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Først og fremmest skal der lyde et 
stort tillykke til alle de danske katte, 
som fik velfortjente, gode resultater 
med hjem fra Verdensudstillingen i 
Freiburg. Det blev desværre ikke til 
danske WW’er i år – men i betragt-
ning af det relativt beskedne antal 
danske katte, var en stor andel af 
dem nominerede, og altså med helt i 
top i konkurrencen om den eftertrag-
tede WW-titel. Det er superflot, og vi 
er stolte af dem alle! Næste år tager vi 
et par WW’er med hjem – aftale?! 

Der har ellers været temmelig travlt 
i Felis Danica siden sidst, og der er 
på ingen måde udsigt til, at vi vil få 
mindre travlt de næste mange måne-
der. Men det er jo dejligt, for så ved vi 
hvad vi skal få vores tid til at gå med!
Vi har været involveret i en lang ræk-
ke sager, som vi mener er af afgøren-
de og principiel betydning for vores 
opdrættere. Blandt andet forslaget om 
røntgenfotografering af Maine Coons, 
hvor Felis Danica meddelte FIFe, at vi 
havde givet vores opdrættere dispen-
sation til disse undersøgelser. Vi 
vurderede umiddelbart, at disse ville 
være spild af penge, når der ikke var 
udstukket klare retningslinjer for vur-
deringen af røntgenbilleder, og udar-
bejdet et forslag til et avlsprogram for 
de avlskatte, som det omhandlede. Vi 
fik herefter besked om, at FIFes Disci-
plinærkommission ville blive inddra-
get, da det naturligvis er i strid med 
FIFes regler, at enkelte organisationer 
nægter at følge beslutninger truffet af 
FIFes øverste myndighed. 
Vi var dog ikke alene om at træffe en 
sådan beslutning, og ganske kort tid 
efter kom der meddelelse fra FIFes 
bestyrelse om, at der blev givet en 
generel dispensation fra bestyrelsen 
gældende for hele FIFe. Vi mangler 
imidlertid stadig svar på, om vi kan 
forvente at høre noget fra DC eller om 
sanktion er droppet. Det glæder os, 
at FIFes bestyrelse, måske temmelig 
presset af flere medlemmer, har truffet 
en så kontroversiel beslutning at gå 
imod generalforsamlingen, men det 
var bestemt den rigtige beslutning.

En anden sag, der har været meget 
røre om, er den verserende sag om 
Corona og FIP, hvor et af vores med-

lemmer er kommet i vanskeligheder 
på grund af en afgørelse i Forbruger-
klagenævnet, som går stik imod tid-
ligere praksis med afgørelser i disse 
sager. Det er en sag, der kan komme 
til at koste opdrætterne dyrt, hvis den 
får lov til at stå uimodsagt – og vi er 
af den opfattelse, at det er tvingende 
nødvendigt at forsøge at få omgjort 
Forbrugerklagenævnets afgørelse. Vi 
har heldigvis en dygtig dyrlæge, som 
af mange er kendt som *den* dyrlæge 
man spørger, når det vedrører virus-
sygdomme mv., på vores side. Det 
hjælper dog ikke i forhold til udgifterne 
til advokater, men det kan i hvert fald 
give den nødvendige faglige ballast, 
som vi har brug for, hvis vi skal have 
en chance for at hjælpe med sagen. 
Donationer er fortsat velkomne, vi 
forventer ikke at det er slut med advo-
katomkostninger. 

Denne afgørelse har også betydet, at 
vi har valgt at konsultere en advokat 
med henblik på en overhaling af vores 
standardkontrakt – det har den fået, 
og der er indføjet en standardklausul 
om, at forekomst af Coronavirus må 
forventes, så vi forhåbentlig kan for-
hindre gentagelser af en sådan sag.

Vi har også holdt møde med Min Ven 
Katten om vores samarbejde – og der 
er heldigvis enighed om, at det er et 
samarbejde, vi gerne vil fortsætte. Vi 
har aftalt, at vi fortsætter endnu 2 år, 
og at vi vil forsøge med nogle fælles 
temaer, hvor vi fokuserer på forskel-
lige vinkler inden for samme emne, 
så vi får en lidt større samhørighed 
mellem de to dele af bladet. Der er 
virkelig god respons på vores race-
præsentationer, hvor vi får vist både 
hinanden, og alle MVK sædvanlige 
læsere, at racekatte er andet og me-
get mere end dem ’uden næser’ eller 
de meget langnæsede. 

Sidstnævnte er dem, der er i fokus i 
dette nummer, så der vil forhåbentlig 
være en del, der kan nikke genken-
dende til at have hørt om de korthå-
rede, blåøjede og lidt langnæsede 
Siamesere – men når de har læst 
bladet, også kender til deres søsken-
deracer! Hvis din race ikke har været 
præsenteret endnu, og du gerne vil 

af Camilla Scharff                 

Kære medlemmer, kære læsere af KatteMagasinet / 
Min Ven Katten

hjælpe med at lave et raceportræt, så 
giv vores redaktør en melding. Lige-
ledes hvis du har en idé til en artikel, 
eller måske endda selv har lyst til at 
skrive en artikel til bladet.

Endelig er vi også ved at være i mål 
med indgåelse af aftale om nyt stam-
bogssystem! Det har været længe un-
dervejs. Der er undersøgt flere mulige 
systemer og blevet til- og fravalgt på 
baggrund af en lang række kriterier, 
som brugervenlighed for alle parter, 
muligheder for individuel tilretning, 
anvendelse og udvidelse, mulighe-
der for afhjælpning af fejl, backup og 
hosting mv. 

Vi har valgt at indgå aftale med den 
finske udbyder, som har lavet det sy-
stem der bruges i Finland og i Norge. 
Om ikke ret lang tid starter det store 
arbejde med at få lavet alle vores 
ønskede tilpasninger, herunder over-
sættelse til dansk, og derefter skal der 
konverteres data i store mængder og 
testes grundigt, inden vi kan åbne for 
de første ansøgninger af stamtavler. 
Det bliver et kæmpe arbejde, som i 
første omgang primært vil involvere 
vores stambogsfører, men også en 
række personer, som kan bistå med 
oversættelse mv. Vi kan på nuvæ-
rende tidspunkt ikke sige noget om, 
hvornår vi går i luften med det nye 
system – men vi er i gang!

