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Formandens leder
Sommeren er ved at være overstået –

Vores avlsråd ligger heller ikke på den

Af Bette Lind,

der står september i kalenderen, og vi

lade side. Der er både generelle avls-

Formand Felis Danica

kan se tilbage på en sommer, der ikke

anbefalinger og mere racespecifikke

ligefrem har budt på hedebølger. Men

anbefalinger at hente på Felis Danicas

det er vores katte sikkert godt tilfredse

web, og der kommer løbende nye til.

med, selvom vi andre kan sukke lidt efter

Husk, at avlsanbefalingerne er netop

sol og varme.

anbefalinger – det er altså ikke påbud
eller krav, men gode råd, og det er op

Vores web har mange brugere, og ikke

til den enkelte opdrætter at beslutte i

mindst vores database og vores titelre-

hvilken udstrækning, de giver værdi for

gistrering bliver flittigt brugt. Som I har

det enkelte opdræt. Avlsanbefalingerne

kunnet se i de sidste mange numre af

kommer til verden i samarbejde med re-

KatteMagasinet, er der for alvor kommet

præsentanter for de enkelte racer, typisk

gang i titelgalleriet. Det er en fornøjelse

speciaklubberne.

at kunne vise så mange smukke katte
frem, og det håber vi også, at vores

Jeg håber, at I husker på, at alle de dejlige

læsere synes om. Det er med til at gøre

mennesker, der arbejder for kattespor-

god reklame for vores mange racer, så

ten på den ene eller den anden måde,

bliv endelig ved.

lægger mange mange timer i at få

planlægger at tage på Verdensudstillin-

tingene til at fungere for os andre. De får

gen i år. Der er flere interessante artikler

Det var måske også en idé at overveje at

ikke løn for deres arbejde, og dårligt nok

om udstillinger inde i bladet – nyd dem,

gå i gang med Diplomopdrætteruddan-

deres udgifter dækket. Så hvis du synes,

og så mødes vi forhåbentligt på næste

nelsen? Husk, at de forskellige moduler

at der er én, der har gjort det godt, så

udstilling.

kan tages i den rækkefølge, man ønsker –

sig det til vedkommende: det er ikke så

modul 1 afholdes i Jylland den 30.9. og på

tit, der kommer positive bemærkninger,

Sjælland den 1.10. I Forretningsudvalget

og det varmer så meget, når det sker.

er vi utroligt glade for, at så mange af jer

Og glem så til gengæld at brokke dig,

allerede har taget uddannelsen – spred

hvis tingene ikke går lige så hurtigt som

endelig det gode budskab, til dem, der

du kunne ønske dig. Giv hellere en hånd

endnu ikke er gået i gang. Uddannelsen

med selv en gang i mellem: din klub har

skulle gerne være en hjælp, ikke mindst til

helt sikkert brug for al den arbejdskraft,

nye opdrættere, men er det ikke nok, eller

de kan skrabe sammen.

har man ikke mulighed for at gå i gang
med det samme, så er der til gengæld

Har I fået solgt jeres killinger? Det håber

mulighed for at få mere direkte hjælp fra

jeg, og jeg håber også, at vi kommer til

mentorerne. Der er masser af god energi

at se mange af dem på vores udstillinger

hos både mentorråd og mentorer, og de

rundt omkring i landet i den kommende

fleste oplever det som meget positivt at

udstillingssæson. Held og lykke med

kunne trække på erfarne folks hjælp gen-

dem – og ikke mindst held og lykke,

nem ordningen.

hvis I skal samle Topkatte-points eller
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Det var den sommer….
Så er sommeren snart forbi, hvis man
overhovedet kan sige der har været
nogen sommer, vejret har budt på lidt
af hvert og især regn i stride
mængder. Dette kan sikkert også ses
på jeres katte, mange har slet ikke
rigtigt været i sommerpels denne
sommer. Lad os nu håbe september
bliver mere tør og solfyldt.
Vi har overstået vores udstilling i
Ølstykke i august, det var som
sædvanligt en skøn udstilling med
mange katte. Der var god stemning i
hallen og på denne udstilling var der
mange udenlandske udstillere, især fra
Norge og Sverige. Det var skønt og se
nogle katte som ellers ikke plejer at
blive udstillet i DK, især var der
mange SIB på udstillingen, knap 30
katte.
Udstillingen bød også på andre højdepunkter. Minna Krogh bestod sin
eksamen med bravour og kan nu kalde
sig All round dommer. Et stort
tillykke skal lyde fra Darak med den
flotte eksamen. Og tak til alle Jer som
støttede op om Minna´s eksamen og
var så søde at tilmelde så mange katte,
så der var nok til hendes eksamen.

Det blev også en lidt vemodig dag om
lørdagen. Aase Nissen havde meddelt
os, at dette var den sidste udstilling for
hende som Fife dommer. Aase er jo
næsten indbegrebet af Darak, og en
meget højt respekteret dommer i både
ind og udland. Vi fik sagt pænt farvel
med en buket blomster og et billede
fra Darak, og Bette Lind overrakte
Aase en buket om søndagen fra Felis
Danica.
Personligt vil jeg sige tak til Aase for
hendes altid store hjælpsomhed over
for mig, jeg har kendt Aase i rigtigt
mange år og har haft den glæde at
sidde i bestyrelsen med hende i mange
år også.
Jeg har altid kunnet trække på Aase´s
hjælp i forbindelse med min post som
formand for Darak og det sætter jeg
virkelig stor pris på, og jeg ved også
jeg fremadrettet altid kan få gode råd
og vejledning fra Aase.
Vi kommer til at savne dig, men jeg
håber du stadig vil have lyst til at
komme og kigge på vores udstillinger.

Nu nærmer World Show sig snart. Det
er sidste weekend i oktober, og jeg
ved allerede, der er mange danskere,
der tager turen derned også mange
Darak medlemmer. Mange af os har
booket på samme hotel, og jeg er
sikker på, vi får nogle fornøjelige
dage dernede og får vist de rød /hvide
farver. Husk at medbringe flag og hvis
muligt alt andet i de rød/hvide farver,
så de dernede kan se vi er mødt
talstærkt op fra Danmark.
I ønskes alle alt mulig held og lykke
dernede, og jeg håber vi kan få lov til
at fejre nogle katte på vores udstilling
weekenden efter på vores udstilling i
Strøby.
Som sagt er vores næste udstilling i
Strøby første weekend i november. Vi
glæder os til at se jer til et brag af en
halloween udstilling. Der vil som
vanligt være præmier til bedst pyntede
bur lørdag og bedst pyntede bur
søndag, og man kan ikke vinde begge
dage. Der vil også være udlodning af
kradsetræer fra Active Cat´s begge
dage. Der vil også være en præmie
begge dage til bedst udklædte
udstiller.

Begge dage vil vi selvfølgelig også
have vores lotteri med mange flotte
gevinster. Der kan købes lodder på
udstillingen.
VI SES I STRØBY.........
I ønskes alle en god sensommer fra
Darak´s bestyrelse
Mette Usbeck
Formand for
Darak

DARAK afholder jævnligt
temamøder, som er åbne for alle
interesserede.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub
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beata.frohlich@darak.dk

Næstformand
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Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder
23. september 2017: Dyrlægeforeningens
seminar, Frederiksberg
18.-19. november 2017: International udstilling i Odense
13.-14. januar 2018: International udstilling i Aalborg
24. februar 2018: Ordinær generalforsamling
17.-18. marts 2018: International udstilling i Nyborg.
Lørdag alle racer; søndag KUN NFO

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Så gik den ”sommer” pludselig. Jeg
håber I nåede at få lidt fornøjelse ud
af den, så kort og kedelig som den
nu var. I det mindste har jeg kun
hørt
positive
meldinger
om
killingesalget, og jeg håber det er
fordi der atter er ved at komme
gang i det; ikke fordi der igen iår er
nedgang i antallet af registreringer
og dermed for få killinger til
rådighed.
Vores juni udstilling foregik i Vejle
og om søndagen afholdt vi i
samarbejde med Maine Coon
klubben i lighed med 2015
European
Maine
Coon
Championship. Det trak udstillere
fra mange forskellige lande og var
vældigt hyggeligt. Til marts 2018
laver vi et lignende arrangement i
samarbejde med Norsk Skovkatte
Ring, hvor vi på Nyborg udstillingen
sætter søndagen af til en særlig
udstilling kun for én race.
I juli var vi atter i på Landsskue i
Herning. Vi vidste denne gang på
forhånd at vi ville
blive placeret i Hal
C, som er både
stor og dejligt tør
og har fast tag.
Det
er
jo
altsammen meget
dejligt, men der er
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden
med Mobilepay eller
plastickort.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

ikke megen
landsskuestem-ning
over det. Der er da også en del, der
har været kede af placeringen. Vi
HAR hørt jer, og vi er bestemt ikke
uenige. Vi har endnu ikke holdt debriefing med Landsskuet, men vi
kommer selvfølgelig til at plædere
for at vi gerne vil retur i staldene, for
ellers er det bare en udstilling
ligesom så mange andre. Vi håber
at nå frem til forståelse med
landsskueledelsen, de plejer at
være lydhøre; men ingen tvivl om at
de har mere ud af at fylde staldene
med køer, der giver langt mere for
at stå der end kattene kan.
Pengeargumentet kan til tider være
svært at hamle op med, men det
skal ikke være uforsøgt.
Septemberudstillingen
foregik
i
Hedensted,
hvor
det
endelig
lykkedes at ramme et nyt segment
af publikummer og ved weekendens
slutning kunne vi konstatere at
antallet af betalende publikummer
var stærkt forøget i forhold til de
sidste par gange vi har været der.
I skrivende stund prøver vi stadig at
samle de sidste katte til Kattens
Dag i Plantorama butikkerne rundt
omkring i landet. Det plejer at være
en meget hyggelig dag, hvor vi
bliver passet godt med morgenmad
og frokost, og hvor man har
mulighed for at få en masse snak
med folk, man måske ikke lige ville
kunne
træffe
inde
på
en

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk
Stambogssekretær
Kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
Tlf. 4099 9578
stambog3-4@jyrak.dk

katteudstilling. Brug muligheden og
få skabt interesse for vores levende
og dejlige hobby.
Og hvad skal vi så lave resten af
året? Måske ses vi på World Show i
Holland?
Eller
måske
på
Dyrlægeforeningens
seminar
i
slutningen af måneden? Jeg ved
flere har bøvlet med tilmelding, den
er lidt kringlet, men hold ud! Man
KAN kæmpe sig igennem de mange
rubrikker, og jeg er sikker på det
bliver en lærerig dag, så kom hvis
du overhovedet har muligheden.
Novemberustilling i Odense, og der
satser vi på at være blevet klar til at
frigive JYRAK kalenderen 2018,
som vi allerede nu har forespørgsler
på :) Selv træffes jeg indtil midten
af oktober kun på mail, da Clau´s og
jeg endelig er nået til årets
sommerferie om få dage.
Hold jer varme og tørre i efteråret!
Så glæder vi os i bestyrelsen til at
se jer igen til nye, gode
indendørsarrangementer
rundt
omkring, mens dagene hastigt bliver
kortere og koldere, for en tid i hvert
fald....

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 20 66 01 19

Uldum: Linda Grøtner Nielsen,
licarini@profibermail.dk
Tlf. 29 80 00 93

Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00

Randers: Lykke Simonsen,
kreds-ls@kattekredsranders.dk Tlf. 22 71 53 69

Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 Herning: Tanja Trillinggaard
lmail@kattens-studiekreds.dk
05
Tlf. 25 38 89 84
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf.
Katterigodkendelser
Stamnavne
4871 7397, anette@jyrak.dk
Carsten Bircow Lassen
Kira Marseen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Sygdomskonsulent:
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
Tlf. 5180 5696
Susanne Wehnert, 8700
stamnavn@jyrak.dk
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Glimt fra sommerens udstillinger

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Forsyningstropper, stamnavne:
Kira Marseen
Østerby Alle 270
8310 Tranbjerg J
51 80 56 96
kira@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Vangen 38
6715 Esbjerg N
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
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Vedbæksalle 109
8700 Horsens
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
24 82 59 51
rene@jyrak.dk
Suppleant, entrekasse, junior handling
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, forsekretariat og ildsjæle
Lykke SImonsen
9310 Vodskov
22 71 53 69
lykke@jyrak.dk















































Så er vi i gang med planlægning
af endnu en ny udstillingsform.
I hvert fald på dansk jord.
Vi planlægger en fællesudstilling
med den danske TICA-klub,
Viking Kat.
På en eller anden måde, er vi
jo "konkurrenter". Personligt
har jeg aldrig følt trang til at
prøve at udstille i det regi.
Med de åbne døre i FIFe har
de danske TICA-registrerede
katte jo altid kunnet udstilles i
FIFe-regi til og med klasse 9/10.
Men da vi fik en henvendelse
fra Viking Kat om muligheden
for at lave et show sammen,
var bestyrelsen ikke længe om
at beslutte sig for at give det en
chance.
Planen er, at fællesudstilling skal
finde sted næste år (2018) på
vores oktoberudstillng.

Der har vi igen sat os på KFUMhallerne i Kolding, hvor vi jo som
bekendt har 2 haller.
Dvs TICA-kattene kan være i
den ene hal og FIFe-kattene i
den anden.
Derved undgår vi at evt
"forbudte" racer er på en FIFeudstilling.
Fra dommere, som har erfaring
med at dømme på disse "tværforbunds-udstillinger", har vi
kunnet indhente nogle hints om,
hvad der kan være af problemer,
f.eks. i forbindelse med de katte,
som er tilmeldt bedømmelser i
begge organisationer.
Der er ikke noget som tilsiger os,
at det er en dårlig og umulig ide.
Så - vi arbejder videre med
planen, og håber at vores
udstillere, tager godt imod dette
projekt, hvad enten de prøver
ekstramuligheden eller bare
benytter det kendte.
Og ikke mindst, at TICA-udstillerne får øjnene op for, hvor godt
FIFe's udstillingssystem er.
Her og nu er vi igang med at få
det sidste på plads til dette års
Halloween udstilling, håber at
se mange af Jer til året mest (u)
hyggelige udstilling.
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god mad!"
Det var et af de udsagn der kunne høres på sommerudstillingen i Brejning. Fulgt op med godt med billeder på Facebook. Og
det var super godt!
Stor tak til køkkenteamet bestyret af Kirsten Foldager og hendes altid trofaste sidekick Kim Hansen.
Tak til Inge Nord for elegant at jonglere mellem køkken, blive optaget til TV (Ramasjang, har I ikke set det, så find det på
DR.DK - det er hylesjovt) og Best In Show - uden hverken at blive stresset eller se svedt ud - godt gået!
Tak til Elin Bjerregaard, som trods næsten ingen forbindelse til "katteverdenen" kommer og giver en hånd med når Cafe
Katteklubben er åben.
Tak til Anneth Slott for at være fru overopvasker.
Og afslutningsvis tak til Dorthe Seierø der sammen med Inge Bonefelds søde mor klarede bestillingerne til bravour.
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Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 27 94 93 20
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626
Næstformand
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk
Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk
Bestyrelsesmedlem
Ulrike Wahl
Suppleanter
Robert Didriksen
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Det har været en trist sommer, som mest af alt har
budt på regn eller grå himmel.
I Racekattens bestyrelse har vi fået tiden til at
gå med at finde på et nyt tiltag. En ny Facebook
gruppe er blevet søsat. Den henvender sig til alle
med racekatte uanset klubforhold, opdrætter eller
kælekatte ejere.
Vi håber, at gruppen vil blive brugt flittigt som et sted, hvor vi kan dele vores
hverdag og erfaring, og at gruppen bliver opdaget af dem, der leder efter en
racekat og så kan hente inspiration fra denne.
Racekatten har været på Info show i Maxi Zoo Glostrup og Farum. Det var en
god oplevelse med mange besøgende, som stillede mange nysgerrige spørgsmål. En anden ting, vi arbejder med i Racekatten for at fremme kendskabet
til Racekatte og klublivet, er vores biblioteksmøder. I september går turen til
Hillerød bibliotek. Jeg håber på, det bliver lige så velbesøgt som de forrige har
været.
Jeg håber, at jeres killingekøbere vil gøre brug af det tilbud, Racekatten har
givet dem, så vi kan få flere nye udstillere i fremtiden. Det vil snart være rart at
se den nedadgående spiral vende til at dreje den modsatte vej. Klubberne kan
ikke gøre det uden jeres hjælp, så jeg håber, I opdrættere opfordrer alle jeres
killingekøbere til at melde sig ind i en klub, uanset om det er en hovedklub eller specialklub.
Vi har brug for medlemmer til mange forskellige typer opgaver på udstillingerne. Hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte os, hvis du ønsker at høre
lidt mere om de opgaver, vi har.
Vi har et godt sammenhold, når vi laver udstillinger, og vi hygger og har det
sjovt sammen. Om du er gammel eller ny opdrætter, eller er du kælekatteejer det gør absolut ingen forskel, vi kan rumme alle.
Det er vigtigt, at vi synes, arbejdet er sjovt i sig selv, da vi desværre ikke har råd
til at lønne folk. Men lønnen i sig selv er at være stolt af sit arbejde, når man ser,
at udstillingen har været en succes, og det har man været en del af.
Da vi har fået mange klager fra udstillerne over Herlev hallen igennem tiden,
har Racekatten har valgt at flytte juleudstillingen fra Herlev hallen til Albertslund hallen. Så håber vi på, at denne hal bedre kan leve op til vores forventninger.

www.racekatten.dk

I skrivende stund venter vi på nyt fra Hvidovre skøjtehal. Da der skal være VM
i ishockey til næste år, skal Hvidovre skøjtehal måske bruges som træningshal.
Så det er muligt at vores maj udstilling bliver flyttet, men da intet er endeligt
endnu, venter vi på at få et positivt svar, for vi vil så gerne tilbage til Hvidovre.
På Racekattens udstillinger i fremtiden vil det være muligt at gå før tid. Det vil
sige, at du ikke længere skal sidde til klokken 18-19 tiden, hvis katten ikke skal
deltage i Best in Show. Det vil koste 50 kr., og prisen er sat sådan, da vi ikke
længere kan sælge entrébilletter, når folk får lov til at gå. Der vil være nogle
regler for, hvornår man kan gå. Disse kan du læse om på vores hjemmeside.
Der er masser af aktivitet i løbet af efteråret. Se modsatte side, om der ikke
skulle være noget interessant for dig.
De bedste hilsner

Udstillingsudvalget:
Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk
Chefsteward
Lisette Siigaard Henriksen
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær & sponsorpræmier
Annette Søndergaard
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk

Pia

Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Medlemsmøder
Onsdag d. 4. oktober 2017, kl. 19.

