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Formandens leder
Det er den tid igen. Sommerferie. I år har

arbejde, der gøres, er grundigt og om-

Af Bette Lind,

vi allerede i skrivende stund haft mere

hyggeligt, og at eventuelle ændringer

Formand Felis Danica

sommer end hele sidste år, og det nyder

er vel gennemtænkt. Det er knapt så

både katte og mennesker. Det er også

vigtigt om arbejdet er færdigt til næste

årstiden, hvor vi forhåbentligt får masser

plenarforsamling eller tager lidt længere

af nye killinger, og jeg håber for jer, at I

tid. Vi håber derfor, at når vi nu har dis-

finder rigtigt gode hjem til dem alle.

kussionsgrundlaget på plads, at alle, der
ønsker at deltage i debatten, tager sig tid

I Forretningsudvalget er vi i fuld gang

til at sætte sig ind i dette, så vi diskuterer

med at samle data sammen til den

ud fra det samme grundlag. Det skader

struktur-debat, vi skal have til efteråret.

debatten, når der diskuteres ud fra anta-

Vi har besluttet os for at første skridt er

gelser og formodninger.

at kortlægge hvem, der gør hvad – altså
det proces-folk typisk refererer til som

I har sikkert alle sammen modtaget en

”As Is proces analyse”: hvordan ser verden

masse emails siden den 25. maj, hvor den

ud her og nu. Hvilke opgaver ligger i Felis

nye databeskyttelseslov, GDPR, trådte i

Danica, hvilke i hovedklubberne, og hvilke

kraft – mails, der oplyser jer om, hvordan

i specialklubberne, og hvordan passer

det ene eller andet firma håndterer de

det sammen med de regler, vi har. Det

data, som I har leveret til dem, enten via

samme gælder Felis Danicas øvrige funk-

besøg på deres website, ved køb eller

tioner: avls- og mentorråd, og mæglerne.

tilmelding til nyhedsbreve mm. Både Felis

Der vil nok være nogle af jer, der tænker,

Danica og klubberne har haft fokus på

at det ved vi da vel allerede, men sandhe-

dette, og har arbejdet på at sikre, at vi ikke

den er, at det gør vi ikke – i hvert fald det

holder flere data end strengt nødvendigt

hele, og ikke alle sammen. Ved man ikke

for at vi kan udføre de opgaver, vi nu en-

hvordan situationen er her og nu, så er

gang skal løse, og FIFe har ligeledes dette

det meget svært at lave ændringer – for

for øje, hvilket kom til udtryk på den netop

hvad er det så lige man skal ændre?

afholdte generalforsamling, hvor medlem
af SVERAKs ledelse, Advokat Britta Kjellin,

Når så As Is processen er gennemført, står

holdt et godt og jordnært indlæg.

man med en masse data, som skal struk-

Hjælp søges!

tureres, og den opgave er næste skridt. Så

Generalforsamlingen fandt sted den 24.

har vi et rigtigt godt fælles grundlag for

og 25 maj i Monto Gordo, Portugal, og I

Vi søger stadig en kompetent

at diskutere hvad vi kan gøre bedre, og

kan læse meget mere om de beslutnin-

person, der har lyst til at

hvad der skal ændres. Det er selvfølgelig

ger, der blev truffet, inde i bladet, hvis

prøve at skaffe annoncer til

planen at involvere så mange som muligt

I ikke allerede har læst det hele på min

Kattemagasinet. Send mig en

i denne diskussion, og det kommer der

sædvanlige blog fra generalforsamlin-

mail, hvis du er den person,

mere information om snarest muligt.

gen. Link findes på hjemmesiden.

der vil hjælpe med til at skaffe

Det er rigtigt vigtigt for os, at det

Nyd sommeren

økonomi til bladet.
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I ønskes alle en fantastisk sommer 
Caféen vil hele tiden være bemandet af
nogen, som vil være klar til at svare på
jeres spørgsmål, og der vil også være
mulighed for at mærke og føle på
kattene.
Sommer og sol, nu kan det endelig
mærkes at det er sommer. Lad os håbe
den bliver bedre end sidste år.
Til jer der har katte gående ude; husk
katte kan også blive solskoldet. Især
hvide katte kan have et problem med
at blive solskoldet på deres ører og
næse, så sørg for de kan komme i
skygge, og man kan evt. også smøre
dem med lidt solcreme.

Så hvis I har en kat derhjemme som vil
elske dette, så meld endelig til.
Det kan godt være katte, som ikke skal
til bedømmelse, men bare skal med
som hygge. Dog skal alle være
vaccineret og skal igennem dyrlægekontrol om morgenen som alle andre
katte.

Vi har lavet nogle nye tiltag i Darak,
som vi i bestyrelsen håber I vil få stor
glæde af. Det er nu muligt at søge
stamnavn online på Darak´s
hjemmeside. I logger bare ind med
medlemsnummer og adgangskode.

Der vil være begrænset burplads , så
det er først til mølle. Det er en god
måde at gøre reklame for jeres race, og
en mulighed for at publikum også kan
få viden om racen.
Vi vil jo gerne have flere til at købe
racekatte.

Da vi gerne vil have mange flere
medlemmer i Darak, har vi også lavet
nogle tiltag for at få flere til at melde
deres killingekøbere ind i klubben.

Tilmelding til kattecaféen:
Hvis katten skal til alm. bedømmelse
tilmeldes den som I plejer til
udstillingen.

Information om dette er sendt ud med
Darak´s nyhedsbrev og kan også læses
på klubbens hjemmeside. Vi håber I vil
benytte jer af dette fantastiske tilbud.
Husk jo flere medlemmer vi er, jo
større indflydelse vil vi have på næste
års plenarforsamling.

Hvis man ønsker katten også skal
deltage på nogle tidspunkter i caféen
og ikke hele dagen, kan man sende en
mail til Nanna Mikkelsen
duelund.nanna@gmail.com eller SMS
til mobil 60 64 25 78.

Som mere nyt vil vi prøve at lave en
kattecafé på vores næste udstilling i
Herlufmagle.
Der bliver opstillet 3 dobbeltbure
særskilt i hallen med lækre burgardiner
samt cafeborde, hvor man kan få lidt
kaffe/the/vand og lidt lækkert. Der vil
så være mulighed for at få en god
kattesnak og mere specifik info om de
racer, som er i burerne i caféen.

Dette gælder også for katte, som kun
skal deltage i caféen. Spørgsmål om
caféen så kontakt Nanna.
Tilbuddet er også sendt til alle
specialklubberne, som vi også håber vil
gøre brug af tilbuddet.
Næste udstilling er i den skønne
Herlufmagle hal, en dejlig lys hal og
med et super cafeteria og et skønt
friluftsbad, hvis man skulle få lyst til en
dukkert.

Der er mulighed for at booke værelser i
hallen, hvis man ønsker overnatning.
Priser for værelser i hallen:
Enkeltværelse 230 kr. pr. nat
Dobbelt værelse 380 kr. pr. nat.
Dette er inkl. sengelinned og
håndklæde.
Booking kan ske på tlf. 55 50 13 13 eller
på mail info@herlufmagle-hallen.dk
Man kan også booke på vores show
hotel Sørup Herregaard. Man skal
oplyse Darak når man booker.
Værelser på Sørup Herregaard:
Enkeltværelse 650 kr. pr. nat
Dobbelt værelse 850 kr. pr. nat
Værelserne er inkl. morgenmad.
Hvis man ønsker at deltage til
middagen lørdag aften på Sørup
Herregaard, er dette også muligt.
Pris for middagen er 350 kr. inkl.
drikkevarer for en 3 retters menu, og
hvis vejret er godt har de lovet at grille
til os.
Tilmelding til middagen lørdag aften
kan ske til Mette Usbeck
mette.usbeck@darak.dk
Vi håber at se rigtig mange til en
fantastisk showweekend i Herlufmagle
med masser af sjov og hygge.
Husk der må IKKE medbringes mad i
hallen, så hvis man ønsker at lave noget
fællesspisning SKAL det foregå udendørs. Men cafeteriaet vil også være klar
med gode tilbud til jer på lækker mad.
I ønskes alle en fantastisk sommer.
Måske ses vi før,men ellers ses vi i
Herlufmagle.
Mette Usbeck
Formand for
Darak
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Mette Usbeck
Emilsvej 38
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Tlf. +45 22 60 15 02
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Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@darak.dk
Kasserer
Aase Nilsson
Hjallerup Alle 14 A
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
aase.nilsson@darak.dk

DARAKs bestyrelse
Sekretær
Brian Daugaard
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Bestyrelsesmedlem
Tanja Petersen
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Tlf. +45 58 26 21 24
tanja.petersen@darak.dk

Priser
Husstand medlemskab
Hovedmedlemskab
Pensionist husstand
Pensionist – en person

325 kr.
300 kr.
175 kr.
125 kr.

Suppleant
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tom.hojmark.corfitzen@darak.dk
Chefsteward
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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

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder
15.-16. juni: Østjysk Dyrskue i Horsens
16-17. juni: International udstilling i FÆNGSLET i Horsens
5.-6.-7. juli: Dyrskuedage på Landsskuet i Herning med international
udstilling om lørdagen.

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Fra den ene yderlighed til den anden! Sidst frøs vi bravt mens vi stillede op til udstilling i Nyborg, hvor
den hårde og iskolde vind fra vandet
gjorde at hallen aldrig blev rigtigt
varm. Nu gisper vi så i varmen
mens vi sysler med at blive klar til
FÆNGSLET. Det bliver en anderledes udstilling fordi forholdene ikke
er så flotte som i sportshallerne,
bl.a. er der ikke et stort cafeteria til
rådighed. Men vi håber at alt klikker
på plads, så der er både mad og
drikke nok til alle. Der er pænt med
tilmeldinger, og vi håber at vi kan
hamle på med Østjysk Dyrskue i
Horsens og trække nogle publikummer op og se på katte. Vi har fredag
og lørdag nogle frivillige kørt i stilling
på dyrskuepladsen til at reklamere
for udstillingen; tak for hjælpen.
Og inden vi får os set om, så er det
tid til Landsskue i Herning igen. Det
er vores suverænt største udstillingsvindue for kattesporten, og jeg
håber I har lyst til endnu en gang at
være med til at dels at lave noget
vigtigt PR for racekattene, og dels få
en anderledes udstillingsoplevelse.
Efter at være flyttet lidt rundt på
pladsen de seneste år, er vi nu endelig atter tilbage i staldene, efter
manges ønske. Det betyder at vi
igen står lige ved siden af rigtigt leØvrige 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.

vende køer! Og det er et koncept,
som måske ikke lige er for alle, men
jeg kan love jer én på opleveren i
Herning. Det vælter ind med publikummer, og vi står rigtigt tæt, så
man skal være en lille smule kaosrobust. Som regel er kattene forbavsende upåvirkede af at kunne se og
høre køer. Alligevel vil jeg ikke anbefale at man tager meget nervøse
katte med, som kan være svære at
håndtere på udstillingen om lørdagen. Men til gengæld kan det være
god træning at deltage torsdag eller
fredag, hvor der er uformel fremvisning og katten ikke nødvendigvis
skal ud af buret. Kom og vær med!
Det er først rigtigt sommer, når vi
har været på Landsskue :)

Killingesæsonen er godt i gang. Og
det er måske overflødigt at sige det,
men så er det i hvert fald gjort: Husk
at alle killinger i et kuld skal stambogsføres. Husk at stamtavlen skal
følge katten uanset om der er tale
om salg eller foræring. Husk at alle
killinger skal vaccineres inden de
flytter; og hvis vaccinen er udløbet

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk

når den er klar til at flytte, så få den
revaccineret - reglerne siger at den
skal være dækkende, og det er den
jo ikke hvis f.eks. den første basisvaccine er udløbet. Ligesom børn
kan killinger hurtigt rage lidt sygdom
til sig. Hvis det sker, så hold dem
hjemme til de er fit for fight igen. Giv
jeres købere en ordentlig handel;
husk at overveje om du selv ville
købe en killing på de betingelser du
stiller til dine købere :)
Vi har heldigvis ikke særligt mange
klager i løbet af et år, men en del af
dem er over helt basale ting, som
man kunne undgå ved at huske
ovennævnte.
Rigtig god sommer derude! Jeg håber vi mødes et sted; Fængslet eller
Herning. Når sommeren er slut fortsætter vi med JYRAK til Byfest i
Lem, helt ude vestpå i Jylland, og
endnu en fremvisning i Plantorama.
Ja, det er mange muligheder man
har for at støve sin kat af, men hvis
vi skal have vendt udviklingen skal
vi fortsat arbejde på at finde nye
medlemmer,
der kan blive
til nye opdrættere og
udstillere.

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
Randers: Lykke Simonsen,
Stambogssekretær
22 00
kreds-ls@kattekredsKategori III og IV
randers.dk Tlf. 22 71 53 69
Hanne Lindvig, Andersen,
Pia Nyrup
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 Herning: Tanja Trillinggaard
Vesterled 3, 7800 Skive
05
Tlf. 4099 9578
lmail@kattens-studiekreds.dk
stambog3-4@jyrak.dk
Tlf. 25 38 89 84
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf.
4871 7397, anette@jyrak.dk
Stamnavne
Katterigodkendelser
Kira Marseen
Carsten Bircow Lassen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Sygdomskonsulent:
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
Tlf. 5180 5696
Susanne Wehnert, 8723 Løsstamnavn@jyrak.dk
ning, Tlf. 75 62 61 09; nemmest på formand@jyrak.dk

Glimt fra Nyborg udstillingen - årets topkatte præsentation og NFO Breed Show

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Skolevænget 9
8723 Løsning
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
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Sommertid. Og i år – uden
sommerudstilling - slap-af tid.
FIFe’s generalforsamling var i
år repræsenteret af Bette Lind selvfølgelig - og Camilla Scharff.
Så jeg skulle ikke bruge feriedage
på deltagelse og heller ikke
udgifter til kattepasser.
Siden sidst er vores nye hjemmeside gået i luften. Den har fået et
tiltrængt ansigstløft. Det håber vi
at I sætter pris på.
Vi har været i gang med at finde
alternativ til hallen i Køge, som
vi har frekventeret i en evighed.
Og det er lykkedes.
Januarudstillingen bliver i Rødovrehallen.
Fordelingen af poster i bestyrelsen
står over for nogle ændringer.
Helle overtager udstillings sekretærposten. Kirsten Foldager
overtager stambogs sekre tærposten pr 1. august, når Susanne
slipper posten for at videreuddanne sig.