Jeg vil til sidst ønske alle en glæde-
lig jul og et godt nytår, når I kommer 
dertil – og tak for det forgange år, 
det har, det meste af tiden, været en 
fornøjelse at være til jeres tjeneste, 
og de bump vi måtte over i starten af 
året er heldigvis opvejet så rigeligt af 
positive tilkendegivelser fra mange af 
jer. Tak for det!
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Racepræsentation: 

De Orientalske Katte
Det fortælles, at i en fjern fortid var 
alle siamesiske katte helt hvide (som 
de stadig fødes i dag).
Så en dag udbrød der brand i det 
store tempel i Bangkok. Alle mun-
kene stak af i stedet for at prøve at 
slukke branden. Men en lille siame-
sisk kat løb ind i og gennem flam-
merne, og den løb helt ind i det aller-
helligste af templet, hvor den bad til 
Buddha om hjælp til at standse ilden. 
Miraklet skete, ilden blev slukket. 
Den lille kat var blevet forbrændt og 
tilsodet på sin hvide pels, det var 
gået ud over dens ansigt, ben og 
hale, der var blevet helt mørkebrune. 
Men fordi den havde set Buddha ind 
i ansigtet var dens øjne blevet lysen-
de blå. Sådan har siameseren set ud 
siden, sådan da.....
Som de fleste andre racer, så er der 
også sket en udvikling med siame-
seren, der er blandt andet kommet 
3 søskenderacer til (Balineser og 
orientalsk kort- og langhår), og der 
findes flere hundrede farve/mønster-
kombinationer. 

Siameser, Balineser 
samt Orientalsk  
lang- og korthår
Af Pia Nyrup og Heide Petersen

Den eneste forskel på disse katte er, 
at de har forskellige farver, mønstre 
og øjenfarver samt pelslængder, 
ellers er det genetisk den samme 
kat, og derfor har den også samme 
skønne temperament, så der er no-
get for enhver smag. 
 
Søskenderacerne må frit parres med 
hinanden, og derfor kan der fore-
komme alle fire søskenderacer i det 
samme kuld, omend det sjældent 
sker. 

Temperament
Mange kender siameseren fra Dis-
neys tegnefilm ”Lady og vagabon-
den”, hvor Si og Am ondskabsfuldt 
tyranniserer Lady, og den intelligens 
der vises, stemmer overens med 
virkeligheden, men heldigvis ikke det 
ondskabsfulde, tværtimod.

Orientalske katte er STORE sel-
skabelige PERSONLIGHEDER, og 
enten elsker man disse personlig-
heder, eller også er de bare FOR 
meget. De er nemlig meget intelli-
gente, egoistiske, aktive, larmende, 
legende, snakkende (miavende), 
irriterende, kælne, imødekommende, 
stædige og deltagende i ALT. På en 
eller anden måde har de fået evnen 
til at være alle disse ting på EN gang 
på den mest fantastiske og charme-
rende måde.

FAKTABOKS
 � 4 søskende racer
 � Samme temperament
 � De må parres sammen 
 � Alle 4 søskenderacer kan 

forekomme i samme kuld
 � Trives ikke optimalt som  

alenekat

Tortiespottet Orientalsk Korthår
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Er du til en meget menneskesøgen-
de og krævende kat, er der ingen 
tvivl om, at du vil blive lykkelig sam-
men med en orientalsk kat. 
Det, du skal spørge dig selv om nu, 
er, om den også vil blive lykkelig i dit 
selskab. I de allerfleste tilfælde op-
nås den fuldendte lykke kun, hvis du 
anskaffer dig to katte, for en orien-
talsk kat har behov for mere end det, 
et menneske normalt kan opfylde, og 
de sover også helst i en bunke. Det 
behøver ikke at være to orientalske 
katte, men det vil absolut være en 
fordel, da du så vil være sikker på, at 
det er personligheder, der matcher 
hinanden.

Intelligens og kamufleret, vedhol-
dende stædighed hos de orientalske 
katte er både deres største styrke 
og deres største svaghed. Katte-
ne formår som oftest at blive ved 
så længe, at ejeren tror, at de er 
for dumme til at forstå, hvad man 
mener, hvorefter mange tobenede 
opgiver kampen. Resultatet er, at de 
orientalske katte ligger et eller andet 
sted med et sejrende ”smil”. Næste 
gang de har en mærkesag, er de 
udholdende dobbelt så længe, for de 
har lært, at metoden virker.

De orientalske katte trives til gen-
gæld fint som indekatte, hvis de har 
det fornødne selskab, men de sætter 
også stor pris på en løbegård eller 
indhegnet have, hvis det er muligt. 
Det er en kat, der klarer sig meget 
dårligt i trafikken, da den er af den 
overbevisning, at det er bilen og ikke 
den, der skal flytte sig.

Udseende
De orientalske katte findes, som al-
lerede nævnt, i mange farver og fire 
forskellige søskenderacer, og de er 
slanke, elegante med lange tilspidse-
de linjer, smidige og muskuløse. De 
har et trekantet hoved, og de store 
ører er medvirkende til at fremhæve 
denne trekant. Deres øjne er man-
delformede, og de er skråtstillede, 
hvilket kan give et lidt ”ondt” udtryk, 
men det skal man ikke lade sig narre 
af, for de er godheden selv.

Siameseren (korthår) og Balineseren 
(langhår) findes både med og uden 
hvidt. Disse 2 racer er blåøjede, 
og masken kommer til udtryk ved, 

at kroppen er meget lys, og der er 
farvede punkter dvs. på hovedet, 
ørerne, benene og halen. Sidst, men 
ikke mindst, er der Orientalsk kort- 
og langhår (tidligere kaldet Javane-
sere), der er en grønøjet, fuldfarvet 
kat med og uden hvidt. Alle 4 sø-
skenderacer findes også med tabby 
(striber), tortie og en kombination af 
disse. Dog er det kun orientalerne, 
der er godkendt med sølv. Sølv ses 
ved, at den første del af hårstrået har 
et hvidt bånd, altså er farveløst. De 
orientalske katte har ingen underuld, 
hvilket gør, at der er færre hår, når 
de fælder. De kræver normalt heller 
ikke nogen pelspleje, om end de 
nyder at blive børstet, og hårene, 
der fjernes fra børsten, skal ej heller 
fjernes fra tøj og møbler.

