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Formandens leder
Som I alle ved, er der et formandsvalg i

Hver gang vi har prøvet at få klarhed

Af Bette Lind,

gang, og da jeg ikke genopstiller, bliver

over, hvorfor det er så svært at tiltrække

Formand Felis Danica

dette min sidste leder. Derfor vil jeg

nye medlemmer i klubberne og på

gerne sige tak til alle de, der har gjort

udstillingerne, og hvad vi kan gøre for

min formandstid spændende, interes-

at forbedre situationen, er det blevet

sant og udfordrende. Der er ting, jeg

påpeget, at tonen på udstillingerne og

gerne havde været foruden, og ople-

mellem opdrætterne er for ubehagelig,

velser, såsom vores Verdensudstilling i

og for lidt imødekommende, og at det er

2013, som jeg altid vil se tilbage på med

her, vi er nødt til at sætte ind, hvis vi skal

glæde.

skabe fremgang. Når nye interesserede
oplever, at katteverdenens debatfora

Når jeg den 24. februar, 2019, overlader

syder af rygter, konspirationsteorier, og

posten til den nyvalgte formand, vil

uunderbyggede påstande, alt sammen

det være med en vis vemodighed, men

i en særdeles giftig atmosfære, så er det

primært med en stor lettelse over at

intet under, at de flygter. De når des-

kunne lade en anden tage over. Hvem

værre ikke at opleve, at det store flertal

det bliver, vil tiden vise - det er op til jer

af opdrætterne og udstillerne faktisk er

at vælge. Jeg håber, at I forstår, at for-

nogle rigtigt dejlige mennesker, som

manden for Felis Danica ikke har nogen

har stor glæde af at dele deres hobby

reel magt, da det er hovedklubberne,

med andre ligesindede, og står klar med

der gennem deres FU medlemmer styrer

åbne arme til at tage imod enhver ny

Felis Danica, og at I skal udøve jeres

katteglad person, der har lyst til at prøve

indflydelse gennem jeres hovedklub.

udstilling eller opdræt af.

Ændringer i Felis Danica skabes i hovedklubberne, af hovedklubberne med Felis

Hvis jeg her på falderebet skal udtrykke

Danicas forretningsudvalg som admini-

et ønske for fremtiden for Felis Da-

strativ ledelse. Derfor kan ingen formand

nica og Felis Danicas medlemmer, de 4

love at gennemføre ændringer, kun at

hovedklubber, er det, at det vil lykkes at

gøre sit bedste for at få samarbejdet

få samarbejde og fordragelighed til at

til at fungere. Uanset hvem, der bliver

blomstre, til glæde for os alle.

valgt, ønsker jeg vedkommende og Felis
Danica alt det bedste i de kommende år.
Jeg vil ikke undlade at påpege, at den
debat, dette formandvalg har udløst på
primært de sociale medier, har været
mildt sagt uklædelig for mange af deltagerne.
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Meningen var først, at det skulle være
en national udstilling, men grundet
manglede tilslutning, blev den lavet om
til en international udstilling og det
lykkedes lige netop at få det antal
katte, der skulle til, så der var desværre
ikke den store opbakning til et sådant
arrangement.

Tænk vi allerede er kommet så langt
hen på året, at dette er den sidste
formandsberetning fra os i år, tiden er
bare gået så stærkt.
Nu glæder vi os bare til 2019, som vi
håber vil blive lige så godt som 2018.
Siden sidst har der været holdt
strukturmøder, desværre uden den
store opbakning, dog med lidt flere
fremmødte i Kolding.
Ærgeligt der ikke kom flere, da det var
en god måde at komme i kontakt med
FU på og få stillet de spørgsmål, man
havde og komme med nye ideer.
Siden strukturmøderne, hvor vi 4
formænd besluttede, at vi skulle sætte
os sammen og prøve at få snakket ud
om, hvad vil vi fremover, hvordan vi
styrker kattesporten osv. osv., har vi
holdt et møde, hvor vi fik vendt mange
ting, vi snakkede medlemsmøder ,
udstillinger, måden klubberne får tildelt
plenarer på, et emne som ligger mig
meget på sinde, da jeg mener, at
måden, hvorpå det foregår i dag, ikke
er den bedste, da plenarerne bliver
fordelt ud fra klubbernes
medlemslister, hvor man kan have sin
tvivl om, at de er korrekte.
Den bedste løsning ville være, at
beregne antallet af plenarer ud fra hvor
mange penge hver klub betaler til Felis
Danica for stamtavler, så kan der
trækkes lister ud, der vil vise det helt
korrekte antal plenarer, hver klub kan
få. Noget jeg håber, FU allerede er i
gang med at diskutere.

Der har også været afholdt
international udstilling i Forum.

Der var katte fremvisning om fredagen,
det blev desværre også lidt af en tam
oplevelse, da der ikke kom ret meget
publikum. Måske skal man en anden
gang ikke strække sådan et arrangement over så mange dage, men kun
gøre det lørdag og søndag.
Der har lige været afholdt Worldshow i
Tampere, et super flot show. Alt
fungerede lige fra vi kom til vi gik.
Ingen kø ved indtjek, nemt at komme
til hos dommeren og gode muligheder
for at købe mad og drikke.
Selve sceneshowet var også super godt
planlagt og der var lagt vægt på at gøre
det mindst muligt stressende for
kattene, der blev blandt andet lavet
burløs panel til sceneshowet, så man
som ejer til katten kunne stå ved den
hele tiden.
Desværre blev der ikke nogen danske
verdensvindere denne gang, men dog
til nogle BIV og NOM, så stort til lykke
til jer, der opnåede dette.
Mon ikke vi ser flere danskere til WS i
Freiburg 2019, det er trods alt noget
nemmere at komme derned. Så husk
og være ude i god tid med at bestille
hotel, der ligger allerede en hotelliste
på www.worldshow-freiburg.com
Da Bette Lind har valgt at gå af som
formand for Felis Danica, er der nu lagt
op til et valg imellem Camilla Scharff og
Mikkel Henriksen.
Vi i Darak vil gerne takke Bette for de
11 år hun har siddet på posten og
ønske de 2 kandidater held og lykke
med valget. Det er en post, der kræver
utrolig meget viden og ikke mindst
meget arbejde. Men det er jeg sikker
på, at begge kandidater har sat sig godt
ind i.

Darak´s sidste udstilling i 2018 er
overstået og som sædvanligt var det en
god og hyggelig udstilling, hvor alle, der
var mødt op, kom med godt humør,
som prægede hele weekenden, så
glemmer man lidt det hårde arbejde
der er ved at køre en udstilling, det
kommer først mandag morgen, når
man igen møder på arbejde, så er man
bare træt… Tak til alle jer der kom med
jeres smukke katte, tak til alle
stewarderne og de frivillige som hjalp
og ikke mindst til bestyrelsen.
Nu glæder vi os til næste udstilling i
marts, som bliver afholdt i Hollænder
Hallen i Dragør, ikke fordi hallen er
specielt god, men vi har erfaring med,
at når vi holder udstilling der, trækker
det flere udstillere fra den anden side
af Øresundsbroen og vi har i alle
klubberne i Danmark brug for flere
udstillere.
Nu vil jeg på min og bestyrelsens vegne
ønske jer alle en rigtig god jul og et
godt nytår.
Tak for det snart gamle og vi glæder os
til 2019.
Pas godt på jer selv og jeres katte i
julen med levende lys og gavebånd.
Vi ses i 2019.
Mette Usbeck
Formand for
Darak
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Kære medlemmer.
Året lakker hastigt mod enden, og til
næste
år
sker
der
(igen)
forandringer i Felis Danica. Vi har
sammen med Racekatten allerede
midt i oktober opstillet Camilla
Scharff som formandskandidat, fordi
vi synes det var det bedste bud vi
kunne få øje på, når vi så på den
samlede medlemsskare. Det synes
vi stadig, og i bestyrelsen vil vi
gerne slå et slag for at I benytter
jeres stemmeseddel og støtter
Camilla. Vi tror på at hun har
erfaringen, der skal til for at
gennemføre de forandringer, der
længe har været på vej. Samtidig
en stor tak til Bette Lind for hele 10
års indsats på posten. Vi har haft en
dygtig og arbejdsom administrator i
alle de 10 år, og jeg tror de fleste
ville blive overrasket hvis de vidste
nøjagtigt hvor meget tid Bette har
lagt i jobbet. Der kommer flere nye
ting i Felis Danica i løbet af året,
men lad os overlade det til den
officielle kilde, FD, at orientere
efterhånden som tingene sker,
fremfor at slippe en masse rygter
løs, der kun er hold i halvdelen af!
I november holdt vi vores årlige
møde
med
konsulenterne,
Plantorama-tovholder, studiekredslederne og stambogspigerne. De
leverer en stabil og uundværdig
indsats hele året, i sin fritid og uden
at få ret meget andet end tak for
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden
med Mobilepay eller
plastickort.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

.

det. Vi er glade for at I er der til at
servicere medlemmerne og komme
med gode råd, når det behøves.
Selv om der jævnligt pivses lidt over
at dansk kattesport ikke er så stor,
som den har været engang, så er
der
stadig
tilgang
af
nye
medlemmer, og de skal selvfølgelig
have den hjælp, de måtte have brug
for. Det er væsentligt at de mødes
venligt og imødekommende, hvis de
skal have lyst at blive. Når jeg ser
den tone der til tider anvendes på
de sociale medier, så kan jeg godt
forstå, hvis nogen løber skrigende
væk! Heldigvis er det kun meget
sjældent jeg får klager over vores
egne medlemmers adfærd derude,
og en stor tak for det. Det er
simpelthen ikke en hovedklubs
opgave at lege internet politi, og vi
har langt bedre ting at bruge vores
tid på end at følge med i hver
eneste debat der måtte køre
derude.
Siden sidst har vi afholdt udstilling i
Lem St., helt derude ”hvor kragerne
vender”. Vi vidste godt at vi ikke
ville kunne trække et rekordstort
antal katte derud, men det gik da
rimeligt, og samtidigt fik vi vist
vestjyderne
en
masse
flotte
racekatte. Interessen for at se og
spørge var stor, så det var bestemt
en god ide at tage derud, også selv
om vi måske ikke ligefrem fik
overskud på det. Men nu handler alt

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

Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 5180 5696
stamnavn@jyrak.dk

jo ikke kun om penge, selvom vi
nødvendigvis må tale om det af og
til..:) Til gengæld var stemningen
helt i top med flagalle sat op af
byen, som velkomst til vores
udstillere! Hvior har vi ellers oplevet
det?
Vi slutter året af med udstilling i
Århus, hvor vi har et flot antal
tilmeldte katte. Vi er i fuld gang med
at planlægge 2019, og vi har bl.a.
allerede fået uddelt show flyer på
årets World Show i Finland. Vi skal
ikke helt så eksotiske steder hen
som i Fængslet i Horsens, men vi
håber I har lyst at være med til
næste år igen. Hvis ikke du har
hentet årets julebrev på Århus
udstillingen, så er det på vej rundt
med Post Nord, når du læser dette.
Måtte I holde ørerne lune og
poterne tørre i de kommende uger,
mens dagslyset gradvist vender
tilbage og løbetiderne begynder at
melde sig igen. Vi ses til næste år!

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

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

Uldum: Heidi Rubinke,
hrubinke@hotmail.com

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

Herning: Tanja Trillinggaard
lmail@kattens-studiekreds.dk
Tlf. 25 38 89 84

Randers: Eva Køhler,
Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 kreds-ek@kattekredsranders.dk
05
Tlf. 28 70 84 98
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf.
4871 7397, anette@jyrak.dk
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8723
Løsning, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Årets JYRAK topkatte 2018
Konkurrenceåret er kalenderåret 2018.
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt
ved præmieringen.
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Topliste.
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste.
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale udstillinger i
konkurrenceåret 2018 indsendes.
Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling.
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier:
Top 5 for voksen han
Top 5 for voksen hun
Top 5 for kastrat han
Top 5 for kastrat hun
Top 5 for killing/ungdyr han
Top 5 for killing/ungdyr hun
Årets bedste huskat han og hun
Katten kan deltage i flere kategorier.
Titel
SW/WW titel 2018
BIS voksen / kastrat / huskat
BOX voksen / kastrat / huskat
BIS killing / ungdyr
Nominering
BIV
CACS / CAPS
CAGCIB / CAGPIB
CACIB / CAPIB
Ærespræmie
CAC / CAP
EX1 killing / ungdyr
Huskat I
Huskat II
Huskat III

Pointskala
105
102
100
102
99
98
97
96
95
95
93
91
100
95
90

Ekstra point:
Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for voksne og kastrater.
Der gives 1 tillægspoint for BIS på en JYRAK udstilling.
Resultater skal være Kira i hænde senest den 1. februar 2019; de sendes
til: Kira Marseen, Østerby Alle 208, 8310 Tranbjerg
- eller formularen på jyrak.dk kan benyttes. Kopi af opnåede resultater sendes
herefter med post eller scannes og mailes til Kira på topkat@jyrak.dk. Disse
skal ligeledes være fremme senest 1. februar 2019!
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt på JYRAKs udstilling
i Hedensted om lørdagen den 30. marts 2019.

Indkaldelse til generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne lørdag
den 23. februar 2019 kl. 11.00 i Beboerhuset, Torvevænget 176,
8310 Tranbjerg
Dagsorden offentliggøres på jyraks hjemmeside ca. 14 dage inden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 15. december 2018.
Vær opmærksom på at jvf. vedtægterne skal kontingent være betalt i
14 dage før generalforsamlingsdatoen for at man har stemmeret. Se
mere på bagsiden af årets julebrev eller vedtægterne på jyrak.dk

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

Bestyrelse
Formand, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00
formand@katteklubben.com
Næstformand,
David Ramm
Fårbækvejen 65, 7000 Fredericia
Tlf.: 28 40 65 35, buransvarlig@katteklubben.com
Kasserer, nye medlemmer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
Tlf.: 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089
Netbank: Reg nr. 3203, Konto nr. 1576089
Udstillingssekretær
Vivi Nielsen
Tlf.: 76 31 20 19, show@katteklubben.com
Sekretær, Udstillingssekretær udland
Morten Brønsby
Ålbroslyngen 1, 2730 Herlev
Tlf.: 20 87 07 27
sekretaer@katteklubben.com
Stambogssekretær
Marianne Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, stambog@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 26 74 20 32
susanne@katteklubben.com
Præmiesekretær, Kokardeansvarlig
Nina Sydow Ramm
Fårbækvejen 65, 7000 Fredericia
Tlf.: 28 40 65 35, praemie@katteklubben.com
Webmaster
webmaster@katteklubben.com
www.katteklubben.com

Kære medlemmer
Siden sidste nummer af KatteMagsinet kom på gaden, har
den nye bestyrelse afholdt den
første udstilling. Og sikke da en
udstilling!
Pga. overvældende interesse
måtte vi lukke for tilmelding før
sidste til- & afmeldingsfrist, jeg
kan ikke huske hvornår det sidst
er sket i Danmark.
Ud s t i l l i n g e n b l e v a f h o l d t
s a m m e n m . Vi k i n g C a t s .
De var i den ene hal og vi var i
den anden.
Det fungerede fantastisk, godt
båret oppe af Jer udstillere,
dommerne i begge forbund og
de hårdtarbejdende stewards,
som alle var medvirkende til at
alt forløb glat & problemløst.
Tak Viking Cats, det må vi
absolut prøve igen!
Stemningen på udstillingen var i
top, alle var glade. Hvilken dejlig
debut for et nyt hold.
Tak til Jer alle, både med bestyrelsesmedlemmer, koner til
samme, hjælpere - både dem fra
klubben og dem der er medlem
andetsteds, men som havde lyst
til at gi’ en hånd med.