I begyndelsen af april blev der
afholdt Scandinavian Winner
show i Gøteborg.
2 af de 3 nye danske SW'ere er
katte som ejes af Katteklubben
medlemmer.
Stort tillykke til Maria Malevitch
med SW titlen på hendes russer
Malevitch Ballroom Blitz Cleo,
JW. Og til Marianne & Lars
Seifert-Thorsen med deres ABY:
SW., CH. Allora Erta Alle, JW
I slutningen af juni afholder vi et
fysisk B-møde med Viking Cats
vedr. fællesudstillingen i Kolding.
Vi har det halve af FIFes bestyrelse med på udstillingen som
dommere, og vil naturligvis konsultere dem vedr. hvor langt vi
kan gå uden at bryde FIFe’s regler.
Efter vores udstilling i Grindsted,
har det knebet noget med lysten
til at gøre noget for udstillerne.
Det skyldes i høj grad en ytring
på FB.
Jeg finder det ualmindelig
illoyalt, at et valgt medlem i et
Felis Danica råd, offentligt sviner
en klub.
I min naivitet troede jeg, at et
medlem på en tillidspost var loyal
over for alle klubber. Men det skal
man åbenbart ikke regne med…
Nyd sommeren
Og så ses vi i Kolding, hvor vi
skal vise, hvorfor vi har valgt
at være medlemmer i en FIFetilsluttet klub.
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Bestyrelsen
Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 27 94 93 20
E-mail: formand@racekatten.dk

Sommerens varme og tidlige kommen
er nok kommet bag på en del af os,
men kattene nyder solen og de
summende fluer, som jages ivrigt, når
der ikke dases i skyggen eller i
solstrålerne - alt efter hvem man er!

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

Linda Lloyd Hughes
Michael Robdrup

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

FIFes generalforsamling er vel
overstået, 2 ud af Felis Danicas 3 forslag blev vedtaget, dog
med mindre tilrettelser i begge forslag.
Selvom vores sidste forslag ikke blev vedtaget fik det dog en
del ja-stemmer, så det faldt altså ikke til jorden med et brag,
som visse andre af de stillede forslag på
generalforsamlingen.
2. juni var der varme rekord i Danmark, men alligevel fandt
en del publikum ind til Racekattens Huskatteshow. Det blev en
rigtig hyggelig dag, og nogle nye huskatteejere var på deres
første show, og løb alligevel af med titlen som den sødeste
huskat på showet. Tak til alle sponsorerne, som bakkede op
om vores projekt, og tak til de racekatteejere, der mødte op
til en racefremvisning. Det var på ingen måde racekattene,
der var i fokus, men alle havde en hyggelig dag.
I år fylder Racekatten som bekendt 75 år - vi ser frem til at
fejre Racekatten med en sommerfest for alle de medlemmer,
der har mulighed for at deltage. Vi kunne selvfølgelig godt
have ønsket os flere tilmeldte, men vi glæder os til en
hyggelig aften med god mad og drikke - og lidt
underholdning, måske fra bestyrelsen til medlemmerne.
Medlemsmødet med lektor Jørgen Koch, som måtte aflyses
i sidste øjeblik fordi Jørgen desværre blev syg, er kommet
på programmmet igen. Jørgen Koch har fundet en ny dato,
så glæd dig til en spændende dag hvor Jørgen fortæller om
det sidste nye igennem de sidste fem år. Dato ses på
modsatte side.
Vi glæder os til at se Jer på vores septemberudstilling i
Køge.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
Varme sommerhilsner
Pia Børgesen - Formand
www.racekatten.dk

Medlemsmøder:

Udstillingsudvalget:

Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub
for at være med til vores arrangementer –
alle er velkomne. Yderligere info om
arrangementerne:
workshops@racekatten.dk
Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

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

Onsdag d. 12 september 2018 kl. 19:00
HCM møde på KU Universitetshospitalet for Familiedyr
En spændende aften hvor Professor Jørgen Koch vil
fortælle om nyt fra HCM-fronten - Hvor langt er de kommet?
Dyrlægevej 16
1870 Frederiksberg C

Racekattens stambogssekretær holder ferie i ugerne 32-33 og 34
Så husk at få bestilt stamtavler i god tid!
Er dine killinger ved at være flytteklar, så kan du bede Henriette
om en bekræftelse på du har ansøgt om stamtavler, som du kan
give dine killinger med, hvis de skal flytte inden du modtager
stamtavlerne.

HUSK
at
med støtte k
lu
a
killin t melde bben
gekø
dine
Race ber ind
i
katte
n

Præmiesekretær & sponsorpræmier
Dorthe Bondesen
E-mail: praemier@racekatten.dk

Annoncer & Stande

Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Pia Robdrup
Thomas Bondesen
Helene Carstensen

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
online-udgaver)

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

Stemningsbilleder fra
Racekattens udstilling i Hvidovre 2018
og Racekattens huskatteshow 2018

www.racekatten.dk
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FIFes general
forsamling
2018
Af Bette Lind, formand

Portugal har ofte været det foretrukne

Forslagsstiller og alle øvrige medlem-

sted for afholdelse af FIFes årlige gene-

mer kan kommentere, og det er meget

ralforsamling, og det er der flere gode

ofte her et forslag finder sin endelige

grunde til: hotel og konferencefaciliteter

udformning, da det som udgangs-

er billige for FIFe, og vejret er som regel

punkt er vigtigt at få kommissionernes

ganske behageligt for alle os, der bruger

opbakning til sager, der ligger inden for

en del af vores ferie på at deltage. Det

deres område. De øvrige medlemmers

slog heller ikke fejl i år – vejret: solrigt,

mening er selvfølgelig også vigtige, men

omend med en del blæst. Vi var senest

desværre er det ikke alle, der deltager i

i Monte Gordo for 3 år siden, og den-

de åbne møder.

gang var området præget af økonomisk
stagnation. Det var tydeligt, at man nu

Vi havde – som sædvanligt – 3 forslag

er langt mere optimistisk med hensyn

med i bagagen, som vi skulle forsøge at

til kommende turisme, blandt andet var

få igennem:

hele strandlinjen ved at blive udstyret
med promenadebro og tilhørende boder

1. Opdatering af standarden for PEB.

og andre faciliteter. Det var dog langt fra

Det primære fokus var at få ligestillet

klart til brug, så den hyggelige stem-

Brush Peterbald med den hårløse vari-

ning på stranden, der prægede stedet

ant. Standarden foreskrev, at den hårløse

tidligere, var pist borte, uden at noget

skulle foretrækkes. En ændring af øjen-

nyt var på plads.

placering (ikke for dybtliggende, og ikke
for tæt sammen) var også vigtig.

Men det var jo heller ikke ferie, der var
formålet med at Camilla Scharff og jeg

Derudover var der ønsket ændring af ho-

var på stedet, men derimod arbejde.

vedformen samt mængden og placering

Som I ved, arrangeres der åbne kom-

af rynker.

missionsmøder inden selve general-

14

forsamlingen, hvor kommissionerne

Under de åbne møder stod det hurtigt

gennemgår alle de stillede forslag og

klart, at vi ville få svært ved at få ændring

eventuelt kommer med ændringsønsker.

af hovedform igennem, og der var også

SUNDHED ER
GRUNDLAGET FOR
EN STORSLÅET
FREMTID
Din killing er mest følsom i starten af livet.
Dens stofskifte, immunsystem og sensoriske
nervesystem er meget skrøbelige i et vigtigt
udviklingstrin.
ROYAL CANIN® Kitten produktserien indeholder en
skræddersyet kombination af næringsstoffer, som
styrker killingens immunsystem. De understøtter
killingens sunde vækst og udvikling. Dette er især
vigtigt i den følsome periode som opstår, når killingen
ikke længere er beskyttet af de antistoffer
den får fra sin mor, samtidig med, at den stadig ikke
har udviklet sit eget immunsystem fuldt ud.
Ved at tilbyde din killing ROYAL CANIN® Kitten
giver du den de bedste forudsætninger for et fantastisk
liv.
Få mere information på royalcanin.dk
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kritik af formuleringen omkring pels og

3. Ændring af Show Rules §4.15 – Junior

hud. Derfor blev vi nødt til at omfor-

Winner.

mulere forslaget. Det var ikke mindst

Også dette forslag måtte omformuleres

Judges and Standards Commission (JSC),

en smule, da dets oprindelige formule-

der ønskede hovedformen bevaret som

ring ikke tog hensyn til, at der er ander-

den var, og ønskede en formulerings-

ledes krav til JW uden for Europa. I den

ændring omkring øjnene. Health and

revidere form kunne Show Commission

Welfare Commission (HWC) og Breeding

(SC) gå ind for forslaget.

& Registration Commission (BRC) var
ligeledes positive, og da vi havde tilpas-

Desværre fik vi ikke flertal for dette

set forslaget, gik alle kommissionerne

forslag – kun 14 medlemmer kunne

ind for dette.

stemme ja, så vi manglede 5 stemmer.

Dette var et godt eksempel på, at når

Valg til bestyrelse og komissioner

man har noget, man gerne ønsker æn-

Men der var mange andre forslag til

dret i en standard, så skal man begrænse

afstemning, og der var også nogle valg,

sig til det vigtigste. Jo mere der lægges

der skulle gennemføres. FIFes valg-

på, jo større er risikoen for, at det vil

procedure er ret tung, når der er flere

falde andre for brystet, og dermed stiger

opstillede kandidater. Det er sådan, at en

sandsynligheden for, at forslaget ikke

kandidat for at blive valgt skal have ab-

kan vedtages.

solut flertal. I år var det revisorposterne,
der havde flere kandidater, 4 til 2 poster.

Forslaget blev vedtaget med en ganske

Efter første runde havde kun én kandidat

pæn margin: der skulle 19 stemmer til

absolut flertal, altså 19 eller flere stem-

alm. flertal, og vi fik 28 ja-stemmer.

mer, og derfor skulle der afholdes flere
afstemninger. Reglerne siger: In the case

2. DNA test for CEP290 (PRA-rdAC) for

of electing functionaries and providing

SIA / BAL / OSH / OLH / PEB

there is more than one candidate, from

Dette forslag fik mange gode kommen-

the fourth round of voting onwards a

tarer med fra de åbne møder, selvom der

simple majority is sufficient – altså først

stadig var en del, der mente, at det ikke

efter 3 forsøg kan man tage den eller de

var nødvendigt med et påbud.

kandidater, der har flest stemmer, uanset

HWC og BRC gik ind for vores forslag,

om de har absolut flertal. Det kan give

men som I måske har bemærket har vi

nogle lidt pinlige situationer, og jeg sy-

tilføjet PEB – de var ikke så direkte med

nes ærligt talt, at det er en gammeldags

i det oprindelige forslag, og det blev fra

måde at gøre tingene på. Hvis vi et år

flere sider påpeget, at de selvfølgelig

ikke har 3 gode forslag at sende til FIFe,

skulle med, hvis dette forslag skulle

skulle vi måske overveje at rokke lidt ved

vedtages.

dette.

Dette forslag kom lige akkurat igennem

Men tilbage til valgene:

med 19 ja-stemmer.

•	Valg af kasserer - kun én kandidat: Leo
van de Haterd (NL) blev genvalgt
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Hvad har
du lavet i dag?
På farten med Canosan®
Ikke mindre end halvdelen af alle katte over
6 år får ondt i leddene og sværere ved at
bevæge sig.
Desværre forveksler alt for mange
katteejere symptomerne med, at
katten bare er blevet ældre og
måske lidt mere doven.
Er du i tvivl om din kat så
læs mere på canosan.dk

Hvilke symptomer skal man holde øje med,
hvad er slidgigt hos katte egentlig og hvad kan
dyrlægen gøre ved det?

www.canosan.dk
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Canosan® er et fodertilskud specielt udviklet til at støtte den normale funktion i ledbrusk, ledkapsler, sener og ledbånd.
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•	Valg af vice-præsident - kun én

dog nok få nogle ord med på vejen:

kandidat: Dietmar Sagurski (DE) blev
genvalgt

Felis Britannica (GB) er i en lidt speciel

•	Valg af medlem af BRC kommissionen

situation med hensyn til medlemmer.

for ét år (da Sarah Johnsson af person-

De kan jfr. FIFes statutter ikke optage

lige årsager var trådt tilbage) – kun én

personer, der er funktionærer i andre

kandidat: Maria Myrland (NO) valgt.

forbund, som medlemmer, og derfor

•	Valg af 2 revisorer for 3 år – her var

ville de gerne have denne regel fjernet.

der 4 kandidater: Jürg Keller (CH) og

De ville med deres forslag opdele deres

Marie-France Pohl (LU) blev valgt.

medlemmer i 2 niveauer, hvilket ikke

Dette betyder, at der er skiftet helt ud

ville være acceptabelt i de fleste andre

på disse poster.

lande, samtidig med at formuleringen

•	Valg af 2 revisor-suppleanter - da 2 af

ville åbne for nogle uheldige muligheder.

de 3 opstillede kandidater allerede var

Vi var flere, der forsøgte at få briterne til

valgt til revisor-posten, var der kun én

at omformulere deres forslag, men uden

tilbage: Jaana Heikanen (FI) er valgt,

held, og det kunne derfor ikke få det

og der skal så vælges yderligere en

fornødne flertal. Da det var en ændring

kandidat næste år.

af statutterne, krævedes kvalificeret
flertal, og forslaget var ikke i nærheden

Medlemskaber

af almindeligt flertal.

Sidste år stillede 2 konkurrerende klubber fra Thailand op på generalforsam-

Der var 2 forslag om at flytte katte

lingen, i håb om at blive godkendt som

rundt mellem kategorierne: Ungarn

medlem under patronage. Begge ansøg-

ønskede at flytte Sphynx og Devon Rex

ninger blev stemt ned. I år var der så kun

til kategori 3 - ikke vedtaget. Slovakiet

én kandidat, men det ændrede ikke ved

ønskede at flytte LaPerm til kategori

resultatet. Ansøgningen krævede kva-

4 – forslaget endte med at blive trukket.

lificeret flertal, og det opnåede de ikke.