Dansk Siameser og Orientaler Ring 
(www.dso.dk) er en specialklub 
under Felis Danica. Her kan du se 
mange af de forskellige farver og 
mønstre, læse meget mere om ra-
cerne, samt finde en aktuel killinge-
liste.

Oprindelse
Siameserens historie begynder i 
Thailands Ayudha-periode (1350-

Lillamasket Balineser

2 brunmaskede og 1 blåmasket 
siameser
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1767), men som udstillingskat stifter 
vi i den vestlige verden første gang 
bekendtskab med den i England 
på en katteudstilling i Crystal Place 
i London i 1871. De blev dengang 
beskrevet som ”et unaturligt mare-
ridt af en kat”, hvilket bevidner, at 
såvel dengang som nu, så er det 
en kat, der skiller sig ud. De første 
siameserkatte dukker op i Danmark i 
begyndelsen af 20’erne. Kattens po-
pularitet voksede hurtigt, og i mange 
år var den og perseren de mest 
populære racekatte. De første sia-
mesere var brunmaskede, men de 
blåmaskede dukkede med mellem-
rum op og blev betragtet som fejlfar-
vede, men de blev 1936 godkendt 
som en selvstændig farvevarietet, 
og i årenes løb er der blevet udvik-
let rigtig mange farver og mønstre. 
Siameseren blev i FIFe godkendt i 
1949, orientaleren i 1959, næsten 
25 år senere i 1983 blev Balineseren 
godkendt og endelig i 1985 blev Ori-
entalsk langhår. Det seneste, større 
tiltag i farverne er det hvide, og Sia-
meseren med hvidt hed i en kortere 
periode Seychellois. Orientalerne 
med hvidt tilegnede sig hurtigt kæle-
navnet ”Ko-kat” eller bare en ”ko”, da 
de første vi så var sortbrogede.

Sundhed
Hvor sund er så de orientalske ra-
cer? De er faktisk lige så sunde som 
alle andre racer, men hvis du søger 
information i veterinær sammen-
hæng, så støder du på siamese-
ren i forbindelse med rigtig mange 
sygdomme. Årsagen til det er, at de 
var de første racekatte, der derfor 
blev tilset hos dyrlægerne. Dermed 
opdagede man mange ting i denne 
race, såvel som de andre racer, der 
var med fra begyndelsen. De fleste 
sygdomme, man i årenes løb har 
fundet, har vist sig at optræde lige 
så hyppigt i alle andre racer inklusive 
huskatten. 

Skal noget nævnes i forbindelse 
med de orientalske katte, så ville det 
være astma om end det efterhånden 
ses meget sjældent, måske fordi der 
ryges mindre i hjemmene. Derud-
over ser vi også tand resorptioner 
TR (tidligere kaldet FORL), hvor der 
til tider skal fjernes tænder. Tandsyg-
dommen findes hos 50% af alle katte 

Rødspottet orientaler
Kuld med siamesere og orientalere
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Chokoladetabbymasket siameserkillingBrunmasket siameser

over 5 år, men en anelse hyppigere 
hos de orientalske racer. Der findes 
også øjensygdommen PRA, der 
såvel hos hunde som hos katte giver 
blindhed i en forholdsvis tidlig alder. 
Arvegangen er enkelt, og da 
DNA-testen kom, blev der indført 

avlsregler desangående.  
Derfor fødes der heldigvis ikke flere 
orientalske katte, der bliver blinde 
senere i livet på grund af PRA.

Kender du en kat, der 
har haft problemer 
med opkast, diarre eller 
vægttab over en  
længere periode? 
Kroniske mave-tarmproblemer hos 
katte er et hyppigt problem, og det 
kan give meget ubehag hos både 
katte og deres ejere. Det kan være 
besværligt at opnå en diagnose og 
at skelne mellem kroniske ma-
ve-tarmsygdomme. 

Lige nu kører Universitetshospital 
for Familiedyr et forskningspro-
jekt, der forsøger at afhjælpe dette 
problem! Dyrlæge Janne Lyngby 
undersøger muligheden for at stille 
en diagnose ved at undersøge affø-
ringsprøver. Lykkes dette, vil diagno-
sen i fremtiden kunne stilles hurtige-
re og mere skånsomt, og samtidig 
vil omkostningerne kunne reduceres 
markant. Dette vil kunne gavne både 
katte og deres ejere.  
For at kunne deltage i forskningspro-
jektet, skal katten gennemgå udred-
ning for kroniske mave-tarmlidelser 

enten hos os eller din egen dyrlæge, 
og herefter har vi mulighed for at 
tilbyde din kat en gratis kikkertunder-
søgelse af mave-tarmsystemet. 

Har din kat haft længerevarende 
problemer med opkast, diarre eller 
vægttab, eller mistænker dyrlægen, 
at din kat kunne have mave-tarm-
cancer, så kan din kat få hjælp hos 
os og samtidig bidrage til forskning i 
kattes sundhed. 

Hvis projektet lyder relevant for dig 
og din kat, kontakt da:

Dyrlæge Janne Lyngby 
på e-mail: janne.lyngby@sund.ku.dk 
eller ring på mobil tlf: 21 28 86 72

HAR DIN KAT OGSÅ  
ONDT I MAVEN?

For at være med, skal din kat: 
 � Have haft vedvarende eller 

periodevise mave-tarm-
problemer i mindst 3 uger 
ELLER være mistænkt for at 
have mavetarmkræft

 � Ikke have andre alvorlige, 
kendte sygdomme  
(fx nyreproblemer, stofskifte-
problemer) 

 � Veje mindst 2,5 kg
 � Være mindst 1 år gammel
 � Ikke have modtaget nogen 

form for antibiotika og biny-
rebarkhormon de seneste 6 
uger eller antiinflammatorisk 
smertestillende medicin de 
seneste 2 uger 
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Dette er historien om vores  
snørklede vej fra hyggekatteejer til 
ønsket om at blive opdrættere af 
racekatte.

Gennem de sidste mange, mange 
år, har vi turneret Europa tyndt som 
guppyopdrætter og international 
dommer. Vores verden med denne 
lille fisk har bragt os mange oplevel-
ser, både geografisk og menneske-
ligt, med et kæmpe netværk og et 
hav af trofæer og titler. Ved siden af 
dette, har vi forskellige katte, både 
racekatte og internatskatte – især 
den på Facebook efterhånden be-
rømte DAMP kat Enzo, der også har 
lagt navn til vores katteri DK-Enzo.

