksen
Ejer: Martine Ejlersen
 
Resultater
Vissenbjerg 12 CAC
Nørre Åby 13  CAC NOM
Brejning 13  CAC
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CH 

Namyslo Wictoria 

PER g 03 
Født: 23.06.2012
 
Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo
 
Resultater
Dragør 13  CAC NOM
Brejning 13  CAC
Nr. Åby 13  CAC  NOM

CH

Yankee Hills Bessie 
Smith

MCO f 22 
Født: 05.11.2011

Opdr. og ejer:
Tina Frederiksen
 
Resultater
Nyk. F CAC, NOM 13
Nyk. F CAC  13
Goleniów CAC, BIV 13

CH 

Jetameno’s Armani 

PER d 03 24 
Født: 03.04.2012

Opdr. & ejer: Jeannett Nielsen

Resultater 
Helsingør 13  CAC
Nykøbing F 13  CAC
Nykøbing F 13  CAC NOM

CH 

O’Five’s Biffen Speciall 
4 U

EXO ns 
Født: 09.02.2011

Opdr.: Anna & Dennis Sloberg
Ejer: Lone Sørensen
 
Resultater
Køge 12  CAC
Nykøbing F 13  CAC
Nykøbing F 13  CAC  

PR 

DK Lindvig’s Fellini 

NFO n 01 
Født: 12.06.2012

Opdr.: Hanne og Carsten Lindvig
Ejer: Thilde Lützen & Mike B. 
Kristiansen

Resultater
Viby Sj 13 CAP
Nr. Aaby 13  CAP NOM
Nr. Aaby 13  CAP BIV

DSM

Zafiramis Paloma, DSM 

SIA a Født 02.11.2008
 
Opdrætter & ejer : Hanne Nording
 
Resultater
Albertslund 09  CAC BIV BIS
Hillerød 09  CAC BIS
Næstved 10  CACIB BIV BIS
Haslev 10  CACIB BIS
Køge 11  CAGCIB BIV BIS
Jyllinge 11  CAGCIB BIV BIS
Hårlev 11  CAGCIB BIV BIS
Haderslev 11  CAGCIB BIV BIS
København S 11 CACS BIV BIS
Fuglebjerg 12  CACS BIS

PR 

Alacoccios Gauga  
Charlie

EXO n 22 
Født:  18.04.2010

Opdr.: Karin Gimm
Ejer: Lone Sørensen

Resultater
Dragør 12  CAP NOM
Køge 12  CAP
Strøby 12  CAP NOM
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IC Paulette of Magicat, BUR j. Ejer: Sonja Aurbo Nielsen



  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 Steven Jones, N - II, III  
 Marta Ziemiañska, N - II  
 Britta Busse, D - I, II, IV  
 Helene Lis, S - III (kun lørdag)  
 Andreas Woelm, D - I, II  
 Ad de Bruin, NL - I, III, IV  
 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Helene Reiter, D - All round  

  
 Ændringer kan forekomme! 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 1. november  kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 1. november  kl. 20,00 hæfter man 

for betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Arbejder-
nes Landsbank reg.nr. 5343 og konto num-
mer 0243470. Husk tydelig angivelse af 
indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 1. 
november  2013. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (3-4 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 
  
Breed BIS NFO lørdag: 
Forudsætter min. 50 NFO og min. 50 andre 

kat. II katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte 
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå 
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste 
dato for nyvaccination/revaccination: 1. no-
vember 2013.  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 ind-
gangen.  
 
Åbningstider: For udstillere begge dage 
7,30 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! 
 