Da de nye kategorier blev vedtaget, var

Mon ikke vi kan forvente, at den anden

der enighed om at man skulle give disse

klub ansøger til næste år? Vi får se.

nogle år, før man begyndte at flytte
katte – det var afgjort en medvirkende

Kina ansøgte i år om fuldt medlemskab.

faktor til, at disse 2 forslag ikke blev så

Deres mentor, Tjekkiet, havde kun godt

godt modtaget.

at sige om klubben, og de udstillinger,
de havde afholdt. Rapporter fra de delta-

Fra norsk side var der ønske om at gøre

gende dommere var rosende.

brug af VAR obligatorisk for Abyssiniere

Kina blev optaget som fuldt medlem

med Somali i stamtavlen. HWC var i mod

med kvalificeret flertal.

forslaget af hensyn til genpuljen, Breed
Council (BC) var imod, og BRC var så

18

Forslag fra bestyrelse, kommissioner

afgjort også imod dette forslag, og ville

og medlemmer

overveje om der ikke til næste år skulle

• ikke vedtaget

et forslag på bordet om helt at afskaffe

Jeg vil ikke gennemgå samtlige forslag,

brugen af VAR. Det er jo ikke længere

der ikke blev vedtaget, men nogle få bør

noget problem at finde ud af om en kat

HVER
7. POSE ER

GRATIS

Ahhh...rion !

FØRSTEKLASSES TØRFODER – GANSKE ENKELT

tørfoder tilpasset din kats særlige behov. Baseret på mange
års erfaring og den seneste videnskabelige udvikling inden

arion-petfood.dk

for ernæring, kvalitet og smag, har vores specialiserede
ernæringseksperter udviklet ARION Original med følsomhed.
Se det komplette foderprogram på arion-petfood.dk

7,5 KG FRA

299,-

Wiegaarden

ARION Original tilbyder dig et bredt udvalg af førsteklasses
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KVALITETSFODER TILPASSET DIN KATS SPECIFIKKE BEHOV
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bærer gen for langhår, og dette vil være

sering af, at det ikke er op til et FIFe

langt mere relevant end brugen af VAR.

medlem at godkende, at et medlem

Forslaget fik blot 3 ja-stemmer.

ønsker at skifte til andet FIFe medlem,
men udelukkende at informere det

Belgien havde fremsat forslag om en

nye FIFe medlem om medlemmets

arbejdsgruppe, der skulle prøve at tænke

status som medlem/ikke medlem og

lidt uden for boksen mht FIFes udstil-

eventuelle disciplinære sanktioner,

lingssetup. Det kunne helt klart være

der måtte have været inden for 4 uger

tiltrængt, men desværre faldt forslaget.

efter modtagelse af forespørgsel. Der

Det var ikke fremmende for sagen, at

kom en ny og mere præcist formule-

Show Commission (SC) ikke gik ind for

ret tekst, som kan godkendes af DC.

forslaget i den fremsatte form, fordi de

Vedtaget

så det som en opgave, der så kun skulle
løses af SC, og det havde de ikke ressourcer til.

•	FIFe Board Proposal 1 General Rules §
3.1 - Period of notice for each board
and commission meeting

Sverige og Norge ville begge hæve

	Ensretning af hvor lang tid før et

alderen for klasse 9 og 10 til 12 måneder,

møde i diverse kommissioner og be-

og Norge med en yderligere opdeling

styrelsen, der skal sendes indkaldelse.

af klasse 12. Begge forslag faldt – det

Alle kommissioner var for på de åbne

svenske forslag fik dog 15 stemmer, og

møder - vedtaget

var nogenlunde tæt på.
•	FIFe Board Proposal 2 General Rules §
Vedtagne forslag

4.4 - Period for sending amendments

•	SK FFS Proposal 1 General Rules §

made by commissions during General

2.5 - Membership change. Præci-

20

Assembly. Ændring fra 10 til 4 uger
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respit for at sende ændringer, der er

EMS list SRL/SRS - Addition of EMS

foretaget under generalforsamlingen,

code 09 for Selkirk Rex Longhair/

til generalsekretæren. BRC, DC, JSC

Shorthair. BRC er imod dette forslag,

alle for dette - SC var imod. Vedtaget

ikke mindst fordi de tilladte udkrydsninger er BLH / BSH og PER / EXO,

•	FIFe SC Proposal 1 General Rules An-

hvor 09 ikke er tilladt, men SRL/SRS

nex 1 - Minimum net Judges Allowan-

er placeret i kategori med andre Rex

ce in euro. Ingen ændring i indhold

racer og har som dem 0 point på farve

– kun i opsætning. JSC for. Vedtaget.

– det giver mening at de også, som
disse, skal have mulighed for at brug

•	CZ ČSCH-SCHK Proposal 1 Standards

09. Forslaget er vedtaget.

& EMS list BML
Tilføjelse af ordet ”Size” i pointskalen
for Øjne. Enstemmigt vedtaget

•	SE SVERAK Proposal 3 Standards &
EMS list TUV - change of standard and
scale of points. Godkendelse af alle

•	CZ ČSCH-SCHK Proposal 2 Standards

øjenfarver hos TUV. Vedtaget

& EMS list BUR
Tilføjelse af ordet ”Size” i pointskalaen
for Øjne. Vedtaget

•	FIFe JSC Proposal 10 Standards &
EMS list General Part - Eye colour in
bicolour (03) – alle øjenfarver i en

•	DK FD Proposal 1 Standards & EMS

given variant skal dømmes i samme

list PEB. Alle kommissioner var for

klasse. Forslag om at indsætte ordet

forslaget! Det reviderede forslag er

”recognized” foran eye colours. Med

vedtaget!

den tilføjelse er forslaget vedtaget.

•	RO FAF-FR Proposal 2 Standards &

•	DK FD Proposal 3 Breeding & Regi-

21

Nyt fra Felis Danica

stration Rules § 6 new subart. Test for

Specifikation af at formular skal anven-

PRA-rdAC hos SIA / BAL / OSH / OLH /

des. JSC er for dette forslag. Vedtaget

PEB. Forslaget er lettere modificeret i
henhold til kommentarer fra de åbne
møder. Vedtaget.

•	FIFe JSC Proposal 1 Rules for Judges &
Student Judges § 2.1.4.2 - amount of
stewarding

•	SE SVERAK Proposal 2 Breeding &

Nu er det et krav, at der tages steward

Registration Rules § 5.3.2 - Distinguis-

certifikater i udlandet – mindst 6 cer-

hed Merit (DM). Tilføjelse af andre

tifikater i 2 andre lande, end der, hvor

titler, der kan bidrage til en DM titel

man bor. Forslaget er vedtaget.

(DSM, DVM, JW). BRC er ikke imod, SC
er delt i deres holdning. Vedtaget

•	FIFe JSC Proposal 2 Rules for Judges &
Student Judges § 2.1.5 - Preliminary

•	FI Suomen Kissaliitto Proposal 3 Rules

examination, admission as Student

for Judges & Student Judges § 3.12.

Judge. Der afholdes fremover kun ad-

Sletning af eksisterende regel om

gangsprøver på engelsk. Forslaget er

dommeropdatering i og med at den

selvfølgelig ikke populært i de fransk-

aldrig bliver brugt. JSC arbejder på

talende lande, men blev vedtaget.

en ny måde at opdatere dommere,
online. Vedtaget

•	FIFe JSC Proposal 4 Rules for Judges &
Student Judges § 2.3.7.1 - Theoretical

•	FIFe Board Proposal 3 Rules for Judges

Examination

& Student Judges § 1.7. Præcisering

Teoretisk eksamen kan tages på fx en

af, at en dommer altid skal være

anden udstilling end den praktiske

medlem i et FIFe medlem(‘s medlem).

og vil være gældende i 12 måneder.

Vedtaget

Vedtaget

•	FIFe Board Proposal 4 Rules for Judges

•	FIFe JSC Proposal 5 Rules for Judges

& Student Judges § 2.1.17 / § 2.2.2.b

& Student Judges § 2.3.11 - Failure of

Ændring i antallet af katte, der kan ses

an Examination. Hvis en praktisk ek-

uden for udstillinger. Meget lang dis-

samen ikke bestås, kan den beståede

kussion. JSC er ikke enige i forslaget.

teoretiske eksamen bruges i 12 mdr.

Alle er enige i, at det er en god idé for

Vedtaget

dommerelever at besøge opdrættere
og derigennem få viden om hvordan

•	FIFe JSC Proposal 6 Rules for Judges &

en race udvikles fra killing til voksen til

Student Judges § 3.3 - Judges list

senior, men det handler om, hvorvidt

Udsendelse januar i stedet for decem-

denne viden, nødvendig som den er,

ber. Vedtaget

skal tælle fuldt ud i antallet af katte,
en elev skal se som led i dommeruddannelsen. Vedtaget

•	FIFe JSC Proposal 7 Rules for Judges &
Student Judges § 3.4 - Judges engagement form

•	FIFe Board Proposal 6 Rules for Judges
& Student Judges § 3.9 - Mentor Judges
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Præcision af at nyeste version skal
downloades og bruges. Vedtaget

Nyt fra Felis Danica

•	BE FBE Proposal 1 Show Rules § 8.2.4 -

•	FIFe SC Proposal 3 Show Rules § 2.3 -

Open Doors (ingen udløbsdato)

Qualifications for the World Show

SC er for forslaget. Vedtaget

Forslaget ændrer ikke noget ved indholdet. Det er blot en ny måde at stille

•	BG NFFe Proposal Show Rules § 1.8.g

informationen op på. Vedtaget

/ Annex 1 - Conditions for an international show
SC er for forslaget. Vedtaget

•	FIFe SC Proposal 4 Show Rules § 4.9.7
- Referee Judge. Tydeligere formulering af hvordan en skilledommer

•	UA UFU Proposal Show Rules § 1.8.g /
Annex 1 - Addition of Ukraine to list of

vælges og bruges. JSC for forslaget.
Vedtaget

countries permitted to organise int.
shows with min. 100 cats- Vedtaget

Hvis man skal lave nogen generelle
betragtninger over de fremsatte forslag,

•	FIFe SC Proposal 2 Show Rules § 1.15

så er det et gennemgående træk, at stort

- Cats appearing in the catalogue.

set alle medlemmer mener, at de har det

Tilmeldinger, der accepteres efter

svært med hensyn til at tiltrække udstil-

trykning af katalog skal dokumente-

lere og medlemmer, men alligevel var

res i bilag til katalog. Vedtaget

man ikke parat til at stemme for det bel-
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Nyt fra Felis Danica
Denne sølvnål gives til dommere efter
15 års virke. Efter 25 år giver FIFe en
guldnål – den har en hel del danske
dommere fået.

giske forslag om at lave en arbejdsgrup-

fortsætte med, og derfor stiger værdien

pe, der kunne komme med forslag til en

af et BC-medlemskab. Det er positivt, at

revitalisering af udstillingerne – det er

der stille og roligt kommer mere fokus

lidt af en modsigelse. Samtidig er der nu

på Breed Councils og deres holdninger til

de sidste par år kommet flere forslag, der

forskellige forslag - jeg kan kun opfordre

skal gøre det til en langsommere proces

til at alle, der kan, melder sig ind i Breed

at blive allround dommer, hvor man for

Council for deres race. Det koster 10€ pr

nogle år siden havde mere fokus på at få

år: det er ikke nogen herregård, og det

flere dommere igennem på kortere tid.

giver jer en mulighed for at være med til

Sådan ændrer tingene sig over tid.

at påvirke racen. I kan læse mere om BC
på Felis Danicas eller FIFes website.

Der sker små gradvise skridt henimod at
gøre engelsk til hovedsproget i FIFe: at

Der var en kort rapport fra Vice-præsi-

dommerelever nu ikke længere kan tage

denten, Dietmar Sagurski, fra World Cat

adgangsprøver på andre sprog end en-

Congress, som i år blev afholdt af FIFe i

gelsk er vel kun det første skridt – næste

Italien – referat fra dette møde vil blive

må være, at der kun kan tages eksamen

offentliggjort på http://www.world-

på engelsk. Der er ingen tvivl om, at det

catcongress.org.

vil spare mange penge for FIFe, hvis man
ikke behøvede at anvende 3 sprog, men

Derudover var det en fredelig generalfor-

naturligvis er det ikke velkomment i de

samling uden de store sværdslag, og det

fransk- og tysktalende lande.

gav en god stemning i salen. Næste år
finder generalforsamlingen, lige som for-

I år var det første gang nogen sinde,

rige år, sted i Bratislava, og da det er FIFe

at JSC sendte et forslag i høring hos en

selv, der er arrangør, var der ikke nogen

række BC før generalforsamlingen – og

overdragelse af flag.

efterfølgende, på grund af negativt
feed-back, undlod at fremsætte forslaget. Det er noget, de har tænkt sig at
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I Kina spiser
de hunde
Af Flemming Vorbeck

Når snakken falder på fremmede kul-

ud til befolkningen med budskabet om,

turer, så sker der ofte det, at den smule

at i Danmark slog man altså delfiner ihjel,

man måtte kende til kulturen, plus en

som hun mente.

god del fri fantasi, pludselig bliver til
noget, der ligner fakta. Sådan er det også

Min pointe er, at man kender ikke altid

Kina, som mange fortsat har til gode at

hele sandheden, bare fordi man har

stifte førstehåndskendskab med. I Kina

set den på TV, læst om den på avisen

spiser de f.eks. hunde. Og sikkert også

eller set den på internettet. Og sådan

katte. Og en masse andre ting. Og så er

er det også med Kina, som er andet og

de i det hele taget ikke ret gode ved dyr!

meget mere end det, man hører og ser i
medierne. Kina er først og fremmest et

Isoleret set er ovenstående udsagn sikkert
korrekte, men der
sker også mange ting
i Danmark, som ikke
alle er lige stolte af,
og som det heller ikke
nødvendigvis er den
brede befolkning,
som står bag. Stor
var min overraskelse
f.eks. også, da jeg selv

land, som i de seneste

Man kender ikke
altid hele sandheden, bare fordi
man har set den
på TV, læst om
den på avisen
eller set den på
internettet

besøgte Kina i forret-

10-15 år har været
i voldsom økonomisk vækst med en
industri, som nærmest er eksploderet.
Der er ikke den type
produkter, som ikke
fremstilles i Kina, og
det er ikke bare billige
kopivarer, der er tale
om. Tag engang et kig
på dit fornemmeste

ningsøjemed for nogle

elektronik og se, hvor

år siden, og damen, som jeg skulle køre

det er fremstillet. Sandsynligvis i Kina.

med i bil med i 3 timer ud til en fabrik,

Og noget af dit smarteste tøj er måske

indledte samtalen med bebrejdende at

også.

spørge, om det var rigtigt, at vi slog delfi-
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ner ihjel i Danmark. Jeg forstod først ikke

Den økonomiske opblomstring har na-

rigtigt, hvad det var, hun hentydede til,

turligvis også sat sit præg på befolknin-

men efter et stykke tid stod det klart, at

gen. Der er folk, som er blevet stenrige

det var grindedrabene på Færøerne, som

på rekordtid ved at være dygtige til at

via de kinesiske nyhedsmedier var nået

lave forretning, og med det er der fulgt

en voksende mellemklasse, som også er

verdensvinder, da en kinesiskejet OSH

begyndt at få penge mellem hænderne.

hankat løb af med sejren. Det var første

Det er en befolkningsgruppe, som ikke

men helt sikkert ikke sidste gang, at Kina

længere blot har til dagen og vejen, men

deltog. Og skal vi tro de dommere, som

som også har fået tid, råd og overskud

har været i Kina at dømme, så kan vi

til at kaste sig over andre ting, som vi

godt begynde at ruste os til kampen, for

kender det fra den vestlige del af verden.

de har pæne katte derude!