I 2018 besluttede vi at vores katte 
flok var blevet for lille (fra 8 til 4). Vi 
havde gennem mange år adopteret 
internatkatte fra Dyreværnet og det 
var gerne de ældre eller de ”skæve” 
eksistenser, altså de stakkels kræ 
som ingen ville have. De lever jo 

Når der går kat i fisken
Af Anne Lyksgaard & Peter Dyhr

Hvordan finder ganske 
almindelige mennesker 
på at blive  
katteopdrættere?

desværre ikke evigt, men vi er glade 
for alle de gode forhold, vi har kunne 
tilbyde dem. Denne gang ville vi dog 
gerne udvide flokken med noget 
kendt, altså en kat hvor vi nogenlun-
de vidste hvad vi fik med, både af 
sind og af génmasse, så vi begynd-
te at lede efter endnu en Europé. 
Det bragte os til Susanne og Claus i 
Jyrak og på vej hjem, var der så ikke 
bare en men to små Européer og så 
lige to små bimser (Hellige Birmaer).
Da vi nu ønskede at skrue gevaldigt 
ned for fiskene og ikke mindst vand-
skift med tilhørende vandregning, 
blev vi hurtigt enige om, at vi ville 
komme til at savne den store sociale 
familie.

Samtidig var vi godt klar over at vo-
res nye lille fertile Europé hun var lidt 
pæn, og da racen er under pres, ville 
vi da lige kigge lidt på det der opdræt 
noget og starte med at besøge en 
katteudstilling, for at tale med nogen.

På diplomopdrætterkursus

Felis Danicas  
diplomopdrætter- 
uddannelse

 � arrangeres af Felis Danicas 
mentorråd

 � består af 4 moduler med af-
sluttende prøve

 � kommer rundt om:  
historie, organisation, regler, 
sundhed, opdræt, genetik, 
kattehold, adfær, udstilling og 
udstillingsregler, samt etik og 
moral

 � når alle 4 moduler er bestå-
et, får opdrætteren ret til at 
anvende Felis Danicas  
diplomopdrætterlogo
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Efter to udstillinger hvor især man-
dens fordomme omkring ”crazy 
catladies” / underlige opdrættere 
var blevet kraftigt udfordret og gjort 
fuldstændigt til skamme, blev vi eni-
ge om at stille op selv og få bedømt 
vores to små nye Européer.
Det gik jo meget godt, så nu er vi i 
gang som udstillere og langsomt får 
vi skabt en ny familie og dannet nye 
netværk blandt de mange ganske 
fornuftige og meget hjælpsomme 
mennesker vi har mødt allerede.

Vores lille pigemis er åbenbart gan-
ske velegnet til at føre racen videre, 
det er blot et spørgsmål om tid, før 
hun havner i et arrangeret ægte-
skab, hvilket nok var den største 
overvejelse vi debatterede herhjem-
me. For hvordan er det lige med de 
der hanner og hunner når man er 
opdrætter?

En fertil hun kan sagtens gå blandt 
kastraterne, men en fertil han er jo 
straks noget helt andet. De kræver 
som regel deres egen separate bolig 
af praktiske årsager, da de både 
kan dele øretæver ud og kan strinte. 
Hos os ville det blive noget rod, da 
vi hurtigt indså, at han i så fald ikke 
ville kunne indgå i familielivet på 
samme vilkår som resten af flokken 
og det passede bare ikke ind i vores 
opfattelse af katten som familiemed-
lem. Det er der mange holdninger til. 
Nogen vil mene det er noget Dis-
neyficeret pjat, mens andre vil mene 
at netop den hankat vil få lov til at 
leve mest naturligt. Det vil vi slet ikke 
gøre os til dommere over og det ene 
er såmænd nok lige så rigtigt som 
det andet. Vi konstaterede bare at 
en flot fertil hankat ikke passede ind i 
vores temperament.

Et kig ind i løbegården - iflg. loven 
skal katte holdes på egen grund

Opdrætterbesøg hos DK Robdrup 
med samtaleemnet på bordet

Ligesom med fiskene, gør vi heller 
ikke noget halvt med kattene, så vi 
blev ret hurtigt enige om, at vi begge 
skulle i gang med Diplomopdrætter 
uddannelsen. Det er en uddannel-
se man kan tage over 4 hele dage, 
hvor hver dag afsluttes med skriftlig 
eksamen. På kurset får man infor-
mationer om alt fra parring, fødsel og 
pleje, til jura, etik og genetik. 

Gør det os så til bedre opdrættere? 
Måske, og vi tager da heller ikke 
uddannelsen for papirets skyld, men 
for at suge viden til os og forhåbent-
ligt også møde flere opdrættere, der 
går ind for vidensdeling, da netop 
vidensdeling er det der gør hobbyer 
spændende og givtige, både for os 
mennesker, men så sandelig også 
for de dyr vi nu engang har valgt at 
påtage os ansvaret for.
Derudover besøger vi andre opdræt-
tere, for at høste erfaringer, dele 
sjove historier, hente inspiration og 
ellers bare hygge os med de mange 
rare mennesker vi møder.

Foredrag er altid en god ting at delta-
ge i og vi har for nylig været til helaf-
tensforedrag om fertilitet, parring og 
fødsel v. dyrlæge Charlotte Jønsson 
arrangeret af Racekatten.

I skrivende stund skal vi snart på 
tredje ud af fire diplomkurser og vo-
res to små stribede tigre er allerede 
i fuld gang med at tage certifikater 
på udstillinger. De to bimser bliver 
hjemme hos resten af flokken, for de 
er kun til nusse og pynt – heraf kæ-
lenavnene Bing & Grøndal. 

Så her på matriklen er alt næsten 
som det plejer at være, bortset fra at 
de internationale fiskeudstillinger og 
hotelophold med hyggeligt samvær 
med ligesindede, nu er erstattet af 
katteudstillinger med ditto.

Udstilling i Birkerød, 2019
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Så er det allerede blevet december 
igen. Julen og ikke mindst et nyt år 
står for døren. At et nyt år banker på, 
giver altid anledning til at reflektere 
lidt over året der er gået.