Priser

En særlig tak skal der lyde til Helle
Sivkjær & Mikkel Henriksen;
Jeres hjælp var uvurderlig og
tingene havde helt klart ikke kørt
så glat, hvis ikke I havde hjulpet!
Særlig tak også til Lone Lund
som sprang ind som dommer
med under 36 timers varsel.
Skønt at se dig igen!
Vi er nu igang med at forberede
vores første udstilling i 2019, som
bliver holdt i Skensvedhallen.
Den var oprindeligt planlagt til
Rødovre. Vi har valgt at flytte
til Lille Skensved pga. prisen på
hallen.
Udstillinger er generelt ikke der
hvor vi tjener penge, de løber
forhåbentligt rundt, men det er
så også det og der spiller hallejen
ind som en væsentlig faktor.
Udbuddet af arrangementer i
weekender er så stort, at selv
med en heftig annoncering både
i aviser, på sociale medier etc.;
er det svært at trække mange
publikummer.
Det så vi i Kolding, hvor vi
var i Jyske Vestkysten om sønda gen, både på forsiden for
Kolding sektionen og med et
midteropslag.
Trods denne flotte omtale væltede
det ikke ind med publikummer
på dagen, desværre.
Som ansvarlige for klubbens
økonomi har vi i bestyrelsen valgt
at flytte til Skensved.
Det er en god hal, hvor der ikke
har været holdt udstilling før.
Der er en fin ”ekstra” hal som
tilbygning, hvor der er vinduer
fra gulv til loft, så kattene kan
blive bedømt i dagslys, hvis vejret
er med os i slutningen af januar.

Hovedmedlemsskab
Familiemedlemsskab
Pensionistmedlemsskab
Pensionist-familiemedlemsskab
Opdrætterannonce på hjemmeside
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300,00
350,00
200,00
250,00
Gratis

kr.
kr.
kr.
kr.

Det kommende formandsvalg i
Felis Danica står for døren. Jeg
vil opfordre Jer alle til at stemme!
Sidst der var valg mellem flere
kandidater til posten som formand for Felis Danica, var
det omkring 10% af Jer som
benyttede muligheden for at få
indflydelse.
Jeg håber at der denne gang vil
være betydeligt flere som vil
stemme og dermed få indflydelse
på den vej som Felis Danica skal
gå i de kommende år.
Valget står mellem 2 kandidater;
Camilla Scharff som sidder i
Felis Danicas Forretningsudvalg
(FU), en post hun har siddet på
gennem en årrække og Mikkel
Henriksen som er et, i Felis
Danica sammenhæng, ubeskrevet
blad.
Det er ikke en hemmelighed at
det stadig går tilbage for Felis
Danica, både mht. medlemmer
i hovedklubberne (de 4 Felis
Danica medlemmer) og dels
i antal trukne stamtavler. En
udvikling der skal vendes.
Det er lykkedes bl.a. i vores
nabolande, hvor både antal aktive
opdrættere/udstillere og antal
udstedte stamtavler går i en

positiv retning. Hvorfor sker det
samme ikke i Danmark?
Vil det være en fordel for Felis
Danica at sætte en erfaren til
at tegne Felis Danica eller vil
det være bedre at lade en med
friske øjne være den som tegner
foreningen?
Der har gennem de senere
år bredt sig en "dem og os"
stemning, godt hjulpet på vej af
både høj og lav.
Måske vil det være en fordel for
os alle, at sætte et menneske i
spidsen, som ikke har været en
del af denne kultur & debattone?
Jeg håber I vil læse de 2 kandidaters præsentation her i bladet
og udfra det, afgive Jeres stemme.
Det er ganske frustrerende som
formand for en hovedklub at
være den som famler i mørket og
blive mødt af en mur af tavshed
og lukkethed.
Det er ikke Katteklubbens 2
FU medlemmer som holder
mig (og dermed Jer) udenfor.
Problemet ligger i tilgangen til
medlemmernes med lem mer,
altså Jer.
Hvis man nærlæser Felis Danicas
vedtægter står det klart & tydeligt
i §7 stk. 5: "De godkendte
referater tilsendes medlemmerne

Årets kat 2018 i Katteklubben
Det er nu tid til at indsende resultater til
Årets kat 2018
Se regler og ﬁnd tilmeldingsblanket
på hjemmesiden,
www.katteklubben.com
Tilmelding og kopi af opnåede resultater
skal sendes til Lars Seifert-Thorsen
senest d. 06. januar 2019
De vindende katte vil blive præsenteret på
KATTEKLUBBENs udstilling
i Lille Skensved d. 26. januar 2019
Tilmeldingen sendes til:
Lars Seifert-Thorsen, Guldregnvej 4, 4600 Køge

af forretningsudvalget samt
formændene for de tilsluttede
hovedklubber."
Hvad der ikke fremgår tydeligt
er hvem der er ansvarlig for at
sørge for at referater tilsendes
de tilsluttede hovedklubbers
formænd.
Jeg havde nok (naivt måske) en
forventning om at få tilsendt
de godkendte referater, i det
mindste for indeværende år,
da jeg tiltrådte som formand
for Katteklubben - en af de
tilsluttede hovedklubber.
Det er så ikke sket og referaterne
fra 2017 er først blevet lagt op
på Felis Danicas hjemmeside
her i midten af oktober 2018.
Referaterne fra 2018, ja dem
kender hverken jeg (eller Jer)
endnu, men året er jo også langt
endnu!
Naturligvis mener jeg ikke det er
i orden. Det hjælper bestemt ikke
på indtrykket af at Felis Danica
er en utilgængelig enhed, som
ikke ønsker at delagtiggøre sine
medlemmer (de 4 hovedklubber)
i hvad der foregår.
Det gør det heller ikke muligt
for mig som valgt formand at
informere Jer medlemmer om,
hvad der sker i Felis Danica.
Jeg er overbevist om at meget af
den utilfredshed og manglende
tillid der findes i rigeligt mål, især
handler om at organisationen
ikke er tilgængelig og dermed
selv skaber grobund for mistillid.

Jeg har (og sikkert også en del
af Jer) en klar forventning om
at jeg jævnligt bliver informeret
om ændringer, overvejelser og
fornyelsestanker som man har i
Felis Danica.
Man er nødt til at inddrage folk
og det løses ikke ved at afholde
et enkelt møde eller to, hvor man
selv har sat dagsordenen for både
indhold og form.
Mit håb er, at uanset udfaldet af
valget, så hører den ledelsesform
fortiden til.
Man får ikke folk til at engagere
sig ved at forholde dem informationer og ved at glemme at være
lydhør og åben.
Helt traditionelt vil jeg afslutningsvis minde Jer om vores
generalforsamling, der finder sted
lørdag d. 23. februar kl. 13.00 –
indkaldelsen kan ses andetsteds
på disse sider.
Jeg vil også minde Jer om at huske
at indsende til årets TOPkatte,
som vil blive præmieret i Lille
Skensved d. 26. januar 2019
I ønskes alle en glædelig jul og et
godt nytår.
TAK for 2018, jeg håber I alle har
lyst til at forny Jeres medlemskab
for 2019.
På genhør
Lars

Generalforsamlingen 2019
Katteklubbens generalforsamling afholdes
d. 23.02.19 klokken 13.00
Generalforsamlingen bliver afholdt et sted vest for
Storebælt. Sted tilgår snarest
Forslag til GF skal være formanden i hænde
senest d. 31.12.2018
Dagsorden ifølge vedtægterne

eller pr. mail: formand@katteklubben.com

3

HUSK a
t støtt
e klub
med a
ben
t meld
e dine
killinge
købe
Raceka r ind i
tten

Bestyrelsen
Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 27 94 93 20
E-mail: formand@racekatten.dk

Ja, så går året på hæld, og det er ved

at være slut med lys og varme for i år.
Det har været et skønt, langt og lunt
efterår. Nu kan vi glæde os til vinterens komme. Den plejer at byde på julelys i haverne, hyggeligt samvær, med
ofte for mange julegodter, og
katte i fuld kondition.

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 og Udstillingssekretær,
udland
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem

Ulrike Wahl
Snogegårdsvej 129, 2860 Søborg
44 47 27 77
b-ulrike@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem

Linda Lloyd Hughes
Rødager Alle 85, 2610 Rødovre
53 56 16 53
linda@racekatten.dk

Suppleanter

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

I vinter er der også et kommende formandsvalg i Felis Danica. Denne gang er der kampvalg, og
Racekatten har sammen med JYRAK valgt at
opstille vores næstformand i Racekatten, Camilla Scharff.
Felis Danicas formand, Bette Lind, har valgt ikke at
genopstille til posten. Jeg vil gerne sige tusind tak til
Bette Lind, som har varetaget opgaven som formand i FD
igennem 10 år.
Bette, du har gjort et fantastisk, kæmpestort stykke arbejde
for den danske kattesport.
Desværre tror jeg ikke, mange ved, hvor stort og mange
timers arbejde du har lagt i posten. Tak for dig.
I kan læse præsentationerne af formandskandidaterne et
andet sted i bladet. Der vil også være en beskrivelse af,
hvordan valget vil foregå. Jeg håber, at I vil gøre brug af
jeres stemme - det kan være netop din stemme, der er den
afgørende for, hvem der skal være Felis Danicas nye
formand.
I det nye år har vi en spændende udstilling i maj. Lørdag
vil det være en helt almindelig international udstilling, men søndag vil der i den ene hal være The Norwegian Forest Cat
Championship, en udstilling kun for de norske skovkatte. I den
anden hal vil der være almindelig international udstilling for
alle kategorier undtagen de norske skovkatte, som ikke må
deltage. Så der vil køre to shows på samme tid. Det vil så
også vises ved, at der er nogle nye dommere, som kun er
med om søndagen. Vi glæder os til at prøve kræfter med
dette projekt.
Til næste år stopper jeg arbejdet i Norsk Skovkatterings
bestyrelse. Dette gør jeg for at kunne lægge mit fokus 100 %
på Racekatten, hvor jeg er glad for at have fået rollen som
formand, og jeg er parat til at forsætte mange år endnu.

www.racekatten.dk

Her til sidst vil jeg lige minde om klubbens
generalforsamling, der afholdes i Valby Medborgerhus den
23. feb 2019 Husk at kontingentet for 2019 skal være indbetalt senest den 7. jan 2019 for at kunne deltage på
topkattelisten.
Selv om der i skrivende stund er længe til jul, vil jeg
alligevel ønske alle medlemmer, kælekatteejere,
opdrættere, udstillere og ikke mindst mine bestyrelseskollegaer, udvalgsmedlemmer, konsulenter, frivillige, samt
sponsorer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På glædeligt gensyn i 2019.

Udstillingsudvalget:
Udstillingsleder

Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk

Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Chefsteward

Lisette Siigaard Henriksen
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær

Dorthe Bondesen
E-mail: praemier@racekatten.dk

Pia Børgesen
Formand

Sponsorpræmier

Formandsvalg i Felis Danica
Der er opstillet to kandidater, Camilla Scharff og Mikkel Henriksen, som
begge har mange kvaliteter, men som repræsenterer to vidt forskellige
retninger inden for kattesporten. Derfor er det af afgørende betydning,
at du vælger den kandidat, som du mener vil være den bedste for Felis
Danica.
Racekatten anser Camilla Scharff for at være den bedste af de to
kandidater til posten. Camilla har mange års erfaring med arbejdet i
Felis Danica samt i klubben Racekatten og på udstillinger, og har været
udsendt til FIFes generalforsamling et par gange.
Vi skal bruge en formand i Felis Danica, der kan forhandle og agere
både internt og eksternt, kan se bort fra egne interesser, holde hovedet
koldt i pressede situationer og få det bedst mulige udbytte for os alle. Vi
har brug for en formand i Felis Danica, der kan fastholde det arbejde,
der har været med at samle de fire hovedklubber. Vi har brug for at
dansk katteverden har fire hovedklubber, der er enige om, hvordan og
hvor de enkelte opgaver skal håndteres, og at afgørelser og aftaler
overholdes hele vejen rundt.
Forretningsudvalget (FU) er nu i gang med nye arbejdsopgaver, så som
nyt stambogssystem mm. Her vil det være uheldigt for kontinuiteten i det
arbejde, hvis der skiftes ud med en person der ikke har indblik i det
daglige arbejde i FU eller anden racekatteklub-arbejde. Det vil være
svært for en ny udefrakommende formand at gå ind i forhandlinger,
som allerede er påbegyndt med det øvrige FU, og at tage teten op fra
møderne med medlemmerne i strukturdebatten.
Håndteringen af de mange opgaver kommer til at betyde meget for os
som opdrættere i mange år fremover. I første række gælder det for os,
at FIFe og Felis Danicas intention om at kattens tarv er det vigtigste i
vores arbejde, både som udstillere og opdrættere, overholdes til enhver
tid. Også selv om det i visse tilfælde kommer på tværs af enkelte eller
grupper af opdrættere. For tiden har vi et FU der arbejder hårdt på at
overholde de regler, som vi selv har været med til at vedtage.
Alt i alt er det af afgørende betydning, at vi har en Felis Danica formand,
der kan begå sig, holde hovedet koldt - specielt i pressede situationer og se bort fra egne interesser, både personlige, race- og klubmæssige.
Racekattens anbefaling
Derfor anbefaler vi, at du stemmer på Camilla Scharff som formand for
Felis Danica.
Men det vigtigste er, at du selv tager stilling og deltager i afstemningen,
uanset hvilken kandidat du støtter.
Med venlig hilsen
Racekatten
Pia Børgesen - Formand

Hanne Hansen
hanhan@outlook.dk

Annoncer & Stande

Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
E-mail: standudlejning@racekatten.dk
Camilla Scharff
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

www.racekatten.dk

Nyt fra Felis Danica

Strukturmødedebat
i Felis Danica
Efter 2 møder, henholdsvis i Brønshøj og

kig på hvilke opgaver, der løses og hvor

Bedre samarbejde mellem hovedklub-

i Kolding, har vi nu opsamlet en række

i organisationen de løses. Årsagen til det-

berne og mere direkte indflydelse til

erfaringer og fået en række input, som vi

te er, at vi ville være sikre på, at vi havde

hovedklubbernes medlemmer

kan arbejde videre med. Mødet i Kolding

en ensartet udgangspunkt for debat-

De 4 hovedklub formænd har allerede

var noget bedre besøgt end mødet i

ten, fordi vi ofte støder ind i spørgsmål

taget hul på at forbedre samarbejdet,

Brønshøj – 33 mødte frem, og heldigvis

i dagligdagen, der afslører, at spørger

idet de har afholdt et fællesmøde – et

med en god blanding af hoved- og spe-

ikke har en klar forståelse for netop disse

godt skridt på vejen.

cialklub formænd og bestyrelsesmed-

ting, og derfor ikke ved hvorfra hjælp

lemmer, opdrættere og udstillere.

kan forventes at komme.