De køber designermøbler, kunst, smarte
biler, mærkevaretøj, parfumer, dyr elek-

Jeg hedder Murfy

tronik – og kæledyr!

Det er morgen, fredag den 21. juli 2017.
Der er i nattens løb tikket en mail ind på

Som de fleste sikkert også er bekendt

forståeligt men ikke perfekt dansk med

med, så blev Kina for får år siden optaget

titlen ”skov kat til kina”. Mailen indledes

som patronagemedlem i FIFe. Kineserne

med ”Hej vorbeck. Jeg hedder Murfy

mangler stadig at få styr på nogle ting,

Zhang og jeg er en kineser der vokser

før de får lov at stå helt på egne ben,

op i DK, nu arbejder jeg for det mest i

men lur mig om ikke det snart sker. Op-

kina, og min kone og jeg elsker kat, vi har

drætterne i Kina har på rekordtid fundet

allerede 3 her hjemme.” Forespørgslen

ud af, hvad kattesport drejer sig om, og

går på en killing fra et af de to kuld, vi

til manges store overraskelse fik Kina til

har gående derhjemme. Murfy og hans

World Show i Holland i 2017 deres første

kone Angie har forelsket sig i den norske
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skovkat, og nu vil de være opdrættere!

var kommet til Danmark sammen med
sine forældre, da hans mor var blevet

Der flyver straks mange tanker gennem

udstationeret i Danmark ifm. sit arbejde,

hovedet. Man har jo før hørt om folk,

og mens forældrene var blevet boende

som er blevet franarret både det ene og

i Virum, var Murfy altså rejst tilbage til

det andet, men selvom sproget i mailen

Kina for starte et nyt liv der.

ikke var perfekt, så blev vi, mine kone
Jane og jeg, alligevel også hurtigt enige

Det blev til en længere udveksling af

om, at det ikke bare var Google Trans-

mails, hvor vi forklarede en masse ting

late, der var benyttet. F.eks. var der slet

og stillede spørgsmål ved de ting, de

ikke anvendt æ, ø og å men ae o og aa,

selv kom med, og vi sendte racebeskri-

og så var nogle af formuleringerne no-

velser med fotos, tegnede og fortalte.

get, som kun et menneske kunne finde

For ret beset vidste Murfy og Angie ikke

på. Så vi var med det samme enige om,

ret meget om norske skovkatte og slet

at vi selvfølgelig ville skrive pænt tilbage

ikke noget om at opdrætte. Men de

og spørge ind til, hvad dette helt præcist

lyttede! Det var tydeligt. Og de havde på

gik ud på og hvad de egentlig ville.

forhånd dannet sig en mening om, hvad
de kunne lide og ikke kunne lide. F.eks.
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Det viste sig, at Murfy, som havde fundet

vidste de, at de fleste norske skovkatte

os via Norsk Skovkatterings hjemmeside,

i Kina var importeret fra enten Japan

havde boet i Danmark i en årrække, talte

eller USA, og de brød sig ikke om deres

dansk og også havde studeret på DTU,

lidt søde look. De ville have en kat fra

inden han rejste tilbage til Kina. Han

Europa, og hvad var mere naturligt end

at starte søgningen i Danmark, som jo

gået, og det var heldigvis også sådan, at

lidt var Murfys anden hjemmebane?

de selv ønskede, det skulle være. Vi har
samtidig fået etableret kontakt mellem

Murfy og Angie var på udkig efter en

Murfy og Angie og to opdrættere fra

hankat, men vi fik dem hurtigt forklaret,

Hongkong, som vi kender via Facebook.

at det måske ikke var det helt rigtige at

Murfy har også efterfølgende meldt sin

starte med en hankat. I hvert fald ikke

ankomst på Facebook, som der ellers er

kun med en hankat. Vi havde så heldigvis

lukket for i Kina, så de er også så småt i

også en hunkat til salg – en lækker high

gang med at etablere et netværk.

white tortie. Men Murfy og Angie brød
sig ikke rigtig om farverne. Sådan skulle

Kineser på dansk visit

en norsk skovkat ikke se ud, mente de.

Efter at beslutningen om at sende to

Så tog vi en snak om farver, og vi sendte

katte til Kina blev truffet, var det blevet

en masse fotos af norske skovkatte i alle

tid til at få en masse praktiske ting på

mulige farver. For selvfølgelig var hun en

plads. Murfy og Angie mente, at de ville

rigtig norsk skovkat.

bruge CFA som forbund, da det er det
mest udbredte i Kina, så vi fik bestilt

Murfy og Angie bor i Shanghai, og selv-

transfers med 6-generationers-stamtav-

om det er en kæmpe stor by med over

ler til begge killingerne. Men hvad med

10 mio. indbyggere,
så er det ikke sådan
lige at låne en hankat
rundt om hjørnet.
Ikke en norsk skovkat
i hvert fald. Selvom
Kina er et kæmpe stort
land, så er der stadig
kun få opdrættere,
man kan låne hos og
sparre med. Så der gik

selve importen? Var

Selvom
Shanghai er en
kæmpe stor by,
er det ikke sådan
lige at låne en
hankat rundt om
hjørnet

der særlige krav fra de
kinesiske myndigheder ift. vaccinationer
og tests? Ville kattene
skulle i karantæne?
Og hvad med krav til
dokumentation? Og
hvordan med selve
flyrejsen? Ville kattene
kunne rejse ledsaget

faktisk ikke så lang tid,

i kabinen, eller ville

før vi havde aftalt med

de skulle sendes som

Murfy og Angie, at de ikke skulle nøjes

cargo? Der meldte sig rigtig mange

med én men have to norske skovkatte

spørgsmål, som vi var nødt til at finde

fra os – en han og en hun fra to forskel-

svar på, inden kattene skulle rejse.

lige kombinationer, som derfor ville
kunne bruges sammen, så de ligesom

Ift. krav fra de kinesiske myndigheder var

ville have en base at starte ud fra som

vi nødt til at få Murfy og Angie sat i gang.

opdrættere.

De var ikke vant til at undersøge den
slags ting, så de måtte flere gange have

Vi blev samtidig enige om, at Jane og jeg

besked på at henvende sig til myndig-

vil stå til rådighed med svar på alle de

hederne igen for at få et fyldestgørende

spørgsmål, de måtte have, råd og vejled-

svar, så vi var helt sikre på, at vi fik gjort

ning, så de kan blive hjulpet godt i gang

alting rigtigt. Billeder af et par katte, som

med deres opdræt. Faktisk krævede vi

blev efterladt i en kinesisk lufthavn uden

at få lov at være med på sidenlinjen, så

mulighed for at blive udleveret kørte

de værste begynderfejl kunne blive und-

henover nethinden. Heldigvis viste det
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sig, at kravene ikke var særlig strenge.

være under en uge gammel ved afrejse.

Kattene skulle blot vaccineres, som om

Den ville så blot skulle kontrasigneres

de skulle sælges til et andet EU-land.

og stemples med kongekrone, ”Official

Dvs. de skulle have en almindelig vaccine

veterinarian” og hele pivtøjet hos em-

mod katteinfluenza og kattesyge samt

bedsdyrlægen som en blåstempling af, at

en vaccination mod rabies, som dog

vores dyrlæge nu også var autoriseret til

skulle være minimum 30 dage gammel.

at udfærdige sundhedsattesten. OK. Men

Titertest ikke nødvendig.

hvor bor der så sådan en embedsdyrlæge
henne? Noget sagde mig, at det var i

Til gengæld skulle der følge et sundheds-

København et sted. Det var også korrekt,

certifikat med, og det
var ikke nok med en
sundhedsattest fra
vores egen dyrlæge.
Næh, det skulle være
fra en embedsdyrlæge!
Ny situation for os. Det
havde vi aldrig prøvet

men det viste sig så

Kattene skulle
blot vaccineres,
som om de skulle sælges til et
andet EU-land

før. Efter en del ringen

faktisk, at Fødevarestyrelsen ifm. udflytning
af offentlige arbejdspladser havde åbnet
en afdeling i Vejen,
hvor vi bor, og sørme
om ikke der var ansat
embedsdyrlæger der,

rundt stod det os klart,

som kunne stemple

at det ikke var muligt at få en embedsdyr-

vores papirer. Hvor heldig har man lige lov

læge til at se på vores kat. Men hvad så?

at være?

Vi fandt heldigvis ud af, at vi godt kunne
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lade vores egen dyrlæge udfærdige en

Med alle formalia enten helt på plads el-

sundhedsattest, som i øvrigt blot skulle

ler i hvert fald planlagt kunne vi begynde

at se frem til at Murfy ville tage turen fra

på sundhedscertifikatet og i passet. Der

Kina til Danmark. Datoen for afhentning

skulle ikke være tvivl om noget som

blev sat til fredag den 21. september.

helst!!

Han ville dog kun hente hunkatten! Ja,
for det havde vist sig, at man kun måtte

Kort efter hjemkomsten fra embedsdyr-

importere ét kæledyr ad gangen. Så han

lægen var det afsted til stationen for at

var nødt til at komme igen et par må-

hente meget spændt Murfy ved toget.

neder senere for at hente drengen, der

Måske var dette her stort for os, men det

da skulle gå mindst 2 måneder mellem

var 10 gange større for ham. Vi havde en

importerne.

hyggelig eftermiddag sammen, hvor vi
fik snakket kat, livet i Danmark og Kina,

Fredag morgen kørte jeg til dyrlægen for

gennemgået alle papirerne og tjekket

at få hunkatten tjekket – og krydsede

endnu engang, at alting var i orden, så

alt, hvad jeg kunne krydse for, at katten

Murfy kunne rejse hjem med lidt mere ro

ikke pludselig skulle fejle et eller andet,

i maven og en kat i transporttasken.

som kunne spænde ben for det hele, for
Murfy var jo ligesom på vej til Vejen fra

Jeg sagde farvel til Murfy og lille Galìni,

København med toget! Alt gik dog som

som hunkatten hedder, på stationen i

det skulle, og derefter kørte jeg hjem

Vejen med bevidstheden om, at jeg nok

med katten og derefter ned til embeds-

aldrig ville få Galíni at se igen andet end

dyrlægen for at få stemplet papirerne.

på fotos og i videoklip. Det var lidt en

De kinesiske myndigheder havde ikke

underlig men også vemodig følelse. Men

stillet krav om særlige stempler i passet,

jeg var samtidig overbevist om, at hun

men jeg tog både livrem og seler på og

ville få det godt, så det gjorde det lidt

fik embedsdyrlægen til at stemple både

nemmere.
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Turen går til Kina

til den nye, store lejlighed, som Murfy

Dagen efter at Murfy havde hentet Galíni

og Angie havde købt med kort varsel,

hos os, var det tid til at rejse tilbage til

fordi de nu skulle bruge mere plads, da

Kina. Murfy havde boet hos sine forældre

de skulle til at opdrætte. Man må sige, at

i Virum siden han ankom tirsdagen

de er gået all in på projektet. To rejser til

forinden. Murfy havde besluttet, at

Danmark med et par måneders mellem-

Galíni skulle med ham i kabinen på turen

rum og en ny lejlighed oven i hatten. Så

tilbage. Vi var lidt ængstelige ved tanken

vil man det altså!

om at hun skulle være i en lille bitte
transporttaske på så lang en rejse, men

Lørdag den 2. december gentog hele

turen forløb rigtig fint uden problemer

seancen sig. Denne gang var det Hook-

undervejs. Jane og jeg fulgte flyets første

billed Hermit, også blot kaldet Billy, som

del af turen via Flightradar24 på nettet,

skulle hentes. Billy var i mellemtiden

men da flyet var nået et stykke ind over

blevet næsten 6½ måned gammel og

Rusland, var det altså blevet sengetid i

en kleppert på godt 5 kg! Så vi havde

Danmark.

på forhånd gjort det klart for Murfy, at
det altså ikke gik med

Da jeg vågnede næste
morgen, var flyet landet i Shanghai, og jeg
skrev med det samme
til Murfy over WeChat,
som er kinesernes
svar på Messenger.
Facebook er ligesom
Google og flere andre
populære netservices
i Vesten blokeret for
befolkningen i Kina,

en lille skuldertaske

Den lange tur
henover Rusland gik rigtig
fint, men denne
gang var det ikke
muligt at undgå
karantænen i
lufthavnen

denne gang. Han var
nødt til at købe en
stor transportkasse til
Billy, og så måtte han i
cargo på turen.
Denne gang var det
Murfy, som var urolig
på kattens vegne.
Han havde det virkelig
ikke godt med, at Billy

og derfor måtte vi ty

skulle være i lastrum-

til andre midler. Da

met på så lang en fly-

Murfy kort tid efter svarede tilbage, sad

vetur. Vi forsikrede ham dog om, at SAS

han og Angie i taxaen på vej hjem fra

er et professionelt flyselskab, som er vant

lufthavnen, og Galíni lå bare og sov. Det

til at transportere dyr. Katten kommer til

havde været en lang tur!

at stå i et opvarmet område, og så snart
flyet er i luften, vil katten efter kort tid

Men hov! Var der ikke noget med noget

sandsynligvis lægge sig til at sove.

karantæne? Jo, det var der faktisk. I Kina
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skal alle dyr, som importeres, i 30 dages

Sådan kom det også til at gå. Den lange

karantæne. I Shanghai er det dog sådan,

tur henover Rusland gik rigtig fint, men

at kæledyr i praksis skal være 7 dage

denne gang var det ikke muligt at undgå

i karantæne i lufthavnen og 23 dage i

karantænen i lufthavnen. Så Billy boede

karantæne i hjemmet. Men det var altså

en uge i Pudong lufthavnen Shanghai,

lykkedes Murfy at slippe uden om tolde-

før Murfy og Angie fik lov at hente ham

rens skarpe blik i lufthavnen med sin lille

hjem. De ringede og tjekkede op på

skuldertaske med Galíni i, så hun kom

ham dagligt, og vi fik både rapporter om

altså med hjem med det samme. Hjem

vægt og om hvordan afføringen så ud.