I frisk erindring er DARAK’s Okto-
ber-fest udstilling i Haslev. En udstil-
ling der trods enorme udfordringer 
forløb fantastisk. En stor tak skal 
lyde til især de dommere der trådte 
til i sidste sekund og til Michael Ro-
bdrup og Annette Preuss som uden 
tøven trådte til og hjalp med at sætte 
op, tage ned igen og ikke mindst 
overtog rollen som chef-steward, 
så vores udstilling kunne forløbe 
perfekt. Det gør mig enormt glad, at 
vi kan hjælpe hinanden på tværs af 
klubberne når det brænder på.
 
Vi oplevede en fantastisk stemning 
i Haslev og så mange glade men-
nesker weekenden igennem og vi 
fornemmer, at udstillerne synes, at 
vores tema-udstillinger er sjove og 
det giver os bestemt lyst til at fort-
sætte med at være kreative og finde 
på nye spændende tiltag.

Cat’chy Images, fotografen som 
vi havde inviteret fra Holland, var 
næsten fuldt booket hele weeken-
den. Vi har fået så mange positive 
tilbagemeldinger at vi har besluttet, 
at invitere hende igen til vores udstil-
ling i Dragør i Marts 2020 og hun har 
allerede sagt ja, så hvis du ikke fik 
taget billeder i Haslev eller måske vil 
have flere billeder, så tøv ikke med 
at melde til vores Marts udstilling.

I Haslev introducerede vi også vores 
nye killingemapper som er lavet 
i samarbejde med Agria. De kan 

hentes gratis i sekretariatet af alle 
medlemmer og bruges til killinge-
købernes papirer, når jeres killinger 
flytter hjemmefra.

Sandra som sad i vores lotteri i 
Haslev havde også travlt weeken-
den igennem og vi havde jo lovet, 
at 20% af overskuddet skulle gå til 
Winnie Kia Winther’s retssag. Derfor 
har vi sendt et bidrag afsted til Win-
nie. Vi vil også gerne opfordre alle 
som er interesseret i hendes sag til 
at kigge her: www.facebook.com/
groups/502868453882077. Der kan 
desuden doneres via Felis Dani-
ca på konto: 5343 - 0000246739. 
Hendes sag er vigtig og principiel for 
alle opdrættere, da det kan få fatale 
konsekvenser for enhver opdrætter 
der ender i en lignende sag. Derfor 
er det vigtigt at vi står sammen nu og 
gør hvad vi kan, for at Winnie vinder 
hendes sag.

Der har også lige været World Show 
2019 i Freiburg, Tyskland. En ver-
densudstilling er ikke nem at stable 
på benene og jeg synes faktisk, at 
tyskerne klarede det ganske godt. 
Desværre blev det ikke til nogle 
danske verdensvindere i år, men vi 
vil gerne ønske alle danskerne stort 
tillykke med deres flotte resultater. 
Stemningen i den danske lejr var i 
top hele weekenden og vi tog hjem 
fyldt med dejlige indtryk og glæder 
os allerede til næste år hvor turen 
går til Milano i Italien.

På FIFe’s generalforsamling 2019 
blev et forslag omkring obligatorisk 
HD røngten af Maine Coon katte 
vedtaget. FIFe har dog nu besluttet 
ikke at gennemføre forslaget. Det vil 
sige at der er på nuværende tids-
punkt ikke er noget krav om obligato-
risk HD røngten. Sker der ændringer 
fremadrettet, vil vi selvfølgelig gøre 
vores bedste for at holde jer informe-
ret om dette.

Det er snart ved at være tid til, at 
hilse et nyt år velkommen og det 
betyder også meget snart general-
forsamlinger, blomster, bier og selv-
følgelig killinger. Vi vil gerne endnu 
engang opfordre alle som har lyst til, 
at give en hånd med på udstillinger 
til at melde sig. Er i interesseret i 
bestyrelsesarbejde og har tid og lyst 

til den slags, så kontakt mig også 
gerne for en snak om dette.

Vi arbejder i bestyrelsen aktivt for 
at DARAK’s medlemmer er tilfredse 
og får nogle medlemsfordele der er 
attraktive og derfor vil jeg lige minde 
jer om vores rabatordning:
Indmelder en opdrætter 5 nye kil-
lingekøbere, får opdrætteren 1 års 
gratis medlemskab i DARAK.
Indmelder opdrætteren 10 killinge-
købere får opdrætteren udover 1 års 
medlemskab af DARAK også et ud-
stillingsbevis til en DARAK udstilling 
(gældende i 1 år).
Det koster kun 50 kr at indmelde 
en ny killingekøber i DARAK, så vi 
håber, at rigtig mange benytter sig 
af muligheden og indmelder deres 
killingekøbere og inviterer dem med 
på en udstilling eller to.

Til slut vil jeg gerne sige tak til vores 
medlemmer, bestyrelsen og samar-
bejdspartnere for et dejligt år der er 
gået og jeg ønsker jer alle, to som 
firbenede en glædelig jul og et fanta-
stisk nytår. Jeg glæder mig til vi ses i 
Dragør i Marts 2020.

Mette Usbeck
Formand, DARAK

Ditte i Heidi kostume
Foto: Laura Fokkema
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SP DK Shadowpaw’s Bastet og hendes steward 
fra Holland Stephan Van Oosterbosch

Foto: Laura Fokkema

Priser 2020:

Hovedmedlem   325 Kr
Husstand   350 Kr
Pensionist   150 Kr
Pensionisthusstand  200 Kr
Killingekøbermedlemskab 50 Kr

DARAK’s bestyrelse

Sæt kryds i kalenderen:

07. & 08.03.2020 – Darak udstilling
Hollænderhallen, Dragør

Se mere på DARAKs hjemmeside  www.
darak.dk

Mød os på facebook:  
Darak – Dansk Racekatte Klub

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

Næstformand  
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +45 26 46 22 82
Email: beata.frohlich@darak.dk

Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
Email: aase.nilsson@darak.dk

Præmiesekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
Email: tanja.petersen@darak.dk

Sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf. +45 22 98 00 33
Email: annette.soendergaard@
darak.dk