Hovedklubbernes medlemmer ønsker
mere direkte indflydelse på hvad der sker

Begge møder blev startet med en gen-

Der var faktisk ganske stor overensstem-

i Felis Danica – der var ikke tilfredshed

nemgang af den nuværende struktur

melse de 2 møder imellem om hvilke

med den måde plenarer blev tildelt til

– vores organisatoriske opbygning, og et

ændringer man ønskede sig:

klubberne, og heller ikke med, at afstem-

Organisationsstruktur - Felis Danica
Avlsråd

Revision

Plenarforsamling

Hovedklubber

14

Mentorråd

Mentorer

Mæglerordning

Mæglere

Forretningsudvalg

Specialkluber

Stambogsfører

- nu godkendt til kat
når katten er løs i maven!

Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med
tredobbelt funktion, der styrker og understøtter
katten tarmbalance

www.bivet.nu/dk
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Hvem vælger hvem?
Plenarer

Revision

Udpeges af
hovedklubberne

FU

Avlsråd

2 repræsentanter
udpeges af hver
hovedklub

Vælges af
plenarforsamlingen

Vælges af
plenarforsamlingen

Mentorråd
Vælges af
plenarforsamlingen

Kasserer vælges af
plenarforsamling

Formand vælges af hovedklub
medlemmer
(hvis mere end én kandidat)

ningerne på plenarforsamlingen typisk

udtrykt ønske om, at flere opgaver blev

foregår i ”blokke”, hvor de enkelte klub-

lagt over på hoved- og specialklubber.

bers plenarer stemmer ens. Man kunne

Flere specialklubber gav dog udtryk for,

godt tænke sig, at de afgivne stemmer

at de ikke ønskede flere opgaver – dertil

afspejlede den stemmefordeling, der

var deres klubber for små, og de havde i

havde været på hovedklubbens egen

forvejen rigeligt med opgaver. Det ville

generalforsamling: hvis et forslag der

ligeledes give udfordringer, at der er flere

var blevet vedtaget med 60% ja stem-

racer, der ikke har egen specialklub, og at

mer mod 40% nej stemmer, så skulle

kompetencerne ikke er ens i de forskel-

60% af klubbens plenarer stemme ja og

lige klubber. Dertil kommer, at hvis

40% stemme nej på plenarforsamlingen.

specielle opgaver fra Felis Danica kun

Dette vil dog kræve vedtægtsændrin-

skulle varetages af specialklubber, ville

ger i de enkelte hovedklubber, og er

det blive et stort problem, at mange op-

derfor noget, medlemmerne af disse må

drættere har valgt ikke at være medlem

arbejde på.

af specialklubben for deres race.

Fordelingen af plenarer foregår i dag

En gruppe af opgaver, som blev foreslået

på baggrund af antallet af hovedmed-

lagt over i speciaklubberne, var de, der

lemmer i de enkelte klubber, og det

i dag løses af Avlsrådet. Her var der dog

medvirker til, at klubberne konkurrer om

generelt en god forståelse for, at disse

medlemmerne, og der hvert år kom-

opgaver er så specialiserede og kræver så

mer diskussioner klubberne imellem om

store kompetencer, at de bør løses cen-

medlemmer, der har skiftet klub i årets

tralt, fremfor at forvente og forlange, at

løb. Vi prøver at arbejde med forskellige

sådanne kompetencer skal være til stede

andre muligheder for fordelingsnøgler.

i enhver specialklub. Der blev udtrykt
tilfredshed med mentorrådet og diplom-
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Mere eller mindre FD

opdrætteruddannelse, og ligeledes med

Der blev fra nogle få deltageres side

mæglerordningen. Her kunne mæglerne

ER DU OPDRÆTTER?
Vi gir’mellem 30-45% i opdrætterrabat
- direkte til døren!

DU KAN NU BESTILLE DIT
FODER HOS OS OG FÅ LEVERET
DIREKTE HJEM TIL DØREN

FØRSTEKLASSES TØRFODER – GANSKE ENKELT
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Hvem vælger hvem?
Mentorer
Udpeges af
Mentorråd

Mæglere

Redaktør

Udpeges af
FU

Udpeges af
FU

Webmaster
Udpeges af
FU

Stambogsfører
Ansat
funktionær valgt af FU

omvendt godt tænke sig, at det var nem-

På begge møder blev der udtrykt ønske

mere at få respons fra personer, der var

om, at Felis Danica gjorde mere for at

involveret i en mægling, og der var fuld

blive synlige – ikke overfor myndighe-

opbakning til en mere direkte opsø-

der mm, hvor vi allerede er etableret

gende adfærd fra mæglernes side, hvis

som den relevante samarbejdspartner

mailhenvendelser ikke blev besvaret.

i kattespørgsmål – men overfor vores
potentielle kunder. Der blev diskute-

Den overvejende stemning på begge

ret muligheden for at nedsætte en

møder var dog også, at det snarere

pressefunktion, eller tilsvarende, der

handlede om at få flere opgaver løftet i

kunne arbejde mere med de forskellige

fællesskab i Felis Danica. Der var et klart

medier – YouTube, Facebook mm, for at

ønske om et smidigere stambogssystem

informere og skabe interesse for racekat-

med mere selvbetjening, og dette er en

tene, og ligeledes blev vi opfordret til at

opgave, som forretningsudvalget frem-

lave materiale til brug i boligforeninger,

hævede som en nødvendighed allerede

hvis der skulle diskuteres mulighed for at

på sidste plenarforsamling – arbejdet

åbne op for kattehold i lejligheder.

er gået i gang med at finde den rigtige
løsning.

Viljen til et sådant tiltag er stor – men
det største umiddelbare problem er at

Der var også et ønske om samarbejde

finde ressourcer, der vil løfte opgaven.

med hensyn til killinge- og opdrætterli-

Der er simpelthen generelt for få perso-

ster. Dette er ligeledes en opgave, som

ner i den danske katteverden, der byder

forretningsudvalget har haft i kikkerten,

sig til, når der er arbejde at udføre.

men som dog endnu ikke har fået opbakning fra samtlige hovedklubber – uden

Udstillinger

deres tilslutning kan det naturligvis ikke

Udstillingen, der løb af stabelen i Forum

sættes i søen.

i Oktober blev diskuteret – dette er et
godt eksempel på tiltag, som forret-

18

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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ningsudvalget har engageret sig i for at

fra hovedklubberne til deres medlem-

skabe opmærksomhed omkring Felis

mer, så aktualiteten kunne forbedres.

Danica og racekattene, og vi kan efter-

Der var dog flere, der stadig gerne ville

følgende konstatere, at det, at dette var

have et fysisk blad.

en udstilling, der specifikt gik efter at engagere publikum i hvad der foregik, både

Formatet blev diskuteret – skal det

med bedømmelserne, racepræsentatio-

fortsat være et rent klubblad, eller skal

ner og snak ved burene, var noget, der

det snarere være et reklameblad for

faldt i publikums smag. Der blev drøftet

racekatte, med bredere appel til andre

andre tiltag, der skulle styrke interessen

katteinteresserede. Den mere specialise-

for at deltage på udstillingerne – at det

rede information kunne så i større grad

var et godt sted for nye opdrættere at

hentes via klubbernes nyhedsbreve og /

skaffe sig netværk, og komme i kontakt

eller websider. Denne mulighed fik stor

med potentielle killingekøbere, men

opbakning, også fordi det kunne være

også at det ville kræve, at stemningen

med til at reducere kravet til ressourcer,

var bedre på udstillingerne, og udstil-

da det er et stort arbejde at skabe et blad

lerne mere imødekommende over for

som KatteMagasinet, og stort set umu-

hinanden og publikum.

ligt at skaffe tilstrækkeligt med interesserede personer til opgaven. Dette er en

Et forslag var udstillingsklasser, der mere

af de opgaver, der skal arbejdes med her

var målrettet ”kælekatte” (Pet Class),

og nu, da vi fra og med dette nummer af

hvor kriterierne mere var ”længste

bladet står uden redaktør.

knurhår” og ”største poter” end racestandarder. Håbet var, at det måske

Begge møder forsatte, indtil der ikke

kunne tiltrække købere, der var startet

var flere, der havde emner, de ønskede

med en kat, der ikke decideret var en

at bringe op – og der er nok at arbejde

udstillingskat. Der var dog ret stor

videre med. Stor tak til jer, der valgte at

enighed om, at denne form for klasser

bruge en dag sammen med os, og give

bedst egner sig til hobbyudstillinger og

os lejlighed til at lære af jeres input.

kattefremvisninger, da udstillingerne nu
engang er skønhedskonkurrencer, hvor

I vil kunne finde referaterne fra begge

uddannede dommere vurderer kattene i

disse møder sammen med de slides, der

forhold til de gældende standarder. Det

blev anvendt på mødet på Felis Danicas

er dog op til de enkelte hovedklubber at

web.

vurdere, om sådanne tiltag kunne være
interessant at afprøve.
KatteMagasinet
En af Felis Danicas store udfordringer er
KatteMagasinet. Det blev diskuteret om
tiden var løbet fra denne form for blad,
eller om vi i stedet skulle satse på et rent
online magasine, støttet af nyhedsbreve

20

Nyt fra Felis Danica

Nyt Felis Danica
– nyt logo!
Felis Danica er i gang med en moderniseringsproces, og som en

Forslagene vil, i anonymiseret form, blive bedømt af en jury be-

del af denne proces og for at illustrere, at der er forandring på

stående af Felis Danicas og de 4 hovedklubbers formænd samt

vej, har Forretningsudvalget besluttet at udskrive en konkur-

en grafiker. Så undlad venligst vandmærker eller andet på selve

rence om et nyt logo til Felis Danica.

tegningen/grafikken, der kan identificere dig som forslagsstiller.
Forslagene skal selvfølgelig være originale tegninger/grafikker.

Vores nuværende logo blev lavet og lanceret i forbindelse med
det første World Show afholdt på dansk grund, i Valbyhallen i

Forslag skal sendes til INGE senest den 31.12.2018 kl. 13.00.

april 1993, og det er lidt gammeldags og trænger til fornyelse.

Vinderforslaget vil blive annonceret på Plenarforsamlingen i
februar 2019, hvor vinderen også vil blive præmieret.

Har du en god idé, som du kan omsætte til et logo, så kom til
tegnebrættet og lav et forslag.
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Silky Catz Jon Snow
Ejer: Edel Eddelien
(fotograf Pianolux)
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Fakta om
formandsvalget
• F elis Danica er en forening med pt 4 medlemmer, de 4 hovedklubber, og ledes i det daglige
af forreningsudvalget.
• F orretningsudvalget består, udover formanden, af 2 repræsentanter fra hver af de 4
hovedklubber.
•K
 un klubbernes repræsentanter har stemmeret – formanden kan dog stemme ved
stemmelighed.
•V
 alg af formand for Felis Danica finder sted i overensstemmelse med vedtægternes §7
Forretningsudvalget, stk 2 a:
• I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en
formand for en periode af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en
hovedklub, samtidig med sit formandskab for Felis Danica. Kandidater til formandsposten
opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1.
november.
•S
 åfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved
urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned.
• J fr. stk. d, tiltræder den nyvalgte formand umiddelbart efter førstkommende
plenarforsamling.
• I slutningen af november 2018 udsendes en stemmeseddel til samtlige hovedmedlemmer
i de 4 hovedklubber. Denne skal returneres til en til formålet oprettet postboks senest den
15. januar, 2019. Postboksen vil blive tømt og stemmesedlerne vil blive optalt senest den
20. januar, efter aftale med repræsentanter for begge kandidater, der vil få mulighed for
at være tilstede og fungere som kontrollanter for stemmetælningen. Begge kandidater vil
blive orienterede om resultatet umiddelbart efter optælningens afslutning.
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Den gamle rotte er
klar til forandring
Præsentation af Camilla Scharff
Så blev det endnu engang tid til at vælge

Bjelke, som fortalte mig, at da min kat

formand for Felis Danica, og da vores

nu var nomineret, var han kvalificeret

nuværende formand Bette Lind havde

til World Show som det år blev holdt i

meddelt, at hun ikke ønskede at gen-

København for første gang. Jeg skulle

opstille til posten, skulle der findes nye

bare skynde mig hjem og melde til! Som

kandidater til posten. En af dem er mig.

sagt, så gjort – og på World Show gjorde
han det igen, blev nomineret. Jeg forstod

Jeg har været så heldig at dele mit liv

stadig ikke ret meget, men jeg var stolt

med burmeserkatte siden jeg var 11 år

som en pave – og hooked! I 1994 fik jeg

gammel, hvor min mor kom hjem med

min første hunkat, en smuk bruntortie,

en lilla hankilling – og nej, det er ikke

fik registreret mit stamnavn, og i februar

ret let at forklare klassekammeraterne,

1995 blev ’mit’ første kuld født. Selvom

at man altså HAR en lilla kat derhjem-

jeg elsker burmeserkattene, har jeg

me – selvfølgelig blev Amadeus, eller

gennem årene fået tilføjet lidt flere racer,

Dusse som jeg kaldte ham, min bedste

nemlig abyssiniere, en enkelt Maine

puttekammerat og han er uden tvivl

Coon har været forbi, og nu også en

årsagen til, at jeg ikke har været uden kat

Devon Rex – kattedyrene er nogle af de

siden. Da jeg blev 18 år købte jeg min

mest fascinerende dyr og jeg elsker at de

egen første kat, som var en chokolade

ser så forskellige ud, men alligevel har så

burmeser – og ikke længe efter fulgte en

mange ligheder, og det er fantastisk at

blå, begge hanner, som blev kastrerede.

se sådan en flok af blandede racer ligge i

Jeg havde meldt mig ind i Racekatten, for

én stor klump og bare nyde samværet.

der var opdrætteren af min kat medlem,
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og en småkold dag i marts i 1993 deltog

Nogenlunde samtidig med at jeg fik mit

jeg på min første udstilling (hos DARAK),

første kuld, kom jeg med i klubarbejde i

hvor min chokolade hankastrat opnå-

specialklubben BB-klubben, hvor jeg var

ede sit første CAP og sørme også blev

i bestyrelsen i en årrække og lærte rigtig

nomineret. Jeg forstod intet – men jeg

mange dejlige mennesker at kende,

mødte en flink opdrætter, Anne Marie

jeg var dengang meget ung, og man

Felis Danica Formandsvalg 2018

kan godt påstå, at jeg er ’vokset op’ i

ger og effektiviseringer, som det nu er i

en bestyrelse. I år 2000 kom jeg med i

store virksomheder. De sidste par år har

Racekattens bestyrelse, hvor jeg har haft

jeg imidlertid ikke arbejdet som admini-

adskillige poster både som udstillingsse-

strator, men i stedet som it-supporter,

kretær og formand i en årrække, og ikke

hvor jeg får lov til at hjælpe mine kol-

mange år senere deltog jeg i arbejdet i

leger med at løse problemer, undervise

Felis Danica/FU, blandt andet i forbin-

superbrugere, lave udviklingsopgaver og

delse med afholdelsen af World Show i

meget andet.