Så jo, der blev holdt godt øje med Billy,

kuld kinesiske norske skovkatte inden for

men personalet i lufthavnen tog sig også

det næste års tid eller to.

rigtig godt af ham. Det var i hvert fald
en glad og tilfreds kat, som Murfy og

Mange har set forfærdede ud, når vi har

Angie kunne hente hjem til lejligheden i

fortalt, at vi har solgt kat til Kina. Men

Shanghai en uge senere.

hvorfor skulle vi ikke det? Hvis omstændighederne er de rette, spiller geografi

Den kinesiske drøm blev til

vel ingen rolle? Vi har gjort et grundigt

virkelighed

stykke forarbejde, og vi har mødt Murfy

Det tog lidt tid, før de 3 neutraliserede

personligt to gange, og vi har en rigtig

huskatte hos Murfy og Angie havde

god fornemmelse i maven. Så vi er blot

vænnet sig Galíni, da hun flyttede ind,

glade for, at vi har hjulpet med at gøre

men i samme øjeblik som Billy trådte

de to kineseres drøm om at opdrætte

ind ad døren, fandt Galíni og Billy sam-

norske skovkatte til virkelighed. De

men, og de hænger nu sammen som

virker passionerede og dedikerede, og

ærtehalm. Åbne af sind og fulde af godt

hvem ved? Måske bliver det dem, som

humør. Præcis som vi kender den norske

alle kineserne taler om om 20 år, når

skovkat. Men de to katte stortrives i den

de levende fortæller om, hvordan den

store lejlighed i den kinesiske storby,

norske skovkat for alvor begyndte at

som nu er blevet et par ægte norske

blive udbredt i Kina? OK – det er nok

skovkatte rigere. Der er blevet sat et

en dansk drøm, men nogle gange kan

stort, fintmasket net op på altanen,

drømme godt blive til virkelighed. Spørg

også kattene kan sidde og kigge udover

blot Murfy og Angie om det. Og lur mig

storbyen. Og hvis alt går planmæssigt, vil

om de ikke en dag vender tilbage til

de to kunne kalde sig forældre til et ægte

Danmark for at hente nyt blod.
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5

World Show
i Holland
Af Nanna Mikkelsen

Vi tog på World Show i Holland. Ligesom

Fint for mig. Jeg vil gerne vise mine katte

alle andre oplevede vi kø, kaos, lang

frem. Vi kom så over i en anden kø. Alle

ventetid på at komme ind, og det var

de lande, der havde flest tilmeldte katte,

bidende koldt med blæst og rusk.

var i samme kø. Endelig var man igennem, og buret blev pyntet. Så var det tid

Endelig efter en times tid kom vi indenfor
for at komme over i endnu en kø: dyrlægekøen. Vi stod lige bag Pia Hansen, og
det var tydeligt, at dyrlægen var stresset.
Så da de spurgte: Er I sammen? Svarede

Dokumenter du skal have med:
Pas, sundhedsattest foretaget af
dyrlæge indenfor det seneste år.

vi: Ja, det kan man sige. Så ville dyrlægen

Chat de Brett’s Lille My. Sbi n med ejer.
opdrætter Pia Hansen i Rijksweek
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ikke se mine katte, selvom det var et

at få styr på app-systemet, som skulle

krav, og så skændtes hjælper og dyrlæge

kalde kattene til dommerringen. Det

over det.

virkede som bekendt heller ikke.

I dommerringen var dommerne sat ind

bedømmelse eller pæn bedømmelse kan

på et område bag et stativ, som om ud-

ændre oplevelsen fra kaos til flot show.

stillere og tilskuere var kvæg, der skulle
holdes ude? Det var meningen, de stak-

Der var intet flot: sceneshow var i en

kels stewarder skulle hente katte, når de

lille hal, intet festligt, steward ind og ud

skulle op, men intet fungerede. Skub,

igen, for at vinder kom tilbage. Dog må

transportkasser, kørestole, svedende

man sige, at de havde sørget for, at kun

mænd og kvinder. Hold nu op, det var

vinderkattene skulle opleve jubelen, når

slemt.

de vandt.

Og nå ja, systemerne med storskærme
virkede heller ikke. Så små sedler eller

Katten ID chippet,

afrevet papir skrevet med blyant /kugle-

rabiesvaccination senest

pen blev holdt op i luften. Det skulle så

foretaget 21 dage før afrejse,

kunne ses bagved en masse mennesker.

up-to-date vaccinationer.

Ingen kunne med respekt for sin kat

Check dyrlægens

bære katten op, uden den var i trans-

datostempling ved sidste

portkassen.

vaccinationsdato.

Det skulle være året største og fineste
show, men jeg har aldrig oplevet noget

Naturligvis ønskede vi, som havde nomi-

mere kaotisk og rædselsfuldt.

nerede katte, at vores kunne vinde, men
det gjorde de så ikke.

Selvfølgelig hjalp det, da der var nogle i
den danske lejr, der fik nominering. Claus

Oven på den oplevelse kommer jeg så til

Lindow, Pia Hansen, Beata Liddell og os

grunden til, jeg har skrevet denne artikel,

selv. Helle Møller mistede at komme

for vores trængsler var bestemt ikke slut.

op med Kimi til nominering, da app og
skærme ikke virkede. Det var bare så

Vi havde bestilt værelse på Novotel

synd. Flere i kategori I og II fik BIV og fine

Hotel. Vi brugte penge på mad i deres

bedømmelser. Men overhovedet ingen

lille restaurant, ikke fordi maden var god,

Døren til værelset, sofaen og et nærbillede af sofaen.
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Lande kan have særregler,
som skal checkes inden
afrejse fra Danmark enten
via fødevarestyrelsens
hjemmeside www.
foedevarestyrelsen.dk/Dyr/
Rejse_med_kaeledyr/Sider/
Rejse_med_kaeledyr.aspx

men det var nemt efter en lang rejse og

Vi tænkte, det her måtte vi anmelde til

dage på show.

vores forsikring. Heldigvis har vi gode
forsikringer. Så efter ca. 2 ugers ventetid

Vi valgte en ekstra nat, så vi kunne

skrev forsikringen, at skaden sandsyn-

køre hjem efter en god nats søvn. Så vi

ligvis var påført af os, så derfor ville

tjekkede ud og betalte faktisk mere end

forsikringen dække det krav.

de andre på hotellet. Nå, vi skulle bare
hjem.

Budskabet efter denne oplevelse må
være: når I tager på rejse eller er hos

Eller landenes ambassader
hvis ikke det findes
på fødevarestyrelsens
hjemmeside.

Ca. halvvejs gennem Tyskland modtog
vi en mail fra hotellet om, at vores kat
havde ødelagt deres sofa. Vi fattede ikke
noget, men måtte jo afvente et krav. Der
gik fra slut oktober til den 22.december,
hvor der for første gang blev medsendt
understående billeder af skaden.
Og nu spørger jeg så: Er det en kat, er det
en kuffert, eller har rengøringen hængt i
med en støvsuger? Vi var ret chokerede
over kravet, som viste sig at være på 590
EUR plus 30 EUR for transport af sofa. I
danske kroner er det den nette sum af
4.616.00kr.
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andre, så vær sikker på, at jeres forsikring er med ansvar. Husk rejseforsikring
og alt det, man skal sikre sig på rejse til
udlandet.

Scandinavian
Winners
Felis Danica ønsker tillykke til de danske Scandinavian
Winnerkatte. Denne gang var det kategori 4 kattene fra
Danmark, der løb med det hele.

Voksen han
SW GIC DK Faby-Cats Reign, ABYn

Voksen hun
SW Allora Erta
Allé*PL JW, ABYa
Foto: Giorgio Fioravanti

Killing
SW Malevitch
Ballroom Blitz
Cleo, JW, RUS
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Et lille historisk
overblik over
rejser med kat
Forfatter Anne Løhr

Oldtid

et fransk forskerteam ledet af Eva-Maria

Katte har altid rejst og det ved vi fordi

Geigl er der sekventeret mitrokondrial

det ældste katteskelet, der er fundet

DNA fra 209 katte fundet i arkæologiske

dateret til ca. 5.500 f.v.t. ligger i en grav

udgravning, og kattene fra perioden 4

sammen med sin herre på Cypern, hvor

årh f.v.t og til det 4. århun. e.v.t. stam-

der ikke var nogen vildtlevende katte på

mer de fleste af disse katte fra Ægypten

det tidspunkt. Så den må være kommet

og har fælles DNA med kattemumierne

med skib til Cypern. At det har været en

fra Ægypten, især fra Bastet-templet i

elsket kat ved vi fordi
den er begravet sammen med sit menneske. Det er det forskere
kalder for den første
Kattegraven på Cypern

bølge af katterejser.
I oldtiden transporteres korn fra Ægypten ud til hele den
dengang kendt verden

Alexandria. Hun er den

Det ældste
katteskelet, der
er fundet dateret
til ca. 5.500 f.v.t.
ligger i en grav
sammen med sin
herre

af først ægyptere, men

ægyptiske kattegudinde. Dette DNA findes
i katte fra Bulgarien,
Tyrkiet og Afrika syd
for Sahara. Altså i hele
den romerske periode.
Kilde: https://www.
fyens.dk/bagsiden/Vikingerne-var-vilde-medkatte/artikel/3075192

senere af fønikierne.
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De boede i det nuværende Libanon og

Vikingetid og tidlig middelalder

havde kolonier både i Afrika,Sicilien og

Også vikingerne havde katte med på de-

Spanien. Den mest kendte koloni er Kart-

res rejser. Vikingernes rejser bragte dem

hago i det nuværende Tunis. Romerne

fra den Konstantinopel i det østromerske

kaldte dem for punere. Da Julius Cæsar

rige til hele Vesteuropa og uanset deres

erobrede Ægypten og hans søn Augustus

rygte,s om de vilde normanner, så var

gjorde det til en kejserlig koloni, netop

det især som handlende de rejste og

for at sikre kornforsyningen til Rom,

man kan faktisk sige at de var ansvarlige

fulgte kattene utvivlsom med, og det er

for at bringe den gamle verdens vare

det moderne forskere kalder den anden

til den nye vestlige verden. Og kattene

bølge af katterejser. I et studie lavet af

fulgte med. Der er fundet katteskeletter

Sømændene udviser stor opfindsomhed
i deres omsorg for skibskatten Convoy på
HMS Hermione under 2. verdenskrig

i følgende arkæologiske udgravninger i

fund/vikingerne-tog-katte-med-paa-deres-

Danmark. På Overgaden i Odense finder

rejser

man 68 katteskeletter i en brønd og
forskerne mener at der har været tale om

Kattene var vigtige i den tidlige middelal-

en mand, der har opdrættet kattene for

der. Den tyske konge af det østfrankiske

deres pels, som vikingerne brugte til at

rige Henrik d. 1 med tilnavnet Fuglefæn-

varme sig i. Det er jo heldigvis forbudt i

ger (919-936) havde en lov, hvor det

dag. Det er det sted, hvor vikingeborgen

kostede 15 tønder korn at slå en kat ihjel.

Nonnebakken lå og som I kan se på listen

Det er faktisk rigtig meget for den tid. På

nedenunder figurer kattene på flere af

den tid er foldudbyttet for korn nok ikke

de store vikingeborge. Den nordiske

meget større en 3-4 så der skulle rigtig

gudinde Freja havde 2 katte til at trække

meget til for at producerer 15 tønder

sin vogn og da Thor vil løfte en kat under

korn.

sit besøg hos jætterne er det ikke en kat
men midgårdsormen i form af en kat, så

I sit studie fandt Eva-Maria Geigls hold

det lykkes ham ikke. Vikingerne havde

forskere også ud af at den mutatation

også katte med til Grønland. Vi ved at

der giver pletter i tabby katte opstår i

det er tamkatte fordi skeletterne er små,

middelalderen

så altså ikke vildkatte. Nogle er af den
opfattelse at norske skovkatte stammer

Kilde: https://www.scientificamerican.

fra vikingernes katte.

com/article/how-cats-conquered-theworld-and-a-few-viking-ships/

1. Aggersborg, Hjørring amt.
2. Trelleborg, nær Sorø.

Høj og Senmiddelalder

3. Sejlflod, Ålborg.

Det har været vigtigt med katte i skibene

4. Gråbrødre Kloster, Ålborg.

til at holde rotter og mus nede, og dem

5. Toftegård, Præstø amt.

har der været rigtig mange af, og det

6. Posthuset, Ribe.

får jo for Europa nogle rigtig uheldige

7. Overgade, Odense.

konsekvenser, da man begynder at rejse

8. Viborg Søndersø, Viborg.

længere ud i verden og får den sorte
rotte med på skibene fra Asien, for den

Kilde: https://videnskab.dk/kultur-sam-

bringer pesten til Europa i 1300-tallet.
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Skibskilling i hyggestund med sømand
ombord på HMAS Encounter under
1. verdenskrig

Så der skulle nok have været flere katte

Nyere tid i historisk forstand

om bord.