Udstillingssekretær, ind- og ud-
land samt Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
Email: helle.sivkjaer@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem
Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf. +45 55 45 30 10
Email: erik.schou@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Bo Varmdorf
Havnsøvej 32
4591 Føllenslev
Tlf. +45 42 73 66 06
Email: bo.varmdorf@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. +45 51 80 03 66
Email: richard.f.remvold@darak.dk

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

Chefsteward  
Mikkel Henriksen
Vestervej 9
7200 Grindsted
Email: chefsteward@darak.dk

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

Der er plads til dig!
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www.jyrak.dk  

Kære medlemmer. 
Snart rinder året ud, og i skrivende 
stund arbejder vi på at blive klar til 
årets sidste udstilling.  Den var 
oprindeligt planlagt til Esbjerg, men 
desværre faldt hallen helt igennem 
ved kontrolbesøg 4 uger inden 
udstillingen på alt for ringe 
faciliteter, især på kørestols-
området. Vi er nødt til at have 
ordentlige adgangsforhold for alle, 
så derfor valgte vi at flytte 
udstillingen til Vamdrup, hvor vi før 
har været og vi ved klaveret spiller.  
 
I september havde vi rigtigt taget 
chancen og valgt at lægge 
udstillingen i den gamle remise på 
Godsbanen i Århus. Det er en 
ganske dyr hal sammenlignet med 
de andre vi plejer at komme i, men 
udover at den er rustik og med 
betongulv, så er faciliteterne iorden, 
ligesom vi havde rigtigt godt ovenlys 
hele weekenden.  Vi var spændte 
på, om der ville komme nogen 
tilskuere...  Men der var ingen grund 
til bekymring. I løbet af weekenden 
væltede der over 800 betalende 
publikummer ind gennem døren og 
så på katte!  Og kasserer Brian 
havde svært ved at holde munden 
helt lige, det blev til lutter tilfredse 
smil hele weekenden.  Det gav lidt 
blod på tanden, og den dyre leje til 
trods overvejer vi at tage 
Godsbanen på kalenderen igen ved 
en anden lejlighed.  

Næste års udstillinger er allerede 
planlagt, og sikkert også en del af 
næste års killinger.  Der er 
registreret et flot antal killinger i 
JYRAK iår, og vores stambogspiger 
har haft travlt. Det er dejligt at se, og 
jeg håber I får held til at få nogle 
nye udstillere og/eller  opdrættere 
ud af de mange nye killingekøbere.   
 
Vi forsøger os i Nørresundby med 
en dobbelt udstilling om lørdagen: I 
den ene hal ren NFO udstilling; i 
den anden alle andre racer. Og om 
søndagen almindelig udstilling for 
alle racer.  I Kolding i marts samme 
koncept, blot med RAG. Vi er rigtigt 
glade for at specialklubberne har 
lyst til at lave nogle spændende 
arrangementer sammen med os.  
Så kom og vær med, hjælp os med 
fortsat at lave gode udstillinger med 
en god stemning, hvor de nye også 
føler sig velkomne :)  
 
I februar er der som altid general-
forsamling, som hos os har lidt 
præg af ”årets familiefest”.  En hel 
dag hvor vi kan snakke kat uden at 
skulle holde øje med hvor langt 
dommeren er kommet! Kom og vær 
med til at forme vores fælles hobby. 
 
I mellemtiden ønskes alle god jul og 
godt nytår.  
                               Susanne 

 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.  
 

Stambogssekretær  
Kategori 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
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 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 
Søndersø, Tlf. 64 89 15   
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
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  
 
 

JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Tanja Trillinggaard 
lmail@kattens-studiekreds.dk 
Tlf. 25 38 89 84  
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-
randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Kommende JYRAK begivenheder 
 

16.-17. november 2020: International udstilling  
i Vamdrup 

11.- 12. januar 2020: International udstilling  
i Nørre Sundby 

22. februar 2020: Ordinær generalforsamling 
23. februar 2020: Felis Danica plenarforsamling 

14.-15. marts 2020: International udstilling i 
Kolding 

 
 

Indkaldelse til 
generalforsamling  

 
 
Der afholdes ordinær general-
forsamling ifølge vedtægterne 
lørdag den 22. februar 2019 kl. 
11.00 i Mejlby Forsamlingshus, 
Hørgaden 13, 8981 Spentrup 
 
Dagsorden offentliggøres på 
jyraks hjemmeside ca. 14 dage 
inden. 
 
Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde se-
nest 15. december 2019.  
 
Vær opmærksom på at jvf. 
vedtægterne skal kontingent 
være betalt i 14 dage før gene-
ralforsamlingsdatoen for at 
man har stemmeret. Der kan 
kun stemmes ved personligt 
fremmøde. 
 
Se mere på bagsiden af årets 
julebrev eller vedtægterne på 
jyrak.dk 
  
Julebrev omdeles på Vamdrup 
udstillingen; resten sendes med 
PostNord og når frem... på et 
tidspunkt, når de synes :)  

 

 
 
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 
 
Stamnavne:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@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  
 
HalplanlægningBrian 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  
5700 Svendborg 
20 64 89 81   
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     
 
Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07  
ingenord@live.dk  

Glimt fra Godsbanen i Århus, september 2019 

Årets JYRAK topkatte 2019 
 
Konkurrenceåret er kalenderåret 2019.  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 2019 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.  
 
Pointskala ses på jyrak.dk; brug formularen der til tilmelding senest den 1. februar 
2020.  Kopi af opnåede resultater sendes herefter med post eller scannes og 
mailes til Kira på topkat@jyrak.dk.  eller Kira Marseen, Østerby Alle 208, 8310 
Tranbjerg  Disse skal ligeledes være fremme senest 1. februar 2020!   
 
Præmieoverrækkelse:   Præmier vil blive overrakt på JYRAKs udstilling i Kolding 
om lørdagen den 14. marts  2020.  
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om lørdagen den 14. marts  2020.  



14

Efteråret går på held og julen står 
snart for døren.

Killingesæsonen har været godt 
i gang, og vi har kunne nyde de 
mange killingebilleder på FB og 
andre sociale medier. Jeg håber, at 
I opdrættere har fortalt jeres killin-
gekøbere om vores forening, og at 
det vil resultere i, at vi får en del nye 
medlemmer. Husk at der er mange 
gode fordele ved at være medlem af 
en katteklub. Det er medlemsforde-
le, som man kan læse mere om på 
hjemmesiden, herunder de mange 
medlemsmøder med emner for både 
for kælekatteejere og opdrættere, 
samt vores sociale arrangement som 
julefrokosten. Alle medlemmer er 
velkomne. Det er en rigtig god måde 
at møde nye mennesker på, hvor vi 
kan få en snak om vores fælles inte-
resse: ”kattene”.

