Indholdet i de enkelte moduler
Modul 1: Kattens historie, opbygningen af den internationale katteverden, organisationen, FIFe/FD regler vedrørende avl og registrering, sundhed herunder smitsomme og
arvelige sygdomme.
Modul 2: Opdræt, parringsaftaler, drægtighed, fødsler,
killingers opvækst, salg af killinger, evaluering af kuldet.
Modul 3: Farvegenetik, kattehold herunder kattens basale
behov, lovgivning, hygiejne, pelspleje, transport og trans-

Læs meget mere om
mentorordningen og
diplomopdrætteruddannelsen
på Felis Danicas hjemmeside
www.felisdanica.dk

Drømmer du
om at opdrætte
racekatte?

portregler, kattebid, adfærd herunder kattens kropssprog,
opdragelse, introduktion af ny kat, de almindelige katteproblemer.
Modul 4: Købeloven, Felis Danica kontrakt, udstilling herunder love & regler, standarder, EMS systemet, tilmelding til
udstilling, etik og moral herunder, hvad er en etisk opdrætter
samt det etiske regelsæt.

Modulerne
afvikles både øst og vest for Storebælt. Der er 2 moduler
om foråret og 2 om efteråret, derfor kan hele uddannelsen
gennemføres på et år.
Du skal påregne en mindre brugerbetaling til dækning af
undervisningsmateriale, eksterne undervisere etc.

Felis Danica er i international sammenhæng
hovedorganisationen for disse fire danske katteklubber

Sådan tilmelder du dig uddannelsen
I KatteMagasinet vil indbydelsen blive offentliggjort, og
den kan også findes på Felis Danicas hjemmeside. Vores
uddannelse er populær, så vent ikke for længe med at
tilmelde dig.

Vi glæder os til
at undervise dig
´

DARAK www.darak.dk
JYRAK www.jyrak.dk
KATTEKLUBBEN www.katteklubben.com
RACEKATTEN www.racekatten.dk

Felis Danica ønsker dig
held og lykke med dit opdræt

Felis Danica tilbyder dig
mentorordning og
diplomopdrætteruddannelse

Mentorordningen

Diplomopdrætter uddannelsen

Normalt starter et opdræt med råd og vejledning fra den

Er en generel opdrætteruddannelse for dig, der er medlem i

opdrætter, hvor den første avlskat købes. Nogle gange er

en af Felis Danicas hovedklubber. Ved deltagelse vil du opnå

virkeligheden anderledes, og derfor har Felis Danica iværksat

et dybtgående kendskab til opdræt og kattehold, som vil

en mentorordning. Mentorordningen administreres af Felis

være dig til stor hjælp i fremtiden. Den racespecifikke under-

Danicas Mentorråd, der også forestår uddannelse af opdræt-

visning du har behov for, må du selv opsøge hos specialklub-

tere. Derfor er der hjælp at hente, hvis du ikke har et netværk

ben for din race eller andre opdrættere i din race.

omkring dig.

Ordningen
er et tilbud til nye opdrættere, der ønsker et godt og seriøst
fundament for deres kommende opdræt. Hensigten er at
give dig hjælp til at blive en dygtig opdrætter med hjælp fra 2
erfarne opdrættere.

Mentorerne
er erfarne opdrættere, der velvilligt deler ud af deres mangeårige erfaringer – dem du ikke kan læse dig til i bøger og på

Ordningen er også åben for dig, der overvejer, om du skal

nettet. Årsagen til to mentorer er, at du får to indfaldsvinkler

være opdrætter. Ordningen fungere ved, at du bliver tilknyt-

til tingene, så du selv kan danne dig din egen mening om,

tet to mentorer. Den ene er så vidt mulig racespecifik og den

hvordan dit opdræt skal være.

anden er geografisk placeret i dit område.

Da det er frivillige opdrættere, der er mentorer, så er de
selvfølgelig ikke til rådighed i døgnets 24 timer og de kan
selvfølgelig heller ikke erstatte en dyrlæge.
Desuden er det nødvendigt, at I afstemmer jeres forventninger til hinanden. Ligeledes skal eventuelle udgifter dækkes
af dig, hvis mentor fx skal på besøg for at farvebestemme
killinger.

Sådan får du tildelt en mentor

Uddannelsen
er delt op i fire moduler på i alt 32 timer. Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve. Således vil du skulle afsætte 4 hele
dage til at gennemføre uddannelsen.

Mentorordningen fungerer i praksis ved, at du kontakter Men-

Som Felis Danica Diplomopdrætter modtager du et Felis

torrådet på mentor@felisdanica.dk

Danica logo, som du må reklamere med lige som du har lyst,

Mentorrådet tildeler dig to mentorer, der følger dig til, du
selv føler, at du er klar til at stå på egne ben. Der vil desuden
løbende være opfølgning fra Mentorrådet til både mentorerne
og til dig som bruger.
Ordningen er gratis at benytte, blot kræves et medlemskab i
en af Felis Danicas hovedklubber.

såvel elektronisk f.eks. på din hjemmeside og selvfølgelig
også på visitkort og deslige. Diplomopdrætterne offentliggøres også på Felis Danicas hjemmeside.