Hvad er der sket i katteverdenen de sidste 5 år?
v/Felis Danicas formand, international dommer, Bette Lind
Af og til er det svært at holde styr på alt og holde sig helt opdateret.
Derfor har vi inviteret Bette til at hjælpe os med at blive “up to date”.
Se mere info på Racekattens hjemmeside.

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Pia Robdrup
Thomas Bondesen
Dorthe Bondesen

Onsdag d. 22. november 2017, kl. 19.

Katteopdrættets ABC (del 1)

v/Camilla Scharff
Går du rundt med en lille drøm om at blive katteopdrætter, men uden helt
at vide, hvordan man kommer i gang med det?
Så skal du med til dette møde!
Vi starter fra bunden – hvad skal man vide? Hvordan finder man
information? Hvad skal man bruge?
Se mere info på Racekattens hjemmeside.

Søndag d. 10. december 2017, kl. 13.

Racekattens Julefrokost

Husk at sætte kryds i kalenderen til årets hyggeligste begivenhed.
Se mere info på Racekattens hjemmeside.

Racekattens bestyrelse har fundet på et nyt tiltag.
Fra den 1. august har Racekatten fået endnu en gruppe på Facebook “Alle os
med Racekatte”.
En gruppe der primært skal være jeres gruppe. En gruppe hvor I kan dele
jeres hverdag med Racekatte.
Denne gruppe skal være et dejligt sted for alle, der ønsker at dele racekatterelaterede tanker, idéer, erfaringer, billeder fra hverdagen eller på show.
Man behøver ikke at være medlem af nogen klub for at være med.
Her kan også stilles spørgsmål, hvis du er interesseret i Racekatte.
Alle er velkomne - også huskatteejere!
Racekatten har stadigvæk sin anden FB gruppe “Racekatten - din hovedklub
i Felis Danica”, som primært er til det klubrelevante.

www.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 pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Adfærd
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk
Ammetjeneste
Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79

Øvrige konsulenter
Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

Hvor skal vi hen?
Dette spørgsmål er rejst i tidligere numre
af Kattemagasinet af Jørgen Billing
(2016, nr.4) og Charly Riis (2017, nr.2).
Spørgsmålet er væsentligt, for uden
klare mål bliver udviklingen præget af
tilfældigheder og hovsa-løsninger.
Af Andreas Munk-Madsen

Debatten er tiltrængt, for der er ikke

det er svært at nå på både 5 og 10 år.

formuleret mange langsigtede mål,

Men fordelen ved at formulere langsig-

hverken i danske klubber eller FIFe.

tede mål er, at så har vi taget nogle af
diskussionerne, inden problemerne plud-

De fleste ændringer, der vedtages i FD

selig bliver akutte.

og FIFe, er mindre justeringer, som ikke
har stor betydning for ret mange katte

Elite og bredde

eller mennesker. Det er glimrende,

Når vi sætter os fælles mål, skal vi gøre

at vi kan finjustere den eksisterende

os klart, at vi er lidt forskellige. Der er

organisation. Problemet er, at vi gør for

nogen, som udøver ”kattesport”. Som

lidt ved de store udfordringer. Over de

sportsfolk har de ambitioner om at vinde

sidste mange år kan jeg kun komme

BIS og WW. Nogle af os andre vil bare

på en stor forbedring: Internettet har

have nogle smukke, søde, sjove og sunde

markant forbedret kommunikation og

katte omkring os – og vi vil yde vores

informationsadgang. Hertil kan føjes to

beskedne bidrag til at bevare en gammel

mellemstore forbedringer: Ændringen af

husdyrrace. Disse formål er dog ikke så

udstillingskategorier og FDs diplomop-

indbyrdes modsætningsfyldte. Som i an-

drætteruddannelse.

dre hobbyer har vi brug for både elite og
bredde. Eliten skaber opmærksomhed

Der er behov for forbedringer. Vi står

og udvikling. Bredden giver rekruttering

over for udfordringer på mange områ-

og økonomi.

der: Sundhed, standarder og dommere,
demokrati og debat, forholdet til myn-

Målt på titler klarer eliten sig godt. Der

digheder, samt balancen mellem elite og

deles de sædvanlige titler ud, og der er

bredde.

endda kommet nye titler til. Det er bredden, det kniber med. Antallet af killinger
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Jeg vil her foreslå 5 mål, som vi kan stræ-

er halveret på 10 år. Det betyder på sigt

be efter inden for de nævnte områder.

færre avlskatte, færre opdrættere, færre

Lad mig med det samme sige, at målene

klubmedlemmer, færre udstillere og

er ambitiøse. Især når vi medtænker, at

færre katte på udstillingerne. Konse-

dette er en hobby. Så det kan være, at

kvensen er, at klubberne får dårligere

Du kan garanteret
ikke fange fuglen oppe
i det høje træ!
Ha, det er da
barnemad!

økonomi. Det bliver sværere at lave de udstillinger og
arrangementer, som vi plejer.
I FD har der været forslag om at rationere antallet af udstillinger. Jeg synes, det er for defensivt. Vi skal i stedet
arbejde for at udbrede racekattene i Danmark, som der
også står i klubbernes formålsparagraffer. Der er jo nok
danske familier, som gerne vil holde kat. Vi skal bare
have nogle flere af dem til at ønske sig en racekat.

Mål 1: Vi skal tilbage til 6000
stamtavler om året i FD
Charly argumenterer mod kliker, som udøver social
kontrol blandt opdrættere og derved begrænser udbuddet af killinger. Jeg synes også, at kliker er en uskik,
men det er svært for klubberne at forhindre. Jeg mener
i øvrigt, at det er efterspørgsel, ikke udbud, som skal

Man ved aldrig,
hvornår man får brug
for en sygeforsikring
S
Agria Dyreforsikring par 10%
lig
– den bedste dækning e nu *
hele livet
*på førs

te års pr

æmie

*Husk at sige at du har set denne
annonce. 10% rabat på første års
præmie i hele marts måned.

løse bredde-problemet.

Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer,
uanset alder

Strategien til at øge efterspørgslen efter racekatte skal

Vi skræddersyr dækningen, så den passer til
dine behov

bygge på samarbejde og alliancer. Vi skal vise vores katte mere frem. Dyrskuer og dyrenes dage i butikscentre
er glimrende anledninger. Disse begivenheder har den

Tegn forsikringen inden killingen er 4 måneder

– så får du ekstra rabat samt unik dækning

fordel, at arrangørerne sørger for at skaffe publikum.
Racekatte skal være mere synlige på nettet. I dag er
opslag om killinger spredt på et utal af killingelister,
FB-grupper og annonce-sites. Nogle steder står vores

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk
Kontakt os på 70 10 10 65.
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Buens Lynne, Laura, Leonora, Liva, Lorelei
og Lurifaks. 12 uger. I baggrunden deres
mor EC Buens Brynhilde, DM, NFO fs 09 23

racekatte inde mellem BYB-katte og

kendskab til de forskellige racer. Det

huskatte. Prøv i stedet at se på sitet

problem har vi altid måttet leve med.

”koebhund.dk”. Det er hamrende flot

Det nye er, at PER og SIA med søsterracer

og meget informativt, og når klubben

oplever det stærkere med de nye katego-

kontrollerer markedspladsen, er der et

rier. Fordelen ved de nye kategorier er en

stærkt argument for, at opdrættere skal

bedre afbalanceret konkurrence. Så det

være med i klubben.

er ikke en løsning at skrue tiden tilbage
til de gamle kategorier.

Hvor skal ressourcerne komme fra? Det
er klart, at vi ikke har nær så mange pen-

På langt sigt kan jeg se et meget større

ge som hundeverdenen. Men vi kunne

problem i form af race-forandringer. Det

starte med at samle de ressourcer, som

stærkeste eksempel er SIA, som i løbet

opdrættere og klubber i dag sender ud

af 40 år har ændret sig så meget, at der

i alle mulige retninger for at annoncere

er blevet plads til en ”ny” race, THAI,

killinger.

der nærmest kan beskrives som den
oprindelige SIA. Noget tilsvarende kunne

Dommere og standarder

ske med PER, hvis ikke pladsen som den

Jeg synes egentlig, at systemet med

moderate, harmoniske langhårskat al-

standarder og dommere fungerer

lerede var optaget af SBI og BLH.

rimeligt. Hvis der er markant forskel

16

på to katte, så fanger dommeren det i

Race-forandringer er et problem, fordi

de fleste tilfælde. Jeg anerkender det

race blandt andet er defineret ved at

eksempel, som Jørgen fremdrager, hvor

være stabil over for parringer. Altså, hvis

en erfaren dommer kan tage hensyn til

man parrer to katte af samme race, så

en orientalers alder ved bedømmelsen

skal afkommet også tilhøre racen. Derfor

af pelsmønsteret. Vi andre bliver også

bør en ordentligt defineret race også

meget bedre informeret, når vores katte

være stabil over tid. Men det kunne vores

dømmes af en dommer, der selv har

system med dommere og standarder

opdrættet racen.

ikke sikre i SIA-tilfældet.

Der er forskel på de enkelte dommeres

Jeg synes, dommerne gør det så godt,

DET SOM GØR RACEN

FANTASTISK

GØR DEN OGSÅ UNIK.
Royal Canin har altid taget hensyn til de
parametre, som gør katte forskellige:
alder, livsstil, følsomme områder...
Gennem de seneste 10 år har Royal Canin
udviklet et ernærings program udelukkende
forbeholdt racekatte.
Disse katte er alle unikke og fortjener alle et
unikt foder.
royalcanin.dk
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Buens Arnljot, Asbjørn, Aslak og
Atle. 8 uger.

de kan. Og vi har ikke for mange dom-

mere et bestemt udseende. I den situa-

mere. Så jeg tror, løsningen ligger i

tion giver indavl hurtigst resultater, men

standarderne. Disse kunne være meget

der er stor risiko for, at man samtidigt

mere præcise. Hvis Jørgens udsagn om

opformerer en eller anden sjælden reces-

sammenhængen mellem kattens alder

siv defekt. En nem løsning er gentest og

og kvaliteten af spotted-mønsteret er

avlsrestriktioner – for alle katte i racen.

væsentligt, så burde det stå i standar-

Så må racens ansvarlige opdrættere

den. Det skal ikke kun være en mundtlig

bøde for indavlernes uansvarlighed.

overlevering mellem et fåtal af dom-

Hvad værre er, så indskrænkes genpul-

mere.

jen, hvad der øger risikoen for, at nye
sjældne defekter dukker op.

Der er mange beskrivelser, som kunne
præciseres i standarderne. For eksem-

Et andet problem er, at de indavlede

pel, hvad menes med, at katten skal

kattes immunforsvar svækkes. Gennem

være stor? Det kunne være rart med et

generationer får kattene flere og værre

objektivt mål i form af kg eller cm. Sådan

infektioner. Ikke fordi de arver smitten;

er standarderne for hunde og heste

men fordi de arver et ringere immunfor-

udformet.

svar end deres forældres.

Mål 2: Mere præcise
standarder

Problemet med indavl bliver større og
større for hver generation, og det forværres af nedgangen i bestandstørrelse.
Der bliver skabt en genetisk flaskehals i

Sundhed

disse år.

Vores racekatte er – med enkelte undtagelser -rimeligt sunde. Sådan kunne

Alt det her står i lærebøgerne, og det

vi tro, det blev ved med at være, hvis vi

gentages i avlsanbefalingerne. Men vi

holdt racerne konstante og tog usunde

kan ikke vise, hvor meget problemet

katte ud af avl.

vokser, for vi kan ikke sætte tal på problemets størrelse. Dette kunne være det

Det langsigtede problem er indavl. På

første skridt mod at håndtere problemet

kort sigt oplever vi ulempen ved indavl,

med indavl.

når en lille gruppe opdrættere vil opfor-
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Viacutan® Plus

– giver blank pels og sund hud

Viacutan® Plus har den afbalancerede sammensætning, der giver en optimal
understøttelse af hudens funktion og som giver din hund eller kat blank pels.
I Viacutan® Plus kombineres essentielle omega-3 fedtsyrer fra fisk med
omega-6 fedtsyrer med højt indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø.
Desuden indeholder Viacutan® Plus naturlige antioxidanter i form af
ekstrakt fra rosmarin og gurkemeje.
Viacutan® Plus kan desuden fungere understøttende ved
hudproblemer og kraftigt hårtab.

SMARTPHONE
SCAN KODEN OG
LÆS MERE OM
VIACUTAN

Køb Viacutan® Plus
hos dyrlægen

Få flere oplysninger og
find forhandler på
www.bivet.nu/dk

Mål 3: Måling af den
effektive population i de
enkelte racer

lavet mange af. Vi er bare modstandere

Demokrati og debat

Vores position for 8 år siden var defensiv.

Demokratiet fungerer rimeligt i de dan-

Vi skulle argumentere imod ministeriets

ske klubber, men der er et problem i FIFe.

forslag. Jeg synes, at vi nu skal vælge en

Generalforsamlingen er ikke repræsen-

mere offensiv strategi. Vi skal stille krav

tativt sammensat i forhold til antallet

til ministeriet, og vi skal gøre det i samar-

af opdrættere. Reglen om hemmelig

bejde med andre interessenter: Kat-

afstemning forhindrer, at vælgerne kan

teværnsforeningerne og dyrlægerne. Et

kontrollere deres repræsentanter, hvilket

oplagt mål er mærkning og registrering

bryder med et fundamentalt princip for

af alle danske ejede katte.

af dårlige regler, men vi har ikke noget
imod, at nogle af reglerne for racekatte
også kommer til at gælde for huskatte.

repræsentativt demokrati.
Et endnu større problem er, at der
næsten ingen debat er på tværs af

Mål 5: Mærkning af alle
ejede katte

landegrænser i FIFe. Breed Councils var
et tiltag i den retning, men i nogle racer

Vores avlskatte er jo allerede mærkede,

fungerer de nærmest ikke.

men det vil gøre en stor forskel for
huskattene, og der er nogle oplagte si-

Det er nok svært at lave om på de eksi-

degevinster. Når en huskat alligevel skal

sterende spilleregler, men man kunne

hen til en dyrlæge for at blive mærket, vil

gøre noget nyt for at fremme debatten.

dyrlægen selvfølgelig foreslå vaccinering
og neutralisering.