Skulle man en dag få lyst til at 
udstille, men ikke kan overskue at 
komme i gang, så kontakt os ende-
lig. Så hjælper vi jer gerne, man kan 
låne udstyr af klubben, som også er 
behjælpelig på udstillingerne. 

Skulle interessen for at opdræt-
te melde sig, så er der også hjælp 

Formand: 
Pia Børgesen
Tlf.: 24 94 93 20  
formand@racekatten.dk

Kasserer: 
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50  
(hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk

Mød resten af bestyrelsen på:
www.racekatten.dk

Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
stambog@racekatten.dk

Konsulenter:
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff - Tlf.: 25 11 91 62 
(hverdage kl. 19-21) 
helbred@racekatten.dk

Genetik
Jan Krag - Tlf. 26 88 23 84
genetik@racekatten.dk

Adfærd
Michelle Garnier 
adfaerd@racekatten.dk

Ammetjeneste Sjælland: 
Gurli Petersen
Tlf. 58 26 47 79

at hente i klubben. Vi vil gøre vores 
bedste for at klæde jer på til at blive 
de bedste opdrættere. Det hele er 
ikke så vanskeligt, som det måske 
kan virke. Uanset hvilke spørgsmål 
eller problemer man står med, så vil 
vi gøre vores bedste for at hjælpe 
med at løse det.

Desværre er der nogle der falder 
i kløerne på en “Back Yard Breeder 
“ - dem, der siger, de laver ægte ra-
cekatte, men uden stamtavler (som 
er det der definerer en racekat). 

Ulykkeligvis opdager killingekø-
berne det for sent, da de ofte falder 
for de flotte salgstaler - og alle kil-
linger er jo skønne. Ofte starter pro-
blemerne (af en eller anden art) kort 
tid efter, at folk har fået killingerne 
hjem. Så er der ingen hjælp at hente 
nogen steder, når deres ”opdrætte-
re” ikke hjælper dem, eller ignorerer 
dem.

Det er en af forskellene på at 
være opdrætter under en hovedklub 
og være “Back Yard Breeder “.

Vi er, som hovedklub, til for at 
varetage vores medlemmers interes-
ser og hjælpe alle godt på vej. Vi vil 
derfor gå langt for vores medlemmer 
og vores opdrættere har ofte taget 
kurser, deltaget på klubmøder eller 
taget den store opdrættereuddan-
nelse i Felis Danica. For det er vores 
store passion, og vi vil alle det bed-
ste for kattene.

Af og til kan der opstå tvister af 
den ene eller anden art. Derfor er 
det vigtigt, at man altid laver kontrak-
ter, uanset hvor gode venner man 
er, og at det måske kan virke fjollet. 
Så er der ikke nogen tvivl om, hvad 

Vigtige kontakter i Racekatten

 RACEKATTEN - din hoveklub i Felis Danica

man aftalte. Der står i vores regler, at 
alle aftaler skal være skriftlige. Det er 
uanset om man vælger at bruge den 
kontrakt, Felis Danica har udfærdi-
get, eller man selv laver en. 

På vores udstillinger mangler vi 
nye kræfter til at hjælpe til med nogle 
af de mange opgaver, store som 
små. Der er ofte mangel på stewards 
til at assistere dommerne. Vi lader 
ofte nye stewards gå sammen med 
en erfaren steward første gang. Det 
kunne være fantastisk, hvis vi var 
flere til at løfte disse opgaver, så det 
ikke altid er de samme personer, 
der må tage tjansen, hvis der ikke er 
nok, der har meldt sig.

En anden ting jeg ofte tænker på 
er: Jeg håber, at der snart kommer 
nogle flere danske dommerelever. 
P.t. har vi nemlig kun 1 elev, der ikke 
allerede er dommer. Det vil sige, at 
om nogle år, når en del dommere 
måske går på pension, så har vi ikke 
mange dommere at vælge i mellem 
med danske rødder.

Kunne du tænke dig at blive dom-
mer, så vil vi gøre vores bedste for 
at støtte dig. Skriv gerne hvis du vil 
høre om, hvordan man bliver FIFe 
dommer.

Nu lakker året mod enden, og 
mange skal fejre deres første jul 
med deres nye kat. Julen er en 
fantastisk tid - men husk - der lurer 
småfarer for vores kære katte, bl.a. 
smukke juledekorationer med leven-
de lys, de mange juleblomster som 
er giftige for kattene, glaskugler og 
gavebånd! Julepynt, der næsten 
ikke er til at stå for når man er kat, 
men som desværre kan forårsage 
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Møder og arrangementer i Racekatten

               RACEKATTEN - din hoveklub i Felis Danica

www.racekatten.dk

Udstillinger, medlemsmøder og              racefremvisninger

uheldige og alvorlige skader. Så pas 
godt på jeres skønne misser i denne 
herlige juletid.

Vi har nu et år været en del af 
“Min ven Katten”, hvilket vi har været 
glade for. Jeg håber, at vi i den tid 
har fået nogle nye læsere, som ikke 
før har læst vores klubblad “Katte-
magasinet”. Dog skal det ikke være 
nogen hemmelighed, at det er mit 
inderlige håb, at racekattene på et 

tidspunkt igen får deres eget blad. 
Vi må da kunne mønstre et hold, der 
kan stå sammen om at lave os et 
blad i fremtiden.  
Det må være mit juleønske 

De bedste ønsker om en rigtig 
glædelig jul for alle to og firbenede, 
og på glædeligt gensyn i 2020.

Pia Børgesen
Formand

25. januar, 2020, kl. 13.00
Grundlæggende Genetik -  Modul 1
v/ Charly Riis og Jan Krag

Valby Kulturhus, 3. sal 
Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Alle kan være med. Der gives en 
grundig introduktion til genetikens 
grundbegreber. Hvad er DNA, gener 
og kromosomer? Hvad vil det sige 
at en egenskab er dominant eller 
recessiv? Hvad vil det sige, at en kat 
er homozygot for en given egen-
skab?
 