2003. Jeg var ude af ’det hele’ et par år i
2008-09, da der lige var andre ting i mit

Nok om mig – hvorfor stiller jeg op?

liv, jeg skulle have styr på, men venner,

Det gør jeg fordi jeg i en årrække har

foreningsarbejde og katte går altså op i

siddet med i FU som repræsentant

en højere enhed for mig, så derfor kom

for Racekatten, og vi er nu gået i gang

jeg tilbage til Racekattens bestyrelse.

med det store arbejde at modernisere

Opdrættet har stået
stille da min sidste
hunkat, som blev
sent parret, desværre
måtte have kejsersnit
med en død killing, og
hjemmet har siden været fyldt med kastrater
– dem skal der også
være plads til, men der
er lige sneget sig en

organisationen – et

Det er tiltrængt
med nye tanker i
Felis Danica, og
det er et arbejde,
som jeg vil
glæde mig til at
fortsætte.

stort og spændende

FAKTABOKS

projekt, som forhå-

• Racekatteejer siden 1992

bentlig kommer alle

• Udstiller siden 1993

i organisationen til

• ørste kuld født i 1995

gode. Det er tiltrængt

• Engageret i bestyrelsesarbejde i SPK

med nye tanker i Felis
Danica, og det er et
arbejde, som jeg – på

• Bestyrelsesmedlem i hovedklub
siden 2000 (med en pause)

baggrund af alle de
ideer og tanker, som

lille fertil dele-kat ind,

er kommet til udtryk

så hvem ved, måske er

på de to møder, der

der killinger i sigte i fremtiden.

siden 1996

blev afholdt om netop dette emne – vil
glæde mig til at fortsætte.

I mit liv uden for katteverdenen er jeg
uddannet ejendomsadministrator og

Selvom jeg er en ’gammel rotte’ i FU er

har administreret primært andels- og

det ikke ensbetydende med, at jeg me-

ejerforeninger i godt 20 år, hvor jeg har

ner, at tingene skal være som de plejer

fungeret som sparringspartner for besty-

– tværtimod. Medlemmerne af hoved-

relserne og medlemmerne i alle aspekter

klubberne ønsker forandring, og da Felis

i forbindelse med juridiske problemstil-

Danicas eksistens kun er berettiget via

linger, praktiske spørgsmål og selvføl-

dens medlemmer – klubberne – og med-

gelig som dirigent på flere hundreder

lemmernes medlemmer – jer opdræt-

generalforsamlinger gennem årene. Jeg

tere/udstillere/katteejere – skal vi lytte

er ansat i det største ejendomsadmini-

til både medlemmer og medlemmers

strationsselskab i Danmark, det har jeg

medlemmer! Felis Danica fungerer på

været i 11 år, hvor jeg har været med i

nuværende tidspunkt i de rammer, som

adskillige fusioneringer, omstrukturerin-

er lavet for foreningen – det er mange år
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siden foreningen blev stiftet, og det er

Jeg mener helt klart, at min erfaring

på tide, at der ændres på nogle ting, når

med Felis Danica og klubberne som det

det nu efterlyses af både medlemmerne

fungerer nu, giver mig god ballast til at

og de enkelte opdrættere/udstillere/kat-

arbejde for ændringer, der vil give me-

teejere.

ning for både klubberne og de enkelte
medlemmer i klubberne.

Nogle forandringer lette at sætte i værk!
Der er ønske om større åbenhed fra FU

Nogle af de ting jeg har samlet op i løbet

til medlemmernes medlemmer – en

af debatterne, og som jeg mener der med

opgave, der indtil videre har ligget hos de

fordel kunne arbejdes videre med, er:

enkelte hovedklubber. Det kunne man
sagtens beslutte i højere grad lå i Felis Danica, når det er emner, der direkte berører
den enkelte opdrætter/udstiller/katteejer.
Men der er også efterspurgt langt større

•S
 tørre medbestemmelse og mere
direkte indflydelse fra de enkelte medlemmer i klubberne
•M
 ere selvbetjening i forhold til Felis

FAKTABOKS

forandringer, som kræver ændringer

Danicas ydelser for at lette ekspedition

Fokusområder:

i vedtægter eller koster betragtelige

og gøre det mere enkelt for opdræt-

• Forandringer, der skaber værdi for

summer, og som skal gennemarbejdes

klubberne og de enkelte medlem-

grundigt inden de føres ud i livet.

mer
• Fastholde de gode ting, der allerede
er sat i gang!

terne
• F ælles initiativer, der gør det lettere for
opdrætterne at benytte diverse tilbud

For mig vil det være vigtigt, at forslag

– og gør det lettere for omverdenen at

til forandringer er baseret på så høj en

finde os. Det kunne fx være en fælles

grad af enighed, som det overhovedet er

killingeliste i et format, der kan måle

muligt – blandt FU-medlemmerne, klub-

sig med det man har i hundeverdenen

berne, enkeltmedlemmerne – for vi har

•S
 pecialklubbernes rolle i Felis Danica

med vores nuværende konstruktion og

•O
 g helt sikkert flere ting, der kommer

måde at træffe beslutninger på, alle dage

til undervejs, dette er på ingen måde

jeg kan huske, mødt modvilje og kritik

en udtømmende liste, men et udpluk

fra dem, som ikke følte sig hørt fordi der

af det, der har været drøftet.

blev vedtaget forslag med mindst muligt
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flertal, og det er gentagne gange blevet

Hvordan vi opnår resultater, som

udtalt, at XXX (indsæt selv klubnavne, det

forhåbentlig alle vil være glade for, skal

har nemlig skiftet talrige gange i løbet af

være et samarbejde mellem klubberne

årene) kun har haft interesse i at stemme

og medlemmerne. Det er altafgørende,

imod af en eller anden grund. Det kan vi

at der kan involveres medlemmer

måske imødekomme ved at lave vores

med interesser i de forskellige dele af

struktur om, så forslag besluttes på andre

ændringerne, der skal laves. Der kan for

grundlag end det nuværende plenarsy-

eksempel nedsættes nogle forskellige ar-

stem. Det vil jo altid baseres på demokra-

bejdsgrupper, som kan finde alternativer

tiske principper, for fuldstændig enighed

og løsningsforslag, som skal præsenteres

bliver næppe en mulighed, og dermed vil

for medlemmerne og selvfølgelig beslut-

der jo altid sidde nogle tilbage, som føler

tes på generalforsamlinger mv. Som

sig overhørt.

tidligere nævnt, vil det være vigtigt for
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mig, at disse beslutninger skal træffes på

den enkelte i deres opdræt. Jeg har pla-

grundlag af så høj enighed som muligt

ner om at fortsætte med at undervise på

– derfor vil jeg personligt foretrække

opdrætteruddannelsen så længe tilret-

en længere behandlingstid og grundigt

telæggerne af uddannelsen ønsker det,

gennemarbejdede forslag og anbefa-

for det er en rigtig god måde at komme i

linger, frem for hurtigløsninger med

kontakt med medlemmerne på.

det formål at ændre for forandringens
skyld. Ikke fordi den nuværende struktur

Som I forhåbentlig har fået forståelsen

er god, men fordi ’hovsa-løsninger’ be-

af, er jeg nok det, der bedst kan beteg-

stemt ikke er svaret på
at få løst de ting, der
bliver kritiseret.
Udover det fortsatte
arbejde med organiseringen af Felis Danica,
er der selvfølgelig også
det politiske arbejde i
form af kontakten til
diverse organisatio-

nes som et dedikeret

Vi skal fortsætte
det gode arbej
de, der er lavet
med myndighe
derne, så vi bliver
ved med at sidde
med ved bordet.

ner og myndigheder

forenings-menneske –
og er helt klart af den
holdning at forandring
skal komme indefra.
Det er nu en gang lettest, når man engagerer sig og stiller op til
’øretævernes holdeplads’ – også selvom
det er en holdeplads,
hvor man som sådan

herhjemme. Det er mit

ikke har noget at

ønske, at vi fortsætter det gode arbejde,

skulle have sagt, da formanden for Felis

der er lavet de foregående år, så vi bliver

Danica jo som udgangspunkt ikke har

ved med at sidde med ved bordene når

stemmeret. Mit fornemmeste job i den

der skal kigges på nye tiltag for kattes

forsamling vil være at styre målrettet

status og velfærd, samt dyrevelfærd i det

efter vores opgave med organisations-

hele taget. Det er vigtigt, at vi bliver ved

ændring og samle trådene fra møder,

med at markere os som medspiller med

kommende arbejdsgrupper osv., altså et

vægtige argumenter for, hvorfor vi fort-

mere administrativt arbejde med at få

sat skal være høringsberettigede på lige

tingene til at falde på plads. Det er min

fod med dyreværnsorganisationerne og

motivation for at stille op, og et arbejde,

DKK. Det er poster, som på bedste vis har

som jeg håber jeg får lov til at være en

været varetaget af personer både i og

aktiv del af. Jeg håber, at min introduk-

uden for FU, og det er der ingen grund til

tion her har givet et mere nuanceret

at ændre på – men vi skal være klar med

billede af, hvem jeg er, og hvorfor jeg har

flere ressourcer, hvis der inviteres til nye

valgt at stille op til posten som formand

arbejdsgrupper.

for Felis Danica.

Vores opdrætteruddannelse er en af ting,

Tak fordi du ville læse med så langt –

jeg mener vi skal være rigtig stolte af – vi

husk at stemme til formandsvalget, og

hjælper vores opdrættere med at tilegne

selvfølgelig ville jeg sætte pris på et X

sig ny viden og forhåbentlig hjælper det

ved mit navn.
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Et åbent og gennem
sigtigt nyt Felis Danica
Præsentation af Mikkel Henriksen

Hvem er jeg

Hvad er tillid

Mit navn er Mikkel og jeg er kandidat til

Tillid er når vi har troen på at en anden

Formandsposten i Felis Danica. Derfor vil

person eller organisation er pålidelig. Til-

jeg også her give jer en lille præsentation

lid er for det meste noget man skal gøre

af hvem jeg er og hvorfor jeg stiller op.

sig fortjent til og paradoksalt nok har de
fleste mest tillid til dem, som viser dem

En del af jer kender mig, fra min funktion

tillid. Derfor er det også vigtigt, at en

som Chefsteward i Darak.

organisation viser tillid til medlemmerne
og inkluderer dem i de beslutninger, som

Jeg er også den der står bag program-

tages eller som minimum ikke holder

meringen af den dynamiske del af

medlemmerne udenfor. Det er ikke et

Darak’s hjemmeside. Derudover er jeg

urimeligt krav, at der senest 14 dage

sammen med Helle Sivkjær. Sammen

efter et møde foreligger et godkendt

har vi et opdræt af Maine Coon katte,

referat som offentligt gøres. Således at

under stamnavnet DK Sivkjær som vi

alle med interesse for organisationen,

udstiller en del. Uddannelsesmæssig er

kan følge med i hvad der sker. I Felis

jeg faglært Maskinsnedker, derudover

Danica er det FU som udgør ledelsen af

har jeg den grundlæggende lederuddan-

organisationen og derfor er det også

nelse, samt kurser som Lean kortlægning

problematisk at man har valgt at skrive

af værdistrømme, Konflikthåndtering og

en forretningsorden, som køre med tavs-

Medarbejdernes Personlige Ressourcer.

hedspligt på auto pilot. Første sætning
lyder som følgende ”FU-medlemmer,

Årsagen til at jeg stiller op er at en del

kasserer, revisorer samt stambogsfø-

medlemmer har opfordret mig til at

reren har tavshedspligt i verserende

tage teten og føre Felis Danica ind i en

sager med mindre andet aftales”. Det

ny fremtid. Den udfordring har jeg valgt

betyder med andre ord, at det ikke er

at tage på mig, da det er en spændende

muligt at tale med nogen om de sager,

opgave, som jeg mener jeg kan løse.

der behandles i FU før en afgørelse er
truffet. Medmindre man selvfølgelig har
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aftalt, at man godt må. Der er efter min

medlemmerne. Ligesom min mail altid

mening ingen grund til, at der skal være

vil være åben for medlemmernes input.

tavshedspligt i sager, der ikke omhandler
bestemte personer, vi har trods alt ikke

Vi er alle mennesker med forskellige

statshemmeligheder. der skal beskyt-

ideer og holdninger, vi behøver ikke altid

tes mod fremmede nationer. Lukkethed

at være enige, men det er vigtigt at vi

har altid ført til konspirations teorier og

alle føler at vi bliver taget alvorligt, uan-

mistillid.

set hvilken klub vi er medlem af. At dele
viden og information er en styrke og et

Når den øverste ledelse ikke overholder

rigtig godt værktøj til at finde de rigtige

reglerne er det et alvorligt tillidsbrud,

løsninger første gang.

da det er dem, der bør stå vagt om de
vedtægter der er lavet. FU har i forhold

Vision, Mission og Værdier

til manglende referater gjort sig skyldige

Alle større organisationer og virksomhe-

i brud på Felis Danicas vedtægter §7

der har en vision, en mission og nogen

stk. 5. Stk. 5. (Redaktionens tilføjelse

værdier, som gør det nemmere, at vide

af paragraffens ordlyd vedr. referater:

i hvilken retning man ønsker at orga-

Over møderne føres en protokol, der

nisation skal gå i. Det handler ganske

skal godkendes af de
tilstedeværende. De
godkendte referater
tilsendes medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede
hovedklubber.) De
er flere gange i løbet
af 2018 blevet gjort
opmærksomme på de

enkelt om, at man ved

Hvis jeg bliver
valgt bliver det
min fornemste
opgave, at gen
skabe medlem
mernes tillid til
Felis Danica.

manglende referater,

hvorfor eksisterer vi og
hvor vil vi hen. Derfor
vil jeg også foreslå FU
som noget af det første, at der udarbejdes
en Vision, en Mission
og hvilke værdier vi vil
lægge vægt på. Mit
forslag til en vision
kunne lyde således og
i er velkommen til at

uden at foretage sig noget. Pludselig når

diskuterer min vision på Facebook eller

så der er formandsvalg kommer de op,

sende feedback direkte til min mail på

det er ganske enkelt ikke i orden.

chefsteward@darak.dk. Det skal jo ikke
være min vision, men vores vision og

Sådan skaber vi tilliden

mission. Kig eventuelt på både DKK, DGI

Hvis jeg bliver valgt som ny formand for

og Dansk Ride Forbund efter eksempler

Felis Danica bliver det min fornemste

på visioner, missioner og værdier eller på

opgave, at genskabe medlemmernes

virksomheders hjemmesider.

tillid til Felis Danica. Jeg vil skabe tillid til
medlemmerne ved, at sørge for at Felis

Vision:

Danicas vedtægter bliver fulgt til punkt

Felis Danica skal være en moderne

og prikke, således at referater og infor-

organisation, med fokus på sunde katte,

mationer kommer ud til klubberne og

bæredygtig avl og medlemsindflydelse.
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• Sund avl og sunde katte