Men kattene og søfart fortsætter med
at høre sammen. Og derfor er der også

Kristendommen har et underligt forhold

fortsat katte på skibe og de har ikke kun

til katte og det skyldes måske, at kattene

den funktion at holde mus og rotter

i hedensk tid har stået for frugtbarhed og

nede, men bruges også til vejrvarsler og

i romersk mytologi var
det jagt og månegudinden Diana, som havde
katten som symboldyr.
Kristendommens vigtigste funktion i den periode var at gøre denne
religion til den eneste
for alle i den kendte
verden, og derfor bekæmper de nok netop
frugtbarhedssymbolet

mange søfolks koner

Kristendommen
har et underligt
forhold til katte
og det skyldes
måske, at kattene i hedensk
tid har stået for
frugtbarhed

holdt især sorte
katte i hjemmet fordi
de kunne beskytte
deres mænd, og
man mente, at det
varslede held, hvis
en kat kom hen til en
sømand på dækket, men hvis den
derimod stoppede
på halvvejen og så

katten, og gør især de

fortrak varslede det

sorte til Satans symbol.

uheld. Ligeledes tro-

I den kristne ideologi er det Maria, der er

ede man, at der var kræfter i kattenes

symbolet for frugtbarhed og fødsel. Så

haler, der kunne hidkalde storme, og

ingen katte og de bliver forfulgt, som det

derfor var det meget farligt, hvis katten

især ses i fastelavnsritualet med at slå

faldt over bord. Hvis skibet overlevede

katten af tønden. Det er vi og kattene da

stormen ville det dog blive ramt af 9 års

heldigvis også kommet over.

ulykke. Hvis katten slikkede sig imod
hårene betød det en haglstorm. Hvis
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den nyste kom der regn, og hvis den var

katte og fra 2. verdenskrig og fremefter

legesyg kom der vind.

er disse katte blevet kendte da medierne
har interesseret sig for dem. En af de

Der er nok noget rigtigt i at katte reagere

mest berømte er Chibley som rejste med

på ændringer i vejret på grund af deres

sejlskibet Barque Picton Castle. Hun var

meget følsomme
indre øre, der betyder,
at de kan reagere på
selv små ændringer
i det atmosfæriske
tryk. Det er også dette
indre øre, der betyder,
at katten altid lander
på benene.
Nogle søfolk var af
den formening at

en internatskat og

Nogle søfolk var af
den formening at
polydactyle katte
var bedre til at fange mus og rotter,
og derfor ville de
gerne have dem
ombord

sejlede 5 gange
rundt om jorden.
Da skibet er et
skoleskib mødte
Chibley rigtig
mange mennesker
og blev derfor ret
berømt. Hun døde
d. 10.11.2011 i
Lunenburg, Nova
Scotia og havde på

polydactyle katte var

det tidspunkt sejlet

bedre til at fange mus

180.000 sømil.

og rotter, og derfor ville de gerne have
dem ombord. I Fife er det forbudt at avle

For racekattene af i dag er der også rejser

på polydactyle katte. Japanske søfolk

som det ses af historien om killingen der

mente, at det især bragte held, at der var

flyver til Kina. Der er uden tvivl også sta-

3-farvede katte med om bord.

dig katte ombord på skibe i hele verden.

Moderne tid

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/

Der har været mange berømte skibs-

Ship%27s_cat

Oktober 2017- På vej til WS 2017 med tog
med 2 katte og grej.
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DARAKs Topkatte 2017
Fertile

Veteraner/ Pensionister
1

Nr.1 - Point 500
GIC.Edox Eliotte de Petite Pelote
BUR a
Ejer: Brian Daugaard

Nr.1 – Point 500
SP.Chalounja Kurilkot DSM
KBL fs 09 24
Ejer: Julie Nielsen

2

1

Nr.2 – Point 499
SC.Sivkjær’s Kawasaki DVM
MCO f
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel Henriksen

4

Nr..3 – Point 492
SC.Trollehöjds Wild Rose
SBI a
Ejer: Nanna Mikkelsen

Nr.1 - Point 500
GIP.SC.GiaGuyon´s Bright blue Crystal
SBI a 21
Ejer: Lisette & Jan Siigaard Henriksen

4

1

Nr..4 – Point 488
GIC.DK Boholdt Dolly Parton
EUR ns 22
Ejer: Pernille Boholdt

9

8

Nr.1 - Point 500
SP.SC.Thunderball's Tiger Lilly DVM DSM
MCO n 23
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel Henriksen

Nr.5 - Point 484
Merlin Burmese King
BUR n
Ejer: Brian Daugaard

1

7

Nr.6 - Point 481
SC.DK Boholdt Indiana Jones DVM
EUR ns 22
Ejer: Pernille Boholdt

9

95

Nr.7 – Point 480
SC.Hazard Villa Park*PL DVM
MCO e 22
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel Henriksen

3

Nr.8 – Point 479
RU*O'Kler Fernando
BUR c
Ejer: Tina Michaelsen
Nr.9 – Point 474
IC.Namyslo’s Nynne
PER a 02 62
Ejer: Lone & Jan Namyslo

6

10

Nr.1 – Point 500
SP.DK Boholdt Uffe Ellemann
EUR d 24
Ejer: Lene Ovel Larsen

1

Nr.5 – Point 490

GIC.SP.NW.Despite of Destiny Terra felis DSM

PER f 01 62
Ejer: Lis Larsen

Nr.10 – Point 468
IC.Rönbärets Alpha Romeo
PER d
Ejer: Jeanett Nielsen

Huskatte
Nr.1 – Point 500
Gold Nugget
Ejer: Lisette & Jan Siigaard Henriksen
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1

Nr.2 – Point 175
Zoya
Ejer: Jeannett Nielsen

2

5

Stort Tillykke til alle vinderne
Kastrater

Killing/Ungdyr
1

Nr.1 - Point 524
GIP.Sivkjær´s Cuba Libre JW
MCO n 03 22
Ejer: Mette Usbeck
Nr.2 – Point 510
IP.Kimi Kurt von Gott
SBI c
Ejer: Helle Møller

Nr.2 – Point 495
Coogan’s Link
MCO n
Ejer: Lene Glem

Nr.3 – Point 503
SP.SC.Thunderball's Tiger Lilly DVM DSM
MCO n 23
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel Henriksen

Nr..3 – Point 488
Namyslo's Simone
PER a 02 21 62
Ejer: Lone & Jan Namyslo

2

Nr.5 - Point 490
DK Migjo Jutlandia
EUR ns 22
Ejer: Jonna Høegh

3
5

7

Nr.5 - Point 486
Kimi Kurt von Gott
SBI c
Ejer: Helle Møller
Nr.6 - Point 484
DK Boholdt Jubilee
EUR n 22
Ejer: Anja Lund

Nr.7 – Point 480
GIC.SP.NW.Despite of Destiny Terra felis DSM
PER f 01 62
Ejer: Lis Larsen
Nr.7 – Point 480
GIP.Jedocats Florence
MCO f 09 22
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper Andersen
Nr.9 – Point 478
Alacoccios Gauga Charlie
EXO n 22
Ejer: Lone Sørensen

1

2
3

Nr..4 – Point 487
DK Boholdt Hulk
EUR n 22
Ejer: Solvey Grevy

Nr..4 – Point 499
SP.Chalounja Kurilkot DSM
KBL fs 09 24
4
Ejer: Julie Nielsen

Nr.6 - Point 488
GIP.Mersercat’s Emily
SBI b
Ejer: Marianne Corfitzen

2

Nr.1 - Point 500
Fröhlich's Celine
SBI a
Ejer: Beata Fröhlich

6

7

10

4

6

Nr.7 – Point 480
DK Sivkjær’s X-Ray
MCO d 23
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel Henriksen

5
7

Nr.8 – Point 472
(N) Nordskjæret´s Xellent Filosen
SIB ny 24
Ejer: Else Mattsson
Nr.9 – Point 471
DK Sivkjær's Sidney Sheldon
MCO f 03
Ejer: Mette Usbeck

Nr.10 – Point 474
SP.DK Boholdt Uffe Ellemann
EUR d 24
Ejer: Lene Ovel Larsen

10

5

10

Nr.10 – Point 466
DK Boholdt Veronica
EUR ns 22
Ejer: Pernille Boholdt

Nr.10 – Point 474
GIP.DK Hidaya's Hjalte
PER a 01 62
Ejer: Tove Asger-Olsen

10

8

10
9

Nr.10 – Point 474
IP.DK Jedocats Ferdinand
MCO n 22
Ejer: Susan Stryg

9
10

9
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Nye tider for
både kattene
og os
Af Lene og Claus Nielsen

Jeg er født på landet, og opvokset med

neder, om i løbet af foråret begyndte vi

gårdkatte der levede som den slags nu

at have havedøren til at stå åben, så Urd

gør. Ikke neutraliserede – boede i stalden

også kunne nyde landlivet. Den første

– skulle leve af mus og det foder man

lange tid sad hun under en busk, som

kunne købe på foderstoffen – og enkelt

om alt var farligt ude på landet, men

fik et wildcard og fik lov at flytte ind til os

efterhånden fik hun smag for tilværelsen

– i hvert fald i dagtimerne. Natten måtte

på landet, og begyndte at underholde os

de selv klare sig igennem.

med løb over græsplænen, gaver bestående af mus og fugle og hvad der ellers

I tiden mens jeg læste manglede jeg

hører til et godt katteliv.

kontakten med katte, så da Claus og jeg
i 1990 flyttede sammen, varede det ikke

Her boede vi i ca. 16,5 år og flere katte

mange uger, før vi var på udkig efter en

kom til. Alle nød de godt af naturen, dy-

lille killing der kunne flytte ind hos os.

relivet og den friske luft. Vi var slet ikke i

Det var dog med nogen betænkeligheder vi anskaffede Urd, for vi kunne jo kun
tilbyde hende en lejlighed og ikke noget
frilandsliv. Vi fik hende dog, og hold op
hvor var hun dejlig. En smuk lille hunkilling – stålgrå, som vi dengang godt
måtte kalde en kat 😊
Da vi et par år senere flyttede i hus, skulle Urd selvfølgelig med, og selvfølgelig
skulle hun nu til at nyde udelivet som en
rigtig kat. Både katten og vi selv duede
simpelthen ikke til at bo i en lejlighed,
så vi fandt et nedlagt landbrug ude på
landet, hvor der var god plads til os alle.
Efter at vi var flyttet, gik der et par må-
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tvivl om, at det er den måde en kat skal

Det kom aldrig på tale.

leve på – til trods for, at vi godt kendte
reglen om at holde en kat på egen

Efter 16,5 år valgte vi igen at flytte –

grund, kendte til risikoen for overkørte

denne gang tilbage til ”byen” – Allingå-

katte o.s.v. Vi var slet ikke i tvivl om, at

bro, der er en mindre by, og vi købte et

et godt katte liv trumfede et evt. lidt

hus for enden af en villavej – med skov til

længere liv som inde kat – eller i et hegn.

to sider, så kattene stadig kunne gå frit
og have træer at mosle rundt i. Igen –
slet ingen tvivl om, at det var det eneste
rigtige at gøre for misserne. Vi havde to
huskatte da vi flyttede, men desværre
kom kun den ene med herop da vi flyttede – men det er en helt anden historie.
Efter nogle uger opgav vi håbet om at se
Amadeus igen, og vi begyndte at se os
om efter en legekammerat til Miv, der på

Vi duede simpelthen ikke til at bo
i en lejlighed, så
vi fandt et nedlagt landbrug
ude på landet,
hvor der var god
plads til os alle

det tidspunkt var ca 4 år gammel. Valget
faldt på en British Shorthair han-kastrat
på 2,5 år som vi dog lige ville vente med
at få hjem til vi havde ferie lidt senere.
Inden vi nåede at få ham hjem, fik vi
en opringning at Amadeus var fundet,
og vi fik ham heldigvis hjem igen. Der
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gik nogen tid og så skulle både MIv og

Vi måtte begrave Jack, og igen kom

Amadeus selvfølgelig have lov til at nyde

snakken om hegn op og blev hurtigt

friluftslivet igen. Vi fik også Jack (briten)

nedstemt. Hans liv blev måske kort,

hjem fra sønderjylland, og efter behørig

men den tid han havde her hos os, havde

tid fik han også udgang til friheden og

han i hvert fald haft et godt katte-liv og

naboens have.
Vi vidste kort tid efter
at vi var flyttet ind, at
den ene nabo rigtig
godt kunne lide katte,
og en anden kunne så
slet ikke. Vi diskuterede kort muligheden
for at hegne haven
ind, men igen var det
vores overbevisning,

havde nydt at kunne

Vi diskuterede
muligheden for
at hegne haven
ind, men vores
overbevisning
var, at katten
skulle have et
frit liv

at katten skulle have et
frit liv – som en rigtig
kat har det.

jage fugle og hvad der
ellers hører til.
Tiden går, og vi får en
british shorthair mere
- Chopin – som jo ikke
skal snydes for det
frie liv. Han elsker at
ligge i naboens have,
og vores nabo og ham
har virkelig haft nogle
gode stunder hvor
de har hygget i solen.

På et tidspunkt er Chopin væk en nat
– virkelig ikke for sjov – og det kræver
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Efter ca 2,5 år måtte vi desværre ud og

endnu en snak om hegn i haven – igen

hente den ene kat ude på vejen – kørt

med samme konklusion som tidligere.

over, men heldigvis død på stedet.

Vi prioriterer kattenes frihed over vores

dårlige nerver (og reglen om at holde din

Hvad fik os så til at skifte mening?

kat på egen grund m.v.)

Der var flere grunde.

Lang historie for at komme til det, jeg

Vores meget forsigtige, rolige, elskelige

egentlig vil fortælle om.