Nedarvning af de forskellige egen-
skaber forklares og demonstreres 
på en letforståelig og underholdende 
måde med farvede papkort:

 � korthår/langhår
 � grundfarverne sort, chokolade og 

cinnamon
 � ikke-fortynding/fortynding
 � agouti/non-agouti (mønster)

For hvert af disse forklares hvad 
egenskaberne går ud på, bl. a. illu-
streret med kattebilleder. Derefter 

Husk at reservere datoen til den 
årlige generalforsamling i  
Racekatten! Indkaldelsen bliver 
sendt ud til medlemmerne på mail 
midt i december 2019.

Racekattens Generalforsamling 
afholdes i:  
 
Valby Kulturhus, Lørdag den 15. 
februar 2020 klokken 14.00.

Generalforsamling 2020

gennemgår vi meget grundigt, hvor-
dan arvegangen er for den enkelte 
egenskab. 

I løbet af aftenen får vi også berørt 
ting som udkrydsningsskemaer, hvor 
vi beregner mulighederne for en 
given parring, og får sat nogle tal på 
hvilke fordelinger af killinger vi kan 
forvente i kuldet. 
Målet er at I, når I går hjem, har en 
grundforståelse for hvordan dis-
se egenskaber nedarves, og kan 
begynde at arbejde med genetikken 
hos jeres egne katte helt uden lan-
ge komplicerede tabeller for muligt 
afkom.

5. marts, 2020, kl. 19.00
Grundlæggende Genetik -  Modul 2
v/ Charly Riis og Jan Krag  

Valby Kulturhus, 5. sal 
Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Mere grundlæggende genetik
Vi tager en hurtig genopfriskning af 
det vi gennemgik på første modul, 
men fortsætter ellers hvor vi slap. 
Der kommer endnu flere farvede 

pap-kort på bordet, og vi vil bl. a. få 
arbejdet med  følgende egenskaber:

 � De forskellige mønstervarianter 
(blotched, makrel, spotted og 
ticked)

 � sølv
 � rød & tortie,
 � hvide katte
 � hvidplettethed og maskegenerne.

I løbet af aftenen bliver I dermed  
endnu dygtigere til at finde ud af, 
hvilke gener jeres egne katte har, 
hvilke killinger I kan få i jeres kuld, og 
hvordan I f. eks. kan lave bestemte 
farver i jeres opdræt.

Racekatten gør meget for at udbrede 
kendskabet til racekatte, så vi delta-
ger i mange arrangementer i løbet af 
året og afholder spændende møder 
med kattene i fokus. 
Følg med på vores hjemmeside og i 
vores Facebook-gruppe, hvor vores 
kommende arrangementer annon-
ceres.

Alle er velkommen på Racekattens 
medlemsmøder.  

Tilmelding kun til:  
workshops@racekatten.dk

Pris:  
Gratis for medlemmer af Racekatten 
- Øvrige 50 kr.

Der kan betales på webshoppen 
eller Mobilepay nr 394120  (husk at 
skrive hvad betalingen vedrører.)
Se mere på vores hjemmeside:  
www.racekatten.dk
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På Felis Danicas katteudstillinger bliver kattene bedømt 
af dommere, som har gennemgået en længerevarende 
uddannelse i præcis de racer, de dømmer.

Kattene håndteres med hensyntagen til deres tempera-
ment og helbred, og dommeren vurderer kattene i forhold 
til den standard, der gælder for hver race:

 � Type: størrelse, proportioner og harmoni
 � Hoved: form, proportioner, profillinje, hage og 

næseparti
 � Øjne: størrelse, form, farve og evt. udtryk
 � Ører: størrelse, form og placering
 � Krop: længde, type (fx elegant, kompakt) 
 � Ben: kraft, længde i forhold til krop og form på poter
 � Pels: farve, mønster, evt. hvid aftegninger,  

længde og pelskvalitet 
 � Kondition: er katten for tyk eller tynd og er den  

velplejet
 � Evt. generelle bemærkninger -  

sød, kærlig, lovende og lignende
Kattene konkurerer indbyrdes inden for race, køn og 
alder:
 

 � Unge katte er opdelt i 2 grupper - killing og ungdyr
 � Voksne katte er opdelt i kastrerede og  

ikke-kastrerede

Voksne katte kan få certifikater, der 
igen kan samles til titler. Kastrerede 
katte har deres egne titler.
Inden for disse grupperinger placeres 
kattene indbyrdes 1-4. Kun nr. 1 kan 
gå videre i konkurrencen om eventu-
elle særlige præmier, så som: 

 � “Best in Variety”      eller endnu bedre:       
 � “Best in Show”

Dommerne lægger altid vægt på, at katten trives på 
dommerbordet, og at bedømmelsen foregår på kattens 
præmisser.

Udstillingerne arrangeres af en af Felis Danicas  
3 hovedklubber eller eventuelt af en specialklub i  
samarbejde med en hovedklub.:

 � Dansk Racekatte Klub
 � Jydsk Racekatte Klub
 � Racekatten

På de fleste udstillinger kan man møde et 
stort antal forskellige racer samt huskatte. 
Der er ialt 49 anerkendte racer i FIFe.

Katteudstilling

Kommende udstillinger 2019 / 2020

Klub Dato Lokation Information

RACEKATTEN 30. november + 
1. december

Albertslund Stadion
Skallerne 14, 
2620 Albertslund

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

JYRAK 11. + 12. januar
Nørre Sundby Idræts  
Center, Lerumbakken 11,  
9400 Nørresundby

International udstilling, 1 certifikat pr. dag 
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

DARAK 7. + 8. marts
Ølstykkehallen 
Tranekærvej 1 
3650 Ølstykke

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.darak.dk

JYRAK 14. + 15. marts
Sydbank Arena  
Ambolten 2-6,  
6000 Kolding

International udstilling, 1 certifikat pr. dag 
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

RACEKATTEN 16. + 17. maj
Birkerød Idrætscenter
Bistrupvej 1
3460 Birkerød

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

JYRAK 13. + 14. juni
FÆNGSLET,  
Fussingsvej 8,  
8700 Horsens

International udstilling, 1 certifikat pr. dag 
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

JYRAK 4. juli
Landsskuepladsen
Kaj Zartows Vej 19
7400 Herning

International udstilling, 1 certifikat
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk


