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Forslag fra Forretningsudvalget 

Forslag 1 
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter - Ny § 15 – alle efterfølgende paragraffer re-nummereres, samt 
tilhørende regelsæt for Sundhedsudvalget: 

§ 15 Sundhedsudvalg 

Stk. 1 Sundhedsudvalget består af 3 personer, som udpeges af Forretningsudvalget for en periode af 2 år, 
regnet fra den senest afholdte Plenarforsamling.  

Stk. 2 Sundhedsudvalget har til opgave at indsamle og formidle viden, og fungere som rådgiver for 
Forretningsudvalget, Avls- og mentorråd, mæglerordning samt hovedklubbernes sygdomskonsulenter.  

Stk. 3 Sundhedsudvalget arbejder efter de regler, der er fastlagt i ”Regler for Sundhedsudvalget”. 

 

Regler for Sundhedsudvalget 

Formålet med sundhedsudvalget, i det efterfølgende benævnt SU, er at sikre, at der i Felis Danica er et 
holdepunkt for informationsindsamling og vidensdeling omkring sygdom og sundhed hos katte. 
Medlemmer af sundhedsudvalget bør have et dybt kendskab til sundhed og sygdom hos katte. Der bør 
sidde mindst én veterinær i udvalget. Ekstern ekspertise kan konsulteres efter behov. 

SU fungerer som rådgiver for deres interessenter, Forretningsudvalget, Avls- og Mentorråd, mæglerordning 
samt hovedklubbernes sygdomskonsulenter. 

SU afgiver udtalelser vedrørende konkrete problemstillinger vedrørende sygdom og sundhed. SU skal sikre 
sig, at sådanne udtalelser er i overensstemmelse med Felis Danicas regler og holdninger.  

SU vurderer løbende de gældende karantæne- og vaccinationsregler, og kommer om nødvendigt med 
forslag til opdatering af disse. 

SU refererer til Forretningsudvalget. 

 

Forslag 2 
Ændring til ”Felis Danicas appendix A til FIFes udstillingsregler” – ny tekst til punkt 1.3 

Alle katte, der deltager på internationale eller nationale udstillinger, hobbyudstillinger eller 
kattefremvisninger, skal være i god kondition og ved godt helbred.  

Udstillere skal have fokus på ikke at udstille en kat så ofte, at det påvirker kattens helbred negativt. Killinger 
og ungdyr, der udstilles i klasserne 11 og 12, må højst udstilles 2 weekender i træk. 
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Forslag 3 
Ændring af ”Nationale Stambogsføringsregler” 

2.3.2 Attester Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal der 

sammen med stamtavlerekvisitionen medsendes følgende attester:	

Dyrlægeattest eller en, af Felis Danica godkendt, navlebrok-/kryptorchid-/høreattest eller notering på 

kattens stamtavle, som viser at: - Katten ikke har navlebrok. - Hankatten har normale og korrekt placerede 

testikler. - Hvide katte (EMS w) er hørende. 

Den trykte attest på bagsiden af kattens stamtavle skal anvendes. Alternativt kan den tilsvarende attest, 

som hentes fra Felis Danicas hjemmeside, anvendes. 

For hankatte, der ikke er registreret i Felis Danica, skal der leveres dyrlægeattest som viser, at katten ikke 

har navlebrok, og at den har normale og korrekt placerede testikler. Er hankatten hvid (EMS w) skal 

attesten bekræfte, at katten er hørende. 

 

På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID mærkning være påført. 	

	

Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som ikke kan 

ophæves. 

	

 

Forslag 4 

Tilføjelse til ”Regler for mæglerordning” 

Stk. 1 Formålet med Mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem registrerede 
opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Medlemmernes brug af Mæglerne er frivillig 
og forudsætter, at der er enighed mellem konfliktens partner om at gøre brug af Mæglerne. 

Nyt stk. 1.a: 

Felis Danicas forretningsudvalg kan dog i særlige tilfælde pålægge et medlem af en hovedklub at deltage i 
mægling, såfremt der er tale om en konflikt, der udspringer i et muligt regelbrud (fx mangel på skriftlig 
aftale eller salg af syg kat). 
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Forslag fra JYRAK og Racekatten 

Forslag 1 
Tilføjelse til ”Felis Danicas appendix A til FIFes udstillingsregler” 

1.4.3. Alle tilmeldte katte skal undersøges af en dyrlæge ved indcheck om morgenen for sundhed og tegn 
på smitsomme sygdomme jvf. FIFe´s show rules. 