Junior handling: Som sædvanligt er de yngste 
udstillere (til og med 12 år) velkomne til gratis at 
deltage med sin kat. Tilmelding på dagen i sekre-
tariatet. 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
16. & 17. november 2013  

Hobro Idrætscenter, Amerikavej 92, 9500 Hobro  
 Alle racer begge dage * Bær selv udstilling 

Lørdag:  Breed BIS for NFO   

Kongensgaard’s Mercedes, BRI e. Ejer: Jette Kongensgaard



  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 Steven Jones, N - II, III  
 Marta Ziemiañska, N - II  
 Britta Busse, D - I, II, IV  
 Helene Lis, S - III (kun lørdag)  
 Andreas Woelm, D - I, II  
 Ad de Bruin, NL - I, III, IV  
 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Helene Reiter, D - All round  

  
 Ændringer kan forekomme! 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 1. november  kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 1. november  kl. 20,00 hæfter man 

for betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Arbejder-
nes Landsbank reg.nr. 5343 og konto num-
mer 0243470. Husk tydelig angivelse af 
indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 1. 
november  2013. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (3-4 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 
  
Breed BIS NFO lørdag: 
Forudsætter min. 50 NFO og min. 50 andre 

kat. II katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte 
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå 
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste 
dato for nyvaccination/revaccination: 1. no-
vember 2013.  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 ind-
gangen.  
 
Åbningstider: For udstillere begge dage 
7,30 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! 
 
Junior handling: Som sædvanligt er de yngste 
udstillere (til og med 12 år) velkomne til gratis at 
deltage med sin kat. Tilmelding på dagen i sekre-
tariatet. 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
16. & 17. november 2013  

Hobro Idrætscenter, Amerikavej 92, 9500 Hobro  
 Alle racer begge dage * Bær selv udstilling 

Lørdag:  Breed BIS for NFO   

Inviterede dommere (der har sagt ja):
S*  Glenn Sjöbom  II-III
NL  Alexey Shchukin  All-Round
DK  Anne Køhn I- II
PL  Magdalena Kudra  II
S*  Jôrgen Frithiof  II
N  Anne Veland  All-Round
N  Karl Preiss  All-Round

Ret til ændring forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller ved at sende FD-tilmeldingsblanket-
ten til: Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 
Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK franke-
ret svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er 
den 15. november 2013 eller når halkapacitet 
er nået. 

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, 
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmel-
dingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering 
for betaling på udstillingen! 
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere 
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Præmier
Præmier modtages med tak. 
Venligst send besked om præmier til: 
praemier@racekatten.dk

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

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. In-
gen katte må forlade udstillingen før kl.19.00

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

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

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER 
AF RACEKATTEN

Ved tilmelding af kuld kan én navngiven til-
meldt killing fra kuldet bedømmes særskilt 
GRATIS! Dette kan ikke ske på udstillingen! 
(kun for medlemmer af Racekatten)

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være 
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være 
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstil-
lingen – dette gælder også revaccination
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 16. november 2013 – dette gælder også re-
vaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan 
katten ikke lukkes ind på udstillingen.

Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato 
til: annoncer@racekatten.dk

Standplads på udstillingen
Reserveres  på standudlejning@racekatten.dk. 
Husk at angive antal meter.

Racekattens internationale udstilling

Søndag den 1. december 2013
Rundforbi Idrætsanlæg Idrætshallen 
Egebækvej 118-120, Nærum

2 Certifikat  udstilling – alle racer begge dage

Inviterede dommere
Veiko Saarela All-round Finland

Lone Lund All-round Danmark

Kristina Rautio I-!!-IV Finland

Ad de Bruijn I-III-IV Holland

Leslie Grebst I-II Danmark

Allesandro Ghibaudo I-II Italien

Jörgen Frithiof II Sverige

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding
Tilmelding kan foregå online 
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis Danica 
tilmeldingsblanket sendes til Tanja Petersen, 
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby, tanja.petersen@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
24.februar 2014 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  begge dage 07.00– 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat   kr. 250,-
Kuld   kr. 300,- 
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse) kr.   75,-
Avl og opdræt  kr.   75,-
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte  kr.225,-
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr.0,-
“Til salg” bur-  kr.150,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 24.februar 2014
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, angives at 
beløbet dækker for udstillingen i Strøby. 
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby

Stewarder
Er meget velkomne – kontakt venligst Torsten Jespersen 
Tlf.: 72 55 66 68, e-mail: torsten.jespersen@darak.dk

Dommerelever/Specialklubber
Kontakt:
Jørgen Billing, Røjlehaven 42, 2630 Taastrup.
Tlf.: 43 52 96 99 Mobil 27 21 19 53 (Mest sms)
joergen.billing@darak.dk