Person, klagesager

• Hæderlighed

Det er vigtigt at person sager behandles

• Dygtiggørelse

på den rigtige måde og bør i min optik

• Medlemsindflydelse

ikke ligge hos FU, da FU under ingen
omstændigheder vil være i stand til, at

Mission:

være habile i lang de fleste sager. Årsa-

•V
 i udbreder kendskabet til racekatte

gen er at FU medlemmer ofte kender

med stamtavle

de involverede parter. Derfor kommer

•V
 i støtter og servicer opdrættere, ud-

en afgørelse i en sag meget nemt til,

stillere og medlemmer helt generelt

at afhænge af personlige relationer,

• Vi effektivisere og udvikler organisatio-

til de enkelte FU medlemmer. Ja jeg

nen, baseret på frivillighed
•A
 t udvikle udvalg, siddende som nye,

høre allerede sangen om at vi skal have
tillid til, at FU medlemmer kan adskille

hvor hovedklubberne er bredt
involveret, så
der kan skabes
den nødvendige
udvikling for Felis
Danica samt sikre
at medlemmerne
af udvalgene har et
minimum af kvalifikationer, ved at
“slå ledige stillinger
op – Så interesserede medlemmer

personlige relatio-

Jeg ønsker at per
sonsager flyttes
fra FU over i et
Disciplinær nævn
og at det ville være
ønskeligt, hvis
man i samme om
gang også opret
tede et appelnævn

kan ansøge”

ner fra de sager de
afgøre. Dog findes
der undersøgelser
som klart viser, at vi
synes det er meget
værre, når en vi ikke
kender laver en forseelse, end når en vi
kender fortager den
samme forseelse.
Derfor vil jeg heller
ikke lægge skjul på,
at jeg ønsker at personsager flyttes fra

•V
 i bruger åben kommunikation med

FU over i et Disciplinær nævn og at det

synlige referater og beslutninger –

ville være ønskeligt, hvis man i samme

Under hensyntagen til persondata

omgang også oprettede et appelnævn,

lovgivning

hvor ingen af nævnene referer til hverken FU eller Formanden, før sagerne er

Værdier:

afgjort. Således at sagerne behandles så

Alt hvad vi gør har til formål at forbedre

uvildigt, som det er muligt. Det handler

kattens status i danskernes bevidsthed

om retssikkerhed for både den indkla-

og gøre det mere enkelt at opdrætte

gede og den eller dem der klager. Det er

racekatte i Danmark. Vi tager alle men-

i øvrigt også den måde andre organisa-

nesker alvorligt og lytter, uanset hvem

tioner, som vi kan sammenligne os med

de er. Vi sætter en ære i at ingen føler sig

også gør det. Se eventuelt DKK eller

udenfor.

Dansk Rideforbund. Jeg vil foreslå FU, at
man nedsætter en arbejdsgruppe med
relevante fagpersoner, som udarbejder
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et forslag til hvordan man kan nedsætte

sociale netværk, samt håndterer aftaler

et disciplinær nævn.

med pressen.

Synlighed

Afslutning

Et af vores helt store problemer i forhold

Når i skal afgøre hvem der skal sidde

til nedgangen i antallet af racekatte,

i formandsstolen, så handler det om

de sidste snart 11 år er, at vores bed-

meget mere, end om navnet er Mik-

ste argument for at købe en racekat er

kel eller Camilla eller hvilke klubber der

at stamtavlen er et bevis for at den er

foretrækker hvem. Det handler om hvad

raceren. Jeg er ked af, at skulle sige det,

i som medlemmer vil, det er jer, der skal

men det er simpelthen ikke et særligt

tage et afgørende valg i form af, hvilken

stærkt argument. Vi skal langt mere på

retning i ønsker Felis Danica skal gå. En

banen og fortælle, hvorfor katten er det

af årsagerne til, at FU ikke fungerer i

bedste kæledyr. Vi skal forklare hvorfor

dag er den sammensætning af folk som

en kat rent faktisk koster penge. Der er

klubberne har valgt skal repræsenterer

mange gode argumenter for at anskaffe

dem i FU. Nogle af dem, der sidder i FU

sig en kat.

er eksperter i nogle katteemner som
f.eks sygdom. Eksperter har desværre en

• Katte er renlige når den flytter hjemmefra
• Katte kræver ikke opmærksomhed på
samme måde som en hund
• Katte fra en Felis Danica opdrætter har

stor svaghed i form af at de ofte ønsker,
at organisationen skal fokuserer på lige

En af årsagerne
til, at FU ikke
fungerer i dag
er den sammen
sætning af folk
som klubberne
har valgt skal
repræsenterer
dem i FU.

netop deres fagområde. Dette fører ofte
til at organisationen ikke ses som en helhed, hvor alle elementer skal fungerer.

fået den bedste start i livet (Det koster

Eksperter ønsker ofte at indføre topsty-

penge)

ring og micro management, så de mest
effektiv kan tilføre deres egen interesser

Tilføj endelig selv til listen. Vi skal blive

flest mulige ressourcer. Kigger man på

eksperter i at fortælle omverden om alle

det Felis Danica vi har i dag kommer lige

de gode historier der er med katteejere

netop disse to nøgleord frem. Topstyring

og deres racekatte. Kun ved at fortælle

og micro management. Vi skal i stedet

gode historier til omverden, ændre vi

have et Felis Danica med en langt mere

deres syn på os kattemennesker og

flad profil, hvor eksperter sidder i ud-

forhøjer vores elskede kattes status i

valg, som beskæftiger sig med forskel-

samfundet. Et medieudvalg er en af de

lige fagområder. På den måde bliver der

ting, jeg vil kæmpe for. Ja, jeg har hørt

også plads til, at involverer flere frivillige i

om folk der siger at det vil ikke ændre

arbejdet med de forskellige fagområder.

noget, men en ting er sikkert, at gøre
intet ændre ingenting. Jeg vil opfordre

Lad os sammen skabe noget nyt og mere

FU til at der nedsættes en arbejdsgruppe

bæredygtigt.

der skal se på muligheden for, at der kan
laves et medieudvalg som skal stå for at

Husk at brug din stemme det er også din

udarbejde en socialmedie strategi som

Landsforening.

dækker Facebook, Youtube og andre
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Felis Danica
i Forum
Af Lisette Siigaard Henriksen (på vegne af
Felis Danicas arbejdsgruppe for Forum).

Tilbage i september var Felis Danica

vi endelig kom igang med opsætningen,

repræsenteret på den store dyremesse

gik det støt derudaf...

”Vores Levende Hobby”, der blev afholdt
i Forum som ligger i hjertet af Køben-

Fredag morgen var vi tilbage i Forum

havn. Vi havde fået et tilbud fra arran-

igen, klar til at tage hul på en lang dag

gørerne om deltagelse, og udsigten til

som lå foran os.

at få vist vores racekatte frem og gøre
reklame for vores organisation, kunne

Alle Felis Danicas specialklubber var

vi ikke lade passere forbi, så det var bare

blevet inviteret til at deltage, og om

med at sige ”ja tak”.

fredagen bidrog følgende specialklubber
med til at udbrede kendskabet til deres

Vores intention var først, at vi ville af-

racer på messen:

holde racefremvisning fredag og søndag,
og holde en national udstilling om lørda-

• PEXO

gen. Efter nærmere drøftelse af kon-

• Klubben for Den Hellige Birma

ceptet endte det dog med, at vi afholdt

• SUA

racefremvisning fredag og International

• Norsk Skovkattering

udstilling både lørdag og søndag.

• Maine Coon Klubben Danmark
• Ragdoll Klubben

Vi startede torsdag med at være en

• Europé Klubben

håndfuld mennesker der kørte ind til
Forum, for at stille op og klargøre til

Derudover var flere opdrættere og ejere

weekendens messe. Allerede fra start

repræsenteret med deres katte, og

havnede vi i lidt uforudsete udfordringer.

selvom vi godt kunne have ønsket os et

Burplanen vi havde lavet hjemmefra

større fremmøde, havde vi samtidig også

måtte ændres i hast, pga. en trappe, som

forståelse for, at det er de færreste, der

ikke var hensigtsmæssig at have klods

kan afsætte 10 timer på en hverdag for

op af dommerne. Desuden skulle vi også

at fremvise katte. Men alle der deltog om

akut ud og bytte vores to infotelte, da

fredagen, gjorde et rigtig godt arbejde

alle teltstængerne ikke var med i pak-

for at reklamere for kattesporten og

kerne (ingen havde fortalt os, at stæn-

racekatte.

gerne ”lå inden i hinanden”, så det gav
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lige en pæn forsinkelse… Men vi kunne

Kl. 10 åbnede dørene til messen og de

dog grine af det efterfølgende ), og da

første publikummer indfandt sig. Selve
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messen bestod i underetagen af Felis

det var alle 3 dommere heldigvis helt

til at, have hygget sig og sat pris på den

Danica, en masse salgsstande og i mod-

med på. Dommerne var virkelig i hopla,

intimitet en lille udstilling giver. Som

satte ende var der hunde og agilityopvis-

og der blev fortalt og svaret på spørgs-

tidligere nævnt, blev der skabt mange

ning, samt fremvisning af papegøjer og

mål fra publikum, hele tiden med øje for,

nye kontakter og vi ved, at der efterføl-

parakitter. På første sal var der, krybdyr,

at kattene på dommerbordet stadig var i

gende var et par killinger der skiftede

marsvin, høns, kaniner og ugler. Der var

fokus og havde en god oplevelse. Under

hjem. Dette betyder blot, at det har givet

ingen tvivl om, at vi havde fået tildelt en

afholdelsen af ”Best in Show” skifte-

mening, at vi var til stede på messen.

rigtig god plads, og jeg tror, at stort set

des dommerne til, at kommentere og

al publikum igennem hele weekenden,

fortælle om den vindende kat og hvorfor

På den negative front var vi nok alle

var forbi og kigge på vores katte. Om

det var, at det var den der havde fået den

enige om, at fredagen var en meeeget

fredagen var der dog ikke overvældende

pågældende dommers stemme og hvil-

lang dag, og med et for lille fremmøde

med publikum, og det var mange timer

ke specielle træk den race havde. Dette

af publikum. Vi har efter udstillingens

vi skulle være der, men dem der tog

gjorde panelet meget mere levende og

afholdelse fået oplyst af arrangørerne,

deres katte frem til beundring og klap,

publikumsvenligt, og selvfølgelig dejligt

at bliver messen afholdt en anden gang,

fik rigtig meget opmærksomhed. Vi

at vi havde 3 veloplagte dommere, der

så er vi velkomne og fredagen vil ALDRIG

hørte da også om flere der havde lavet

alle bidrog og var med på denne ekstra

komme tilbage som en messedag.

aftaler om nærmere kontakt efterføl-

gimmick.

Desuden kunne de oplyse, at der havde

gende, hvilket jo var vores håb med at

været ca. 13.000 publikummer, fordelt

være repræsenteret. Kl. 20 fredag aften

Udstillingen og selve messen sluttede

omrokerede vi opsætningen, så vi var

søndag kl. 17, og derefter stod den på

klar til vores udstilling lørdag morgen.

sammenpakning. Jeg tror nok vi var en

- og med erindringen om de glade

del, der var godt trætte, efter 4 lange

udstillere, interesserede publikummer

Både lørdag og søndag gik med udstil-

dage, og en masse indtryk, men samti-

og flotte katte, så glemmer man lidt de

ling ”som vi kender det”, dog med ekstra

dig var vi glade, da alt var forløbet godt

ømme fødder i dagene derpå.

fokus på det besøgende publikum, og

og i en god og hyggelig ånd. Alle så ud

over weekenden.
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World Show 2018
Tampere, Finland
Billede nr. 3 er taget af den
officielle WS fotograf tessa.lv

Sidste år var første gang jeg var til World

show kunne ses og der var siddeplads

Show, som alle havde fortalte mig ville

nok til alle, ingen ventetid ved ankomst

være en så spændende oplevelse. Vi ved

til hallen, ingen massen og panikagtige

vist alle hvordan WS 2017 blev afviklet så

tilstande ved bedømmelserne og ingen

ikke mere om det her…. ;-)

kø, da vi skulle fra hallen igen. Finland
har alle mine stemmer, hvis de søger

38

Jeg ville jo gerne opleve så stort et

om World Show igen! Det er noget af en

show, og da jeg samtidig kunne slå det

køretur derover, men det var turen værd.

sammen og få en familieferie ud af det,

Det var den store oplevelse, som jeg

blev tilmeldingen sendt afsted og rejsen

har fået at vide af så mange, at et World

planlagt.

Show ville være.

World Show skulle vise sig at være en

Der var 33 danske katte tilmeldt, mange

meget stor oplevelse og Finland var

certifikater blev vundet, enkelte BIV blev

imponerende dygtige til at arrangere

det til og 3 flotte NOM. Desværre ikke

det store show. Alt foregik efter en

nogen danske katte der vandt WS titler i

tidsplan som holdt, i haller hvor scene-

2018; men mon ikke mange vil forsøge

at tage revanche næste år i Freiburg,

katte er superflotte? Du skal tage afsted

Tyskland http://www.worldshow-ger-

for oplevelsen og for muligheden for at

many.de/

networke med kattefolk fra hele verden.
Møde de mennesker du måske har skre-

Men der var også en dansker i steward

vet med på diverse sociale medier osv. I

teamet. Pernille Dahlsgaard Larsen, som

år var der over 1500 katte tilmeldt som

bar vores fane så flot på scenen.

kæmpede om de 26 titler; ja chancen
for at komme hjem som WS titeltager er

Nu jeg har oplevet et World Show, hvor

ikke overvældende; men oplevelsen er

de flotte katte ikke blev overskygget af

overvældende.

praktiske problemer. Det er virkelig en
oplevelse at opleve som jeg helt sikkert

Ses vi i Freiburg d. 26.-27. oktober 2019 i

kan anbefale alle at deltage i.

Freiburg? Det håber jeg.