Motivation: 
At sikre et så højt sundhedsniveau som muligt blandt de udstillede katte samt at mindske risikoen for smitte 
med lopper/parasitter og smitsomme sygdomme. 

 

Forslag fra JYRAK 

Forslag 2 
Peterbald standard changes 
 
Eyes: With good selection in breeding most of the deep set and /or narrowed eyes can be avoided. And the 
possibilities for outcrossing are readily available.  The eyes can be an annoying element for the cat. 
Therefore we do not want to reward such eyes with certificates, to further the work of eliminating these 
types of eyes. 
 
As for the shape of the head- a Peterbald shall never be excactly like a siamese. The Don Sphynx will always 
be visible to some degree, and they have a somewhat flatter forehead/ top of head. This is visible in the 
Peterbald to some degree, even after lots of outcrossing and generations. 
 
A brush Peterbald is fully recogniced, and one type should therefore not be preferred over the other. 
Furthermore we would like to clarify the way brush coat often appears. 
As for the quality of the skin, our opnion is that the wrinkles act differently in each individual, so the part 
about placement of wrinkles is obsolete. We find it important to note that there is generous skin, so a fold 
of skin under the belly etc. is often seen, even on slim cats. 
 
We find it important to clarify these things as the Peterbald is still a rare breed, making it hard for everyone 
to get experienced with the unique aspects of the breed. 
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General/ Allgemein/ 
Généralités 

Appearance/ 
Gesamteindruck/ 
Apparence 

The ideal cat is hairless, svelte, elegant, with long 
tapering lines, supple and well muscled 

Size/ Größe/ Taille Medium 

Head/ Kopf/ Tête Shape/ Form/ Forme Medium size, in proportion to the body, well balanced; 
wedge shaped with straight lines. The wedge starts at 
the nose and gradually increases in width in straight 
lines on each side to the ears. There should be no 
whisker break in these two lines. 
The skull viewed in profile is slightly convex. 
The profile is straight, ascending into a more level 
than rounded top of the head 

 
 

Coat and skin/ Fell und 
Haut/ Fourrure et peau 

Skin and wrinkles/ Haut 
und Falten/ Peau et rides 

Thin; wrinkling is concentrated mainly around the 
muzzle, between the ears and around the shoulders.  
Medium amount of wrinkles and generous amount of 
skin 
Short, soft, fine hair on the muzzle, at the base of the 
ears, legs and tail that feels like velvet may occur, 
mainly on young cats. 
Complete hairlessness is preferred. 

 
 

Brush Fine wavy, often wire hair on the whole body, 
sometimes with bold areas on the head tail , upper 
part of neck or on the back of more than 2mm in 
length. 
 

 

Remarks/ 
Anmerkungen/ 
Remarques 

No certificate: Recessed or tweaked eyes 
No certificate: Recessed or Pinched/narrowed 
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Forslag fra Katteklubben 
Forslag vedr. tilføjelser til Felis Danicas vedtægter: 

Forslag 1 
Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter Ny paragraf 17 (Efterfølgende paragraffer renummereres) 

Klagesager og klagebehandling 
Et hvert medlem af Felis Danica og medlemmer af hovedklubber tilsluttet Felis Danica, der 
indklages for Felis Danica, det være sig fra national som fra international side, har ret til indsigt i 
klagens samt evt. tillægsdokumenters fulde ordlyd uanset klagens karakter. 
Den/de indklagede har i den forbindelse krav på mindst én partshøring samt mulighed for 
præsentation af vidneerklæringer. Samtlige udsagn skal tillægges ligeværdig betydning i 
forbindelse med klagebehandlingen og den endelige skriftlige afgørelse, som skal være 
substantielt velbegrundet i sin udformning. Tidsrammen for udveksling af skriftlig kommunikation 
under sagsforløbene er 14 dage. 

 
Motivation: 
Der er i en række tilfælde forekommet klagebehandling i Felis Danica med udeladelse af 
partshøring, ligesom adgang til indsigt i klageskrivelsernes ordlyd er undladt. Gennem dette 
forslag ønskes grundlæggende retsprincipper, retfærdighed og principiel samt ensartet 
klagebehandling i Felis Danica tilsikret.   