Annoncer
1/1 side  kr. 250.- incl. moms
½ side  kr. 150,- incl. moms 

Format A5 (210 x 148 mm). Send en  trykklar PDF- 
eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou. Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg.
Tlf.: 55 45 30 10, erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 24.februar 2014

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
8 og 9. marts 2014 – Strøby Hallerne , 4671 Strøby
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Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Barbara Hassenteufel

Krusemyntevej 16, 9400 Nr.sundby

Tlf.: 98 17 95 09

hassenteufel@stofanet.dk

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Koordinator Mariann Jensen

kontakt@bb-klubben.dk

www.bb-klubben.dk

Bicolouren

Ulla Ernstsen

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tlf:45 36 78 52 40

ulla.ernstsen@gmail.com

www.bicolouren.dk

Colourpointen

Gurli Petersen

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 26 47 79

formand@colourpointen.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Gurli Pedersen

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf. 29 92 59 78

gurli@betonia-ocicatte.dk

www.danskocicatklub.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

Maglemose 18, 4960 Holeby

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

www.dso.dk

Dansk Silver Katteklub

Annemette Jørgensen

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup, 

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Gerd Jahn

Nyvej 1,  4532 Gislinge

Tlf.  45352901/21256637

 formand@birma.dk

www.birma.dk

Europé-Klubben

Pernille Boholdt

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

Tlf. 25 77 04 47

pernille@boholdt.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben  Danmark

Charlotte Yoon

Tlf. 26 17 23 63

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

Sølvkatten af 1990 

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tove Asger Olsen

www.solvkatten.dk

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Tlf.: 86 27 28 19

private@susannatoldibugge.com

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Simon Søe Nissen

Stavlundvej 6, 2770 Kastrup

Mobil: +45 27303030

E-mail: simon@russianblue.dk

www.russianblue.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Per Hilfling-Olesen

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand  

Tlf. 43 73 68 08

www.siameserogorientaler-klubben.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Felis Danica Specialklubber
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2013

29 September 2013 En dag, et cert. Tune Racekatten

26-27 Oktober 2013 World Show Aalborg Felis Danica

16-17 November 2013 To dage, to cert. Hobro JYRAK

1 December 2013 En dag, et cert. København Racekatten

2014

11-12 Januar 2014 To dage, to cert. Vejle JYRAK

25-26 Januar 2014  To dage, to cert. Køge Katteklubben

Danske udstillinger

Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte-
magasinet. 

Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det 
passer ind. Billederne skal være sat til højeste kvalitet på 
kameraet, når de skal bruges til tryk og skal naturligvis være 
skarpe og vise racen på bedste vis.

Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget gerne vil 
have forskellige katte i bladet.

Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende info: 

Kattens navn,  EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse 
informationer, kan billederne ikke optages i arkivet.



Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

       STERILISED

Nu har alle steriliserede/kastrerede katte 
               al mulig grund til at forblive sunde og raske. 

op til 12 måneder
fra 1 til 7 år

fra 7 til 12år 12 år og over
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Health Nutrition, sund og rask hele livet igennem.
Sterilisation/kastration ændrer kattens behov. For at sikre stadig mere skræddersyede løsninger til disse 
ændringer tilbyder Royal Canins ernæring til steriliserede katte nu 4 nyskabelser. Fra Kitten Sterilised, som 
støtter killingen efter sterilisation/kastration, til Sterilised 12+, som giver modne katte mulighed for at ældes 
på en god måde, tager Royal Canin sig af steriliserede/kastrerede katte igennem hele deres liv. Med Sterilised 
Appetite Control (fra 1 til 7 år) og Sterilised Appetite control 7+ (fra 7 til 12 år) er der nu en skræddersyet løs-
ning, som naturligt hjælper katte, hvis appetit er vanskelig at stille, med at lindre sultfølelsen. 
Det nye Sterilised program kan nu tilbyde 6 ernæringsmæssige løsninger dedikeret til steriliserede/ 
kastrerede katte, så de kan forblive sunde og raske og holde idealvægten i alle faser af deres liv.

royalcanin
.dk
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Nu har alle steriliserede/kastrerede katte
al mulig grund til at forblive sunde og raske