Nogle vil sikkert spørge, jamen hvorfor
tage af sted til World Show hvis ikke ens

Kattemagasinet
ønsker tillykke til de
3 danske katte, som
blev nomineret til
World Show
------CH Thomani’s Chai
NFO nr 01 21 62
Ejet og opdrættet af
Anni O. Dahl
------SC HU*Alba Regia Gellert
BUR d
Ejet af Chistina Busch og
opdrættet af Judit Tòth
------Wimmerhales Bisbee
ABYo
Ejet og opdrættet af
Margit Bøgeskov Thomsen
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Giardia
– en tarmparasit
Af Lis Dahlstrøm,
Sundisk Abyssinere

Giardia er den mest almindelige

indeholder to nye trophozoiter. Hos

tarmparasit – zoonose (udtryk for at

kat findes Giardia i hele tarmsystemet,

det smitter til mennesker) – i kat. Den

når trophozoiten når til tyndtarmen

overføres oftest gennem forurenet vand,

er den moden og deler sig i to cyster.

foder/mad eller via smitte fra et andet

Det er cysten der smitter når den bliver

værtsdyr, katteafføring den største

udskilt med afføringen eller ”drypper”

smittekilde. Den findes i hele verden og

fra katten og en anden kat samler den

er en af de hyppigste
årsager til diarré hos
katte, især katterikatte er udsatte, da
de smitter hinanden.
Symptomer vil være
til stede fra en til tre
uger efter indta-

op (træder i afføring,

Killinger, syge og
ældre katte er
især modtagelige,
også ved et lavt
smittepres.

gelse af smittekilden

og slikker poter).
Nogle trophozoites
går ikke videre til
cyste stadiet, disse
kan ikke leve udenfor
katten og ikke
smitte en anden kat.
Cysterne udskilles

(cysten). Der er i

tilfældig mere eller

dag klarlagt fem arter af Giardia, Giardia

mindre løbende fordi parasitterne er

Lamblia er den art pattedyr, og altså

af forskellig alder. Cysterne, der har en

også mennesker, kan blive inficeret

kraftig beskyttelseshinde, kan overleve i

med.Sunde og raske dyr med et godt

normale omgivelser, især i jord og vand

immunforsvar har sjældent problemer

har de lang levetid, da de trives godt i et

med holde parasitten nede med mindre

fugtigt miljø.

smittepresset er meget stort. En kat der
holder infektionen nede kan være smit-

Kliniske tegn

tebærer. Killinger, syge og ældre katte

Ildelugtende diarré der lugter sur/sød,

er især modtagelige, også ved et lavt

vandig med slim og bleg i farven ofte

smittepres.

karrygul. Efter den første fase af infektionen vil diarré ofte gå fra vandig til grødet
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Giardia har to former: den svømmende

som tegn på, at værten har fået smitten

dråbeformede trophozoite, der lever af

nogenlunde under kontrol. Nogle dyr

glucose fra tarmen, har en slags suge-

kan tabe vægt, men de fleste vil stadig

kop hvormed den klæber til tarmvæg-

vil have en god appetit. Parasitten er

gen. Den indeholder to cyster der igen

sjældent livstruende, men killinger kan

Jokeren von Gott, sbi d, opdrætter og ejer Nanna og Flemming Mikkelsen

dehydrere. Afføring på smittede små

afføring fra dag 1-3-5 for at øge sikker-

killinger ligner gul candyfloss.

heden på testen (spredning). Nogle få
dyrlæger laver måske selv en mikroskopi

Diagnose

test, problemet er hvis katten lige præcis

Der findes et antigen snap test kit for

ikke i den prøve har udstødt cyster, så

Giardia, som de fleste klinikker har – og

findes der ingenting (derfor 1-3-5 mo-

det finder med langt større sikkerhed om

dellen). Antigentesten kan efter endt be-

katten har parasitten end mikroskopi.

handling vise positiv, også selvom katten

Der følger ofte en tarminfektion med,

klinisk er negativ, idet der i en periode

især hvis katten har gået længe med

stadig klæber antigener til tarmvæggen.

parasitten. Dog kan der også være anden

Tarmen har en ret hurtig turnover af

årsag til diarré, derfor er det bedre at få

sit ”betræk” og dermed bliver antige-

laboratoriekørt en PCR afføringsprofil,

net også udskilt. Problemet er at det

der oftest udover giardia omfatter påvis-

umiddelbart efter endt behandling ikke

ning af sygdomsfremkaldende bakterier

er muligt at sige, om der er tale om en

og ormeparasitter – dermed kan sættes

falsk positiv. Der bruges i ligeså høj grad

den helt korrekte behandling i gang. Til

det kliniske billede, som indikator for

dyrlæge med katten, og så frisk en af-

hvordan behandlingen virker. Da det

føringsprøve som mulig, der anbefales

altid er en god ide at holde pause ved
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Lord Preben von Gott, sbi n, søn af
Jokeren, opdrætter Nanna og Flem
ming Mikkelsen

flere behandlinger kan man ligeså godt

effekt vurderes/testes, er der stadig

vente 8-10 dage efter endt behandling,

problemer behandles i nye 8 dage.

og så tage testen inden en eventuel ny
behandling.

• Er der fortsat problemer efter de 2
gange 8 dages behandling, behandles
med Metronidazol i 8-14 dage.

Behandling

• De virkelig sejlivede tilfælde behandles

Fenbendazol i tabletform som er et

i 8 dage med både Fenbendazol og

almindelig ormemiddel, har vist sig

Metronidazol.

at være effektiv i behandlingen mod

• Metronidazol er ofte det dyrlægen ud-

Giardia. Metronidazol er et alternativ.

skriver da det både bekæmper Giardia

Begge midler kan også gives i komplice-

og en eventuel tarminfektion.

rede tilfælde.
Fenbendazol = Panacur, ormemiddel
Der er forskellige måder at løse

Metronidazol = Flagyl

problemet
•8
 dages behandling med Fenbendazol,
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Dyrlægen bør vurdere om alle katte der

har kontakt til de samme bakker skal

En damprenser kan erstatte kemikalierne

behandles!

med 140 grader varm damp – hurtigere,
nemmere, renere og mere sterilt – og

Drægtige katte bør ikke behandles med

kun med postevand. Der bør altid damp-

hverken Fenbendazol eller Metronidazol,

renses, da cysterne er resistente overfor

da der ikke er undersøgt for eventuelle

lavere koncentrationer af rengøringsmid-

bivirkninger. Drægtige katte isoleres for

ler selv parvocid. Det eneste cysterne

at mindske smittepresset og behandles

ikke kan tåle er høje temperaturer og

efter endt fødsel.

udtørring.

For at få bedre konsistens i afføringen er

Kattene må ikke have adgang til der ren-

det rigtig godt at fodre med et fiberhol-

gjorte areal før alle flader er helt tørre, da

digt foder mens behandlingen står på og
indtil der ses bedring.
Det og intet andet
foder før afføringen
er helt stabil. Bruger
man et andet foder
kan stivelsesindholdet nemt øges ved at
drysse en teskefuld
HUSK (loppefrøskal-

eventuelle cyster har

For at kattene
ikke skal reinficere
sig selv under
behandlingen, er
det nødvendigt at
holde en meget
høj hygiejne.

særlig gode forhold
i vådt miljø. Vær
forsigtig med at katten ikke får Rodalon
på sig, slikker katten
sine fødder eller pels
kan der ske ætsninger i halsen – og det
går stærkt.

ler) over foderet.

Giardia smitter vold-

Tolereres godt af

somt, dyr som flytter

katte og samler afføringen godt. Det

i nyt hjem vil være stressede og chancen

er vigtigt med væske i forbindelse med

for udbrud væsentlig forøget. Har den

HUSK – vådfoder, der indeholder meget

nye ejer katte vil disse blive smittet. Har

væske, er fint at drysse det i.

du jævnligt problemer med Giardia er
det en god idé at isolere katte der sælges

Forebyggelse

i et totalt rengjort værelse og give dem

For at kattene ikke skal reinficere sig selv

otte dage på Fenbendazol (Panacur) –

under behandlingen, er det nødvendigt

levér killingerne direkte fra isolationen til

at holde en meget høj hygiejne:

deres nye hjem.

• Vand og foderskåle afvaskes daglig –

Mindre revidering af Giardia artikel fra

nyt vand og nyt foder.

KatteMagasinet Nr. 4 December 2008

• Kattebakken bundskiftes og skoldes,
eller afvaskes i Rodalon eller Klorin

Tak til Dyrlæge Stig Feldballe, Dyrehospi-

daglig – rengør også grusskovlen.

talet Skovlunde – www.skovdyr.dk – for

• Katten bades et par gange i behand-

professionel assistance til denne artikels

lingsforløbet da der kan sidde cyster i

tilblivelse.

pelsen.
• Omgivelserne støvsuges daglig.
• Alle vaskbare flader vaskes af med
Rodalon eller Klorin daglig.
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Katte og Nytår
Artikel baseret på et telefoninterview med

Også katte bliver påvirket af de foran-

Vi skal allerede i November begynde at

Michelle Garnier, katteadfærdsekspert,

dringer i dagligdagen, som højtiderne

gøre de indledende forberedelser til at

samt udtalelser fra dyrlæge Hanne Munk,

Jul og Nytår bringer ind i deres hjem.

forberede Nytårsaften. Nogle katte kan

Vemmelev dyreklinik. Forfatter Anne Løhr

Artiklen her vil hovedsagelig beskæftige

være mere lyd og bevægelsesfølsomme

sig med Nytårsaften, og det vi som kat-

end andre, så udover raceforskelle er

teejere kan gøre, for at forhindre at vores

der også individforskelle. F. eksempel

katte får en traumatisk dag.

er mine abyssiniere ikke særlig påvirket
af fyrværkeri. Dengang jeg boede med

Ifølge Michelle Garnier afspejler kattene

indhegnet have sad de på rad og række

deres ejere. Er vi bange for fyrværkeri er

og stak poterne ud efter drengenes

kattene det også, så allerførst skal vi se

knalperler ude på stien. Der var jo sådan

på os selv, og hvordan vi har det den af-

nogle sjove gnister i det. Abyssiniere er

ten, og gøre noget ved det signal vi sen-

ikke altid så forudseende i deres valg

der til vores katte, som ejere. Derefter

af legetøj. Hvis man har udekatte er

kan vi så se på kattene og deres reaktion.

det nok værd at overveje, hvornår de

Det er vigtigt, at dette indebærer obser-

lukkes ud i ugen op til Nytår og på selve

vation og forberedelse, og derfor kan

aftenen.

man sige, at denne artikel burde have
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været i September nummeret af bladet,

Ifølge Michelle Garnier findes der CDer

men der var altså så meget andet stof,

man kan købe i forretninger og hos nog-

så nu kommer det her, og så kan læserne

le dyrlæger og bruge til træning af sine

jo også gemme artiklen, hvis de finder

katte. Katte reagere instinktivt og er ikke

den interessant.

rationelle. Man kan ikke forklare sin kat,

at dette ikke er farligt. Dyrene vil reagere på vores adfærd. Hvis

det er mange, som kan bruges til netop de individder som er

vores signal er, at dette ikke er farligt og der er styr på det, vil

mest påvirkede.

kattene nok heller ikke synes, at det er farligt, men da der netop
er forskelle hos individder, skal man nok gøre sig særlig umage

Zylkene – men så skal man begynde lidt før med at give det, da

netop hos de lyd- og bevægelsesfølsomme katte. Desuden kan

der går noget tid inden det har effekt

man komme så meget i angstens vold, at man slet ikke kan lære
noget og det gælder for både mennesker og dyr. Med hensyn

Feliway – en diffuser i en stikkontakt

til at træne ved hjælp af CDer er det noget der tager tid. Man
starter med at spille CDen 10

gangen uden lyd og så

10 gange med lidt højere lyd

og så fremdeles

indtil man er oppe på den
lydmængde for en normal nyti sit hjem. Det skal trænes hver

forventelige
årsaften

Calm-Serenum og Anxietane, Colostrum. Jeg har kun erfaring
med Anxietane og den var i alle tilfælde god til at genindføre en
hunkat i hjemmet, der havde været væk til parring i mere end 2
måneder.

dag.

Hvis man nu er flyttet til nyt hjem

Bach’s blomstermedicin. Der findes et præfabrikateret sam-

må man eventuelt spørge naboen,

mensat middel, som er bredspektret, men man kan også kon-

hvor meget nytårslarm der er.

takte en uddannet Bach’s terapeut, som kan lave en designet til
netop din kat.

Allerførst kan vi sørge for, at der er
huler og steder hvor kattene kan søge

Ifølge dyrlæge Hanne Munk har Royal Canin også lavet et foder,

tryghed.

der hedder Calm som man kan benytte i hele højtiden.

Så kommer vi til alle de beroli-

Jeg har en særlig udfordring i år, da jeg forhåbentlig har 5 uger

gende midler der er

gamle killinger, og lige nøjagtig på det tidspunkt i udviklingen

på markedet, og

er mine abyhunkatte altid meget opmærksomme, for det er ved
den tid, at killingerne begynder at bevæge sig rundt på egen
hånd, og det er ikke altid at mødrene er lige så glade for det, så
Nytårsaften vil jeg nok begrænse killingernes mulighed for at
slippe væk fra deres mor. Hun har allerede i graviditeten vist, at
hun er ekstra opmærksom på, hvad der foregår udenfor, og hvis
der går katte udenfor knurrer hun meget. Det er ikke ønskværdigt, at hun udviser den adfærd den aften, fordi det også kan
præge killingerne. Jeg har en sturdi til fødekasse, og der vil de
være med mormis på min seng, som er husets roligste sted.
Som konklusion kan man sige, at først tænker man over, hvordan man selv har det med nytårsaften, derefter observerer
man sin kat, og til sidst udarbejder man en strategi
for hvordan det skal tackles.
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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 Show Merit

Distinguished Variety Merit

Distinguished Variety Merit

Distinguished Variety Merit

DK Jaquet Brazil, JW,
DVM

DK Colletto’s Andrea
Berg

S*Säterjäntan’s Lotus

DK Boholdt Dolly Parton

RAG a 03
Født: 10.05.2013
Opdr.: Karen Jaquet
Ejer: Tabita Kehlet

NFO g 02 21 62 Født: 21.05.2015
Opdr.& ejer: Marija & Dennis J.
Kulager Ipsen

NFO ns 24
Født: 25.03.2016
Opdr.: Irene og Leif Jönsson
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

EUR ns 22

Resultater
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Groningen, NL
Herning 15
Brejning 15
Dragør 15
Poznan, PL 15
Poznan, PL 15
Middelfart 15
Herning 18

Resultater
Boxtel 15
Ølstykke 15
Herlev 15
Sorø 16
Vamdrup 16
Vamdrup 16
WS Wien 16
Strøby 16
Århus 17
Tienen 18

Resultater
Herlufmagle 16
Køge 16
Nærum 17
Kristianstad 17
Kristianstad 17
Vallensbæk 17
Vallensbæk 17
Hvidovre 17
Odense 17
Køge 18
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BIV BIS BOB1
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB NOM BIS
NOM BOB3
BIV NOM BIS
BIV NOM BOX
BIV NOM BOB1
BIV BIS BOBRAG
BIV NOM BOB4
CAPIB–

EX1 BIV
EX1 BIV NOM
EX1 BIV BIS
EX1 BIV BIS
CAC BIV BOB1
CAC BIV BIS
CACIB BIV NOM
CAGCIB BIV BOB2
CAGCIB BIV BOB2
CACS BIV NOM

EX1 BIV
EX 1 BIV NOM
CAC BIV
CACIB BIV
CACIB BIV
CACIB BIV NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV NOM
CACS BIV
CACS BIV NOM

Født: 21.03.2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt
Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
V. Frölunda 16
Køge 16
Vallensbæk 17
V. Frölunda 17
Hvidovre 17
Køge 17
Kalmar 18
FD Kbh 18

EX1 BIV NOM
EX1 BIV NOM
EX1 BIV NOM
EX1 BIV NOM
CAC BIV NOM BIS
CAC BIV NOM
CACIB BIV NOM
CAGCIB BIV NOM
CACS BIV
HP BIV NOM

Distinguished Variety Merit

Distinguished Variety Merit

Junior Winner

Junior Winner

FI*Dewdrop’s Fan
Chaluay, DSM

DK Boholdt Irma Pigen

(N)Diadem’s Christmas
Marshmallow

DK Namyslo’s Messi

KOR

EUR ns 22

RAG n 03

PER d 01 61

Født: 16.02.2010

Født: 02.03.2013

Født: 21.12.2017

Født: 24.12.2017

Opdr.: Milla Pyötsiä
Ejer: Marie Paulsen

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund og Boholdt

Opdr.: Solveig Damsgaard
Ejer: Karen Kalmayer Jaquet

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone Namyslo

Resultater
Vamdrup
Hedensted
Hedensted 14
Tienen 15
Hedensted 15
Hedensted 15
Køge 16
Karben 18
Karben 18
Fængslet 18