 

Forslag 2 

Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter: Ny § 12 (Efterfølgende paragraffer re-nummereres) 

Oprettelse af udvalg, råd, nævn under FD  
Etablering af permanente udvalg, råd og nævn under Felis Danica forudsætter vedtagelse af 
sådanne, deres medlemssammensætning, formål og kommissorium på Felis Danicas 
plenarforsamling med 2/3 flertal. Permanent defineres i denne sammenhæng ved mere end ½ år. 
Undtaget er dog udvalg i forbindelse med organisering af special- og worldshows og lignende 
enkeltstående begivenheder.  

 
Motivation: 
Med dette forslag ønskes medlemsindflydelse og gennemsigtighed i forhold til nedsættelse af 
udvalg, råd og nævn formaliseret. Sådanne tiltag drøftes og besluttet sædvanligvis ved hjælp af de 
formelle og demokratiske kanaler. For nylig er det blevet medlemmerne klart, at FD har oprettet et 
sundhedsudvalg, der omtales sporadisk i formandens leder i KatteMagasinet nr.2 -2017, og 
”sundhedsudvalget vil forventeligt blive skrevet ind i regelsættet ved næste plenarforsamling”, 
hedder det i lederen. Der foreligger sparsomme oplysninger om etablering af udvalget og 
koordinering med de såkaldte samarbejdspartnere, hvis identitet og kompetencer ikke er blevet 
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medlemmerne til del. Den forestående beslutningsproces på plenarforsamlingen 2018 omtales 
tydeligvis som en ubetydelig formssag.  Fremgangsmåden har en umiskendelig lighed med forløbet 
omkring stamtavlebagsiden, hvor der blev handlet før vedtægten vedr. attester var opfyldt. 

 

Forslag 3 

Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter §7 Forretningsudvalget – nyt stk. 6 – nuværende stk. 6 
renummereres til stk. 7. 

Informationsforpligtelser 
Felis Danica er forpligtet til at tilsikre gennemsigtighed gennem et højt og upåklageligt 
informationsniveau i forhold til hovedklubberne og disses medlemmer. Detaljerede referater fra 
FU-møder skal foreligge i lighed med øvrig relevant FU-kommunikation senest 3 uger efter FU-
møderne.  
Meddelelser fra udvalg, nye tekster, vejledninger og ændringer i bestående materiale og 
vedtægter fremsendes til samtlige hovedklubber og offentliggøres umiddelbart efter 
færdiggørelse på Felis Danicas hjemmeside med angivelse af personlig navngiven kilde (evt. på 
vegne af) og datering. Oplysningerne forbliver tilgængelige på hjemmesiden i et år herefter. De 
samme informationer bringes i førstkommende udgave af KatteMagasinet. 

 
Motivation: 
Der savnes principper for FD’s informationsniveau og- metoder. Hvis referater, information og 
vejledninger fra FD skal finde anvendelse, må det af gode grunde komme medlemmerne til del. I 
flere tilfælde er ændringer og nye vejledninger kun delvist eller slet ikke offentliggjort. Eksempler 
på dette er eksempelvis: 
- ændret ordlyd i de generelle avlsanbefalinger 
- ny vejledning til avlsprogrammer 
- privat Facebook-invitation til en Felis Danica-arrangeret katte-fremvisning     
- oprettelse af et sundhedsudvalg og dets sammensætning 
Referater fra FU ønskes offentliggjort tidligere end den hidtidige forretningsorden har foreskrevet, 
således at medlemmerne har mulighed for at reflektere og evt. reagere, mens emnerne er relativt 
aktuelle. Et højt informationsniveau virker som bekendt fremmende for engagementet. 
Der forekommer i øvrigt jævnligt forsinkelser af referaterne fra FU i forhold til den nugældende 
forretningsorden, og alene dette faktum retfærdiggør en vedtægt, der forhåbentlig bevirker større 
motivation for efterlevelse af reglerne.      

 

Forslag 4 
Tilføjelse til FIFes udstillingsregler §4.15 Junior Winner (JW)   
Denne titel kan kun opnås på Internationale udstillinger og kan kun opnås af katte fra fuldt 
godkendte racer, udstillet i klasserne 11 og 12. For at opnå titlen skal katten have vundet Best in 
Show minimum 5 gange. Det 5. Best in Show kan tidligst opnås i klasse 11, for at forhindre, at 
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katten bliver JW for hurtigt. 
 

Der er undtagelser for medlemmer som er bosiddende i de lande som er nævnt i annekserne. 
 

Motivation: 
Forslaget skyldes ønsket om ansporing til hensyntagen til killingers immunsystem, sårbarhed og 
generelle sundhed og i den forbindelse at forsøge at begrænse antallet af udstillinger for disse 
katte.  

 