Mål 4: Et fælles FIFe
tidsskrift

Kravet om mærkning har også den gode
egenskab, at det er et modsvar til de
fleste tiltag, som statsbureaukratiet kan

Et FIFe blad kunne både bringe officielle

finde på: ”Hvordan vil I kontrollere noget

meddelelser, nyheder og debat. Det

som helst, når I ikke kan skelne den ene

kunne fremme samhørigheden i FIFe.

kat fra den anden, og I ikke kan finde

Det kunne helt eller delvist betales af

ejeren?”

annoncer, og det behøvede måske ikke
være på papir. Et elektronisk magasin

Dette forslag er allerede ved at udkry-

kunne være tilstrækkeligt.

stallisere sig i debatten om en kattelov.
Det kunne være godt, hvis FD offentligt

Forholdet til myndighederne
For 8 år siden fik vi en forskrækkelse,
da den danske stat ville lave regler for
katteopdræt. Tiltaget var præget af en
hjerteskærende uvidenhed om praktisk
opdræt. Det visnede bort i en shitstorm
og et ministerskifte. Nu er det jo ikke
sådan, at vi i racekatteverdenen er
modstandere af regler. Dem har vi selv
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støttede det.

Det sidste farvel
til dit kæledyr
• Landsdækkende service
• Mere end 30 års erfaring
• Flest valgmuligheder til kæledyrsejerne
• Mindetekst skrevet på urnen
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Kære Andreas Munk Madsen,
Først og fremmest: tak for et dejligt

(La Perm) – denne er udarbejdet i den

lav status set i forhold til hunden. Des-

konstruktivt indlæg.

reviderede skabelon.

værre har der været meget klare udmel-

Jeg tror godt jeg kan sige, at der ikke er

Måling af den effektive population i de

ikke til at ske på nuværende tidspunkt.

nogen i klubberne eller forretningsud-

enkelte racer er bestemt også et interes-

Derfor skal man selvfølgelig ikke holde

valget, der ikke bakker helhjertet op om

sant projekt, og jeg ved, at der er gang i

op med at arbejde for sagen, men pt er

din målsætning nr. 1 – 6000 stamtavler

dette arbejde i Felis Danicas avlsråd, så

der ikke politisk vilje, selvom forslaget

om året. Der arbejdes på mange fronter

det kommer vi forhåbentligt til at høre

støttes af alle dyreværnsforeninger og

for at få skubbet os i den retning og jeg

meget mere om.

katteregistre. Felis Danica går ind for, at

dinger fra ministerielt hold: det kommer

ved, at der fra mange sider gøres en stor

alle katte skal være mærkede, men vi ser

indsats for blandt andet at arrangere

Et fælles FIFe tidsskrift er et andet af

også, at der kunne være en risiko for, at

racefremvisninger, men dit forslag om

dine forslag. Vi har i dag en FIFe hjem-

kravet kun kom til at gælde stambogs-

en fælles portal synes jeg er meget in-

meside som faktisk opdateres ganske

førte katte – og så har det ikke nogen

teressant, og den vil jeg gerne udforske

regelmæssigt med nyheder. Debat er

effekt udover at skabe ekstra omkostnin-

nærmere sammen med forretningsud-

der ikke noget af her, den finder sted i

ger for racekatteopdrættere.

valgets øvrige medlemmer.

andre elektroniske fora, og jeg kunne
sagtens se for mig, at det kunne tilføjes.

Der er nok at arbejde med, og det er

Med hensyn til standarderne, så bør det

Jeg er dog sådan indrettet, at jeg tror

godt at få summeret op engang imellem,

være en opgave for specialklubberne /

på, at vejen frem er gennem vores Breed

og i FU er vi altid glade for at modtage

opdrætterne. Det er her, kompetencerne

Councils, ikke mindst fordi strukturen

forslag – selvom vi ikke kan love, at alle

for alvor findes, og faktisk udarbejdede

er der og kan bruges her og nu. Det, der

blive ført ud i livet.

FIFes dommerkommission for nogle år

mangler, er vilje fra opdrætterne til at

siden en ny skabelon til standarder, der

kaste sig ind i kampen – og det er ikke

netop gav mulighed for at udbygge stan-

de danske opdrættere, jeg her refererer

darderne med langt flere detaljer. Pro-

til. Tværtimod er danske opdrættere vel

blemet var blot, at kommissionen havde

repræsenterede i mange Breed Councils,

tænkt sig, at det var kommissionen, der

mens det er svært at tiltrække opdræt-

uden korrektur fra anden side, alene

tere fra andre lande. Men et review af

skulle revidere standarderne, og derfor

standarder kunne måske bruges som

faldt deres forslag. Man kunne sagtens

lokkemad til at tiltrække medlemmer. Et

forestille sig, at der kunne sættes ord

elektronisk FIFe magasin kunne så være

på en race, som trak den i den forkerte

et sted, hvor Breed Councils kunne kom-

retning. Men aftalen blev, at alle nye

munikere ud om deres arbejde. Jo, der er

standarder skulle følge den skabelon,

muligheder i det forslag også.

og at der selvfølgelig var mulighed for at
arbejde med de enkelte racers standard i

Mærkning af alle ejede katte kunne helt

samarbejde med Breed Councils. Derfor

klart medvirke til at højne kattens status,

kan jeg kun opfordre til, at man tager

og det er én af de ting, der er vores helt

den opgave på sig blandt opdrætterne.

store mål, for der er ingen tvivl om, at i

Man kan fx se standarden for LPS/LPL

mange sammenhænge har katten stadig
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Bette Lind

Nyt fra Felis Danica

Konflikter – eller hvordan
behandler vi hinanden og
vores kunder?
En af de ting, der fra tid til anden fylder

Konflikter mellem opdrættere handler

rigtigt meget, er sager, der omhandler

typisk om manglende enighed om de

konflikter mellem medlemmer, eller mel-

aftaler, der er indgået – forskellig opfat-

lem medlemmer og deres kunder.

telse af hvilke restriktioner, der er lagt

Af Bette Lind, Formand, Felis Danica

på en parring, eller på salg af killinger
Hvilke muligheder har vi som organisa-

efter en avlskat, man har købt. Den slags

tion for at håndtere sådanne konflikter?

konflikter undgås nemmest ved at sikre,

Det afhænger i høj grad af hvilken type

at kontrakter er krystalklart udformet,

konflikt, der er tale om, og hvor længe

og helst med en værdisætning af de

konflikten har stået på.

enkelte elementer. Sætter sælger fx krav
om at få et antal parringer fra en solgt

Mange sager handler om misforståelser

hankat, kunne man synliggøre værdien

og manglende forventningsafstemning.

ved at prissætte disse, og så give køber

Er der tale om en handel mellem 2

mulighed for at frikøbe sig fra aftalen. Er

opdrættere, der er kørt af sporet, så kan

der restriktioner på, hvor hankatten må

deres klubber måske hjælpe, men det

parre, så sæt et bodsbeløb ind, som skal

kan også være en idé at prøve at bringe

erlægges, hvis aftalen ikke overholdes.

mæglerordningen i spil. Her kan man få

Men aller helst: lad være med at sætte så

en uvildig rådgivning og en medspiller,

mange begrænsninger ind – til syvende

der forsøger at finde frem til den løsning,

og sidst har køber jo købt og betalt for

der bedst tilgodeser begge parters be-

katten.

hov. Det er ikke altid, man selv kan se en
løsning, når først man er kommet i kon-

Foderværtsaftalen kan også giver pro-

flikt – man er ofte tilbøjelig til at mene,

blemer. Igen handler det om at synlig-

at ens eget synspunkt er det endegyldigt

gøre for begge parter hvad indholdet af

rigtige, og her kan mægleren måske

aftalen betyder, og hvilke muligheder,

rokke lidt ved begge parters holdninger,

der er for at løse eventuelle konflikter,

sådan at løsninger begynder at komme

der måtte opstå. Sætter man en hankat

til syne. Mæglerordningen kan kun an-

ud på en foderværtsaftale bør det klart

vendes, hvis begge parter er medlem af

fremgå hvor mange parringer, der er tale

en hovedklub under Felis Danica.

om, at katten skal ”levere”, og inden for
hvilken tidshorisont. Hvor skal parringer-
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Amulet von Gott, PER f 03
opdrætter og ejer
Nanna & Fl. Mikkelsen

ne foregå? hvis hos foderværten, hvem

ikke er en del af eller har forladt den or-

har så ansvar for hunkatten under besø-

ganiserede katteverden, og derfor ikke er

get? Hvem betaler for hendes foder og

i stand til at levere den lovede stamtavle.

grus? Eventuelle dyrlægeregninger? Skal

Det er ikke noget, vi umiddelbart kan

hunkattens ejer konsulteres før dyrlæge

hjælpe med – men vi prøver alligevel, for

tilkaldes, og skal der bruges en bestemt

det kunne jo være, at vi kunne overtale

dyrlæge? Skal der leveres omparringer,

opdrætteren til at melde sig ind i en klub,

og i hvilket omfang? Der bør også tages

så ikke køber skal sidde med en dyrt købt

stilling til hvad man gør, hvis hankatten

huskat i stedet for den ægte vare, som

mistrives med at være fertil, eller ikke er

forudsætter en stamtavle. Det er som

til at leve sammen med på grund af larm

regel kælekattekøbere, der ender i den

og strinteri. Er der tale om en hunkat,

situation, og det er rigtigt trist, både for

bør der ligeledes være en klar aftale om

dem og for vores alles omdømme.

hvor mange kuld, der skal leveres, hvilken tidshorisont der arbejdes med, hvem

Salg af syge dyr er naturligvis ikke tilladt.

der betaler hvad, hvis der opstår sygdom

Det fremgår tydeligt af Felis Danicas

under graviditeten, eller hos killingerne,

regler, og der er selvfølgelig ingen, der

hvem sørger for mad og grus til de ekstra

med fuldt overlæg ville sælge en syg kat.

beboere, og i hvilken grad skal foder-

Men – der er jo desværre en del ting, der

værten stå til rådighed i forbindelse med

kan opstå hen ad vejen, og her kommer

salg af killingerne. Forventes værten at

så diskussion om hvorvidt sygdommen

lukke sine døre op for potentielle købere

skyldes forhold hos sælger eller hos

og beværte disse, så bør der måske være

køber. Købeloven siger, at man som

aftalt en kompensation for den anvendte

udgangspunkt placerer bevisbyrden hos

tid. Der er rigtigt mange ting, der bør

sælger de første 6 måneder, mens det

tages med i betragtning ved sådanne

de næste 18 måneder er køber, der skal

aftaler – og hvis man kan indskrive

løfte bevisbyrden og sandsynliggøre, at

konfliktløsning i aftalen fra start, er man

katten havde sygdom med hjemmefra.

kommet langt.

Med nogle sygdomme er der en klar
arvelighed, og her er der ikke så meget
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Et problem, der selvfølgelig aldrig burde

at snakke om – sælger bliver nødt til at

opstå, er det med manglende leverance

tage ansvar for sit opdræt, hvilket typisk

af stamtavle, for vi ved jo alle, at stam-

vil sige at tilbyde køber en erstatningskat

tavlen skal følge katten, uanset om den

eller pengene retur – og det er købers

er solgt med forbehold og på afbetaling.

valg, om man vil acceptere en erstat-

Er situationen den, at stamtavlen af en

ningskat: har man først mistet tilliden

eller anden grund ikke er leveret, når kat-

til et opdræt, skal man ikke påtvinges

ten skal flytte hjemmefra, kan opdrætter

en kat fra samme katteri. Giv pengene

altid fra sin klub bede om en bekræftelse

tilbage, og få sagen lukket – det er som

på, at stamtavlen er bestilt og give køber

regel i alles bedste interesse. Handler det

dette med, og så levere stamtavlen, så

om infektionssygdomme er det straks

snart den er klar. Det skaber sjældent

sværere at påvise, hvor infektionen

problemer. Det viser sig dog ofte, at så-

kom fra. Snakker vi om FIP er der visse

danne sager involverer opdrættere, som

indikationer af at arvelighed kan spille

Nyt fra Felis Danica

ind – ikke på om katten bliver smittet

igen ofte bedst at gå aktivt og positivt

Er der tale om overtrædelse af reglerne,

med Corona virus, men om virus muterer

ind i sagen for at få den lukket i mindelig-

kan Forretningsudvalget komme på

til FIP hos katten og Forbrugerklagenæv-

hed. Det er under alle omstændigheder

banen. Men vi står faktisk ganske tit i

net har i mindst én sag taget arvelighed

væsentligt, at man som opdrætter tager

den situation, at vi ved, hvad vi gerne

for givet i forbindelse med en afgø-

en positiv dialog med eventuelle klagere,

ville gøre, men reglerne giver os ikke

relse. Som opdrætter bør man tage sit

så man undgår en eskalerende konflikt.

mulighed for at gribe ind. Det giver så

omdømme i betragtning – er det prisen

frustration, både hos os, og hos den

værd at tage en diskussion med køber?

Det er også vigtigt, at vi som opdrættere

køber, som vi ikke kan hjælpe – eller hos

eller er man igen bedst tjent med at tage

er åbne overfor positiv dialog med vores

den opdrætter, som uretmæssigt bliver

ansvaret på sig og lukke sagen? Det er

kollegaer, og at vi ikke peger fingre eller

indklaget af en køber: det sker nemlig

klart min overbevisning.

hænger folk ud, hvis der er sygdom i en

også.

katteri – det kan ske for os alle. Det bliver
Hvis køber er forbruger (kælekattekø-

først til et seriøst problem, hvis man

Summa summarum: konflikter kan ikke

ber), foreligger muligheden for at køber

ikke ser i øjnene, at man har problemer

altid undgås – men dialog, åben og po-

kan henvende sig til Forbrugerklage-

og ikke gør hvad der skal gøres for at

sitiv, kan være med til at begrænse dem,

nævnet, og vi ved fra tidligere sager,

komme dem til livs. Så tilbyd hellere at

og har man et ansvar som opdrætter bør

at det er særdeles dyrt at tabe en sag

hjælpe. Det kan alle få brug for.

man, for sin egen skyld og for vores sam-

her. Opdrættere, der er medlem af en

lede anseelse som organisation, tage sit

hovedklub under Felis Danica, har pligt

Klubbernes bestyrelser går ofte ind og

ansvar på sig, selvom det kan koste på

til at følge afgørelser fra Nævnet. Så hvis

prøver at hjælpe, når konflikter opstår,

den korte bane.

ikke opdrætter har en klar sag, så er det

og de kan henvise til mæglerordningen.
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Avlsrådet i 2017
Felis Danica har et Avlsråd, som ikke alle
opdrættere nødvendigvis kender så godt,
og derfor vil vi gerne præsentere, hvad vi
laver for Felis Danicas klubber og deres
medlemmer.

Af Birgit Hartoft, avlsrådsformand

Avlsrådet er faktisk en temmelig gammel

opdrættere og stambogsfører med kor-

institution, og dets rolle har ikke ændret

rekt registrering af importerede katte,

sig: Dets formål er at stå opdrætterne

svare på spørgsmål omkring helbred

bi med råd og vejledning i spørgsmål

og sygdomme og at hjælpe opdrættere

om avl og registrering, og hjælpe dem

med at udarbejde avlsprogrammer. I de

med at navigere igennem FIFes og Felis

senere år er der kommet en ny opgave:

Danicas regelsæt.