Resultater
WS 13 Ålborg
Dragør 15
Virum 16
Malmø 18
Malmø 18
Hvidovre 18
Hvidovre 18
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Køge 18

Resultater
Ratingen 18
Ratingen 18
Horsens 18
Lem 18
Lem 18

Resultater
Hvidovre 18
Hvidovre 18
Herning 18
Køge 18
Køge 18

CAP, BIV, NOM
CAP, BIV, BOX
CAPIB, BIV, NOM
CAGPIB, BIV, BIS
CAGPIB, BIV, BOB 2
CAGPIB, BIV, BIS
HP, BIV
HP, BIV, BIS
HP, BIV, BIS
HP, BIV, NOM

EX1 BIV
CAGCIB BIV
CACS BIV
HP BIV
HP BIV
HP BIV BIS BOB2
HP BIV NOM BIS
PH BIV NOM
PH BIV
HP BIV NOM

L. Nordström
R. Lubrano
B. Lind
A.W. Soojarit
Z. Memediv

EX 1 NOM BIS
EX 1 NOM BIS
EX 1 NOM BIS
EX 1 NOM BIS
EX 1 NOM BIS

Junior Winner

Junior Winner

Junior Winner

Supreme Champion

Mary Read af Khartoum

DK Catdeluxe Prima
Donna

DK Seierø’s Secret In
Blue

DK Namyslo’s Conrad

ABY n

BSH a

RAG a 03

PER d 02 62
Født: 30.05.2012
Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Født: 24.12.2017

Født: 19.02.2018

Født: 14.04.2018

Opdr.: khartoum
Ejer: bodil og michael floto

Opdr.: Martine Ejlersen
Ejer: Bibi Zehngraff

Opdr.: Dorthe Seierø Eltong
Ejer: Dorthe Seierø Eltong

Resultater
hvidovre 18
lem 18
køge 18
forum 18
kolding 18

Resultater
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Køge 18
Kolding 18
Kolding 18

Resultater
Strøby 18
Paris 18
Paris 18
København 18
Køge 18

biv/bis
nom/biv/bis
nom/biv/bob3
nom/bis
nom/bis

Best of Best 2
Best of Best 4
Best of Best 2
Best of Best 2
Best in Show

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

Resultater
Kolding 16
Ølstykke 17
Ølstykke 17
Køge 17
Køge 17
Hvidovre 18
Horsens 18
Herning 18
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Helsingborg 18

CACS
CACS BIV NOM
CACS
CACS
CACS
CACS
CACS BIV BOX
CACS BOX
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM
CACS BIV NOM
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Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Champion

Supreme Premier

DK Lai-An’s Special
Edition

S*Säterjäntan’s Lotus

DK Bridau’s Adelaide

DK Ilikethis Blua Loko

PER e 21 33

NFO ns 24
Født: 25.03.2016
Opdr.: Irene og Leif Jönnson
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

BUR c
Født: 29.12.2014
Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

OSH a 24
Født: 27.03.2016
Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Kamilla Tholstrup

Resultater
Strøby 17
Strøby 17
Odense 17
Køge 18
Køge 18
Hvidovre 18
Hvidovre 18
Helsingborg 18
Køge 18
Køge 18
København 18

Resultater
Hvidovre 18
Hvidovre 18
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Tienen 18
Tienen 18
Køge 18
Køge 18
Kolding 18
Kolding 18
Strøby 18

Resultater
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Nyborg 18
FÆNGSLET 18
FÆNGSLET 18
Herning 18
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Wroclaw 18
Wroclaw 18
Forum 18

Født: 26.06.2016

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen
Resultater
Hilversum 18
Hilversum 18
Grindsted 18
Grindsted 18
Karben 18
Karben 18
FÆNGSLET 18
Herning 18
Lem St. 18

CACS NOM
CACS NOM BIS
CACS
CACS
CACS NOM BIS
CACS NOM BIS
CACS
CACS NOM
CACS

CACS
CACS
CACS BIV
CACS
CACS BIV NOM
CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS BIV NOM
CACS NOM

CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS NOM
CACS
CACS NOM BOB1
CACS BIV NOM
CACS
CACS NOM BOB4
CACS

CAPS, BOX
CAPS
CAPS, BOB4
CAPS, NOM
CAPS, NOM
CAPS
CAPS, BOX
CAPS, BOX
CAPS, NOM
CAPS, NOM
CAPS, NOM

Supreme Premier

Supreme Premier

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK GiaGuyon’s Bright
blue Crystal

DK Lucardmis DjembaDjemba

DK Namyslo’s Nynne

DK Hindkjær’s Olav, JW

SBI a 21
Født: 14.04.2007
Opdr. & ejer: Lisette & Jan Siigaard
Henriksen

BSH e

PER a 02 62

OCI n 24

Resultater
Malmø 17
Hvidovre 17
Hvidovre 18
Køge 17
Køge 17
Strøby 17
Albertslund 18
Hvidovre 18
Hvidovre 18
Køge 18
Køge 18
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CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS

Født: 28.06.2013

Født: 04.05.2016

Født: 15.06.2016

Opdr.: Merete og Aage Bertelsen
Ejer: Merete og Aage Bertelsen

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

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Hässleholm 18
FÆNGSLET 18
Herning 18
Kristiansand 18
Kristiansand 18
Køge 18
Køge 18
Kolding 18
Kolding 18

Resultater
Vejle 17
Brejning 17
Ølstykke 17
Ølstykke 17
Malmø 18
Hvidovre 18
Herning 18
Herlufmagle 18

Resultater
Nyborg 18
CAGCIB, NOM
Nieuwegein 18 CAGCIB, BIV, NOM
Nieuwegein 18 CAGCIB, BIV, NOM
Grindsted 18 CAGCIB, BIS
SE – Malmö 18 CAGCIB, NOM
Lem St. 18
CAGCIB

CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS NOM
CAPS
CAPS

CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Ilikethis Ténébrion

DK Elmehøj Belle Fleur

DK Elmehøj Belle Fleur

Beloslava Zvezda Kuril

SIA n

SBI c

SBI c

KBL fs 24

Født: 27.03.2016

Født: 30.05.2016

Født: 30.05.2016

Født: 28.11.2013

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Luise Bengtsen

Opdr.: Lissy Mikkelsen
Ejer: Lissy Mikkelsen

Opdr.: Lissy Mikkelsen
Ejer: Lissy Mikkelsen

Opdr.: Valentina Mironoba
Ejer: Birgitte Varmdorf

Resultater
Hedensted 17
Hedensted 17
Årslev 17
Odense 17
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Herlufmagle 18
Wroclaw 18

Resultater
Nørresundby 18
Cagcib , biv
Nørresundby 18
Cagcib, biv
Nedenes,Norge 18 Cagcib
Nedenes,Norge 18 Cagcib, nom
Grindsted 18
Cagcib, bis
Horsens 18
Cagcib
Herning 18
Cagcib
Lem St. 18
Cagcib

Resultater
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Nedenes,Norge 18
Nedenes,Norge 18
Grindsted 18
Horsens 18
Herning 18
Lem St. 18

Resultater
Virum 16
Virum 16
Vallensbæk 17
Malmø 17
Ølstykke 17
World Show 2017

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Cagcib , biv
Cagcib, biv
Cagcib
Cagcib, nom
Cagcib, bis
Cagcib
Cagcib
Cagcib

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

DK Wimmerhales Coeur
de Lionne

DK Ilikethis Rapida Kaj
Dikaj

DK Korzhik’s G. Mac
Arthur

DK Nuance’s Zaga, DVM,
DSM

ABY n

OSH ns 03

KBL d 24

SBI a

Født: 14.02.2017

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr og Margit
Bøgeskov Thomsen
Resultater
Hvidovre 18
Fængslet 18
Helsingborg 18
Helsingborg 18
Forum 18
Kolding 18
Strøby 18
Strøby 18

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB,BIV,BIS
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB,NOM
CAGCIB;NOM

Født: 27.03.2016

Født: 09.03.2017

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Anne Lønstrup Pedersen

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Hedensted 17
Odense 17
Nørresundby 18
Nørresundby 18
Nyborg 18
Herlufmagle 18
Herlufmagle 18
Wroclaw 18

Resultater
Liberec 18
Liberec 18
Horsens 18
Lausen 18
Lausen 18
Lem 18

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB – NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB – BOS

CAGPIB & NOM
CAGPIB & NOM
CAGPIB
CAGPIB, NOM BIS
CAGPIB, NOM BIS
CAGPIB

Født: 03.08.2009

Opdr.: Christina Sandberg
Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen
Resultater
Odense 17
CAGPIB NOM
Odense 17
CAGPIB NOM BIS
Horsens 18
CAGPIB NOM BIS
BOB1
Horsens 18
CAGPIB NOM BIS
Herlufmagle 18 CAGPIB NOM BOX
Lem 18
CAGPIB
Lem 18
CAGPIB NOM
Wunsiedel 18 CAGPIB
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International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Big-Bang Planet
Venus

DK Namyslo’s Chili

DK Lyngkatten’s Charlie

DK Ilikethis Bela Verda

RAG a

PER d 02 62

MCO n 09 22

OSH ns 02 21

Født: 18.07.2017

Født: 28.02.2017

Født: 08.06.2017

Født: 27.03.2016

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

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

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Simone Søderberg

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Anne Lønstrup Pedersen

Resultater
Herlufmagle 18 CACIB
Tienen, BE 18 CACIB NOM
Tienen, BE 18 CACIB NOM

Resultater
Herlufmagle 18 CACIB NOM
Herlufmagle 18 CACIB NOM
Helsingborg 18 CACIB

Resultater
Kristiandsund 18 CACIB
Lem St 18
CACIB
Lem St 18
CACIB

Resultater
Herlufmagle 18 CACIB
Herlufmagle 18 CACIB
Wroclaw 18
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

Illaria Blue Bear Grand
Pompon*RU

DK Richardt’s Darling
Diva

Bjelke’s Petite Fleur

Westpoint The World Is
Not Enough

KBL a 03 22

SBI n

BUR e

PER e 01 63

Født: 15.06.2017

Født: 04.04.2016

Født: 20.06.2017

Født: 26.09.2017

Opdr.: Julia Soloshenko
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Opdr.: Rikke og Dennis Meyer
Ejer: Beata Fröhlich

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Lausen 18
Lem 18
Lem 18

Resultater
Plze 18
CACIB
Plze 18
CACIB
Herlufmagle 18 CACIB

Resultater
Herlufmagle 18 CACIB
Herlufmagle 18 CACIB NOM
Helsingborg 18 CACIB

Resultater
Kristiansand NO 18 CACIB
Lem St. 18
CACIB
Køge 18
CACIB
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CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Nyx Alleria
Windrunner

DK Maine Malawi’s Anna

DK Rags of Silk Leizu
Liquorice

Amor Fabijansky*PL

OSH n 25

RAG n 03

RAG n

BSH a

Født: 23.09.2017

Opdr.: Sanne Frimand
Ejer: Charly Riis
Resultater
Køge 18
Frederiksberg 18
Vårgårda 18

CACIB
CACIB BIS
CACIB

Født: 28.06.2017

Opdr.: Anneth Slot
Ejer: Mette Djaba & Jesper
Langjhær
Resultater
Horsens 18
Lem St 18
Paris 18

CACIB
CACIB, BIV
CACIB, NOM

Født: 23.06.2017

Opdr.: Mette Djaba & Jesper
Langkjær
Ejer: Mette Djaba & Jesper
Langkjær
Resultater
Hvidover 18
Horsens 18
Paris 18

CACIB
CACIB,NOM
CACIB

Født: 21.06.2016

Opdr.: Maciej Kacala
Ejer: Martine Ejlersen
Resultater
Grindsted 18
Malmø 18
Kolding 18

CACIB BIV
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Premier

International Premier

DK Chat de Brett’s Lille
My, JW

DK Krogbæk’s Catherina

Nissen’s Sambo

Bjelke’s Money-Money

SBI n

BSH a

OSH n

BUR b

Født: 06.04.2017

Født: 15.04.2017

Født: 11.05.2014

Født: 09.07.2015

Opdr.: Pia Hansen
Ejer: Pia Hansen

Opdr.: Kurt Christensen
Ejer: Kurt Christensen

Opdr.: Erik og Annelise Nissen
Ejer: Anne Lønstrup Pedersen

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Christina F. Petersen

Resultater
Nyborg 18
Malmø 18
Hvidovre 18

Resultater
Rakkestad, Norg 18 CACIB
Rakkestad, Norg 18 CACIB
Strøby 18 		
CACIB

Resultater
Nørresundby 18
CAPIB
Herning 18
CAPIB – BOX
Wroclaw 18
CAPIB – NOM

Resultater
Malmø Sverige 18 CAPIB BIV
Køge Danmark 18 CAPIB BOB 4
Køge Danmark 18 CAPIB BIS

EX1 cacib
Cacib BIV BIS
Ex 1 cacib
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International Premier

Champion

Champion

Champion

Arnie from Rege

DK Namyslo’s Chili

DK Lyngkatten’s Charlie

DK Danekræ Frøken
Nitouche

BSH ny 25

PER d 02 62

MCO n 09 22

RAG n 04

Født: 12.04.2016

Født: 28.02.2017

Født: 08.06.2017

Født: 15.08.2016

Opdr.: Viktoriya Kotelkin
Ejer: IngeLise Knudsen

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

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Simone Søderberg

Opdr.: Stella Skov
Ejer: Stella Skov

Resultater
Most 18
Årslev 17
Hedensted 17

Resultater
Hvidovre 18
Horsens 18
Herning 18

Resultater
Horsens 18 		
Horsens 18 		
Kristiandsund 18

Resultater
Herning 18
Lem st. 18
Lem st. 18

CAPIB
CAPIB
CAPIB

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC – NOM
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Soulstar’s Billie Jean
King

DK Elmehøj Diva

Odin Jedayafri-E

DK Richardt’s Darling
Diva

MCO f 09 24

SBI a

EXO d 21 33

SBI n

Født: 04.05.2017

Født: 16.04.2017

Født: 01.05.2017

Født: 04.04.2016

Opdr.: Pia Frølich Christensen
Ejer: Pia Frølich Christensen

Opdr.: Lissy Mikkelsen
Ejer: Lissy Mikkelsen

Opdr.: Ana Climent
Ejer: Lailah Andersen

Opdr.: Rikke og Dennis Meyer
Ejer: Beata Fröhlich

Resultater
Hvidovre 18
CAC
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC

Resultater
Grindsted 18
Lem St. 18
Lem St. 18

Resultater
FÆNGSLET 18
Herning 18
Lem St. 18

Resultater
Nærum 17
Strøby 17
Strøby 17
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Cac
Cac, nom, biv
Cac

CAC
CAC
CAC

Cac
Cac
Cac

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Boholdt Quark fra
Valhalla

DK Boholdt Linda P.