Gordon var lige op til julen 2017 forsvundet. Han kom heldigvis hjem efter ca. 24

VI har her i familien lige p.t. 3 stk British

timer hjemme fra og han var i god be-

Shorthair (blå som vi nu har lært det

hold. Vi kunne ikke se, at han på nogen

hedder )

måde var kommet til skade eller havde
lidt nogen nød så vi er ret sikre på, at han

OG vi har slugt nogle store kameler, for

har været lukket inde i en garage/skur

Poda Randers har netop hegnet et stykke

eller lignende. Men snakken gik da lidt,

af haven ind til de 3 katte.

for det var den 22. december. Den, der er
kommet til at lukke ham ind, kunne være

Det er en stor kovending for os begge at

taget på jule/nytårs ferie og først være

have taget den beslutning, og den har

kommet hjem igen efter 8-10 dage. Det

bestemt ikke været nem at tage. Vi har

havde virkelig ikke været sjovt for katten,

snakket meget om fordele og ulemper

og heller ikke for os.

men er nået til et punkt, hvor vi har fundet, at fordelene nu opvejer ulemperne

Her blev de første spirer til dette projekt

og har derfor sat gang i Projekt Volier til

nok sået – vandet og stak spidsen op

Den Blå Bande.

over jorden.
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Efterfølgende har vi hørt ude i byen, at

slugt nogle kameler for at komme frem

den ene nabo er træt af løsgående katte

til beslutningen om at sætte et hegn.

– dem der i forvejen ikke kunne lide kat.
De har nu fået børnebørn, og så kommer

Afgørende for det hele er nok Gordons

problematikken med sandkasser m.v. jo

juletur, og bevidstheden om, at jeg / vi

så op også Det er jo nok ikke ovre med

ikke har nerver til den slags mere. Og at

at vi hegner ind, da flere naboer her har

katten jo heller ikke har syntes at det var

fritgående katte. Men så har vi da gjort

sjovt. Beslutningen blev taget – nu laver

vores.

vi en voliere til misserne.

Som en faktor mere, har den katte glade

Så kommer tankerne om, hvordan man

nabo lige fortalt, at hun har fået et købs-

gør det. Vi har jo set flere eksempler på

tilbud på huset. Hun blev sidste år enlig

hvordan det kan gøres, men var stadig

da han desværre døde, og nu overvejede

ikke sikre på hvad vi skulle. Til sidst så vi

hun så at sælge. Det bliver heldigvis ikke

et eksempel der gav god mening, og vi

til noget, men det bragte igen snakken

tog beslutningen om at kontakte Poda,

om vore kattes levemåde til overfla-

der jo er eksperter i hegn. De kom ud,

den. Hvad ville der flytte ind hvis hun

gav et tilbud på det hele, og nu sker det

solgte. En børnefamilie – en familie der

så.

hader katte – eller har en stor hund, der
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ikke kan lide katte. Tankerne har været

VI giver misserne et stykke, der er ca 9

mange de sidste par måneder, og vi har

meter bredt og i hele husets længde. Det

bed, de altid bruger som bakke, er inden-

var meget mere aktive udenfor, og ville

for dette stykke, og den eneste busk vi

ikke have fundet sig i at blive hegnet ind.

har i haven, er også med, så de har noget

De 3 vi har nu skal helt sikkert vænne

at ligge i skygge i.

sig til deres nye liv, og det vil nok tage et
stykke tid, især for den store af dem. Når

VI er stadig ikke sikre på, at vi har gjort

vi en gang får en ny kat (hvad enten det

det bedste for kattene – denne beslut-

bliver en huskat eller en brite) vil den jo

ning er for vores skyld, ikke for kattenes.

vænne sig til det begrænsede område

Vi vil begge til enhver tid sige, at det frie

fra start og forhåbentlig aldrig få trangen

katte liv må være det bedste og mest

til at udforske verden.

optimale for kattene, da det jo er det, de
er skabt til. At vi nu har racekatte har ikke

Beslutningen er taget og ført ud i livet,

været medvirkende til vores beslutning.

og vi er hermed klar til et nyt kapitel i

VI er ikke nervøse for kat-napning eller

vores katte-liv 😊

noget, som nogen af og til har spurgt os
om. Den tanke har slet ikke været inde
over beslutningen. Med til beslutningen
hører dog, at den race katte vi har valgt,
ikke er så krævende med hensyn til
udelivet, som da vi havde huskattene. De
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Felis Danica Topkatte 2017
Kattemagasinet beklager meget, men 3 billeder af topkatte på
Felis Danica’s topliste kom ikke med i blad nr. 1.

Nr. 3 hunkastrat
NW,SP, DK Harmakhet’s La Bostella.
DSM, DVM, NFO f 09 22
786,37 point
Ejer Rikke Thingholm Hansen

Årets huskat

Nr. 3 killing ungdyr

WW17,WW13, SW Miss Bilka, DSM HCS

DK Seierø’s Magic Moment, JW Rag a 03

650,43 point

666,46 point

Ejer Sonja Aurbo Nielsen

Ejer Dorthe Seierø Eltong.
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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.

Distinguished Variety Merit

Junior Winner

Junior Winner

Supreme Champion

DK Primprau’s May Neet
Say Choop Khon

S*Viento’s Feeling Fuzzy

DK Thomanis Chai

DK Nyx Maru Kitsune

KOR

NFO n 09 23

NFO ns 01 21 6 Født: 23.10.2017

OSH ns 22

Født: 28.09.2012

Født: 13.08.2017

Født: 07.10.2014

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Marie Paulsen

Opdr.: Camilla Wester
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Opdr.: Annie Dahl
Ejer: Annie Dahl

Opdr.: Sanne Frimand
Ejer: Charly Riis

Resultater
Køge 16
Køge 16
Stettin 16
Hedensted 16
Hedensted 16
Malmö 16
Odense 17
Odense 17
Albertslund 18
Albertslund 18

Resultater
Ejby 18
Albertslund 18
Albertslund 18
Grindsted 18
Malmø 18

Resultater
Grindsted 18
Grindsted 18
Malmö 18
Malmö 18
Hvidovre 18

Resultater
Halmstad 17
Køge 17
Køge 17
Strøby 17
Strøby 17
Albertslund 17
Køge 18
Køge 18
Ejby 18
Albertslund 18
Albertslund 18

CACIB BIV
CACIB BIV
CACIB BIV
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CACS
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM

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

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

CACS NOM
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS NOM
CACS NOM
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Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Champion

Grand Int. Champion

Edox Eliotte de Petite
Pelote, CZ

DK Korzhik’s Agatha
Christie

DK Robdrup’s Røskva

DK Primprau’s Khun Ped
Sii Fah

BUR a
Født: 02.07.2016
Opdr.: Brona Vodolanova
Ejer: Brian Daugaard

KBS fs 24

NFO w 62

KOR

Resultater
Strøby 17
Strøby 17
Odense 17
Odense 17
Albertslund 17
Køge 18
Køge 18
Ejby 18
Albertslund 18
Albertslund 18
Gøteborg 18

CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS

Født: 17.10.2015

Født: 11.03.2012

Født: 26.08.2015

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Trillingsgaard & Jensen

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Marie Paulsen

Resultater
Most 17
Vejle 17
Herning 17
Årslev 17
Årslev 17
World Show 17
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Nyborg 18

Resultater
Ølstykke 15
Herlev 15
Århus 16
Århus 16
Kristianstad 16
Virum 16
Malmö 16
Malmö 16
Vejle 17
Hvidovre 18
Hvidovre 18

Resultater
Reggio Emilia 17
Odense 17
Odense 17
Albertslund 17

CACS & BOB 4
CACS & NOM
CACS
CACS & BIS
CACS & NOM
CACS
CACS
CACS & BIS
CACS

CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS

CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV 		
BOB3
Nørresundby 18 CAGCIB NOM
Nørresundby 18 CAGCIB
Ejby 18
CAGCIB
Albertslund 18 CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

International Champion

DK Boholdt Alfons Åberg

DK Battlefield’s Dutch
Balada

DK Korzhik’s Miss
Marple

DK Boholdt Veronica

EUR ds 22

OSH n

KBS d 09 23

EUR ns 22

Født: 24.12.2015

Født: 21.08.2013

Født: 17.10.2015

Født: 13.11.2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Ovel Larsen

Opdr.: Vibeke Lerche
Ejer: Vibeke Lerche

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Hvidovre 17
Hvidovre 17
Gislaved 17
Gislaved 17
Strøby 17
Strøby 17
Albertslund 17
Albertslund 18

Resultater
Grindsted 16
Hedensted 16
Hedensted 16
Hørning 17
Vejle 17
Brejning 17
Hedensted 17
Malmø 18

Resultater
Karlovy Vary 17
World show 17
Odense 17
Odense 17
CZ 18
CZ 18

Resultater
Køge 17
CACIB
World Show NL 17 CACIB
Albertslund 18
CACIB
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CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB BIV BOX
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB BOB III
CAGCIB
CAGCIB BOX
CAGCIB

CAGCIB BIV NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK DiKeRo’s Lancelot

DK Kitura’s Ascal

DK Tumlings Firestar

DK Wimmerhales Coeur
de Lionne

PER n

NFO ds 09 23

NFO n 24

ABY n

Født: 21.08.2016

Opdr.: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Ejer: Jørgen Billing
Resultater
Grinsted 18
Grinsted 18
Bedford, FB, UK 18

CACIB BIS
CACIB BIS
CACIB BIS

Født: 22.06.2016

Opdr.: Pia Schærff Jensen
Ejer: Camilla Vingaard Hansen
Resultater
Hedensted 17
Hedensted 17
Malmö 18

CACIB, BIV, NOM
CACIB, BIV, NOM
CACIB, BIV, NOM

Født: 28.02.2017

Født: 14.02.2017

Opdr.: Dorthe og Thomas
Bondesen
Ejer: Hanne Hansen

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr og Margit
Bøgeskov Thomsen

Resultater
Nyborg 18
Grindsted 18
Malmø 18

Resultater
Nyborg 18
Grindsted 18
Malmø 18

CACIB
CACIB
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Silverleaf’s Take A
Chance On Me

DK DiKeRo’s Lullaby

S*Subwoofer Wilma

DK Boholdt Sort Mamba

NFO n 01 21 62
Født: 14.04.2017

PER n 24

EXO fs

EUR n

Født: 21.08.2016

Opdr.: Annette Søndergaard
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Opdr.: Robert og Kenneth
Didriksen
Ejer: Linda Lloyd Hughes

Resultater
Nyborg 18
Grindsted 18
Malmö 18

Resultater
Strøby 17
CACIB NOM
Albertslund 17 CACIB NOM BIS
Malmø 18
CACIB NOM

CACIB
CACIB
CACIB

Født: 29.07.2015

Født: 03.06.2016

Opdr.: Eva Falck
Ejer: Bettina Wilhelmsen

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Hvidovre
CACIB
Albertslund 17 CACIB
Malmø 18
CACIB

Resultater
Ølstykke 17
Køge 17
Malmø 18

CACIB
CACIB
CACIB
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International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Chalina’s Jenny

DK Feles Sublimis Bellis

DK Korzhik’s G. de Meza

DK Boholdt Jubilee

BSH g

ABY os

KBL d 09 24

EUR n 22

Født: 03.03.2015

Født: 22.01.2017

Født: 09.03.2017

Født: 11.03.2017

Opdr.: DK.Chalina
Ejer: Lis Dokkedal

Opdr.: Anne-Marie Michaelsen
Ejer: Anne-Marie Michaelsen

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Resultater
Årslev 17
Nyborg 17
Malmø 18

Resultater
Albertslund 18 CACIB
Albertslund 18 CACIB BIS
Malmø 18
CACIB

Resultater
Nyborg 18
CZ 18
CZ 18

Resultater
Malmø 18
Malmø 18
Hvidovre 18

CACIB
CACIB
CACIB

CACIB NOM
CACIB
CACIB

CACIB
CACIB+BIV
CACIB

International Champion

International Champion

International Premier

International Premier

DK Benga Toowoomba

Koantiri Nivlenn Eveline

DK Hindkjær’s Nanna

DK Krogbæk’s Chanel

BEN n 24

RAG a

OCI c 24

BSH a

Født: 11.04.2017

Født: 11/05/2017

Født: 12.06.2016

Født: 15.04.2017

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Opdr.: Edwina Cosme
Ejer: Marian Groenendijk

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Kirsten Kanstrup

Opdr.: Kurt Christensen
Ejer: Kurt Christensen

Resultater
Malmø 18
Hvidovre 18
Hvidovre 18

Resultater
ST Quentin 18 CACIB
Zandvliet 18
CACIB
St. Quentin 18 CACIB

Resultater
Nyborg 18
Grindsted 18
Malmø 18

Resultater
Grindsted 18
Malmø 18
Malmø 18
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CACIB
CACIB NOM
CACIB NOM

CAPIB
CAPIB
CAPIB

CAPIB NOM
CAPIB BIV BIS
CAPIB BIV NOM

International Premier

International Premier

International Premier

Champion

DK Korzhik’s G. Mac
Arthur

DK Kitura’s Darfin

DK Thomanis Aaliyah

Miramacats Sweety

KBL d 24

NFO d 09 24
Født: 22.06.2016

NFO f 03 23
Født: 25.04.2011

EXO g 02 62
Født: 10.04.2016

Opdr.: Pia Schærff Jensen
Ejer: Ditte Stevne Kristensen

Opdr.: Annie Dahl
Ejer: Annie Dahl

Opdr.: M. Huwald (D)
Ejer: Karl-Heinz Bartel

Resultater
Ejby 18
Nyborg 18
Malmø 18

Resultater
Køge 17
Køge 17
Malmö 18

Resultater
Hedenstedt 17
Odense 17
Nørresundby 18

Født: 09.03.2017

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen
Resultater
Nyborg 18
CZ 18
CZ 18