At udarbejde anbefalinger med generelle
eller racespecifikke anbefalinger om

Avlsrådet står direkte under Felis Danica,

arvelige defekter og sygdomme samt

og er fælles for alle klubber. Avlsrådet

test for disse.

består af 5 medlemmer: en formand, en
kontaktperson og tre øvrige medlem-

Importer

mer, og vi prøver på at sikre os, at alle

Det er ikke altid helt nemt at gennem-

udstillingsgrupper er repræsenteret. Det

skue stamtavlerne på importerede katte,

lykkes ikke altid, men for tiden har vi da

og slet ikke hvis de kommer fra andre

repræsentanter for langhår, semilanghår

organisationer end FIFe, da andre organi-

og korthår i rådet.

sationer ikke bruger samme notation til
registrering af farve og race som FIFe. De

En forudsætning for at kunne indvælges i

kan også have andre regler for racekryds,

avlsrådet er, at man har en solid erfaring

og hos nogle skriver opdrætterne selv

som opdrætter, så man har fået indblik

deres stamtavler, som så skal attesteres,

i både lys- og skyggesiderne af avl og

hvis katten skal overføres til en anden

opdræt. Vi tilstræber også altid at have

organisation som f.eks. FIFe.

mindst et medlem med solid genetisk
viden. Har vi brug for yderligere eks-

Det kan give opdrættere en del hoved-

pertise, trækker vi med glæde på Felis

brud, og her kan avlsrådet stå bi. Et

Danicas pulje af dygtige folk, herunder

eksempel kan være, at opdrætter ønsker

også tidligere medlemmer af avlsrådet.

at importere en ny kat til sit opdræt,
men stamtavlen indeholder racekryds
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I de år, jeg har været formand for

indenfor de seneste 3 generationer, og

avlsrådet, har vores arbejde primært

i FIFe betyder det, at katten ikke kan

fordelt sig på 3 opgaver: At hjælpe

registreres som den ønskede race, i hvert

fald ikke uden at blive fremstillet i klasse

har oparbejdet en relativt høj grad af

13b på en udstilling , hvor en dommer

indavl, en indavl som sikkert slet ikke kan

ser på, hvor racetypisk katten er.

ses på en almindelig stamtavle med 4
generationer, da indavl ikke forsvinder,

Et andet eksempel kan være, at stam-

selvom den f.eks. ligger 4 eller 10 gene-

tavlen på en importeret kat har nogle

rationer bagude.

kryptiske farvebetegnelser, som selv
vores efterhånden meget erfarne stam-

Det kan være meget svært og fuldstæn-

bogsfører ikke kan gennemskue, og så

dig uoverskueligt at tackle den slags

kontakter hun avlsrådet, som forsøger

problemer alene. I den situation er det

at udrede trådene og evt. indhente

bedste, man kan gøre at slå sig sammen

yderligere information fra den eksporte-

med nogle ligesindede opdrættere og

rende klub. Eller en opdrætter kontakter

henvende sig til avlsrådet med forslag

avlsrådet direkte med information om en

til et avlsprogram. Jeg skriver med vilje,

planlagt parring, hvor stamtavlen viser

at det er en god ide finde nogle andre

sig ikke at overholde FIFes krav.

opdrættere, man kan samarbejde med,

GIC Stjärnvik’s Kisses of Fire, JW, BUR b.
Ejer: Anne Marie Bjelke. Foto: Kajs foto

for det er ikke et lille job at gennemføre
Det er avlsrådets opgave at hjælpe og

et avlsprogram, og det kan være rart at

støtte opdrættere, så de undgår at købe

have støtte og deltagelse af andre end

’katten i sækken’ og stå med en sikkert

en selv.

dejlig kat, som på grund af stamtavlen
ikke kan bruges i deres avl, men kun

De avlsprogrammer, vi har været inde

være kælekat. Derfor kan vi kun anbefale

over, har handlet om racekryds, f.eks. at

opdrætterne at kontakte avlsrådet,

parre en huskat ind i ens linjer eller en

inden beslutningen om at importere en

kat af en anden race, som har en bedre

killing til avl er endeligt taget.

helbredsstatus og en type, der minder
om ens egen races. Allernemmest er

Avlsprogrammer

det jo at finde nogle katte af egen race i

Til tider kan en eller flere opdrættere af

Langtbortistan og importere dem, men

en race opleve, at de render ind i proble-

man skal være MEGET sikker på, at man

mer, der koster deres katte eller endda

importerer tilstrækkeligt sunde og ube-

killinger livet i en ung alder, eller giver

slægtede katte, for at det kan gøre den

dem livsvarige men. Vi har alle hørt om

ønskede forskel. Nogle racer stammer

nogle af dem, f.eks. nyredefekten PKD

alle tilbage fra de samme få katte, uanset

eller hjertedefekten HCM.

hvilket land de kommer fra. Ligeledes er
der set eksempler på, at opdrættere har

Et andet problem kan være, at man

troet, at de har købt nyt blod til lan-

opdrætter en race med en meget lille

det, og har man så kigget tilbage forbi

aktiv avlspopulation, og skal man holde

stamtavlens første 4 generationer, har

sig indenfor den tilgængelige popula-

det f.eks. vist sig at være danske linjer,

tion, risikerer man en høj grad af indavl,

der har ligget bag. Kan man finde en kat,

hvilket hurtigt vil kunne give problemer

der er overvejende ubeslægtet med det,

med arvelige sygdomme, eller proble-

man har, behøver man ikke at udarbejde

mer med lav fertilitet og høj killingedø-

et avlsprogram med avlsrådets bistand

delighed. Man kan også arbejde med en

og løbende hjælp, men ønsker man råd

race, som er blevet opdrættet gennem

og vejledning, vil avlsrådet naturligvis

mange, mange år, og derfor med tiden

altid gerne være behjælpelig.
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Er der derimod tale om racekryds,

kan bruge i sin planlægning af avlspro-

SKAL avlsrådet iflg. Felis Danicas regler

grammet.

godkende og overvåge et avlsprogram.
I praksis foretrækker vi at være med fra

Avlsrådet udbeder sig desuden en frem-

starten af udarbejdelsen af avlsprogram-

driftsrapport på igangværende avlspro-

met, netop for at kunne hjælpe opdræt-

grammer en gang om året, men står

ter uden om fælder, som opdrætter

naturligvis altid til rådighed, hvis der er

måske ikke selv kan få øje på.

spørgsmål, eller hvis der er behov for justeringer af avlsprogrammet undervejs.

Avlsprogrammer er tålmodighedsarbejde. Ofte betyder indparring af

Avlsanbefalinger

huskatte eller katte af andre racer, at det

Det er kun 2½ år siden, at Felis Danicas

racetypiske look ryger ud af vinduet i en

ForretningsUdvalg (FU) bad avlsrådet om

generation eller tre. Desuden tager det

at udarbejde anbefalinger for de enkelte

også et par generationer at vurdere, om

racer. Initiativet udsprang fra FIFes krav

udparringen giver det ønskede resultat

om et styrket fokus på test for forskellige

helbredsmæssigt. Derfor løber avlspro-

lidelser, noget som er blevet mere til-

grammer ofte over 3 generationer, evt.

gængeligt indenfor det seneste årti. FIFe

endnu længere.

har nogle krav vedr. helbred og tests; vi
kender fra gammel tid attesten for nav-

Ved udarbejdelsen af et avlsprogram,

lebrok og kryptorkisme, men med årene

skal der ikke bare tages højde for ens

og den større veterinære viden der er

egne kattes problemer, der skal også

kommet til, er kravene også blevet flere.

tages højde for evt. problemer, som

Derfor ønskede FU, at avlsrådet skal ud-

udparringskatten(e) måtte have. Det

arbejde anbefalinger, som opdrætterne

betyder, at der skal laves nogle tests.

kan læne sig op af, hvis de har behov for

Skal man f.eks. finde en eller flere katte

det. De anbefalinger handler om områ-

at parre ind for at nedbringe HCM-fore-

der, hvor der er konstateret problemer

komsten i ens race, skal man naturligvis

indenfor racen, og som man bør være

være sikker på, at de katte, man parrer

opmærksomme på i sin avl. Nogle kan

ud til, ikke har HCM. Man bør generelt te-

man teste for, men det er ikke altid tests

ste sin udparringskandidater for de mest

giver så meget sikrere viden, så derfor

udbredte arvelige sygdomme, så man

skal anbefalingerne også omhandle,

ikke risikerer at importere en ny sygdom

hvornår det kan give noget at teste, og

til sin race.

hvornår man bare bidrager til dyrlægernes privatforbrug. Andre problemom-

En anden ting, man skal tænke på, er,

råder kan man måske slet ikke teste for.

hvad man gør med afkommene i avls-

Under alle omstændigheder bør man

programmet, både dem man ønsker at

som opdrætter være opmærksom på

bruge i videre avl, og dem man absolut

sin races udfordringer, og omhyggelig i

ikke ønsker skal gå videre. Bl.a. skal man

selektionen af sine avlsdyr.

sikre sig, at de ’overflødige’ afkom bliver
neutraliseret og ikke går i avl ved et

Der er problemområder, som er gene-

uheld.

relle for alle katte, som f.eks. navlebrok
og kryptorkisme, men der er også
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Avlsrådet hjælper gerne med udarbej-

problemer, som har ramt nogle racer

delse af indavlskoefficienter, som man

hårdere end andre igennem tiden.

Amatyst PER f 03 62 . Ejer og opdrætter Nanna Mikkelsen

Nogle problemer har opdrætterne fået

nere kalenderne for både en specialklubs

nedbragt over årene, men så dukker der

bestyrelsesmedlemmer og avlsrådets

andre problemer op, eller andre racer

medlemmer, så vi kan mødes og tale om

begynder at få nye problemer.

emnet. Men vi har da fået udarbejdet
anbefalinger for et mindre antal racer,

Derfor besluttede avlsrådet at lave en

og vi arbejder støt videre på at etablere

oversigt over alt, hvad man kunne kalde

anbefalinger for de resterende racer.

’generelle’ anbefalinger, som også indeholder noget om, hvad man genetisk

Avlsanbefalingerne, både de generelle

skal være opmærksom på ved avl, som

og de racespecifikke, kan ses på Felis Da-

f.eks. risikoen ved matadorhanner. Ved

nicas website under Opdræt > Avlsanbe-

siden af er Avlsrådet ved at lave en serie

falinger, hvor man også kan finde en kort

racespecifikke anbefalinger, som FU har

vejledning om avlsprogrammer.

ønsket.
Reglerne for avlsrådets arbejde, avlsråVi er desværre ikke nået så langt med de

dets sammensætning og forretnings-

racespecifikke anbefalinger, så at anbefa-

orden kan ses på Felis Danicas website

linger for alle racer er færdige. Det skyl-

under Organisation > Avlsråd

des, at vi helst vil lave dem i samarbejde
med de enkelte specialklubber, og det

Avlsrådet kan kontaktes på e-mail: avls-

kan være lidt af en udfordring at koordi-

raad@felisdanica.dk
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En heldig
gæst
H

vis man bestiller et bord til 13 på

var ligeglad med sådan noget tøjeri. Han

den meget berømte Savoy Grill i

rejste sig og gik som den første – helt

London, bliver selskabet forøget

ubekymret om sin fremtid. Efter han

med en uinviteret gæst: En 1 meter

vendte hjem til Sydafrika ramte skæbnen

høj træskulptur af en kongelig sort kat,

ham kort efter, da han blev skudt og

kaldet Kaspar

døde.

Denne tradition stammer fra 1898, efter

Siden da har Savoy ikke tilladt et mid-

at en uheldig sydafrikansk gæst Woolf

dagsselskab med kun 13 gæster og har

Joel holdt middagsselskab med 13 gæ-

tilføjet en gæst nr. 14. Til at begynde

ster. Alle hans gæster kendte overtroen

med var det en medarbejder, men i

om, hvordan det ville gå den, der rejste

1920 blev Kaspar bestilt af hotellet og

sig først fra et middagsbord, hvor der

skabt af kunstneren Basil Ionides. Han

var 13 personer til stede, men Woolf Joel

har været den 14. gæst lige siden.

KatteMagasinet søger
annoncekontakt!
Vi mangler en kontaktperson til vores annoncører i Katte-

prisliste, så du ikke hverken behøver at vide noget særligt

Magasinet. Det er ikke en super tidskrævende funktion, da

om bladproduktion eller forhandle priser med annoncører-

alt kan foregå pr. mail præcis når du har tid til det – men det

ne. Du skal sørge for, at vores faste (og nye) annoncører får

kræver, at du også har lyst til at finde på mulige annoncører

afleveret materiale til kommende numre inden deadline 4

og skrive til dem med informa-tion om vores blad, læsere

gange årligt, og at kassereren får besked om annoncørernes

og målgruppe, så vi forhåbentlig kan få nye annoncører til

bestillinger, så de kan få sendt fakturaer.

bladet, ligesom vores faste annoncører skal kontaktes med

Hvis du har lidt tid til overs – morgen, middag eller aften

jævne mellemrum for at få nyt materiale tilsendt.

– og kunne tænke dig at hjælpe KatteMagasinet med at få

Du skal være bindeled mellem annoncører, kasserer (som

annoncører, så kontakt den ansvarshavende redaktør Bette

skal fakturere annoncørerne) og layouter (som skal mod-

Lind pr. mail på formand@felisdanica.dk – vi glæder os til at

tage det tryk-klare materiale til bladet). Der ligger selvfølge-

høre fra dig!

lig nogle beskrivelser af specifikationer til materialet og en
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REX og Sphynx
Klubben
fylder 25 år
I marts 1992 tog Susanna Toldi Bugge
initiativ til at starte en specialklub for rexog sphynxkatte

Udarbejdet i samarbejde med John Bøwes,
sekretær i Rex og Sphynx klubben.
Billederne i artiklen er alle samlet af John
Bøwes.

Den 28. marts var der stiftende general-

E.T-katten på grund af dens hoved. DRX

forsamling i Ebeltoft, hvor klubben fik

har et andet krølgen end CRX, hvorfor en

navnet ”Rex & Sphynx Klubben Dan-

krydsning af disse racer giver katte med

mark”, og Susanna blev valgt til formand

normal pels.

.Susanna Toldi Bugge lagde gennem
mange år, til hun valgte at træde tilbage

German Rex ses første gang i sommeren

i 2013, et stort arbejde i at opbygge en

1951 i Berlin-Buch. Også den har en sil-

velfungerende klub. Hun opdrættede

keagtig blød kort pels med en tendens til

under stamnavnet Bodwin, og selv om

at være bølget – men med mere pels end

hun nu er stoppet som opdrætter, ser vi

de foregående. GRX har samme krølgen

stadig hende og hendes katte på udstil-

som CRX.

linger.
La Perm stammer fra Dalles Oregon i
Racerne

1980’erne. Pelsen er enten blødt bølget,

Klubben repræsenterer følgende 8 racer:

krøllet eller består af små slangekrøller

Cornish, Devon, German, La Perm og

og ligner en uglet permanent. La Perm

Selkirk. Derudover er der Sphynx, Don

findes i en korthåret og en semilanghåret

Sphynx og Peterbald. Selkirk er, som den

variant.

sidste race, endelig godkendt i FIFe så
sent som 2017.

Selkirk Rex stammer fra Montana, USA.
Katten findes både i en langhåret og

Susanna Toldi Bugge. Klubbens første
formand
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Cornish Rex ses første gang i 1950 på en

korthåret version. Det krøllede stammer

gård i Cornwall, deraf navnet. Katten har

fra en autosomal dominant uldent rex

ingen dækhår – kun den meget bløde

hår abnormalitet (ADWH), som er karak-

bølgede underuld.

teriseret ved tæt krøllede hårskafter.

Devon Rex ses første gang i Buckfast-

Sphynxkatten nedstammer fra kort-

leigh Devon i 1959. Den har 3 slags pels:

hårede huskatte. Det første eksemplar

kort bølget underuld, uden hår eller

dukkede op 1963 i Ontario, Canada.

med dækhår. Den kaldes nogen gange

Yderligere tre hårløse killinger blev i

Godt humør når vi mødes på udstilling

1978 fundet i Torontos gader. To af disse

Landsforeningen Felis Danica (herigen-

blev sendt til Holland og blev starten

nem Federation Internationale Feline,

til opdrættet af den ”europæiske”

FIFe), og som arbejder i overensstem-

Sphynxkat.

melse med disses regler og vedtægter.

Don Sphynx findes første gang i den rus-

Klubbens funktion er at give opdrætter-

siske by Rostov i 1987. Også den findes

ne af racerne en mulighed for at udveksle

med små fine dun, små korte hår som

erfaringer og samarbejde om opdræt.

velour, eller lidt længere hår på visse

Man kan kontakte klubben f. eks. om,

steder af kroppen.

hvor der er mulighed for at finde egnede
hankatte til parring. Klubben udarbejder

Peterbald stammer fra Sankt Petersborg,

informationsmateriale og afholder gerne

Rusland i 1995. Den findes også med

en specialudstilling om året i skiftende

flere slags hår. Hårløs: En helt nøgen kat,

klubber. På grund af krisen har klubben,

med meget lidt eller slet ingen pels eller

ligesom såvel hovedklubber og de andre

katten har et tyndt lag af blød pels, som

specialklubber, oplevet en stor nedgang

maximalt har en længde på 2 mm. Den

i antallet af medlemmer. Klubben har

kan også have et tyndt lag af bølgede,

også medlemmer fra lande, hvor racerne

ru hår over hele kroppen. Pelsen er over

er meget mere populære end i Danmark,

2 mm. lang. Og til sidst katten har pels

f.eks. Sverige.