Bjelke’s Petite Fleur

DK Blue Jean’s Amy
Winehouse

EUR ns 22

EUR ns 22

BUR e

BUR h

Født: 30.09.2017

Født: 14.07.2017

Født: 20.06.2017

Født: 02.10.2017

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Bohlldt

Opdr.: Anne Marie bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Opdr.: Christine F Petersen
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC
Køge 18
CAC

Resultater
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC
Køge 18
CAC

Resultater
Horsens 18
Horens 18
Herning 18

Resultater
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC NOM
Køge 18
CAC

CAC
CAC NOM
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

Westpoint The World Is
Not Enough

Bjelke’s Qualification

DK Tilia Nova’s Uma

DK Sakeena’s Jensen
Interceptor

PER e 01 63

BUR c

NFO n 02 21 64 Født: 13.07.2015

NFO ds 09 23

Født: 26.09.2017

Født: 12.10.2017

Født: 30.03.2016

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Opdr.: Ejer
Ejer: Bette & John Lind

Opdr.: Sakeena Elkington
Ejer: Sakeena Elkington

Resultater
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC
Kristiansand 18 CAC

Resultater
Herlufmagle 18 CAC
Herlufmagle 18 CAC BIV NOM
Forum 18
CAC NOM

Resultater
Nyborg 18
Køge 18
Køge 18

Resultater
Helsingborg 18 CAC
Køge 18
CAC NOM
Forum 18
CAC NOM BIS

CAC
CAC NOM
CAC NOM
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Champion

Champion

Champion

Champion

DK Krogbæk’s
Catherina

DK Tumlings
Chevy Nova

DK Blue Jean’s
Lady Rose

Neve Alba Orobie
Diva’s

BSH a

NFO ns 23

BUR j

BAL w 67

Født: 15.04.2017

Opdr.: Kurt Christensen
Ejer: Kurt Christensen
Resultater
Grindsted 18
Lem St. 18
Køge 18

CAC
CAC
CAC

Født: 02.08.2017

Opdr.: Dorthe og Thomas
Bondesen
Ejer: Jane Nordby
Resultater
Herlufmagle 18 		
Herlufmagle 18 		
Køge hallerne 18

CAC
CAC
CAC NOM

Født: 02.10.2017

Født: 20.10.2016

Opdr.: Christina F. Petersen
Ejer: Christina F. Petersen

Opdr.: Giannazario Di Sipio
Ejer: Vibeke Jensen

Resultater
Køge 18
CAC
Køge 18
CAC
København 18 CAC

Resultater
Hedensted 17
Hedensted 17
Odense 17

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Primprau’s Jemima
Puddle-Duck

Road Runner af
Khartoum

Colomba Neshamah
Sheli*UA, JW

DK Tilia Nova’s
Winston

KOR

ABY n

ABY a

NFO n 09 24

Født: 26.05.2017

Født: 23.09.2016

Født: 23.02.2017

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Opdr.: khartoum
Ejer: bodil og michael floto

Opdr.: neshamah sheli
Ejer: bodil og michael floto

Resultater
Herning 18
Køge 18
Køge 18

Resultater
ølstykke 17
ølstykke 17
strøby 17

Resultater
albertslund 18 cac/biv/nom/bis
albertslud 18 cac
sandwiken 18 cac
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CAC
CAC
CAC, BIV

cac
cac/biv/nom/bis
cac

Født: 29.03.2017

Opdr.: Bette Lind
Ejer: Lisette & Jan Siigaard
Henriksen
Resultater
Køge 18
CAC
Køge 18
CAC
København 18 CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

Hidaya Hakimo v.
Dashosawy

DK Stoltze’s Spike

DK Boholdt Louis
Armstrong

Salvador Dali
Eldoren*RU

SOM ns

MCO n 22

EUR n 22

OSH n 03

Født: 13.08.2017

Født: 06.07.2017

Født: 14.07.2017

Opdr.: Susanne Sahrbacher
Ejer: Susanne Sahrbacher

Opdr.: Tina & Kent Stoltze
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Ovel Larsen

Resultater
Horsens Faengsl 18 CAC, nom
Horsens Faengsl 18 CAC
Kolding 18 		
CAC, nom

Resultater
Horsens 18
Kolding 18
Kolding 18

Resultater
Herlufmagle 18 EX 1 CAC
Herlufmagle 18 EX 1 CAC
Køge 18
EX 1 CAC

EX1 CAC
EX1 CAC BIV-T
EX1 CAC

Født: 12.05.2017

Opdr.: L. Zhokina, Rusland
Ejer: Pernille Pedersen og Trine
Piltoft Farsø
Resultater
Horsens 18
Herning 18
Kolding 18

CAC NOM
CAC NOM BOB4
CAC NOM BIS

Champion

Champion

Premier

Premier

DK Chat de Brett’s
Filippa

Vicky Nice Coon*PL

DK Nordic-Guardians
Hermes

DK Boholdt HulubuluLotte

SBI n

MCO f 22

NFO a 01 21 64 Født: 18.05.2017

EUR n 22

Opdr.: Jacqueline Ludwig
Ejer: Laila Skovmand

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Horsens 18
Herning 18
Lem 18

Resultater
Herlufmagle 18 		
Herlufmagle 18 		
FD København 18

Født: 08.07.2015

Opdr.: Pia Hansen
Ejer: Pia Hansen
Resultater
Strøby 16
Herlev 16
Kolding 18

EX1 Cac
EX1 Cac
EX1 Cac

Født: 30.10.2017

Opdr.: Monika Rybka
Ejer: Dorte Pedersen & Jesper H
Andersen
Resultater
Kolding 18
Strøby 18
Strøby 18

CAC
CAC
CAC

CAP BOX
CAP
CAP

Født: 20.12.2016

CAP
CAP
CAP
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Premier

Premier

Premier

Distinguished Merit

Selket af Khartoum

DK Lindow’s Hottentot

DK Westpricecats Logan
Wolverine

Bestcats Cristal Classy

ABY a

SBI b

MCO a 22

OSH bs 03 24

Født: 05.05.2015

Født: 05.06.2017

Født: 05.06.2017

Født: 19.10.2014

Opdr.: Khartuom
Ejer: sabine müller

Opdr.: Claus Lindow Hansen
Ejer: Claus Lindow Hansen

Opdr.: Gitte Pedersen
Ejer: Bente Jensen

Opdr.: Melanie Bestman
Ejer: Anne Lønstrup Pedersen

Resultater
hvidovre 18
køge 18
køge 18

Resultater
Herlufmagle 18 CAP NOM
Lem 18
CAP
Kolding 18
CAP BOB3

Resultater
Grindsted 18
Kolding 18
Kolding 18

Resultater
Wroclaw 18
Wroclaw 18
Wroclaw 18
Helsinki 18
Odense 17

cap/nom
cap
cap

CAP
CAP
CAP

CAGPIB – BOS
CAGCIB – NOM
CACIB – NOM
CAPIB – NOM
CAGPIB – NOM

Invitation til udstilling, 2 certifikater

12.- 13. januar 2019

Fælleden, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Dommereksamen racegruppe A (PER og EXO)

Dommere der har sagt ja tak:
Ad de Bruijn, NL - 1A, 3, 4
Britta Busse, D - All round
Anna Wijbrands, NL - 3
Ændringer kan forekomme!

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 1. januar 2019.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

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 1. januar kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 1. januar kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr for katte der
stadig er tilmeldt!
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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.

Junior handling:
Alle vores yngste udstillere er velkomne til
at deltage i junior handling, som er en
uformel 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:
28. december 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 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Show hotel: Vi anbefaler f.eks. Scandic
Hotel,
Horsens,
eller
Pejsegården,
Brædstrup.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!

Felis Danica Specialklubber
BB Klubben

Européklubben

Rex & Sphynx Klubben

Burmeser & British Shorthair

Eva Køhler

Jakob Vedel

Marina Böhrnsen

8250 Egå

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

kontakt@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

Tanja Trillingsgaard

Maria Malevitch

4293 Dianalund

kurilean.dk@gmail.com

Søndergade 50

lcn@soroe.dk

kurilean.web@gmail.com

4130 Viby Sj.

Mobilnr. 20 53 54 85

www.kurileanbobtailklubben.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
Klubben for 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

Julie Nielsen
Ørnebo 12, 2665 Vallensbæk

Ragdoll Klubben Danmark

Tlf. 25124673

Dorthe Seierø Eltong

formand@birma.dk

formand@ragdollklubben.dk

www.birma.dk

Tlf. 28 13 53 09
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Præmiering af

KATTEKLUBBEN indbyder til årets topkatte
International Racekatteudstilling
26. - 27. januar 2019 i Lille Skensved
Skensvedhallen, Højelsevej 1 - 4623 Lille Skensved
2 dage - 2 cert.

Inviterede dommere

Marie Westerlund (S) ..................All-round
Sabine Mösch (CH) .....................All-round
Britta Busse (D) .........................All-round
Dorte Kaae (DK) ........................All-round
Jørgen Billing (DK) .....................All-round
www.katteklubben.com
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Vivi Nielsen,
Tlf.: 31 56 36 49
show@katteklubben.com
Tilmelding via internet: www.katteklubben.com

Til- & afmeldingsfrist

14. januar 2019 eller ved opnået hal-,
dommer- eller burkapacitet!

Dyrlægekontrol:

Begge dage 08.00 - 09.00
Kattene skal være i bur kl. 09.30
Sidste dato for nyvaccination/revaccination:
11. januar 2019

Udstillingsgebyrer

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

For medlemmer af Katteklubben:

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

Udstillingsgebyret

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

Dommerelever

Henvendelse til Lars Seifert-Thorsen,
tlf.: 56 63 93 00, formand@katteklubben.com

Åbningstider

Publikum - 10.00 - 17.00
Udstillere - 08.00 - 19.00

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 28 40 65 35

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

Årets TOPkatte
præmieres lørdag
Best of Best begge dage
Stewarder

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

Annoncer

1/1 side ................................ kr. 200,1/2 side ................................ kr. 125,Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Lars Seifert-Thorsen, Guldregnvej 4, 4600
Køge, senest ved deadline

Præmier

Nina Sydow Ramm, Fårbækvejen 65, 7000
Fredericia, Tlf.: 22 93 36 22
praemie@katteklubben.com
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MULTIHALLEN
Birkerød Idrætscenter
Bistrupvej 1
3460 Birkerød

Racekattens Internationale udstilling
11/5-19 – Alle kategorier
12/5-19 – Alle kategorier, minus NFO
12/5-19 – The Norwegian Forest Cat
Championship

-

Almen Information
BEMÆRK
– tilmelding
søndag køres
der to separate
Deadline for
19.04.2018
FIFe og Felis Danica Show
Rules er gældende
shows

2 dage 2 certifikater
Dyrlægekontrol og indtjekning Lørdag 7:30-9:00 og
Søndag 8:00-9:00
Seneste dato for vaccination 25.04.2019
Udstillingen slutter kl. 19:00
Gratis adgang for publikum i tidsrummet 10-16

Stewards

Meld dig som steward hos Lisette Sigaard Henriksen på
chefsteward@racekatten.dk

Priser

Pr. Kat
275kr/37€
Kuld 4-7 mdr.
300kr/40€
Vet./Pens.
75kr/10€
Avl/Opdræt
75kr/10€
Se den fulde prisliste på www.racekatten.dk

Betaling

Der kan forudbetales via webshoppen på Racekattens
hjemmeside.
HUSK du kan betale på dagen mod et gebyr på kun 10 kr.
pr. katalognummer. Dette kan gøres kontant eller med
Mobilepay

Præmier

Modtages med tak – venligst send besked om præmier
pr. mail til praemier@racekatten.dk

To our foreign exhibitors

On our website we take international cards (VISA,
Mastercard) and you can also pay cash (DKK or
Euro) at check-in for a 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. , DK4000 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
-

Bekræftede dommere

Aliosha Romero (IS) – 1b-2-3-4c
Anne Veland (N) - Allround
Marek Chadaj (PL) – Allround
Raymonds Saetre (N) – 1-2
Minna Krogh (DK) – Allround
Britta Busse (DE) – Allround
* Sirpa Lindelöf (S) – 2-3-4
* Zvezdan Memedov (S) – 1-2
* Caroline Stoa (N) – 1-2-4

Inviterede dommere

* Leslie Van Grebst, DK Allround

* Kun NFO om søndagen
Dømmer for Racekatten begge dage
* Dømmer kun søndag
Vi forbeholder os retten til ændringer

Norwegian Forest Cat Championship
2019
12.05.2019

En international udstilling kun for den norske
skovkat

Special-klasser

Fun-klasser

Dommerne vil dømme
og nominere i følgende
Special-klasser

3 opdrættere vil dømme
og nominere i følgende
Fun-klasser

Flotteste hale
Bedste NFO-look
Bedste pelskvalitet
Bedste trekant
Flotteste profil

Længste snesko
Lækreste bikini
Længste hår ud af ørerne
Bedste bundgarnspæle
Længste knurhår

Præmier

Modtages med stor tak –
venligst send besked om
præmier pr. mail til
hanne@norskskovkat.dk

Chefsteward

Flemming Vorbeck
flemming@vorbeck.dk

Showhotel

Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391
2950 Vedbæk
www.hotelmarina.dk

Mere information

Mere information om udstillingen, på både dansk og
engelsk, kan findes i vores begivenhed på Facebook
The Norwegian Forest Cat Championship 2019
http://www.facebook.com/events/1744704422309283/

Vi åbner for tilmelding til begge shows den 01.02.2019 på show.racekatten.dk

DARAK indbyder til International katteudstilling
2. og 3. marts 2019 – Hollænder Hallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage

DARAKs Topkatte præmieres lørdag.

Inviterede dommere:
Stéphane Henry
Robert Lubrano
Boris Lupan
Vladimir Isakov

Der kåres Best of Best begge dage.
1-2
1-2
1-2-3
All round

Frankrig
Frankrig
Rusland
Hvide Rusland

Glenn Sjóbom

All round

Sverige

Gianfranco Mantovani
Marcin Biernaczyk

All round
3-4

Italien
Polen

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Kun for medlemmer af DARAK

Tilmeding:

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

kr. 275,-

Betaling af udstillingsgebyr

Betalingsfrist: 15. februar 2019
Der skal betales for alle tilmeldte katte
opført i kataloget.
Udstillingsgebyret betales nemmest med
kort på DARAKs hjemmeside. Gælder
også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for
udstillingen i Hollænder Hallen
.

Tilmeding- og afmeldingsfrist

15. februar 2019 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider

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

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

Stewarder

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,-

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

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 15. februar 2019

Invitation til udstilling, 2 certifikater

30.- 31. marts 2019

Hedensted Centret, Gesagervej 68 – 70, 8722 Hedensted
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Præsentation af JYRAK topkatte, Ragdollklubbens og MCO klubbens topkatte

Dommere der har sagt ja tak:
Steven Jones, N - All round
Kaisa Savolainen, EE - 3
(probational)
Natalie Smits, NL - 1, 3, 4
Laura Burani, I - All round
Ændringer kan forekomme!

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 15. marts 2019.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Priser:

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 15. marts kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 15. marts kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr for katte der
stadig er tilmeldt!

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.

Junior handling:
Alle vores yngste udstillere er velkomne til
at deltage i junior handling, som er en
uformel 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:
15. marts 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 18,00 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Show hotel: Vi anbefaler f.eks. Scandic
Hotel,
Horsens,
eller
Pejsegården,
Brædstrup.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!

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.