CAPIB
CAPIB
CAPIB NOM BIS

CAPIB
CAPIB
CAPIB

CAPIB
CAPIB
CAPIB

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Wimmerhales Coeur
de Lionne

DK Namyslo’s Simone

DK Korzhik’s G. de Meza

DK Benga Toowoomba

ABY n

PER a 02 21 62 Født: 24.11.2016

KBL d 09 24

BEN n 24

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Margit Bøgeskov Thomsen

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Køge 18
Køge 18
Ejby 18

Resultater
Strøby 17
CAC
Strøby 17
CAC
Albertslund 18 CAC

Resultater
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Albertslund 18 		

Resultater
Ejby 18
CAC BIV
Albertslund 18 CAC BIV
Albertslund 18 CAC BIV NOM

Født: 14.02.2017

CAC
CAC BIV
CAC NOM

Født: 09.03.2017

CAC
CAC
CAC

Født: 11.04.2017
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Champion

Champion

Champion

Champion

Misty Brown’s Tweedle
Dee

DK Europa’s Karl Johan

(N)Migoto’s Lotta

DK Silverleaf’s Take A
Chance On Me

PER n

NFO n 03 22

NFO f 22

NFO n 01 21 62 Født: 14.04.2017

Født: 19.08.2015

Født: 11.09.2016

Født: 26.06.2016

Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Kirsten Nielsen

Opdr.: Vibeke og Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Opdr.: Vibeke og Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Opdr.: Annette Søndergaard
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Resultater
Strøby 17
CAC
Albertslund 17 CAC
Køge 18
CAC

Resultater
Strøby 17
CAC
Odense 17
CAC
Albertslund 17 CAC

Resultater
Hvidovre 17
Brejning 17
Køge 17

Resultater
Albertslund 18 CAC BIS
Albertslund 18 CAC
Nyborg 18
CAC

CAC
CAC NOM
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Chat de Brett’s Lille
My, JW

Tantor Ameleony*PL

DK Wehnert’s Idaho
Potato

Morgan von Gott DK

SBI n

RAG n 21

SBI b

SBI n

Født: 06.04.2017

Født: 20.05.2015

Opdr.: Pia Hansen og Michael
Baess
Ejer: Pia Hansen og Michael Baess

Opdr.: Swiatla-chojnackaKarolina
Ejer: Anne Maria Helleberg
sørensen

Resultater
Ejby18
CAC BOB2
Albertslund 18 CAC
Albertslund 18 CAC

Resultater
Hørning 17
Nyborg 18
Grindsted 18
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CAC Breed NOM
CAC
CAC

Født: 26.03.2017

Født: 15.05.2017

Opdr.: Susanne Wehnert
Ejer: Gitte Johnsen

Opdr.: Nanna Duelund Mikkelsen
Ejer: Nanna Duelund Mikkelsen

Resultater
NYBORG 18
CAC
GRINDSTED 18 CAC
GRINDSTED 18 CAC

Resultater
Nyborg 17
CAC
Grindsgted 17 CAC
Malmø 17
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK DiKeRo’s Lancelot

DK Korzhik’s Alouette

DK Himmark’s Molly

DK Namyslo’s Silke

PER n

KBL f 22

NFO w 62

PER g 03

Født: 21.08.2016

Opdr.: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Ejer: Jørgen Billing
Resultater
Albertslund 18
CAC BOB1
Albertslund 18
CAC BOB1
Göteborg, SW 18 CAC BIV NOM

Født: 27.03.2017

Født: 15.02.2017

Født: 02.02.2017

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Sanne og Børge Jørgensen
Ejer: Lotte Lindenstrøm

Opdr.: Jan og Lone Namyslo
Ejer: Anni Dogel

Resultater
CZ 18
CZ 18
CZ 18

Resultater
Albertslund 18 CAC
Albertslund 18 CAC
Nyborg 18
CAC

Resultater
Køge 18
Ejby 18
Nyborg 18

CAC NOM
CAC NOM
CAC

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Boholdt Jubilee

DK Robdrup’s The Only
One

Koantiri Nivlenn Eveline

DK Maine Malawi’s
Highway Dreamer

EUR n 22

NFO w 63

RAG a

RAG n

Født: 11.03.2017

Født: 28.05.2017

Født: 11/05/2017

Født: 11.06.2015

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Opdr.: Edwina Cosme
Ejer: Marian Groenendijk

Opdr.: Anneth Slot
Ejer: Stella Skov

Resultater
Køge 18
CAC BIV
Albertslund 18 CAC
Albertslund 18 CAC

Resultater
Grindsted 18
Hvidovre 18
Hvidovre 18

Resultater
Lille 18
CAC
Lille 18
CAC
St. Quentin 18 CAC

Resultater
Hørning 17
CAC
Albertslund 18 CAC
Albertslund 18 CAC

CAC
CAC NOM
CAC NOM
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Premier

Premier

Premier

Premier

DK Korzhik’s G. Mac
Arthur

DK Lucardmis Emmie

DK Krogbæk’s Chanel

DK Barsøe’s Baloo

KBL d 24

BSH e

BSH a

BSH a

Født: 09.03.2017

Født: 21.08.2014

Født: 15.04.2017

Født: 19.09.2016

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Merete og Aage Bertelsen
Ejer: Merete Bertelsen

Opdr.: Kurt Christensen
Ejer: Kurt Christensen

Opdr.: Hanne Hedegaard
Ejer: Hanne Hedegaard

Resultater
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Albertslund 18 		

Resultater
Århus 17
Århus 17
Vejle 17

Resultater
Albertslund 18 CAP
Albertslund 18 CAP
Nyborg 18
CAP

Resultater
Hedensted 17
Årslev 17
Grindsted 18

CAP NOM
CAP NOM
CAP NOM

CAP NOM
CAP NOM
CAP

CAP
CAP BIS
CAP

Premier
Velvet Dream Constan
tina Cats for Miss Cin

RAG n 03

Født: 29.03.2014

Opdr.: Anne Struve
Ejer: Anne Maria helleberg
Sørensen
Resultater
Århus 17
Strøby 17
Odense 17

CAP BIV NOM
CAP
CAP NOM

Kattemagasinet
og billeder
Vi i redaktionen er nødt til at bede jer,
som sender billederne at checke at I
har rettighederne til at jeres billeder
offentliggøres i et trykt medie.
Det hverken kan eller skal være
redaktionens opgave at holde styr på den
slags.
MVH Anne Løhr, medredaktør.
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Felis Danica Specialklubber
BB Klubben

Européklubben

Rex & Sphynx Klubben

Burmeser & British -Shorthair

Eva Køhler

Jakob Vedel

Lene Nielsen

8250 Egå

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Tlf. 28708498

tlf +45 2578 6233

www.bb-klubben.dk

formand@europeklubben.dk

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.europeklubben.dk

www.rexsphynxklubben.dk

Lone Namyslo

Kurilean Bobtail Klubben

Russian Blue Klubben

Norgesvej 19

Lykke Kirstine Simonsen

Maria Malevitch

4293 Dianalund

lykkeks@gmail.com

Søndergade 50

lcn@soroe.dk

kurilean.dk@gmail.com

4130 Viby Sj.

Mobilnr. 20 53 54 85

www.kurilean.dk

Telf. 31126902

Colourpointen

www.colourpointen.dk

mail: formand@russianblue.dk
Maine Coon Klubben Danmark

www.russianblue.dk

Dansk Ocicat

Simone Søderberg

Marianne Hindkjær

Tlf. 97 10 05 60

SUA – Abyssinier & Somali

Irisbakken 8

formand@mainecoonklubben.dk

Anne Løhr

6400 Sønderborg

www.mainecoonklubben.dk

Algade 24F st. th.

Tlf.: 2148 9759

4220 Korsør

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Tlf. 41 31 50 00

www.DanskOcicat.dk

Pia Børgesen

mail loehr.anne2@gmail.com

Lindevej 25, 4140 Borup

www.sua.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Tlf: 24949320

DSO – Charly Riis

pia@norskskovkat.dk

Vantastic – Tyrkisk Van

Bygvej 14, 4040 Jyllinge

www.norskskovkat.dk

Heidi Zahle

formand@dso.dk
www.dso.dk
Den Hellige Birma

Københavnsvej 76
PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

4600 Køge

info@pexo.dk

zahle@oncable.dk

www.pexo.dk

Tlf. 60 60 15 02

Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5. 6040 Egtved

Ragdoll Klubben Danmark

Tlf. 29800093

Dorthe Seierø Eltong

formand@birma.dk

formand@ragdollklubben.dk

www.birma.dk

Tlf. 28 13 53 09
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DARAK indbyder til International katteudstilling
4. og 5. august 2018 – Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Der kåres Best of Best begge dage.

Inviterede dommere:
Marie Westerlund
Eric Reijers
Raymond Saetre
Martin Sanda

All round
All round
1-2
1-2-4

Sverige
Tjekkiet
Norge
Tjekkiet

Fabio Brambilla

All round

Italien

Ad de Bruijn

3-4

Holland

Zvezdan Memedov 1-2

Sverige

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding:

Tilmelding kan foregå online
(Læs mere på www.darak.dk)

Der vil være Junior Handling begge dage

Kun for medlemmer af DARAK

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:

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,-

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. juli 2018



Tilmeding- og afmeldingsfrist

20. juli 2018 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider

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

Betaling af udstillingsgebyr

Betalingsfrist: 20. juli 2018

Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest

med kort
på DARAK’s hjemmeside. Gælder
Stole til rådighed i hallen:
Der vil være begrænset med stole til
rådighed til udstillere, så medbring for en
sikkerhedsskyld din egen stol.

også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Herlufmagle Hallen
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Invitation til udstilling, 2 certifikater

1. - 2. september 2018

Lem Hallen, Skolebakken 20, 6940 Lem St.

Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
”JYRAK til Byfest”

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbetales! Lettest med plastic eller mobilepay 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 17. august 2018.

Dommere der har sagt ja tak:
Yan Roca Folch, F - All round
Philippe Ventura, F - 1, 2, 3, (4)
Cristiano Sandon, I - 1, 2
Helene Lis, S - 1, 3, 4
Ali Wittich, CH - All round
Zvezdan Memedov, S- 1, 2

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

Ændringer kan forekomme!

Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
kr. 275,00
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):
kr. 300,00
Vet./pensionist ekstra pr. dag
kr. 75,00
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
kr. 375,00
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse kr. 175,00
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
kr. 175,00
Kontrolklasse/farvebedømmelse
kr. 100,00
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr.

Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej
4,7323
Give
eller
show@jyrak.dk.
Sidste af– og tilmelding 17. august kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 17. august kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr for katte der
stadig er tilmeldt!

Junior handling:
Alle vores yngste udstillere er velkomne til
at deltage i junior handling, som er en ufor-

mel konkurrence hvor man selv skal præsentere sin kat for en dommer. Hvis man
ikke er så gammel er man velkommen til at
have en voksen med ved hånden.
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: 17. august 2018. 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 17,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Show hotel: Vi anbefaler Hotel Falken,
Videbæk; booking kode ”katteudstilling”.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og forlade udstillingen før Best In Show er slut!

Racekatten inviterer til International udstilling
den 22. og 23. Sept. 2018 – Alle kategorier begge dage
Køgehallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge
Inviterede dommere

BREED BIS Sunday Sept. 23. 2018

(S) Glenn Sjöbom ‐ Allround
(I) Luigi Comorio ‐ Allround
(I) Fabio Brambilla ‐ Allround
(FI) Anne Paloluoma – I‐II‐III‐IV (D)
(N) Geir Edwarsen – I‐II‐III

Burmese
If we get at least 50 of the breed
+ 40 other cats in the category

Med forbehold for ændringer

Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren.
Der åbnes for tilmelding den 22.07.2018
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk ‐ der kan ikke
tilmeldes pr. mail, kun online‐tilmeldinger modtages.
Sidste til‐ og afmeldingsfrist er den 01.09.2018
Dyrlægekontrol
Lørdag mellem kl. 7.30 og 9.00, søndag mellem kl. 8:00 og 9:00.
Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 06.09.2018 –
dette gælder også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af
dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas,
sundhedsbog eller lignende.
Betaling af udstillingsgebyr
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside senest 8 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.
Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette Siigaard
Henriksen pr. 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, kan ikke overdrages) eller 200 kr.
kontant samt frokost.

To our foreign exhibitors
On our website we take international cards (VISA, Mastercard) and
you can also pay cash (DKK or Euro) in check‐in for at fee of 10 DKK/2
Euro (we only accept Euro bills, Euro coins are not accepted!). If you
wish to make a bank transfer please remember to add for bank costs
(see below)
Information for international money transfer
Danske Bank A/S, Roskilde, Stændertorvet afd. , DK‐4000 Roskilde
SWIFT‐BIC: DABADKKK IBAN‐code: DK80 3000 0004 9236 26
+ 50 DKK/7 Euro to cover our bank costs in Denmark if you transfer
via bank
Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Der er gratis adgang.
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter, med
mindre der er købt gå‐pas på udstillingen. Gå‐pas kan kun købes af
udstillere, der ikke har katte i Best In Show.
Præmier
Modtages med tak ‐ venligst send besked om præmier pr. mail til:
praemier@racekatten.dk
Standplads på udstillingen Kan reserveres på mail:
standudlejning@racekatten.dk. Husk at angive ønsket antal meter.
Annoncer til kataloget sendes til annoncer@racekatten.dk senest på
sidste tilmeldingsfrist.

KUN for Racekattens medlemmer

1. tilmeldte kat
2. tilmeldte kat
3. og efterfølgende kat
Kuld 4‐7 mdr.
Veteran‐/Pensionist klasse (udover alm. klasse)
Avls ‐/opdrætsklasse (udover alm. klasse)
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen
Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse
1 kat alene i dobbeltbur (hvis der er halkapacitet)
Til salg bur
Klasseændring på dagen
Gå‐pas

275 kr.
225 kr.
200 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
100 kr.
150 kr.
120 kr.
320 kr.
150 kr.
50 kr.
50 kr.

Priser for medlemmer af andre klubber
Pr. kat
Kuld 4‐7 mdr.
Veteran/Pensionist klasse ekstra
Avls/opdrætsklasse ekstra
Bestilt farvebedømmelse før udstillingen
Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse
1 kat alene i dobbeltbur
Klasseændring på dagen
Gå‐pas

275 kr. / 35 Euro
300 kr. / 40 Euro
75 kr. / 10 Euro
75 kr. / 10 Euro
100 kr. / 15 Euro
150 kr. / 20 Euro
120 kr. / 15 Euro
320 kr. / 45 Euro
50 kr. / 10 Euro
50 kr. / 10 Euro

Priser for standplads og annoncer (ekskl. moms)
Stand 3 meter (grundpris)
Pr. ekstra meter
Specialklub (3 meter)
Annonce 1/1 side A5, trykklar PDF
Annonce 1/2 side A5, trykklar PDF

500 kr.
200 kr.
240 kr.
250 kr.
150 kr.

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.