Specialklubbens nuværende formand Jakob
Vedel

– altså enten en almindelig kort eller
semilang pels uden underuld.

Klubben har både en hjemmeside http://
www.rexsphynxklubben.dk og en

En mere udførlig racebeskrivelse af de

Facebook-side

enkelte racer kan ses på klubbens hjemmeside.

Jubilæumsudstilling
Den 22. feb. holdt klubben en jubilæ-

Klubben

umsudstilling i samarbejde med Kat-

Klubben er den eneste racespecifikke

teklubben i Køge. Denne udstilling var en

klub i Danmark, der er anerkendt af

stor succes med hele 36 tilmeldte katte.

Peterbald.
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Så flot tog vores stand sig ud til jubilæumsshowet

German Rex

Takket være mange gode sponsorer var

let af katte i racerne herhjemme er for

man i stand til at uddele flotte præmier

nedadgående, så kontakten til de lande,

til de fleste deltagere. Der skal derfor

hvor racerne er store, betyder meget i

lyde en stor tak til sponsorerne.

klubben.

Fremtiden

Klubben arbejder ligeledes på fremover

Den kan godt være lidt bekymrende på

at have 2 infostande, en på Sjælland og

grund af førnævnte nedgang i antallet

en i Jylland, som kan tages med på udstil-

af opdrættere. Derfor gøres der et stort

linger, så publikum på udstillingerne kan

arbejde med at informere om klubben.

få information om racerne og en snak

Der arbejdes bl.a. på at udvikle en ny

med erfarne opdrættere.

folder om racerne og klubben, hvor hver

La Perm

enkelt opdrætter kan sætte sit visitkort

Denne artikel er udarbejdet i samarbejde

ind, så folderen kan tages med og udle-

med John Bøwes, der opdrætter Cornish

veres til interesserede på udstillingerne

Rex under stamnavnet Bowena. John er

og samtidig repræsentere den enkelte

klubbens sekretær, og vi mødtes på Kat-

opdrætter. Således behøver medlem-

teklubbens sommerudstilling i Brejning

merne ikke alle have it-kompetencer

til en hyggelig snak. John Bøwes’ opdræt

for at få flot infomateriale. Der arbej-

er et familieforetagende, og begge døtre

des også fortsat med hjemmeside og

er ligeledes opdrættere af henholdsvis

Facebook-side. Der er fortsat brug for

Cornish Rex og Canadisk sphynx.

internationalt samarbejde, når antal-
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Christina præmiere bedste Devon Rex.

Bedste Cornish Rex

Bedste Don Sphynx

Bedste pensionist. Det er Cornishen der
menes

Bedste Selkirk korthår.

Bedste Sphynx og bedste killing

Bedste Selkirk Rex langhår

Bedste German Rex, bedste klubkat
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Kattekunst
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Interview med kunstner Lisbeth Laursen
Lisbeth kom og besøgte mig og mis-

også sprayet med UV beskyttelseshinde,

serne her i Korsør, så hun kunne fortælle

således at farverne holder sig klare og

mig, hvorfor hun finder, at katte er så

friske. Hver kat tager ca. 1 time at lave,

fascinerende at male.

og der skal hele tiden arbejdes forskel-

Af Anne Løhr

ligt over hele lærredet, så det er vigtigt
Det var først, da Lisbeth blev omkring 15

at have et godt lys til at male i. Det hvert

år, at hun selv gav sig til at kopiere især

billede.

japanske og kinesiske tegninger, at hun
fandt ud af, at hun var god til at tegne

Lisbeth har altid elsket dyr, men at det

og male, og derefter blev hun forelsket i

lige blev kattene, der blev det foretrukne

stærke farver og kompositionen af dem.

motiv, var nok lidt af en tilfældighed,

Som hun selv udtrykte det, så var det
”farverne mere end
faconerne og farvernes sammensætning,
der virkede som musik
for hende”.

men for Lisbeth var

Det, der
fascinerer Lisbeth,
er det non-verbale
sprog, som katte
givre udtryk for

det et godt motiv til
at lege med mange
farver, uden at det
blev abstrakt. Hun
foretrækker at male i
farver, der er stærke

SP Badina’s Flora Danica agerer model.

eller i metalfarverne,

Lisbeth er uddannet

men hun har også

lærer med billedkunst

lavet en serie i gyldne

som linjefag, men for hende er det også

farver til nogle venner, så det passede til

fordybelsen i et billede, som fascinerer.

deres møbler. Det, der også fascinerer

Billederne er lavet på lærred fra Bogø

Lisbeth, er det non-verbale sprog, som

design, og lærredet er strammet op

kattene kan give udtryk for med deres

på gode trærammer. Hvis billederne

mimik. Selvfølgelig har Lisbeth kigget på

skal holde til at hænge i lang tid, er det

billeder og små videoer af katte netop

vigtigt med det gode lærred og den

for at fange de forskellige stemninger

gode ramme. Hvert maleri er malet med

i deres ansigter. Kattene skal ikke være

mange lag farver, f. eks. skal det hvide

portrætter at rigtige katte. De skal heller

i øjnene måske have 4-5 gange, for at

ikke være et måske kikset forsøg på at

det fremstår rigtig hvidt i forhold til de

ligne en genkendelig kat. Beskueren skal

omkringliggende farver. Billederne er

kunne finde f. eks. gangsteren, charme-
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IC Wimmerhales Sweet Zaphire til
fernisering

trolden eller finken og de følelser, der

lidt naivistiske i deres måde at portræt-

ligger bag, i billedet. Malerierne skal

tere katte, men det er også kunstnerens

sætte gang i beskuerens fantasi og gøre,

signatur, og helt bevidst valgt af Lisbeth.

at maleriet får én til at tænke. Nogle af
kattene har ikke ansigter, og det er, fordi

Lisbeth har erfaring med, at hendes

de, som de arrogante væsener de også

billeder kan bruges til at få autistiske

er, nogle gange vender ryggen til. Katte

børn til at forstå forskellen på følelser og

har jo ry for ikke at have brug for men-

kunne lære at se følelser i et ansigt. Et af

nesker og være selvtilstrækkelige, selv

kendetegnene ved autisme er manglen

om det nu ikke lige er det indtryk, jeg får,

på at forstå følelser, og derfor kan disse

når mine tager glade imod mig, når jeg

billeder være en hjælp. Men alle, der

kommer ind af døren – også selv hvis jeg

ser Lisbeths billeder, vil kunne se et helt

bare har været ude med skraldeposen,

følelsesregister, og det er det spæn-

men selvstændige er de, og en jernvilje

dende ud over farvekombinationen. I

har de i deres kattepote.

middelalderen og renæssancen brugte
kunstnerne også farverne til at symboli-

Man kan måske sige, at billederne virker
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sere følelser, og det virker også i Lisbeths

billeder, ligesom faconen på katten er
med til at give et følelsesindtryk.
Lisbeth har fået fotograferet nogle af
billeder professionelt for at kunne lave
tryk af sine billeder i flot kvalitet på det
rigtige papir, således at billederne også
kan erhverves i den trykte form. Dette
arbejde forventes at være færdigt en
gang til september.
Lisbeth havde 2 billeder med: et stort i
stærke farver og et mindre i de gyldne
farver, og især det i de gyldne farver
passede fantastisk til mine abyssiniere i
de 4 farver, jeg har gående herhjemme:
fawn,blå,vildtfarvetog så mine små sor-

Alle, der ser
billederne , vil
kunne se et helt
følelsesregister, det
er det spændende
rel. Det var ret fantastisk at se, som de
klædte hinanden. Abyssinieren kan også
være meget naiv i sin væremåde en gang
imellem, selv om den også kan være
udspekuleret, og det er netop mimikken,
som afslører den. Så jeg kunne sagtens
forstå og genkende mine kattes udtryk i
billederne, selv om de ellers ikke lignede.
Hvis man nu bliver interesseret i billederne eller et tryk, kan kunstneren
Lisbeth Laursen kontaktes på kattekunster@gmail.com
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Min vej ind i
udstillings
verdenen
Af Helle Møller.

For knap 3 år siden måtte jeg aflive min

jeg skulle ud og se på disse to katte 1 ½

dejlige golden shaded perser som blev

uge senere. I den uge gik jeg og tænkte

14 år.

meget over, om jeg virkelig var klar til at
have to katte, hvor pelsen skulle plejes.

Jeg havde haft 2 persere, og da jeg ikke

Da dagen kom, måtte jeg bide i det sure

ønskede en kat, der mindede mig om

æble og ringe til Bettina og sige, at Jeg

dem, besluttede jeg mig for at læse om

havde fortrudt, da jeg ikke mente jeg

de forskellige racer, for at finde en ny kat.

kunne overkomme 2 katte med meget

På facebook fandt jeg så jeg et billede at

pelspleje.

den flotteste kat jeg nogensinde havde
Bella Notte von Gott

set, som hed Bella Notte Von Gott.

blevet talt meget om
Hun var en hellig
Birma, og det var
kærlighed ved første
blik. Ejeren ønskede,
at omplacere hende,
og jeg skrev straks, at
jeg var meget interesseret, men desværre

Jeg blev
faktisk grebet
af oplevelsen
af at være på
katteudstilling

var den allerede solgt
til anden side. Ejeren
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I de lange samtaler vi havde haft var der
en tredje opdrætter
Nanna fra Von Gott
opdrættet, og i mine
ører lød det som en,
der virkelig ville kunne
hjælpe mig til at finde
den helt rigtige kat.
Jeg så, at hun skrev på
nogle af de Facebook
grupper, som jeg også

foreslog, at jeg tog fat i en anden op-

var med i, så jeg tog mig den frihed og

drætter Bettina, som havde opdrættet

skrev til hende, og fik en utrolig hjælp,

Chacomi. Hun vidste, at Bettina havde to

som resulterede i, at jeg købte min

katte til omplacering, Efter en lang sam-

første Hellig Birma Frodo Von Gott, som

tale med Bettina, blev vi enige om, at

oveni købet var barnebarn efter Bella

Kimi von Gott på scenen

Kimi von Gott i sit flotte bur med pokal og
sløjfe

Notte Von Gott som jeg havde set på

Det næste års tid tog jeg på stort set alle

facebook.

katte udstillinger på Sjælland sammen
med Bettina, som jeg nu havde lært at

Imedens jeg var på killinge besøg, talte

kende, og hun besvarede alle de spørgs-

Nanna & Flemming, hendes mand, og

mål jeg havde med hensyn til, hvad der

jeg meget om katte udstillinger og

skete oppe hos dommeren, og hvad der

opdræt, og jeg må indrømme, at jeg

skete når kattene kom op på scenen,

syntes, det lød rigtig interessant. Det

samtidig med, at hun fik mig overbevist

resulterede i, at jeg tog på min første

om at jeg skulle have en legekammerat

katte udstilling i Dragør, hvor jeg gik

til Frodo.

rundt og kiggede på de katteracer som
jeg havde læst om i min søgen efter ny

Sommeren sidste år var Bettina og jeg

kat, samtidig med at jeg oplevede at

på besøg hos Nanna og Flemming som

Nanna & Flemming’s Wild Rose Von Gott

havde fået killinger ca 4 uger før, og der

blev nomineret

var den sødeste lilla maskede killing som
skulle hedder Kimi, Bettina og Nanna

Jeg blev faktisk grebet af oplevelsen af

var enige om at det ville være en rigtig

at være på katteudstilling.

god killing for mig, som legekammerat
til Frodo, og hun var også af udstillings-

Jeg tog på min første udstilling i Køge

kvalitet.

med Frodo og her var jeg så heldig, at
han blev nomineret, så det var en meget

Da vi kom til november havde jeg fået

stolt katteejer, der tog hjem fra udstil-

Kimi hjem og han skulle på sin første ud-

ling med utrolig mange indtryk, for det

stilling. Han blev BIV (Best in varity), og

havde været en dejlig oplevelse både

han blev også nomineret. Sikken en start

med konkurrence og hyggeligt socialt

på at bliver udstiller. I december skulle vi

samvær.

så på Racekattens juleudstilling i Herlev,
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som er en af årets hyggeligste udstillin-

har haft brug for meget hjælp af Bettina,

ger. Her vandt Kimi sit første BIS.

som nu blevet min gode veninde. Lige
ledes har Nannaogså stået bi, da det er

Sådanne resultater kunne jo kun give

utrolig svært at lære. Der er hele tiden

mig blod på tanden, for jeg havde jo

nye produkter også alt efter årstiden,

forstået hvor svært det var at opnå disse

så det er en hel videnskab. I dag kan jeg

resultater i mit samvær med de andre

godt selv vaske, men er hver gang nervøs

Birma udstillere. På den måde kunne jeg

for, om jeg har gjort det godt nok.

jo ikke stoppe med at udstille, og har
siden været på mange.

En af fordelene ved at vaske sine katte
er at katten fælder mindre og der er

Kimi har vundet rigtig meget men selv-

også mindre chance for store hårboller i

følgelig har han ikke altid vundet, men

mavesække.

han har altid fået en super flot bedømmelse, og stor ros for sit Birma look. Har

Der skal lyde en stor tak til Nanna og

han fejl, nej ikke i mine øjne men hans

Flemming (Von Gott) og Bettina Lidell

opdrætter siger at de kunne ønske sig

(Chacomi) for, at I har introduceret mig

lidt højere aftegninger, men den per-

til denne dejlige hobby, og at I altid er

fekte kat er ikke skabt endnu hvad angår

der til at svare på mine spørgsmål og

det ydre, men det indre tæller også og

guide mig, for uden jer var aldrig blevet

her er han perfekt til mig

udstiller. Dermed også sagt at hvis man
har lysten til at udstille er det vigtigt at

Jeg har stadig meget at lære, for man

man har nogen til at rådgive sig for det er

bliver aldrig udlært i at være udstiller, der

svært at klare det på egen hånd.

er altid noget man kan forbedre, Men
det er en del af udfordringen. En vigtig

Jeg har været udstiller med Kimi Von

ting som udstiller, især når man har

Gott i under 1 år, og sikke et år det har

langhårskatte er vasken af katten og det

været, jeg har opnået så meget og er

har været noget af det sværeste for mig.

så stolt, og ved at jeg skal nyde det så

Jeg har måtte presses til at vaske selv og

længe det varer.

Fakta om Kimi Kurt Von Gott

Fakta om Frodo The king Von Gott

SBI C

SBI A

Født 06.07.2016.

Født 06.04.2015.

9 x NOM

2 x nom

3 x BIV
5 x BIS

Tittel: Endnu ingen tittel, da han kun har været

1 x BOB 3

Udstillet 2 gange

2 x BOB 1
Tittel: Premier
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DIREKTE FRA LONDONS
WEST END

KØBENHAVN – ROYAL ARENA
25. – 29. OKTOBER
FORUM HORSENS – HORSENS
1.- 5. NOVEMBER
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Billetsalget starter fredag d. 2. december

Cats har bl.a. vundet Olivier og Evening

SHOW INFORMATION:

kl.12.00 på ticketmaster.dk

Standards pris for ‘Best Musical’. I 1983

København – Royal Arena

modtog Broadway produktionen hele 7

25. oktober kl. 20.00

Andrew Lloyd Webber’s succesfulde mu-

Tony Awards – inkl. ‘Best Musical’. Siden

26. oktober kl. 20.00

sicalklassiker Cats kommer til Danmark

har Cats spillet i flere end 30 lande, været

27. oktober kl. 16.30 og 21.00

i 2017.

oversat til flere end 15 forskellige sprog

28. oktober kl. 15.30 og 20.00

og blevet set af flere end 73 millioner

29. oktober kl. 16.00

Musicalen er baseret på T.S. Eliot’s ‘Old

mennesker på verdensplan! Musicalen

Possum’s Book of Practical Cats’, og

har ligeledes vundet Grammy Awards

Forum Horsens – Horsens

vendte i 2014 tilbage til West End i Lon-

for ‘Best Cast Album’, både for London

1. november kl. 20.00

don. Det gjorde den med det originale

og Broadway produktionen. Cats er en

2. november kl. 20.00

kreative team bestående af instruktør

klassiker!

3. november kl. 16.30 og 21.00

Trevor Nunn, assisterende instruktør og

4. november kl. 15.30 og 20.00

koreograf Gillian Lynne, designer John

Det klassiske Andrew Lloyd Webber

Napier og komponist Andrew Lloyd

score indeholder verdenshittet ‘Memo-

Webber.

ry’, der er blevet indspillet af flere en 150

5. november kl. 16.00
www.ticketmaster.dk

kunstnere gennem tiderne, heriblandt
Efter 2 sæsoner på London Palladium,

Barbra Streisand, Johnny Mathis, Libe-

FOR PR OG MARKETING

og en succesfuld turné i England, er Cats

race and Barry Manilow.

HENVENDELSER, KONTAKT:

Cameron Mackintosh og The Really

HEARTBALL

Useful Theatre’s 2016/2017 produktion

Jan Wagner – tlf. 22 28 32 51 /

Cats er en af de forestillinger, der har spil-

af Cats er igen præsenteret af David Ian.

email: jan.wagner@heartball.dk –

let længst tid i Londons West End, såvel

Live Nation Danmark står for produktio-

www.heartball.dk

som på Broadway i New York. Den fik

nen i København og Horsens.

klar til at indtage Royal Arena i København og Forum Horsens i Horsens.

premiere første gang tilbage i 1981 på
New London Theatre, hvor den spillede
i intet mindre end 21 år, med flere end

FOR YDERLIGERE INFORMATION:
www.catsthemusical.com

LIVE NATION – tlf: 35 25 41 00 –
www.livenation.dk

9.000 forestillinger!
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Forberedelser
til at deltage i et
World Show
Af Anne Løhr

FIFes World Show står for døren den

de grus, hår eller andre beviser på, at der

sidste weekend i oktober, som det er

har været katte i værelset. Jeg har altid et

hvert år. Deadline for tilmelding er d.

stykke voksdug eller 2 med til grusbakke

30.09.2017, og alle oplysninger om

og madskåle. Hvis jeg har haft fertil

kvalifikation og ophold kan findes her

hankat med, har jeg altid haft et stort

https://ws2017.com

canvasbur og tilhørende voksdug med,
således at skulle uheldet ske, kom det

Jeg har nu i mange år deltaget i World

ikke på tæpper eller møbler i værelset.

Shows rundt omkring i Europa med

Wimmerhales Foxy Lady på scenen i Malmø

meget stor fornøjelse. Det er en lejlighed

Vi har et par gange valgt at leje et som-

til at se katte fra hele Europa og til at

merhus, så vi kunne være sammen og

møde andre opdrættere af sin race og få

hygge med hjemmebragt mad. Det er

personlig kontakt. For mig er det uund-

mere afslappende end at være på restau-

værligt i dag, hvor opdræt af racekatte er

rant. Og vi kan være sammen med vores

blevet meget internationalt.

katte, som nyder at være på værelserne.
I Haag er vi både svenske og danske
opdrættere sammen.

Overnatning
Det kan nogle steder være lidt svært at

Wimmerhales Luna og Wimmerhales Primavera Søglimt fra Malmø taget af Chana

finde både noget billigt og noget, hvor

Rejse

man må have katte med. Efterhånden

Man kan sige, at alt det næsten forud-

er det også blevet ret dyrt at have kat

sætter, at man kører i bil, men sidste

med visse steder. Et godt sted at starte

år i Wien var jeg med toget, dog uden

er den arrangerende klubs WS-flyer på

hankat, og det lod sig også gøre. Selv

nettet. (se hjemmesideadresse ovenfor).
Her vil der tit være
anbefalet hoteller,
som har aftale om
ophold med kat, og
hvor man også vil
møde andre katteop-

i et fly kan man have

Det ville være
bedre med
raceopstillede
ringe, så racerne
stod sammen

drættere.

sådan et canvasbur
med eller en dobbeltsturdi som bagage.
Hvis man tager fly, skal
man overveje, om man
vil have katten i cargo
eller med i kabinen. Her
er det også vigtigt at
være tidligt ude, da de
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Jeg kan ikke understrege nok, at det er

fleste flyselskaber ikke vil have mere end

vigtigt at forlade hotelværelset, som

et bestemt antal katte i kabinen. Mine

man modtog det. Sørg for ikke at efterla-

katte har fløjet cargo, og de klarede det

Billedet af DK Kronhede Qiomme f. 2006
i dag hos Ria Konink i Holland. Hun blev
afleveret som killing da der var WS i
Maastricht i 2004

Margit Bøgeskov Thomsen og Wimmer
hales Hebe

Wimmerhales Luna med sløjferne fra
Malmø

alle i fin stil – både den lange tur til USA

klasse 12 skal de have et EX1 med som

det internationale samarbejde, for det

og til Frankrig, men det er et personligt

kvalifikation, i klasse 11 og 10 og 9 skal

betyder, at man skal ud at lede efter, for

spørgsmål om, hvad man har det bedst

de have 3xEX1 eller BIV,NOM eller BIS i

mit vedkommende, abyssiniere. Det ville

med. Under alle omstændigheder stiller

de foregående 13 måneder. For klasser-

være bedre med raceopstillede ringe, så

det store krav til den kat, man tager

ne 8 frem til 1 er kattene automatisk kva-

alle abyssiniere, somali og så videre stod

med. Hvor vant til at rejse er den? Her

lificeret. Igen er det en god idé at se på

sammen. Jeg ved godt, at det er svært

må man også afgøre, om man vil udstille

WS-flyeren på nettet. Det er selvfølgelig

at kommunikere på udenlandsk, men da

en eller flere katte.

dyrere at udstille på WS end almindelige

vi brænder for det samme, nemlig vores

shows, men jeg kan varmt anbefale det

racekatte, er det ikke så svært endda.

Katten/e

som oplevelse. Det er et stort show, og

Det er heller ikke, fordi jeg ikke vil være

Så kommer vi til det væsentligste. Har

det kan være overvældende at komme

sammen med de andre danskere, men

jeg en kat eller måske flere, som jeg vil

ind i en hal med plads til op til 2000

dem kan jeg jo se på de hjemlige udstil-

udstille på WS? At vinde på WS er meget

katte, og det kan være svært at orientere

linger, så jeg skal nok få lejlighed til at

svært, og derfor er det for mig ikke et pa-

sig, men proceduren er den samme som

tale med dem i årets løb.

rameter, om min kat er potentiel World

ved almindelige udstillinger herhjemme:

Winner. Jeg er der for at vise, hvad jeg

Indtjek, dyrlægekontrol, pladsanvisning

Så ses vi måske i Haag den sidste week-

som opdrætter kan præstere, så selvføl-

og udlevering af katalog. Sædvanligvis

end i oktober.

gelig tager jeg det bedste af mit opdræt

er indtjek delt i lande, så man ser efter

med, og den skal være racetypisk, så den

Danmark og går derhen, og så går det

ikke falder helt igennem.

hele af sig selv.

Jeg er der mere for at møde andre op-

Desværre er arrangørerne af de forskel-

drættere af min race og eventuelt aftale

lige WS begyndt at opstille i nationale

fremtidigt samarbejde. For killinger i

ringe. I min optik er det meget dårligt for
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Hvordan en
udstilling
forløber i FIFe
Af Anne Løhr

Optakt til udstilling

kategori 4 er de slanke korthårskatte

Hvis du nu skulle have erhvervet dig en

siamesere, orientalere abyssiniere f. ex.

kat, som du havde lyst til at udstille, så

Den sidste kategori er huskatte. Du kan

er her en gennemgang af de ting du vil

se listen og hvilken kategori din kat er i

møde både inden og under udstillingen.

på klubbernes hjemmesider eller på Felis

Du er måske endda så heldig, at der sam-

Danicas hjemmeside

men med købet er fulgt et medlemskab
af en af katteklubberne. Der er 4 klubber:

Tilmeldingen skal indeholde kattens

JYRAK,DARAK,Katteklubben og Racekat-

navn og stambogsnummer, selv om det

ten. Hver af disse har hjemmesider, hvor

selvfølgelig også er muligt at udstille

man kan tilmelde sig til klubbens udstil-

sin huskat, men det angiver man øverst

linger. Da disse klubber er medlem af

om det er en racekat eller en huskat, for

den overordnede katteorganisation Felis

huskatte har ikke stambogsnumre. Så

Danica, kan du tilmelde alle klubbers

vil man skulle oplyse kattens køn samt

udstillinger, når du er medlem af en af

EMS nummeret. Når man klikker på den

klubberne. Tidsfristen for tilmelding ud-

rubrik vil der komme en liste frem, hvor

løber gerne 14 dage før udstillingen, og

man så kan finde kattens EMS nummer,

den står på spisesedlen, som er offentlig-

som også fremgør af stamtavlen. Den

gjort enten på klubbernes hjemmesider

kat du har købt er måske af en race, som

eller i Kattemagasinet og på klubbernes

også er inddelt i grupper og gruppepla-

FB sider.

ceringen vil også fremgå af stamtavlen
ligesom farven vil det. Der skal opgives
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Tilmelding

kattens far og mor med tilhørende EMS

Hver klub har sit eget tilmeldingssystem,

nummer og opdrætterens navn og selv-

men man kan også gå ind på Felis Dani-

følgelig dig som ejer, samt hvilken klub

cas hjemmeside under udstillinger og

du er medlem af. Til sidst skal du vælge

se hvilke oplysninger, der er nødvendige

hvilken klasse katten er i. Killinger kan

for at tilmelde sin kat til en udstilling.

begynde deres udstillingskarriere når de

Udstillingskattene er delt i 5 kategorier.

er 4 mdr. gamle og udstilles som killinger

Kategori 1 er persere og andre lang-

i klasse 12 indtil de er 7 mdr. gamle.

hårskatte, kategori 2 er det der kaldes

Derefter går de videre til klasse 11, som

semilanghår, såsom Maine Coon, norske

er klassen for ungdyr for katte mellem 7

skovkatte. Kattegori 3 er korthårskatte

og 10 måneder. I disse 2 klasse konkurre-

som bengal,british shorthair osv og

res der om EX1 og BIV, bedste kat i racen

Thomanis Lux the Lady of Luminosity, NFO ns 09 22. Ejer: Annie Dahl

og farven og om at blive nomineret, dvs

kan også meddele klubben, at du er ny

Klubpapirer bekræftelse på tilmelding,

at det er dommerens bedste henholdsvis

udstiller og så vil de være dig behjæl-

bekræftelse på betaling hvis der er betalt

killing og ungdyr, der kan komme på sce-

pelige med råd og vejledning under

inden.

nen og konkurrere om BIS, Best in Show

udstillingen.

titlen. Er din kat over 10 mdr betragtes

Gardiner Husk der skal også være noget

din kat som voksen og konkurrere om

I det hele taget skal du ikke holde dig

til at dække toppen af buret. Og et

certifikater. Den første klasse du kan til-

tilbage fra at spørge dem du sidder ved

stykke til bunden af buret, så katten ikke

melde din kat i som voksen er klasse 9 for

siden af om hjælp. Katteudstilling er

sidder direkte på den kolde træbund. Du

fertile katte eller klasse 10 for kastrater.

også en social affære og der er mulighed

kan eventuelt bruge noget som absor-

Fertile og kastrater konkurrerer ikke med

for nye venskaber også uden for ens race.

bere væske, hvis katten vælter vandskå-

hinanden kun indbyrdes i racerne. Når

len.Denne indretning er så katten kan

du har udfyldt tilmeldingen sendes den

Et par dage før udstillingen offentlig-

føle, at den har sit eget territorie og være

til klubbens udstillingssekretær og du vil

gøres dommerfordelingen på klubbens

tryg. Det er ikke sikkert, at din kat er vant

modtage en meddelelse over e-mail om

hjemmeside, således at du kan se, hvil-

til andre katte, der ser anderledes ud end

at du er tilmeldt udstillingen.

ken dommer du skal til på dagen.

den selv. Så derfor skal de kunne være i
fred i deres bur.

På tilmeldingssedlen er der også nogle

Jeg har lavet en checkliste over de ting jeg

rubrikker til særlige oplysninger. Ønsker

skal huske at have med, men det er helt

Grusbakke. Der udleveres grus på alle

du f. eks. at stå ved siden af opdrætteren

frivilligt hvordan sådan en liste skal se ud.

danske udstillinger

hjælpelig eller har du en anden katteven/

Min checkliste

Mad og vandskåle, Vådmad,Tørkost

inde er det også muligt. Du kan også

Kattens papirer pas, sundhedsbog eller

Der udleveres tit madprøveposer på

ønske bestemte dommere, men hvis du

stamtavle. Det er vaccinationsdatoen

udstillingen, men det er rart at have kat-

er ny, kender du nok ikke de pågældende

der er vigtig. Katten skal være gyldigt

tens sædvanlige mad med. Så vil du ikke

dommere, men her igen kan opdrætter

vaccineret senest 14 dage før udstillings-

opleve at katten får lidt dårlig mave på

af katten måske være behjælpelig. Du

dagen

grund af uvant mad.

af katten, så han/hun kan være dig be-
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Von Gott kuld. Ejer: Nanna & Flemming
Mikkelsen

Andre ting, der kan være rare at have

sted hvor katten føler sig endnu mere

ved hånden: Plastikposer,Køkkenrulle,En

tryg og som lugter af dens hjem. Ikke

lille fejebakke og kost så kan du rense

alle bryder sig om hængekøjer, men

kattebakken, hvis katten bruger den i

mine killinger og ungdyr er tit glade for

løbet af dagen. Fejebakken er til at levere

hængekøjen.

buret så rent og pænt, som da du modtog det om morgenen.

Desuden har jeg ting til at pleje katten,
f. ex vatpinde eller vatrondeller, pels-

Strips til plader det kan også være pibe-

produkter, legepinde, kamme, børster,

rensere, men disse kan fås i sekretariatet

godbidder.

på udstillingen. Med plader, menes de
spånplader du kan få på udstillingen,

Udstilling

som kan sættes bag buret og på siden,

Når du kommer om morgenen er der ind

således at står du ved siden af en fertil

check, hvor kattens vaccinationspapirer

hankat med din hunkat, kan pladerne

ses efter, og har du ikke betalt, vil du

forhindre at eventuelt strint fra hankat-

blive opkrævet betaling. Det er hensigts-

ten generer din hunkat, og har du en

mæssigt at have papirerne nemt tilgæn-

fertil hankat, så kan du forhindre, at den

gelige. Der udleveres et ark med kattens

generer naboerne. En udstilling er fyldt

oplysninger til dyrlægens underskrift og

med æggende dufte både for fertile

det afleverer du ved dyrlægechekket.

hunner og hanner. Killinger og kastrater

Når du har været gennem det vil du få

lader sig ikke påvirke så meget, men

udleveret katalog samt placering i hallen.

også en killing og en kastrat kan blive

Nogle udstillinger har kun spotcheck af

vældig generet af hankattestrint. Nogle

kattene ved dyrlægen. Klubben vil vise

katte vil også gerne gå om bag gardinet

dig om din kat skal til dyrlægecheck.

og det er ikke sikkert at naboen bryder
sig om det, så derfor er pladerne en

Så finder du din placering og indretter

måde at forhindre det på.

kattens bur og sætter katten ind i det. Så
er det tid at finde ud af hvor din dom-

Hule/hængekøje Det er vigtigt med et
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mer er placeret, og hvornår ca. katten

skal til bedømmelse. Ved hver dommer

race. Den findes på Felis Danicas hjem-

hænger der en liste over hvilke katte

meside. Hvis der er flere i samme klasse,

dommeren skal dømme og rækkefølgen

sammenligner dommeren dem efter, at

af dem. Du skal dog være opmærksom

alle er bedømt og vælger hvilken kat der

på at den rækkefølge kan blive lavet om

skal have EX1,2,3 osv i klasserne 11 og

af forskellige årsager. Det er vigtigt, at

12, og i de voksne klasser hvilken kat, der

du holder øje med, hvornår din kat skal

får certifikatet. Du kan i kataloget se om

til dommer. Katten vil sædvanligvis blive

du har konkurrence i din klasse. Ligesom

kaldt op over højtaleren med udstil-

du også kan se hvor mange katte i lige

lingsnummer, men de kan af og til være

nøjagtig din race,farve,gruppe der er. Nu

svære at høre i hallerne. Hver dommer

er du færdig med bedømmelsen af kat-

har et antal bure bag sig, og her stiller

ten i første omgang. Certifikatsnavnene

stewarden numrene på de katte op, som

kan ses enten på klubbernes hjemmesi-

snart skal til bedømmelse. Stewarden er

der under udstillingsregler eller på Felis

dommerens hjælper, som holder styr på,

Danicas hjemmeside

KiviStar`s Ivan. PER bs 02 21 62.
Opd./ejer: Ulla Piihl

at kattene kommer til dommeren i den
rigtige rækkefølge og desinficerer dom-

Dog skal du være opmærksom på, om

merbur og bure efter hver kat. Så du kan

der er mulighed for et BIV i din race.

også se på de numre stewarden har sat
på dommerburene, hvornår det er tid at

BIV betyder Best in variety

komme til bedømmelse. Der er intet krav

Dommeren tildeler BIV, hvis der mini-

om, at katten skal i buret, du må godt

mum er 3 katte i samme race, farve og

selv stå og holde katten indtil det er din

gruppe. Hvis du for eksempel har en sort

tur, men der er mange mennesker og det

perserkilling, så vil den konkurrere med

kan godt gøre katten utryg. Det er indi-

andre sorte perserkillinger. Det er meget

viduelt og du kender din egen kat bedst.

sjældent, at der er nok i hver gruppe, og

Du kan også altid spørge stewarden om

så slår dommeren grupperne sammen,

hjælp. Nogle stewarder krydser også af,

og det betyder, at din sorte perserkilling

når katten er færdig på den liste over kat-

også kan komme til at konkurrere mod

tene der hænger hos dommeren, men

sorte perserungdyr og måske endda

igen stewarden har nok at gøre, så det er

voksne sorte persere. Dommeren vil dog

ikke altid at det lykkes at strege ud.

aldrig slå gruppen af kastrater sammen
med grupperne af killinger, ungdyr og

Præsentation af katten for

fertile. Dommeren eller stewarden skal

dommeren

nok fortælle dig, om du skal blive til et

De fleste danske udstillinger er bær-selv

BIV, for de ved, om der er mulighed for

udstillinger, og det vil sige, at du selv

denne titel, men du kan også selv se det

præsentere katten for dommeren og kan

i kataloget.Det er virkelig flot at få et BIV.

høre, hvad han siger. Da mange domme-

Det er et meget eftertragtet resultat og

re er udenlandske, foregår dette oftest

vil stå på din dommerseddel, når du kan

på engelsk. Dommeren ser på katten og

hente den.

løfter den og føler på den, og så skriver
han på en dommerseddel, hvad han

Hvis der ikke er et BIV kan du nu gå

synes om katten ifølge FIFestandarden-

tilbage til buret med din kat, men du skal

krop,hoved,øjne,ører,pels,hale,konditi

være opmærksom på, at du kan blive

on,generelle indtryk. Standarden er en

kaldt op med din kat til det, der hedder

beskrivelse af den ideelle kat indenfor din

nominering
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Nominering

nomineringsburet. Kattens nummer står

Hver dommer vælger i hver kategori han

på buret. Og så er det bare at sætte sig

dømmer den bedste hankat, den bedste

og se på sceneshowet og nok være lidt

hunkat, den bedste hankastrat, den

nervøs for, hvordan det nu går, men det

bedste hunkastrat, sit bedste ungdyr og

er meget flot, at katten er nået så langt.

sin bedste killing. Det er her din kat har

Det er den dommers bedste kat i grup-

mulighed for at komme på scenen og

pen den dag.

konkurrere om best in show titlen.
På selve scenen ser alle de dommere, der
Når dommeren er færdig med at dømme

har dømt katte i ens kategori og gruppe

kategorien, vil han derfor kalde de

på de nominerede katte og stemmer

hanner,hunner,kastrater han,hun, killin-

derefter på hvilken, der i deres øjne er

ger og ungdyr, som han vælger ud fra sin

den bedste. I tilfælde af stemmelighed

liste og sammenligne dem for at vælge

mellem kattene kommer der sædvanlig-

den bedste til scenen, og derfor skal du

vis en skilledommer(en dommer, som

holde øje med, hvornår dommeren er

også har autorisation til at dømme din

færdig med kategorien og stewarden

kategori, men som ikke har dømt den

kalder kattene op til nomineringspanel

den dag) og udvælger vinderkatten mel-

hos pågældende dommer i højtaleren.

lem de katte, hvor der er stemmelighed,

Her holder du selv katten, og dommeren

eller der foretages en lodtrækning. De

sammenligner så dem han har kaldt op

fleste af os foretrækker nok, at det er en

og vælger den bedste efter hans/hendes

skilledommer, der vælger.

mening.
Og når best-in-show er færdigt er udstilNår det er sket kan du igen tage katten

lingen færdig, og du og katten kan gå

ned i sit bur og I kan begge give jer selv

hjem, trætte og fulde af oplevelser. Og

et velfortjent hvil og katten skal måske

husk at rydde op efter dig ifølge reg-

have lidt godt at spise, men nok ikke

lerne, fej buret for eventuelt overskyden-

for meget, især ikke hvis den er blevet

de grus, tag pladerne ned og læg dem

nomineret.

på plads og grusbakken tømmes i de
containere, der er beregnet til det. Det

Sceneshow-Best-in-show

er både et stort arbejde at forberede en

Det sidste, der sker på en udstilling er

udstilling, men også oprydningen foreta-

best-in-show konkurrencen. Der er best-

ges af klubbens frivillige medlemmer, så

in-show i følgende grupper killinger,

du skal tænke på, at deres arbejde ikke

ungdyr, kastrat han, kastrat hun, fertil

bliver sværere end højst nødvendigt.

han og fertil hun. Tidspunktet vil stå i
kataloget eller blive annonceret i højtale-

Under hele dette forløb er det klart at

ren. Her må ejerne ikke selv præsentere

du altid kan bede dine medudstillere

deres katte, så lige inden, vil du i højta-

om hjælp, måske mest fra dem som har

leren blive bedt om at sætte katten op i

samme race, som en selv, men også ste-

det, der hedder nomineringsringen, som

warder, klubbens medhjælpere og andre

er en række bure stillet op således at alle

er glade for at hjælpe og vejlede, hvis det

nominerede katte kommer derop. Det

er første gang du er af sted.

annonceres også i hvilken rækkefølge
kategorierne deltager i best-in-show. Når
der bliver kaldt, sætter du katten ind i
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Titeltagere
Den bedste måde at få din kat i Kattemagasinets
titelgalleri er at benytte vores nye online titel
registrering:
Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under
”Opdræt”, find din kat frem, og benyt knappen
”titelregistrering” til dels at registrere titlen, og dels
at indsende kattens informationer og billede til
Kattemagasinet.

Supreme Champion

Supreme Premier

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Toya Blue Katango, CZ

DK Pernilles Poter’s
Adam

DK Korzhik’s Agatha
Christie

(N)RagLuceritos Our
Image of Heartbreaker

BSH a

RAG n 03

KBS fs 24

RAG e 03

Født: 20.05.2010

Født: 30.03.2014

Født: 17.10.2015

Opdr.: Adéla Burketová
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Pernille Larsen
Ejer: Simone Elmholt Jørgensen

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Boskovice 16
Boskovice 16
Vorbasse 16
Hørning 17
Århus 17
Bindlach 17
Vejle 17

Resultater
Dorf Mecklb 16
Kolding 16
Kolding 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Hørning 17
Hørning 17
Århus 17
Århus 17
Vejle 17
Herning 17

Resultater
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Århus 17
Århus 17
Troindheim 17
Most 17

CACS
CACS BIV
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS BOX
CACS BIV BIS
CACS

CAPS BIV NOM
CAPS
CAPS
CAPS BIV
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS BIV BOX
CAPS
CAPS

CAGCIB BOX
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB BOB4

Født: 25.11.2015

Opdr.: Kjersti Eliasson
Ejer: Mette Djaba & Jesper
Langkjær
Resultater
Vorbasse 16
Hørning 17
Hørning 17
Karlovy Vary 17
Karlovy Vary 17
Ratingen 17

CAGCIB
CAGCIB BIS BOB4
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
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Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Eife’s Ebenezar
McCoy, DVM

DK Nyx Maru Kitsune

Westpoint 78 Pt.
Platinum

DK Catdeluxe Aristocat
Duchesse

EUR ns 22

OSH ns 22

PER c 03

BSH a

Født: 21.09.2011

Født: 07.10.2014

Født: 25.05.2016

Født: 21.02.2013

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Eva Køhler

Opdr.: Sanne Frimand
Ejer: Charly Riis

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Opdr.: Martine Ejlersen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Stockholm 15
Århus 16
Herning 16
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Hørning 17
Hørning 17
Århus 17

Resultater
Malmø 17
Hvidovre 17
Hvidovre 17
Hässleholm 17
Hässleholm 17
Ølstykke 17
Ølstykke 17
Halmstad 17

Resultater
Ratingen 17
Vejle 17
Kalmar 17
Kalmar 17
Brejning 17
Ølstykke 17

Resultater
Dort Mecklenbur 16 CAGCIB BIV
Dorf Mecklenbur 16 CAGCIB BIV
Middelfart 16 CAGCIB BIV
Vorbasse 16
CAGCIB
Kolding 16
CAGCIB
Hørning 17
CAGCIB
Århus 17
CAGCIB
Vejle 17
CAGCIB

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB BIS
CAGPIB BOX

GACCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

DK Eife’s Rhys Rhysson

Bjelke’s Miss Marple

DK GiaGuyon’s Bright
blue Crystal

DK Lovelycoon’s
Theodor

EUR n 22

BUR c

SBI a 21

MCO es 22

Født: 18.08.2015

Født: 09.07.2015

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Lykke og Rune Simonsen

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Vorbasse 16
Hørning 17
Hørning 17
Århus 17
Århus 17
Göteborg 17
Göteborg 17
Herning 17

Resultater
Strøby 16
Strøby 16
Herlev 16
Krstianstad 17
Vallensbæk 17
Vallensbæk 17
Ølstykke 17
Ølstykke 17
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CAGPIB NOM
CAGPIB BIS BOB3
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB

CAGPIB BIS BOB II
CAGPIB BOB IV
CAGPIB BOB III
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM

Født: 14.04.2007

Opdr.: Lisette og Jan Siigaard
Henriksen
Ejer: Lisette og Jan Siigaard
Henriksen
Resultater
Virum 16
CAGPIB
Virum 16
CAGPIB BIS
Køge 16
CAGPIB
Strøby 16
CAGPIB
Strøby 16
CAGPIB
Vallensbæk 17 CAGPIB NOM
Vallensbæk 17 CAGPIB
Malmø 17
CAGPIB

Født: 29.10.2015

Opdr.: Jytte Vølund
Ejer: Birgit Holme
Resultater
Prag 16
Hørning 17
Hørning 17
Århus 17
Århus 17
Krakow 17

CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB BOX

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

S*Zygot’s Moltas, JW

DK Smedegaard’s
Mustang

DK JeaTri’s HappyDappy

DK Korzhik’s Katie

NFO n 09 24

NFO a 23

KBL a 22

KBL ns 24

Født: 21.04.2015

Født: 29.05.2015

Født: 29.07.2015

Født: 08.06.2016

Opdr.: Annika Berner
Ejer: Dorthe Ellgaard

Opdr.: DK Smedegaard
Ejer: Lykke Kastbjerg

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Daniela Volfová

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Daniela Volfová

Resultater
Grindsted 16
CACIB BIV BIS
Nieuwegein 16 CACIB BIV BIS
Nieuwegein 16 CACIB BIV

Resultater
Århus 17
Århus 17
Malmø 17

Resultater
Karlovy Vary 16 CACIB
Zdice 16
CACIB
Wien 16
CACIB

Resultater
Prag 17
Zory 17
Zory 17

CACIB BIV NOM
CACIB NOM
CACIB BIV NOM

CACIB
CACIB NOM
CACIB NOM

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Ginkgo Galaya
Gwendolyn

DK Toonscat’s Reena

DK JeaTri’s HappyDappy

DK Ilikethis Ténébrion

NFO f 09 24

NFO ns 24

KBL a 22

SIA n

Født: 06.12.2013

Født: 25.08.2015

Født: 29.07.2015

Født: 27.03.2016

Opdr.: Grit Wessel
Ejer: Grit Wessel

Opdr.: Buusmann og Børgesen
Ejer: Grit Wessel

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Karlovy Vary

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Luise Bindersbøl

Resultater
Sorø 16
CACIB
Virum 16
CACIB
Kristianstad 17 CACIB

Resultater
Køge 16
CACIB
Kolding 16
CACIB
Kristianstad 17 CACIB

Resultater
Karlovy Vary 16 CACIB
Zdice 16
CACIB
Wien 16
CACIB

Resultater
Århus 17
CACIB
Bad Nauheim 17 CACIB
Vejle 17
CACIB
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International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Boholdt Dolly Parton

Edox Eliotte de Petite
Pelote, CZ

FI*Feronian Lemon

Des Cavalier Tamina of
Wijelo

EUR ns 22

BUR a

EUR d 24

ABY n

Født: 21.03.2016

Født: 02.07.2016

Født: 30.05.2016

Født: 06.07.2015

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Brona Vodolan
Ejer: Brian Daugaard

Opdr.: Anna Honkanen
Ejer: Eva Køhler

Opdr.: Irina Kudryavtseva
Ejer: Lone Winther-Jensen

Resultater
Hvidovre 17
Gislaved 17
Gislaved 17

Resultater
Børkop 17
Herning 17
Gislaved 17

Resultater
Herning 17
CACIB
Hämeenlinna 17
CACIB og BIV
Hämeenlinna 17
CACIB

Resultater
Vallensbæk 17 CACIP
Vallensbæk 17 CACIP
Malmø 17
CACIP BIV

CACIB BIV NOM
CACIB BIV
CACIB

CACIB BIS
CACIB BIV NOM
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Bridau’s Copenhagen

DK Wimmerhales Sweet
Zaphire

Westpoint 78 Pt.
Platinum

Lilje av Moltemyr(N)

BUR b

ABY a

PER c 03

NFO ns 24

Født: 27.06.2016

Født: 06.07.2016

Født: 25.05.2016

Født: 17.06.2014

Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Opdr.: Wenche Øymoen
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Ølstykke 17
Ølstykke 17
Halmstaad 17

Resultater
Ølstykke 17
Ølstykke 17
Halmstad 17

Resultater
Solbergelva 17 CACIB
Göteborg 17 CACIB
Ratingen 17 CACIB NOM

Resultater
Årslev 15
Ølstykke 15
Poznan’ 15
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CACIB
CACIB NOM
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

International Premier

International Premier

International Premier

Champion

S*ElHeMa’s Himmelska
Hjalmar

DK Jedocats Einar

DK Jedocats Florence

S*Zygot’s Moltas, JW

RAG d

MCO d 22

MCO f 09 22

NFO n 09 24

Født: 06.11.2011

Opdr.: Marie-Louice Carlqvist
Horn
Ejer: Pia Sørensen & Niels Lynge
Resultater
Vamdrup 16
CAPIB
Vamdrup 16
CAPIB
Kristianstad 17 CAPIB

Født: 24.06.2014

Født: 01.12.2015

Opdr.: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen

Opdr.: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen

Resultater
Køge 16
Køge 17
Malmø 17

Resultater
Vallensbæk 17 CAPIB
Vallensbæk 17 CAPIB
Malmø 17
CAPIB

CAPIB
CAPIB
CAPIB

Født: 21.04.2015

Opdr.: Annika Berner
Ejer: Dorthe Ellgaard
Resultater
Grindsted 16
Tienen 16
Tienen 16

CAC BIV BIS
CAC BIV
CAC BIV BIS

Champion

Champion

Champion

Champion

FI*Feronian Lemon

DK DiKeRo’s Kiss By KohI-Noor

David von Werbellinsee

San-Toi’s Tchefuncte-ofVedel

EUR d 24

PER d

RAG a

SIA a

Født: 30.05.2016

Opdr.: Anna Honkanen
Ejer: Eva Køhler
Resultater
Århus 17
Århus 17
Vejle 17

CAC
CAC
CAC

Født: 03.07.2016

Opdr.: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater
Hvidovre 17
Hvidovre 17
Ølstykke 17

CAC NOM
CAC NOM
CAC

Født: 22.03.2016

Født: 19.10.2014

Opdr.: Oksana Stolzberg
Ejer: Simone Elmholt Jørgensen

Opdr.: Dee Johnson
Ejer: Marianne Vedel

Resultater
Vallensbæk 17 CAC NOM
Vejle 17
CAC NOM
Ølstykke 17
CAC

Resultater
Køge 16
Køge 16
Sorø 16

CAC
CAC
CAC
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Champion

Champion

Champion

Champion

DK Coral Dawn’s Fellini

DK Skaaningcats Lilo

DK Bridau’s Copenhagen

Edox Eliotte de Petite
Pelote, CZ

PER b 33

BSH h

BUR b

BUR a

Født: 04.04.2016

Født: 08.11.2015

Født: 27.06.2016

Født: 02.07.2016

Opdr.: Annemette Barløse
Ejer: Mette Lysgaard Jørgensen

Opdr.: Gert Skaaning Larsen
Ejer: Anne Marie Nymark

Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Opdr.: Brona Vodolan
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Århus 17
Hvidover 17
Vejle 17

Resultater
Køge 16
Køge 16
Aarhus 17

Resultater
Hvidovre 17
Gislaved 17
Gislaved 17

Resultater
Hvidovre 17
Hvidovre 17
Gislaved 17

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC NOM
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Korzhik’s Katie

DK Korzhik’s Ethan

DK Troldepus Chiron

DK Boholdt Sort Mamba

KBL ns 24

KBL ns 24

PER f 03

EUR n

Født: 08.06.2016

Født: 08.06.2016

Født: 06.04.2016

Født: 03.06.2016

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Daniela Volfová

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Elisabeth Mandrup
Ejer: Elisabeth Mandrup

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Karlovy Vary 17 CAC NOM
Most 17
CAC NOM
Most 17
CAC NOM

Resultater
Most 17
Most 17
Vejle 17

Resultater
Aarhus 17
Vejle 17
Herning 17

Resultater
Hvidovre 17
CAC
Gislaved Sverig 17 CAC
Gislaved Sverig 17 CAC
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CAC BIV BIS
CAC BIV NOM
CAC

CAC
CAC
CAC NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Elmehøj Belle Fleur

DK Wimmerhales Sweet
Zaphire

DK Shadowpaw’s Vanity
Fair

DK Chalina’s Lise

SBI c

ABY a

NFO fs 09

BSH a

Født: 30.05.2016

Født: 06.07.2016

Opdr.: Lissy Mikkelsen
Ejer: Lissy Mikkelsen

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr

Resultater
Århus 17
Århus 17
Herning 17

Resultater
Hvidovre 17
Vejle 17
Brejning 17

CAC
CAC BIV NOM
CAC

CAC
CAC
CAC

Født: 28.04.2016

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin
Bro
Ejer: Annette Preuss
Resultater
Vallensbæk 17 CAC
Århus 17
CAC
Brejning 17
CAC

Født: 16.06.2015

Opdr.: L & E Jørgensen
Ejer: Brigitte Mailand
Resultater
Middelfart 16
Middelfart 16
Herning 16

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

Lilje av Moltemyr(N)

ClassicOri’s Silver
Sunlight

Westpoint 78 Pt.
Platinum

DK Dan-Queen Fine

NFO ns 24

SIA o

PER c 03

NFO n 09

Født: 17.06.2014

Født: 01.02.2016

Født: 25.05.2016

Født: 01.03.2016

Opdr.: Wenche Øymoen
Ejer: Dorthe Ellgaard

Opdr.: Frank Benid
Ejer: Inge-Lise Jensen

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Opdr.: Dorthe Ellggard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Grevemühlen 15 CAC BIV NOM
Grevemühlen 15 CAC
Årslev 15
CAC

Resultater
Hørning 17
Hørning 17
Århus 17

Resultater
Hvidovre 17
CAC
Hvidovre 17
CAC
Solbergelva 17 CAC

Resultater
Nærum 17
Køge 17
Køge 17

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC BIS
CAC BIV
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Champion

Premier

Premier

Premier

DK Dan-Queen Aslak, JW

DK Jedocats Florence

Kimi Kurt von Gott DK

DK Sivkjær’s Brazil

NFO a

MCO f 09 22

SBI c

MCO n 22

Født: 01.07.2014

Opdr.: Dorthe Ellggard
Ejer: Dorthe Ellgaard
Resultater
Herning 15
Ribe 15
Ribe 15

CAC
CAC
CAC

Født: 01.12.2015

Opdr.: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Resultater
Strøby 16
Strøby 16
Nærum 17

CAP NOM
CAP NOM
CAP

Født: 06.07.2016

Opdr.: Von Gott
Ejer: Helle Møller
Resultater
Hvidovre 17
Hvidovre 17
Brejning 17

CAP BIS BOB1
CAP BIS
CAP

Premier

Scandinavian Winner

Junior Winner

DK Jedocats Einar

DK JeaTri’s Nassak

DK Dan-Queen Drue

MCO d 22

KBL ds 09 24

NFO ns 09 22

Født: 24.06.2014

Opdr.: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper
Andersen
Resultater
Herlufmagle 16 CAP
Herlufmagle 16 CAP NOM
Køge 16
CAP NOM
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Født: 02.09.2016

Født: 17.10.2015

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Maren & Karl Tore Fillingsnes

Opdr.: Dorthe Ellggard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Trondheim 17

Resultater
Tienen 16
Nieuwegein 16
Most 16
Most 16
Ratingen 16

BIS

EX1 BIV BIS
EX1 BIS
EX1 BOB1
EX1 BIS
EX1 BIV BIS

Født: 23.11.2015

Opdr.: Helle Sivkjær
Ejer: Katja Devantier Dysted
Nielsen
Resultater
Vallensbæk 17 CAP
Vallensbæk 17 CAP NOM
Hvidovre 17
CAP

Felis Danica Specialklubber
BB Klubben

Den Hellige Birma

Ragdoll Klubben Danmark

Burmeser & British -Shorthair

Venlig Hilsen Linda Grøtner Nielsen

Dorthe Seierø Eltong

Lene Nielsen

Julianesvej 5. 6040 Egtved

formand@ragdollklubben.dk

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Tlf. 29800093

Tlf. 28 13 53 09

www.bb-klubben.dk

formand@birma.dk
www.birma.dk

Rex & Sphynx Klubben
Jakob Vedel

Bicolouren
Ulla Ernstsen

Européklubben

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Eva Køhler

tlf +45 2578 6233

Tlf:45 36 78 52 40

8250 Egå

mail: Rex@vedelshaver.dk

ulla.ernstsen@gmail.com

Tlf. 28708498

www.rexsphynxklubben.dk

www.bicolouren.dk

formand@europeklubben.dk
www.europeklubben.dk

Russian Blue Klubben
Maria Malevitch

Colourpointen
Gurli Bindslev Petersen

Kurilean Bobtail Klubben

Søndergade 50

Agervænget 25

Lykke Kirstine Simonsen

4130 Viby Sj.

4293 Dianalund

lykkeks@gmail.com

Telf. 31126902

Tlf. 26530786

kurilean.dk@gmail.com

mail: formand@russianblue.dk

E-mail gurlipetersen@mail.dk

www.kurilean.dk

www.russianblue.dk

www.colourpointen.dk
Maine Coon Klubben Danmark

SUA – Abyssinier & Somali

Dansk Ocicat

Simone Søderberg

Anne Løhr

Marianne Hindkjær

Tlf. 97 10 05 60

Algade 24F st. th.

Irisbakken 8

formand@mainecoonklubben.dk

4220 Korsør

6400 Sønderborg

www.mainecoonklubben.dk

Tlf. 41 31 50 00

Tlf.: 2148 9759

mail loehr.anne2@gmail.com

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

www.DanskOcicat.dk

Pia Børgesen

www.sua.dk

Lindevej 25, 4140 Borup

Vantastic – Tyrkisk Van

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Tlf: 24949320

Heidi Zahle

DSO – Charly Riis

pia@norskskovkat.dk

Københavnsvej 76

Bygvej 14, 4040 Jyllinge

www.norskskovkat.dk

4600 Køge

formand@dso.dk
www.dso.dk

zahle@oncable.dk
PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

Tlf. 60 60 15 02

info@pexo.dk
Dansk Silver Katteklub

www.pexo.dk

Annemette Jørgensen
Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,
4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96
formand@silverkatten.dk
www.silverkatten.dk
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Racekatten inviterer til International udstilling i
Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund
den 3. december 2017 – alle kategorier
Inviterede dommere

Sebastian Pruchinak,
PL
Dorthe Kaae, DK

Allround

Lene Glem, DK

II

Michael Edström, S

Allround

Elin Hoffner, S

III-IV

Marianne Roth, DK

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter,
dog senest kl. 19.00.

Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for
dommeren.
Der åbnes for tilmelding den 16.10.2017
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke
tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages.
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 19.11.2017
eller når halkapacitet er nået.

Betaling af udstillingsgebyr
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside eller ved bankoverførsel til kontonummer 1551 4923626 senest 4 dage før
udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling.
Betaling kan også ske på dagen mod gebyr på 10 kr. pr. katalognummer som kontant betaling eller via MobilePay.
To our foreign exhibitors
Please note that all bank costs must be at your expense. For
international money transfers, please add extra DKK 50,00 (EUR
7,00) to cover our bank costs in Denmark.

Information for international money transfer
Danske Bank A/S, Roskilde afd., DK-4000 Roskilde
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26

Præmier
Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. e-mail
til: praemier@racekatten.dk

Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette
Siigaard Henriksen pr. e-mail: chefsteward@racekatten.dk.
Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen
ved indtjek.
Stewarder aflønnes med et gavekort på et udstillingsgebyr
(personligt og kan ikke overdrages) eller 200 kr. kontant samt
frokost.

Med forbehold for ændringer

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl.
9.45.
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den
18.11.2017 – dette gælder også revaccination. Vaccinationer
er gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato skal
dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato på mail til:
annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.
Standplads på udstillingen
Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.dk
Husk at angive ønsket antal meter.
Priser på stande (ekskl. moms)

DKK

Stand (grundpris) 3 meter
Pr. meter ekstra
Specialklub (3 meter)

500
200
240

I-II-IV
(D)
Elev

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat

DKK
275

2. tilmeldte kat
3. og efterfølgende katte
Kuld 4-7 mdr.
Veteran-/pensionistklasse
Avls-/opdrætsklasse

225
200
0
0
0

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen
Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse
1 kat alene i dobbeltbur
Til salg-bur (max 2 katte)
Klasseændring på dagen titler opnået før
udstilling
Priser – for medlemmer af andre
klubber
Pr. kat

Kuld 4-7 mdr.

Veteran/pensionistklasse ekstra
Avls-/opdrætsklasse ekstra

100
150
120
320
150
50
DKK

EUR

275

35

75

10

300

75

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen

100

1 kat alene i dobbeltbur

320

Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse

150
120

40
10
15
20
15
45

Klasseændring på dagen
50
7
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt
halkapaciteten ikke opnås.

Præmiering af

KATTEKLUBBEN indbyder til årets topkatte
International Racekatteudstilling
14.  15. Oktober 2017 i Årslev
Bøgehøjvej 2  5792 Årslev
2 dage  2 cert.

Inviterede dommere

Dieter Filler, CH .........................AllRound
Dietmar Sagurski, D ...................AllRound
Satu Hämälainen, FI ...................AllRound
Pam DelaBar, CFA ......................AllRound
Marie Řihová, CZ ........................AllRound
Joelle Money Pillonel, CH .............I, II, III, IVc
www.katteklubben.com
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
75 17 85 84, mail: show@katteklubben.com
Tilmelding via internet: www.katteklubben.com

Til & afmeldingsfrist




Dyrlægekontrol:

Begge dage 08.00  09.00
Kattene skal være i bur kl. 09.45
Sidste dato for nyvaccination/revaccination:
30. september 2017

Åbningstider

Publikum  10.00  17.00
Udstillere  08.00  19.00

Udstillingsgebyrer

Pr. kat .................................. kr. 275,
Kuld ..................................... kr. 300,
Vet./pens., ekstra................... kr. 75,
Avl og opdræt ........................ kr. 75,
1 kat, alene i et dobb.bur ........ kr. 350,
Pr. kat/kuld udenfor bed.. ........ ½ pris
Farvebedømmelse .................. kr. 100,

For medlemmer af Katteklubben:

Til salg bur ............................ kr. 50,
Avl og opdræt ........................
Gratis

Udstillingsgebyret

indbetales til: Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52,
6534 Agerskov, kasserer@katteklubben.com
Netbank: reg.nr. 3203 kontonr. 1576089
Bemærk: Forudbetaling kræves! Din tilmelding
er først gyldig når Katteklubben har modtaget
udstillingsgebyret.
Du kan fortsat aﬂevere gavekort på udstillingen,
men kontakt Kirsten Ulsø på forhånd!

Dommerelever

Henvendelse til Inge Nord, tlf.: 98 75 07 07,
formand@katteklubben.com
eller Kirsten Foldager, tlf.: 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 30 12 86 85

Ingen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl. 19.00

Kom og vær med på årets
mest (u)hyggelige udstilling!
Stewarder

Er meget velkomne, henvendelse:
Lars SeifertThorsen, tlf.: 56 63 93 00
lars@katteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200, eller et
udstillingsgebyr. Der serveres forfriskninger
i løbet af dagen samt frokost sammen med
dommerne. Stewarder der har tilmeldt sig
inden udstillingen, kommer forrest i køen til
indtjek og dyrlægekontrol.

Annoncer

1/1 side ................................ kr. 200,
1/2 side ................................ kr. 125,
Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals, senest ved
deadline

Præmier

Helle Høybye,
Skovlundvej 6, 6000 Kolding,
Tlf.: 76 31 20 19 praemie@katteklubben.com
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Invitation til udstilling, 2 certifikater

18. - 19. november 2017

Korup Kultur- & Idrætscenter, Præstevej 12, 5210 Odense NV
Bær selv udstilling * Alle racer begge dage

forudbetales!
Benyt
mobilepay
eller
plastickort
på
betalingssiden
på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470. Husk tydelig
angivelse af indbetaler! Sidste frist for
indbetaling er 3. november 2017.

Dommere der har sagt ja tak:
Laura Burani, I - All round
Dieter Filler, CH - All round
Martti Peltonen, S - 2, 3, 4
Ad de Bruijn, NL - 1, 3, 4
Natalie Smits, NL - 1, 3
Steven Jones, N - All round
Aina Hauge, N - 1, 3, 4

Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk

Ændringer kan forekomme!

Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!

Tilmelding: Onlinetilmelding sker 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 3. november kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 3. november kl. 20,00 hæfter man
for betaling af udstillingsgebyr.
Betaling:

Udstillingsgebyrer

skal

Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (4-7 mdr.):
Vet./pensionist ekstra pr. dag
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
Kontrolklasse/farvebedømmelse

kr. 275,00
kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
kr. 175,00
kr. 175,00
kr. 100,00

Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge
dage
behøver
kun
gå
gennem

dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for
nyvaccination/revaccination: 3. november
2017. 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
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 16,30 (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 sekretariatet inden kl.
10.
Jule-tema:
På
årets
sidste udstilling præmierer
vi hver dag bedste temabur!

DARAK indbyder til International katteudstilling
4. og 5. november 2017 – Strøby Hallerne, Lendrumvej 3, 4671 Strøby
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage

Special Show & Breed BIS lørdag for SBI
Der kåres Best of Best begge dage.

Inviterede dommere:
Britta Busse
Mario Ottino
Jørgen Billing
Lee Selassa

All round
1-2
All round
1-2

Tyskland
Italien
Danmark
Holland

Veikko Saarela

All round

Finland

Fabio Brambilla

All round

Italien

Yan Roca Folch

All round

Frankrig

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:
Helle Sivkjær
Vestervej 9 - 7200 Grindsted
Tlf.: +45 26 39 21 63
show@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist

15. oktober 2017 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider

Dyrlægekontrol lørdag 07.30 – 09.00
og søndag 08.00 - 09.00
Publikum: 10.00 – 18.00

Der vil være Junior Handling begge dage
Præmie til bedst pyntede halloween bur
Præmie til bedst udklædte udstiller

Kun for medlemmer af DARAK

kr. 275,-

Pr. efterfølgende kat
kr. 200,Kuld
kr. 300,Veteran/Pensionist
(Når de dømmes i anden klasse) kr. 75,Avl og opdræt
kr. 75,1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr. 0,“Til salg” bur
kr. 150,-

Betaling af udstillingsgebyr

Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Stewarder

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

Betalingsfrist: 20. oktober 2017
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med kort på DARAK’s hjemmeside. Gælder
også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Strøby Hallerne

kontakt:
Mikkel Henriksen
chefsteward@darak.dk

Annoncer
1/1 side
½ side

kr. 250.- incl. moms
kr. 150,- incl. moms

Format A5 (210 x 148 mm).
Send en trykklar PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 20. oktober 2017
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.
Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.
Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.

