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repræsenterer én eller flere racer, 
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for råd og vejledning om disse ra-
cer, og finde lister over tilgængeli-
ge killinger inden for racen.
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Så satte sommeren for alvor ind – i 
skrivende stund siger min telefon, 
at der er 32 grader varmt i Rødov-
re. Kattene er smeltede, og for en 
gangs skyld ikke at finde i en sol-
stråle, men i skyggen. Det samme 
er jeg, og personligt glæder jeg mig 
til, at det snart er min tur til at holde 
ferie, så det gode vejr må gerne fort-
sætte 4-5 uger endnu, selvom jeg 
fint kan nøjes med maks. 25 grader!

Det ærgerlige er, at verden stadig er 
i COVID-19’s ’vold’, og at det vi troe-
de ville ske i august – at der blev åb-
net en smule for større forsamlinger 
– er igen taget af tegnebrættet. Vi 
har derfor stadig ingen idé om hvor-
når vi kan få lov til at holde udstillin-
ger mv., men det er jo vilkårene over 
hele linjen i øjeblikket, og vi er bare 
nødt til at følge med og tilpasse os.

Til gengæld har vores stambogs-
fører, Bette, arbejdet virkelig hårdt 
med at registrere alle jeres killin-
ger, titler, importer mv. uden ekstra 
ventetid samtidig med, at vores nye 
system er blevet sat i produktion, at 
der er lavet vejledninger og stam-
bogssekretærerne er blevet ’klædt 
godt på’ til at kunne hjælpe alle jer, 
der lige om lidt skal bruge systemet 
til at søge stamtavler, registrere im-
porter og titler og så videre. Der har 
været adskillige brugere på syste-
met allerede, og de har hjulpet os 
med at finde alle de fejl, som vi ikke 
umiddelbart selv kan teste, fx fejl i 
ems-koder, der kun bruges af enkel-
te racer, og vi håber selvfølgelig de 
har fanget alt undervejs. De forelø-
bige tilbagemeldinger er, at det er let 

at bruge systemet og at vejlednin-
gerne gør det enkelt at finde ud af.

Vi har planlagt 3 onlinemøder, hvor 
systemet præsenteres for jer – bla-
det når ikke at komme ud til jer før 
møderne er afholdt eller næsten er 
afholdt, men de fleste orienterer sig 
nok også via klubbernes hjemmesi-
der og Facebook mv., så I har med 
garanti fundet ud af datoerne uden 
et blad i hånden. Vi glæder os meget 
til at komme helt i gang med det ny 
system, og vi håber selvfølgelig at I 
tager godt imod det!

Vores Topkatte 2019, som skulle 
være præmieret i Skive, har endnu 
engang rykket tid og sted og skal nu 
finde sted i november i forbindelse 
med JYRAKs udstilling i Aarhus. Det 
er klart, at det selvfølgelig er under 
forudsætning af, at vi kan afholde 
præmieringen med god samvittighed 
og efter gældende retningslinjer.

FU har desuden besluttet, at der ikke 
bliver fundet Topkatte for 2020, for 
der har været afholdt så få udstillin-

af Camilla Scharff                 
Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet / Min Ven Katten

ger i forhold til hvad der plejer, og 
visse grupper ville have rigtig svært 
ved at opfylde kravene. I stedet for 
at ændre regler, så de få, der havde 
nået at udstille inden COVID-19 lag-
de gaderne øde, og de endnu færre, 
som måtte kunne nå at udstille i slut-
ningen af året, kunne få en topkat 
efter deltagelse på ganske få udstil-
linger, så vil vi faktisk hellere springe 
2020 over og vende tilbage i 2021. 
Vi ved godt, at nogle synes det er en 
dårlig beslutning, men der er også 
mange som bifalder beslutningen, og 
vi må bare konstatere, at vi ikke kan 
gøre alle tilfredse.

Felis Danicas Opdrætteruddannel-
se, som varetages på bedste vis af 
Mentorrådet, er dog ikke sat på hold 
– der er planlagt afholdelse af de 
moduler, som måtte aflyses i foråret. 
Og når nu Mentorrådet har haft en 
tvungen pause fra uddannelsen, så 
har de til gengæld haft tid til at lægge 
nye, spændende planer, som I nok 
skal få lov til at høre mere om snart.

For nu håber jeg bare, at I alle har 
det godt, og at vi snart kan ses igen 
derude i den virkelige verden, for det 
trænger vi vist til efterhånden. Pas 
på jer selv og kattene så længe!

Mange hilsner
Camilla

Formandsvalg 2021

Ifølge Felis Danicas vedtægter §7 
stk. 2, skal der være formands-
valg hvert andet år i ulige år. 

Kandidater til posten skal opstilles 
efter reglerne i vedtægten, med-
delelse om kandidater skal være 
Felis Danica i hænde senest den 
1. november året før.
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Racepræsentation: 

Maine Coon
Maine Coon katten er en populær 
race og der er en stor population af 
racen. I mange år har Maine Coon 
racen været den race, som har truk-
ket flest stamtavler i Felis Danica. 
Maine Coon katten er kendt som 
”den blide kæmpe” og er en rigtig 
god familiekat.

Udseende
En Maine Coon er en stor og musku-
løs arbejdskat. Hunnerne er for-
holdsmæssigt mindre end hannerne. 
En han vejer normalt mellem 6-9 kg 
og hunnerne 4-7 kg. Selvfølgelig fin-
des der sværvægtere inden for Mai-
ne Coon, men de er sjældne. 

Hovedet på en Maine Coon er me-
dium stort med høje kindben og et 
firkantet omrids af snudepartiet. En 
let kurvet pande og en profil med en 
let konkav skråen samt en fast hage 
i linje med næse og overlæbe. 

Ører skal være store og brede ved 
basen, sat højt på hovedet, med en 
lille udadvendt hældning. Ørene skal 

være placeret med et øres brede 
imellem. Bredden øges let på ældre 
katte. Los-duske (også kaldet tufser) 
er ønskeligt. 

Øjnene skal være store og bredt sat, 
lettere ovale, men dog ikke mandel-
formet. Øjnene er let skråtstillet. 

Kroppen skal være lang og stor i 
størrelse med en fast muskulatur, 
men samtidig i proportion så den 
danner et rektangel. Kroppen skal 
desuden være kraftfuld og bredbry-
stet med en solid knoglebygning, so-
lide ben samt store runde poter, som 
er velbehårede mellem tæerne.

Halen skal være mindst lige så lang 
som kroppen, fra skulderblad til ha-
lerod. Halen skal være bredest ved 
roden og tilspidser med en kraftig og 
flanende pels. 

En Maine Coon har det man kalder 
en semilang pels. Pelsen skal have 
en silkeblød tekstur. Pelsen har ud-
præget fylde, men falder glat og bli-

Af Maine Coon Klubben Danmark -  
Katja Devantier Dysted Nielsen
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ver gradvist længere ned ad ryggen 
og siderne samt lang mavepels. Mai-
ne Coon kattens bagben har også 
en længere og fyldigere pels kaldet 
”bukser”. Underpelsen er blød og fin. 
Det er ønskeligt at Maine Coon kat-
ten har krave.

Der er, som hos andre naturkatte, 
forskel på sommer og vinterpels. Der 
kan også være forskel på pelskvali-
teten på ude- og indekatte. Udekat-
tene får en kraftigere, noget mere 
olieret pels. Selvom pelsen er en na-
turpels, som burde kunne holde sig 
selv, er der dog forskel på konstant 
at leve ude i det fri og have busk og 
krat til at ”rede” pelsen, og til at være 
indendørs. Det kan derfor være 
nødvendigt at rede katten en gang 
imellem, specielt i fældetid, for at 
holde den fri for knuder og løse hår. 
Når man har med en Maine Coon 
at gøre, er det en rigtig god idé at 
tilvænne katten, at blive børstet alle-
rede fra killing. 

Alle farver og mønstre er tilladt, med 
eller uden hvidt, undtagen masker 
og farverne chokolade, cinnamon, 
lilla og fawn.

Temperament
Af temperament får Maien Coon kat-
ten selvfølgelig, på en skala fra 1-10 
point, 10 point! Den er helt speciel 
i sin adfærd. Den er fræk og kan til 
tider være direkte uartig, og som 
killing/ungdyr foregår al gang i løb. 
Maine Coon katten er hurtig, smi-
dig og bevæger sig som en gazelle, 
også selvom den bliver stor og tung. 

Er man interesseret i en Maine 
Coon, må man være klar over, at 
de er med i ALT. Faktisk ligner de 
meget hunde i deres adfærd, og de 
elsker menneskekontakt. De trives 
fint indendørs, men lukkede døre 
tolereres ikke. De kommer fint ud af 
det med andre katteracer, hunde og 
sandelig også med kaniner og andre 
slags kæledyr. Et andet særpræg for 
Maine Coon kattene, er at de sidder 
og skraber på gulvet, eller slår med 
poten i deres vandskål, før de drik-
ker. Denne adfærd menes at være et 
levn fra deres oprindelse som natur-
kat i de kolde egne af Nord Ameri-
ka, idet de i naturen måtte slå hul 
på isen i søerne, for at kunne drikke 

eller fange fisk. Mange ejere oplever 
desuden, at deres Maine Coon tager 
maden med poterne og spiser.

En Maine Coon kan sagtens være 
indekat og kan trives fint i lejlighed. 
En Maine Coon kan trænes til at gå i 
snor. Nogle kræver lidt mere træning 
end andre, men med tålmodighed, 
skal det nok lykkes og så kan man 
gå tur med sin kat.

De fleste Maine Coon katte er gode 
til børn. De er ikke blege for at del-
tage både i dukke leg og racerbane. 
Maine Coon katten er også kendt 
som den blide kæmpe, dette er også 
med til at gøre Maine Coon til en rig-
tig god familiekat.

Racens oprindelse
Som med alle andre naturkatte kan 
man kun gisne om, hvordan Maine 
Coon katten er opstået. Der findes 
mange legender herom. 

En er, at Maine Coon katten er pro-
duktet af blandingen mellem en hus-
kat og en vaskebjørn (raccoon). Det-
te er selvfølgelig genetisk umuligt.

En anden version, den mest ro-
mantiske, er at en søfarer ved navn 
Samuel Clough skulle smugle Marie 
Antoinette fra Frankrig til Wiscas-

set i USA. Hun blev som bekendt 
halshugget i stedet for, men Kaptajn 
Clough fik hendes ejendele med sig 
til USA og deriblandt var der 6 lang-
hårskatte. Disse skulle så have lagt 
grunden til Maine Coon katten.

En tredje version handler om en sø-
farer ved navn Coon, som siges at 
have bragt Angora og Perserkatte 
med sig hjem til USA’s østkyst, hvor-
efter der begyndte at dukke lang-
hårskillinger op i mange af de kuld 
som blev født. Disse katte blev kaldt 
Coon’s katte, og siden hen Maine 
Coon katte.
Sandheden er nok snarere, at Maine 
Coon katten er skabt ved blanding af 
flere forskellige typer langhårskatte, 
som Maine’s søfarer bragte med sig 
hjem. Maine Coon katten er gan-
ske enkelt endnu et bevis på, at den 
der er bedst egnet, overlever. Maine 
Coon katten er en arbejdskat, rustet 
til at klare sig selv i barske omgivel-
ser.

Rent udstillingsmæssigt var Mai-
ne Coon katten populær allerede i 
1800-tallet. I 1878 kunne man på en 
udstilling i Boston se en halv snes 
af racen. I 1895 i Madison Square 
Garden, var det en Maine Coon, der 
blev Best In Show.
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I begyndelsen af 1920’erne for-
svandt racen fra de amerikanske ud-
stillinger, fordi Perser katten og an-
dre eksotiske katte, bragt til USA fra 
blandt andet Europa, i mellemtiden 
var blevet mere interessante.

I 1959 blev racen erklæret for uddød 
og i 1973 skrev i avis simpelthen, 
at racen slet ikke eksisterende. Det 
gjorde den i høj grad og takket være 
stædige opdrætters tro på sagen, 
blev The Maine Coon Breeders and 

Fanciers Association (MCBFA) stiftet 
i 1968. Herefter tog alle de ameri-
kanske klubben Maine Coon katten 
ind i varmen igen, dvs. til godkendel-
se, registrering og med ret til titler.

I USA findes der flere standarder 
for Maine Coon katten, dette gør sig 
også gældende i Danmark. Det er 
derfor ikke noget at sige til, at man 
let bliver forvirret over den store 
spredning i udseendet. Standar-
den er næsten ens, men på enkelte 

punkter, er de dog så forskellige, at 
de resulterer i forskelligt udseende. 
Amerikanerne siger selv, at de net-
op ønsker Maine Coon standarden 
skrevet, så der er plads til forskellig-
hed, for i naturen er der stor variation 
i udseendet. Men de grundlæggen-
de ting skal være til stede, såsom 
størrelse, længde på hoved og krop 
samt pelskvalitet. 

FIFé (Fédération International Féli-
ne) som Felis Danica er medlem af, 
godkendte i maj 1993 en ny stan-
dard, som er blevet til i samarbejde 
mellem Danmark, Holland og Tysk-
land. Denne standard trådte i kraft 
pr. 1. januar 1994. Efterfølgende har 
der været mindre ændringer i formu-
leringen af standarden.

I staten Maine er Maine Coon racen 
blevet erklæret for statskat, og den 
regnes bestemt for at være et nati-
onalt klenodie, som fremhæves ved 
enhver given lejlighed. 

Sundhed
Generelt er Maine Coon katten en 
sund og robust race, men som alle 
andre katteracer kan de også blive 
syge. En Maine Coon har ikke en 
kortere levetid trods sin størrelse, de 
kan snildt blive 15 år og ældre. Dette 
skal man have med i sin overvejelse 
når man anskaffer sig en kat. 

I forhold til avl, er det en god idé at 
teste for forskellige arvelige sygdom-
me. De sygdomme det anbefales 
opdrættere at teste deres avlskatte 
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for, inden de tages i brug i den frem-
tidige avl er følgende:

 � PK-Def (Pyruvate Kinase Defi-
ciency), arvelig form for anæmi, 
dvs. en sygdom i blodet.  
(DNA-test)

 � SMA (Spinal Musculær Atrophy) 
en form for muskelsvind.  
(DNA-test)

 � HCM (Hypertrofisk Kardio Myopa-
ti) arvelig hjertelidelse.  
Der testes enten med ultralyd 
og eller DNA test for varianten 
MyBPC3. At katten ikke har vari-
anten MyBPC3 giver ikke garanti 
for at en kat ikke kan have eller vil 
udvikle HCM, da arvegangen er 
kompleks. DNA testen kan derfor 
ikke stå alene men bør bruges 
sammen med ultralydsscanning. 

 � HD (Hofteledsdysplasi)  
(undersøges via røntgen)

 � Patelle luxation (løse knæled)  
(undersøges via røntgen)  
 
Arvegangen for HD og PL er ikke 
kendt til fulde.

Da ovenstående sygdomme er al-
vorlige er det vigtigt at alle opdræt-
tere er opmærksomme på dem. Det 
er heldigvis meget sjældent at der 
forekommer katte med overstående 
sygdomme i registrerede opdræt, da 
der er kontrol med avlskattene.

Alt i alt er en Maine Coon, en stor, blid, social, sund, glad og en anelse klod-
set race. ”Klassens klovn” er nok meget beskrivende.
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De fleste af os har oplevet, hvor dej-
ligt berigende det er, at leve sammen 
med en ældre kat. Uanset hvor her-
lig og sjov killingen er, hvor afslappet 
og ukompliceret den voksne kat er, 
så er livet sammen med en ældre/
gammel kat den mest intensive fase 
af kattelivet. Den har lært ”livet” at 
kende, den har høstet alle de erfarin-
ger, der kan høstes, den har karis-
ma, og det er en del af baggrunden 
for, at det er den mest intense og 
berigende periode sammen med en 
kat. Her er båndene mellem kat og 
menneske virkelig nære og stærke. 

Desværre er alder er en uundgåelig 
fremadskridende proces. Ældning 
defineres som ”en kompleks biolo-
gisk proces, der resulterer i en pro-
gressiv reduktion i individets evne til 
at opretholde homeostase (ligevægt 
i alle livsprocesser) under intern fysi-
ologisk stres og under stres fra om-
givelserne. Det nedsætter individets 
levedygtighed og øger dets sårbar-
hed, således at det er mere udsat for 
infektioner og anden sygdom”. Men 
ældning er ikke en sygdom i sig selv, 
og der er mange faktorer – herun-
der især genetiske faktorer, sygdom, 
stres, manglende motion, miljøfakto-
rer og dårligt foder – der har indfly-
delse på, hvor hurtigt ældningspro-
cesserne skrider frem. 

Katte regnes for seniorer i 8-10 års 
alderen og gamle når de er 11-13 år. 
Det er meget individuelt hvornår æld-
ningsprocesserne for alvor sætter 
ind, og hvor hurtigt de skrider frem. 
Lad os først se på hvad der faktisk 
sker med organismen, når en kat 
kommer op i årene, dernæst skal jeg 
komme lidt ind på, hvad vi hver især 
kan gøre for at bevare sundhed og 
livskvalitet. Stofskifte  Stofskiftet fal-
der, og det samme gælder aktivitets-
niveauet, den gamle kat er mindre 
aktiv end en yngre kat. Det betyder 
at behovet for foder også falder. Un-
dersøgelser har vist, at ældre katte 
har brug for 30-40 % færre kalorier 

end yngre katte. Det understreger 
vigtigheden af at fokusere på foderet 
og sikre sig, at det imødekommer 
de ændrede behov. Overvægt øger 
risikoen for sukkersyge, hjerte-kreds-
løbssygdomme, gigt/slidgigt mm. 

Immunsystem
Immunforsvaret svækkes, og det 
øger risikoen for infektioner, svulster 
og sygdomme der udspringer af det 
svækkede immunsystem. 

Hud
Huden bliver mindre smidig og mi-
ster sin elasticitet. På grund af atrofi 
af pigmentceller i hårsækkene duk-
ker der hvide hår frem. Den natur-
lige produktion af fedt fra hudens 
kirtler nedsættes, og fedtets konsi-
stens ændres i retning af en mere 
voksagtig, hvilket bevirker at hårene 
ikke bliver dækket/indsmurt i fedt i 
tilstrækkeligt omfang. Det betyder at 
pelsen kan blive tør, skællende, mat, 
glansløs og der kan optræde områ-
der med hårtab/manglende hår. For-
tykket og evt. forvokset hud kan ses 
på snude og trædepuder. Neglene 
bliver mere sprøde. 

Mundhule
Tandproblemer optræder hyppigt. 
Der ses tandsten efterfulgt af fortyk-
kelse i tandkødet eller paradentose 
med blottelse af tandhalsen og sene-
re løse tænder. Svulster i mundhulen 
forekommer – omend ikke så ofte. 
Der er som regel tale om såkaldte 
pladecellekarcinomer, som er sær-
deles ondartet. 

Mave-tarmkanal
Optagelse af næringsstoffer fra 
tyndtarmen nedsættes med stigen-
de alder på grund af, at de såkaldte 
tarmtrævler bliver kortere og bredere 
ved basis, hvilket betyder at tarmens 
samlede overflade formindskes og 
produktionen af fordøjelsesenzymer 
nedsættes. Tyktarmens motilitet (de 
bevægelser i tarmen, der fører ind-
holdet videre mod endetarmen) kan 

svækkes, og det medfører forstop-
pelse i større eller mindre grad. 

Lever og bugspytkirtel
Leveren, der har en mangesidet 
funktion, spiller bl.a. en væsent-
lig rolle i forbindelse med stofskif-
tet, den sørger for neutralisering af 
diverse giftige stoffer, producerer 
stoffer der er nødvendige i forbindel-
se med koagulation (blodets størk-
ning), opretholdelse af immunsyste-
met og meget mere. Galden spiller 
en væsentlig rolle ved forarbejdning 
af føden. Antallet af leverceller falder 
hos den gamle, og der aflejres fedt 
og arvæv i leveren. Det betyder at 
samtlige funktioner svækkes mere 
eller mindre, og det kan bl.a. med-
føre gulsot, bugvattersot (vand i bu-
gen) nedsat størkningsevne i blodet, 
sygdomme i hjernen og huden m.v. 
Bugspytkirtlen producerer fordøjel-
sesenzymer, som er nødvendige i 
forbindelse med optagelser af næ-
ringsstoffer. Nedsat funktion af lever 
og bugspytkirtel medfører nedsat 
fordøjelse og mangelfuld optagelse 
af næringsstofferne i maden. 

Hjerte-karsystem
Hjerte-karsystemet svækkes bl.a. på 
grund af lidelse i hjerteklapper eller 
hjertemuskel. Det medfører, at hjer-
tets ydeevne nedsættes, blodcirkula-
tionen svækkes og kattens aktivitets-
niveau falder. 

Nyrer
Nyrerne bliver mindre, blodgen-
nemstrømningen falder, og det øger 
risikoen for nedsat nyrefunktion og 
begyndende nyresvigt. Desuden ses 
ofte betændelse i urinvejene samt 
svulster. Disse tilstande medfører 
først og fremmest nedsat appetit 
samt øget tørst og urinering. 

Lunger
Lungevævet bliver mindre elastisk 
og der indlejres arvæv. Lungernes 
kapacitet falder, den slim, der helt 
normalt dannes i bronkier for at op-

Den gamle kat af fagdyrlæge Knud Dahlgaard 
bragt første gang i KM2-2009
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fange støv og snavs – bliver mere 
tyktflydende og den mekanisme som 
skal føre slimen op mod struben 
svækkes. Det betyder at ældre katte 
hurtigere bliver forpustet pga. mindre 
kapacitet, de hoster mere og har ofte 
vejrtrækningsbesvær i større eller 
mindre grad. 

Skelet og mukulatur
Musklerne bliver tyndere og svagere, 
knoglerne bliver mere porøse og tyn-
de, og leddene bliver langsomt mere 
løse og ustabile. Degenerativ led 
sygdom (ledegigt) forekommer ret 
ofte hos ældre katte – ikke mindste 
i forbindelse med hofteledsdysplasi 
– og viser sig i form af stivhed efter 
hvile, problemer med at springe op 
og halthed i varierende grad. 

Hormonproducerende organer
Generelt set falder hormonproduk-
tionen i alle disse organer, men da 
de fra starten har betydelig over-
kapacitet vil den nedsatte hormon-
produktion kun sjældent medføre 
mangelsymptomer. Men ældre katte 
rammes ofte af hypertyreoidisme 
(øget produktion af skjoldbruskkirtel-
hormon på grund af godartet knude 
i skjoldbruskkirtlen) og sukkersyge. 
Disse sygdomme viser sig ved vægt-
tab på trods af øget appetit og øget 
aktivitet. Ved sukkersyge ses især 
øget tørst, øget urinering og vægt-
tab. 

Hjernen
Hjernen ældes, hvilket medfører 
tegn på senilitet, fx at katten går for-
målsløst rundt og rundt, den kan ikke 
rigtigt finde ud af at spise og det kni-
ber med at genkende kendte ting og 
personer. Men det første og almin-
deligste tegn på senilitet er urenlig-
hed og dernæst såkaldt cognitive 
dysfunktion fx ændring i søvn/vågen 
cyklus. 

Hvad kan vi gøre?
Det er faktisk muligt at gøre en ræk-
ke fornuftige ting for at give katten et 
godt liv som senior. Tiltagene går ud 
på at pleje den så godt som muligt. 
Undersøge den grundigt med jævne 
mellemrum, så eventuel infektion, 
knuder, sår mv. bliver opdaget i tide 
og behandlet, så vi undgår, at det bli-
ver et problem for katten. 

Pasning og pleje
Din kat har måske behov for hjælp til 
at holde pelsen - det kan knibe med 
at komme rundt over det hele, når de 
kommer op i årene. Kig efter totter 
bag ørerne i armhuler og på undersi-
den af maven, og vær opmærksom 
på pelsen bagerst på ryggen, mange 
ældre katte har vært ved at nå helt 
bagud. Hvis pelsen er meget tør og 
mat, har den måske behov for tilskud 
af fiskeolie, behandling med balsam 
eller vask i specialshampoo. Hold 
øje med neglene, og sørg for at få 
dem klippet, hvis de bliver for lange 
og katten hænger fast i gulvtæppet. 
Rens øjne og ører efter behov – hvis 
det overhovedet er nødvendigt. Det 
kan forekomme at være små ting, 
men de vil tilsammen medvirke til at 
give katten velvære og bedre livs-
kvalitet. 

Tandhygiejne
Sunde tænder er en væsentlig for-
udsætning for et godt katte helbred. 
Hvis der er tandsten, vil det påvirke 
tandkødet og give betændelse og 
desuden paradentose, som i sidste 
ende medfører, at tanden løsnes og 
mistes. Derudover er paradentose 
at betragte som et åbent sår, hvor 
bakterier har fri adgang til de under-
liggende vævslag og blodkar. De kan 
så føres med blodet til de øvrige or-
ganer – fx lever nyrer, lunger, hjerte 
m.fl. – hvor de slår sig ned og giver 
betændelse. Det er derfor en rigtig 
god ide at pleje tænderne så godt 
som muligt, gerne med tandbørst-
ning (jeg ved godt at det som regel 
er meget svært!) Eller giv katten 
noget at tygge på fx Hills Prescrip-
tion Diet t/d eller dental sticks, som 
findes i mange varianter. Hvis der 
er tandsten og/eller løse tænder bør 
katten gennemgå en tandbehandling 
med udtrækning af evt. løse tænder 
samt rensning og polering af tænder-
ne med ultralyd og pimpsten, samt 
have behandling med antibiotika hvis 
det er påkrævet. 

Ikke bare udseendet  
ændrer sig med alderen

... artiklen fortsættes på side 16
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Kære medlemmer

Det er meget anderledes, at sidde 
her og skrive leder, velvidende, at der 
heller ikke skal afholdes nogen ud-
stilling i august. Vi havde glædet os 
rigtig meget og selvfølgelig håbet på, 
at covid-19 restriktionerne var lempet 
tilstrækkeligt til, at vi kunne afholde 
udstilling forsvarligt. Men da dagen 
kom, hvor vi - af hensyn til planlæg-
ningen - skulle træffe den endelige 
beslutning, var det ikke realistisk at vi 
kunne gennemføre en udstilling med 
et ordentligt antal katte, udstillere, 
dommere fra hele Europa og publi-
kum, desværre. I stedet satser vi på, 
at vores november udstilling kan af-
holdes, måske i et lidt alternativt for-
mat. Vi i bestyrelsen vil i hverttilfælde 
gøre alt vi kan, for at det sker og vi 
håber, at i vil tage eventuelle ændrin-
ger positivt.

Jeg glæder mig rigtig meget over, at 
der stadig er en stor efterspørgsel 
på racekatte killinger. Det er en po-
sitiv udvikling og jeg håber, at vores 
arbejde med at informere og oplyse 
om fordelene ved at købe racekatte, 
fortsat udvikler sig så fint som det gør 
ligenu. Det gavner udbredelsen af ra-
cekatte i Danmark.

Vi har også flere pilotbrugere i gang 
med, at teste det nye stamtavlesy-
stem, som ser ud til at virke super 
godt. Når det er gennemtestet og fun-
gerer upåklageligt, så skal i nok høre 
mere herom.

Hvis I har ledige killinger, så benyt jer 
endelig af DARAK’s killingeliste på 
DARAK’s hjemmeside: www.darak.
dk. Husk også, at I kan melde jeres 
killingekøbere ind i DARAK til en rig-
tig fordelagtig pris og på den måde 
give jeres killingekøbere adgang til at 
prøve, at udstille og blive en del af vo-
res fællesskab. Har I brug for hjælp til 
at melde killingekøbere ind, så skriv 
gerne til Tanja på tanja.petersen@
darak.dk.

Husk også, at I altid kan finde den 
nyeste standard kontrakt for salg af 
katte og killinger på Felis Danica’s 
hjemmeside sammen med en pas-
ningsvejledning til katte. Begge dele 
ligger under www.felisdanica.dk -> 
Opdræt -> Downloads.

Skulle du få brug for hjælp, så har DA-
RAK nogle yderst kompetente konsu-
lenter. Charly Riis & Jan Krag, vores 
genetik konsulenter er gerne behjæl-

pelige med alle former for genetiske 
spørgsmål. Charlotte Jønsson, vores 
sygdomskonsulent er ligeledes al-
tid klar til, at bistå dig som medlem, 
med råd og vejledning i forhold til dit 
opdræt, dine katte osv. Kontaktinfo 
til vores konsulenter kan findes på 
www.darak.dk. Benyt jer endelig af 
dem, hvis i har behov for lidt råd eller 
vejledning.

Som situationen har udviklet sig i år, 
hvor vi har måtte aflyse en stor del af 
de danske udstillinger pga. covid-19, 
så har Felis Danica besluttet, at der i 
2020 ikke bliver nogle topkatte kon-
kurrence. Det betyder også, at DA-
RAK i stedet for, får lov til at fejre Fe-
lis Danica topkatte for 2021 på vores 
udstilling i marts 2022 og det glæder 
vi os til.

I 2021 skal I dog ikke snydes for fest-
ligheder. DARAK har nemlig 90 års 
fødselsdag og det har vi tænkt os at 
fejre med manér på vores udstilling i 
marts 2021. Vi er allerede i gang med 
forberedelserne og vi håber, at I alle 
har lyst til, at komme og fejre med os.

Skal din kat være den næste forside-
kat på DARAK’s hjemmeside? Eller 

Priser 2020
Hovedmedlem   325 Kr
Husstand   350 Kr
Pensionist   150 Kr
Pensionisthusstand  200 Kr
Killingekøbermedlemskab   50 Kr 

Meld dig ind på www.darak.dk

Sæt kryds i kalenderen:

07. & 08. november 2020
Darak udstilling, Strøby Hallerne, Strøby 
Der åbnes for tilmelding d. 07. August 2020 

Se mere på DARAKs hjemmeside   
www.darak.dk og mød os på facebook:   
Darak – Dansk Racekatte Klub

En kurv fuld lækre Ragdoll killinger.  
Foto: Tina Birkendorf

PR DK Silverleaf’s Batman, Norsk Skov-
kat. Foto: Sandra Heilskov Skonning
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DARAK’s bestyrelse

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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Tina Birkendorf
Rugvangen 26
4060 Kirke Såby
Tlf. +45 26 29 62 65
Email: tina.birkendorf@darak.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Sandra Heilskov Skonning
Viadukten 5
4894 Øster Ulslev 
Tlf. +45 30 49 47 45
Email: sandra.heilskov.skonning@
darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Corfitzen
Møllemarksvej 69
4681 Herfølge 
Tlf. +45 41 26 36 10
Email: marianne.corfitzen@darak.dk 

Suppleant
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk

Suppleant
Julie Nielsen
Hvidovre Alle 37
2650 Hvidovre
Tlf. +45 25 12 46 73
Email:julie.nielsen@darak.dk

Uden for bestyrelsen

Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 25 88 44 33 
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

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

Chefsteward  
Annette Preuss
Kohavevej 17
4700 Næstved
Email: chefsteward@darak.dk

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

har du nogle rigtig gode billeder af din 
race, som vi må bruge til vores race-
præsentationer eller i andre medier? 
Så send gerne dine billeder i god kva-
litet til webmaster@darak.dk.

Jeg håber, at I alle nyder sommeren 
og får et fantastisk efterår. Slutteligt 
vil jeg opfordre jer alle til, at følge 
os på Facebook og skriv endelig til 
bestyrelsen, hvis I har idéer til med-
lemsmøder eller andre aktiviteter 
som I mener medlemmerne i DARAK 
ville synes om. Jeg håber vi alle ses i 
Strøby i november.

Mette Usbeck
Formand for Darak

DARAK ønsker alle et 
smukt efterår!

Rico Erta Alle*PL, JW, Abyssinier. 
Foto: Sandra Heilskov Skonning

Ritual Nekonomicon*PL, Ragdoll. 
Foto: Tina Birkendorf
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www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
Så gik den sommer, og jeg håber I 
har nydt den med killinger, fremfor 
at trave hvileløst rundt under 
diverse karantæner. Det har 
bestemt ikke været en let sommer, 
selv om vi bor et godt sted hvor vi 
alle har tag over hovedet. 
 
I skrivende stund er vi nogenlunde 
klar med Skive udstillingen version 
2; velvidende at der kan ske mange 
ændringer i betingelserne inden vi 
når til Vestjylland!  Som så mange 
andre havde vi en fast forventing 
om at pr. 1. august blev 
forsamlingsreglerne sat op til 200 
personer. Vi havde indrettet os med 
to ikke-forbundne haller til hver sin 
udstilling for hhv. kategori 1 og 2, 
samt 3, 4 og huskat.  Det kunne fint 
gå, max 160 katte pr. Hal.  Men så 
let skulle det ikke være. Endnu 
engang fik vi smidt en gren i hjulet 
og har måttet indrette os på stram 
og ufleksibel styring, så vi i det 
mindste KAN afholde udstilling. Vi 
forbliver i de 2 haller. Men max. 
antallet er sat helt ned til 110 katte 
pr. Hal.  Udstillerne må max møde 
frem med 2 personer pr. husstand. 
Det har vi heldigvis mødt rigtig 
megen forståelse for, og tak for det.   
 
Vi ville allerhest bare fylde en stor 
hal med 800 katte, 2000 
publikummer og 20 store og 
spændende stande! Men det bliver 

ikke lige nu, at vi kan afholde den 
slags arrangementer.  
 
I november.... Ja, hvem kan vide 
hvad vi stiller op til november? Vi 
må se i øjnene at i øjeblikket 
arbejder vi med usikre deadlines og 
krav der kontinuerligt ændres. Så 
lad os fastholde at vi planlægger at 
holde udstilling igen i slutningen af 
november i Århus området. Og de 
nærmere omstændigheder må vi så 
se på, når vi kommer længere hen 
på tiden. Vi bruger meget JYRAKs 
INFO gruppe på Facebook til hurtig 
formidling af information, fordi det er 
en god måde at nå flest mulige på. 
Medlemsmail når jo kun vores egne 
medlemmer, men netop udstillinger 
er der jo mange andre der også er 
interesserede i at få informationer 
om.  Så hvis ikke du allerede har 
tilmeldt dig gruppen, så overvej om 
det kunne være noget for dig. 
 
Der er jo bogstaveligt talt ikke 
meget at skrive hjem om efter en 
sommer som denne. Men vi har ikke 
ligget helt uvirksomme hen. Vi har 
bl.a. brugt tiden på at skifte 
containeren ud og solgt den gamle. 
Den nye er flot folieret, og vi glæder 
os rigtigt meget til at se den køre 
rundt på landevejene derude, i 
første runde på vej til Skive. 
 
Vi har også udvidet vores 
lagerkapacitet. Vi har i mange år 

haft et stort rum til diverse materiel i 
Kolding. Vi har udvidet med et rum i 
Horsens, hvor vi opbevarer de bure 
og burbunde, som studiekredsene 
og Plantorama kan låne til 
arrangementer. 
 
Vi har samme sted fået et rum til 
Felis Danicas arkiv. Det fik vi flyttet 
fra et alt for lille rum i Århus til et fint 
og passende lige ved siden af 
JYRAK rummet. Så gik der tid med 
det :) 
 
Ugen efter Skive udstillingen er der 
atter fremvisning i Plantorama. Der 
er jo god plads i de store butikker, 
og der forsøges kørt stort set som vi 
plejer. Mere info om tilmelding osv. 
på modstående side. Der en af 
praktiske årsager lidt justering af 
tovholderlisten denne gang, så kig 
om du evt. skal henvende dig til en 
anden end ddu plejer. 
 
Jeg håber vi snart nærmer os en 
form for normalitet. Vi prøver at 
starte i Skive igen, og så håber jeg 
vi kan ses under lidt mere frie 
forhold igen senere på året. 
 
Pas som altid godt på jer selv og 
hinanden; og ikke mindst jeres 
katte :)  Vi ses et sted derude, lige 
pludselig igen :)  
                               Susanne 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå 
kasserer@jyrak.dk  - 4099 9584   
Alle betalinger til JYRAK kan foretages 
på hjemmesiden med Mobilepay eller 
plastickort. 
  
Anvender du homebanking: 5343 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for alle service-
ydelser: Udstillinger, stamtavler osv.  
 
 
Stambogssekretær  
Kategori 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Linde Alle 9, 6040 Egtved  
stambog1-2@jyrak.dk  -  4099 9579   

Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
stambog3-4@jyrak.dk  -  4099 9578 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270,  
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@jyrak.dk  -  5180 5696  
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup, Tlf. 2066 0119  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 5620 Glams-
bjerg, 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;  men altid nemmest på 
formand@jyrak.dk  
 
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Ny kredsleder på vej 
formand@jyrak.dk indtil videre 
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Kommende JYRAK begivenheder 
 

5.-6. september 2020: International udstilling i Skive 
13. september 2020: Dyrenes Dag i Plantorama 

21.-22. november 2020: International udstilling i Århus 
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 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå 
kasserer@jyrak.dk  - 4099 9584   
Alle betalinger til JYRAK kan foretages 
på hjemmesiden med Mobilepay eller 
plastickort. 
  
Anvender du homebanking: 5343 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for alle service-
ydelser: Udstillinger, stamtavler osv.  
 
 
Stambogssekretær  
Kategori 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Linde Alle 9, 6040 Egtved  
stambog1-2@jyrak.dk  -  4099 9579   

Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
stambog3-4@jyrak.dk  -  4099 9578 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270,  
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@jyrak.dk  -  5180 5696  
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup, Tlf. 2066 0119  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 5620 Glams-
bjerg, 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;  men altid nemmest på 
formand@jyrak.dk  
 
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Ny kredsleder på vej 
formand@jyrak.dk indtil videre 
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Kommende JYRAK begivenheder 
 

5.-6. september 2020: International udstilling i Skive 
13. september 2020: Dyrenes Dag i Plantorama 

21.-22. november 2020: International udstilling i Århus 
  

 
 
 
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 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Stakrogevej 19 
7330 Brande 
28 72 05 58 
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, kasserer 
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  
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 
Virringvej 28, Moeskær 
8960 Randers SØ  
24 82 59 51 
rene@jyrak.dk 
 
Standansvarlig, chef steward 
Flemming Vorbeck 
Svalevej 34 
6600 Vejen 
flemming@jyrak.dk 
22 71 53 69  
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk 
40 50 05 90 
 
******************** 
 
Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07  
ingenord@live.dk  
 

I maj 
knoklede vi 
på med den 

nye 
container. Vi 

glæder 
meget os til 
at vise jer 
den første 

gang i 
Skive :)  

Er den ikke 
FLOT? 

Søndag den 13. september 2020 afholdes der Kattens Dag i Plantorama. 
JYRAK er med igen og du inviteres til at være med.   
Det er en fremvisning af racekatte og der vil være rig mulighed for at vise 
publikum hvorfor netop din race er skøn samt fortælle om kattens pleje. 
Fremvisningen er for alle gyldige medlemmer af en af hovedklubberne 
under Felis Danica: JYRAK, DARAK og Racekatten. 
JYRAK sørger for at der er udstillingsbure og Plantorama sørger for 
forplejning. Da det er en fremvisning, er det ikke tilladt at bruge sturdi. 
Husk at vi følger Felis Danicas regler, katten skal være min. 4 mdr. 
gammel og være vaccineret senest 14 dage før fremvisningen. 
Kunne du tænke dig at være med, så skriv til tovholderen i den butik du vil 
deltage i. 
Vel mødt i Plantorama. 
 
Aalborg: Lone Thomsen - lth1408@gmail.com 
Viborg: Karen Jaquet - ragdoll@dkjaquet.dk 
Randers: Lisbeth Jørgensen - kreds-le@kattekreds-randers.dk 
Egå: Nethe Kaas Pedersen - Agnethe.pedersen.np@gmail.com 
Horsens: Tina Pedersen - tina@jyrak.dk 
Vejle:  Lailah Andersen - lailahandersen@gmail.com 
Sønderborg: Marianne Hindkjær - m.l.hindkjaer@stofanet.dk 
Odense: Rikke Thingholm - rikkethingholm@hotmail.com 
Vallensbæk: Camilla Baird - dkkorat@yahoo.dk 
Hillerød: Anette Kampf - anette@jyrak.dk 
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Kære læsere

I skrivende stund skulle det være 
– sommer, sol og ferie! 

Kalenderen siger, at det er som-
mer, men solen har været noget 
genert i år og holdt sig lidt rigeligt 
tilbage.

Sommerens kommen har kunnet 
ses på bestillinger af killinger, for der 
har virkelig været rift om de nyfødte 
killinger denne sommer. Jeg tror, at 
de fleste opdrættere har haft utalli-
ge efterspørgsler på killinger, og har 
måske endda oprettet ventelister. 

Jeg håber ikke, at det blot har væ-
ret en dille, fordi folk har haft for me-
gen tid på grund af Coronakrisen og 
efterfølgende fortryder deres valg af 
kæledyr, når Danmark og resten af 
verden en dag vender tilbage til helt 
normal hverdag. Så står vi pludselig 
med et problem, nemlig at folk skal 
have omplaceret deres katte. Jeg 
vælger at tro, at folk netop har haft 
god tid til at få det kæledyr hjem, de 
længe har drømt om, og nu har haft 
tid og overskud til at tage imod det 
nye familiemedlem.

Nogle opdrættere har fået lov til 
at prøve det nye stamtavlesystem 

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

af og har fået stamtavler med nyt 
layout. Jeg har selv prøvet systemet, 
og med et par små begynderfejl, så 
må jeg sige - hold da op - hvor er det 
nemt at søge stamtavler! Systemet 
byder på mange fine finesser. Tom-
mel op for det nye system!

Klubben Racekatten har afholdt 
6 virtuelle møder. Det har været en 
stor succes med deltagere fra Sjæl-
land, Fyn, Jylland og Bornhold på 
samme møde. Det vil vi aldrig kun-
ne opleve på de fysiske møder, da 
afstanden er for stor. Men det har 
været sjovt at prøve, og det er en 
ny måde at lave møder på. Selvføl-
gelig er det ikke det samme som de 
fysiske møder, hvor folk netværker 
på en helt anden måde. Når der er 
kaffepause, så er der en summen af 
folk, der taler overalt i lokalet, men vi 
må se hvordan, vi kan få de virtuelle 
møder arbejdet ind i fremtiden.

Vi skulle have afholdt en sommer-
fest for Racekattens medlemmer, 
men på grund af Corona-tiden, har vi 
valgt at udsætte den til næste som-
mer, hvor vi forhåbentligt kan hygge 

Vigtige kontakter Mød resten af bestyrelsen på: www.racekatten.dk

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

os under mere normale og trygge 
omstændigheder. 

Vi arbejder stadigvæk hen imod 
at afholde udstilling i Hårlev sidste 
weekend i september. Hvis regerin-
gen åbner op for, at man må for-
samles mere end 200 personer, så 
er vores udstilling en realitet. Udstil-
lingsudvalget har arbejdet hårdt på 
at lave en plan for denne udstilling, 
da det er vigtigt, at vi overholder alle 
de officielle krav, men også at alle 
skal føle sig sikre og godt tilpas på 
udstillingen. 

Hvis du ønsker at vide mere 
om vores udstilling, så findes der 
flere oplysninger på vores hjem-
meside, samt i vores begiven-
hed på FB: www.facebook.com/
events/313023129736476/. 

Det er også i Hårlev, at vi vil præ-
miere Racekattens topkatte.

I ønskes alle en god sensommer 
med et ønske om lidt varmere vejr! 

Med venlig hilsen
Pia Børgesen

Formand

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

Teknikken er vigtig, når møderne skal være virtuelle! Bent Aggersbøl & Poul Kiærulf
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Racekattens udstilling i Hårlev

Racekatten forventer som planlagt at afholde udstilling i 
Hårlev den 26. + 27. september 2020 

Dette vil selvfølgelig blive efter gældende retningslinjer, så vi alle kan føle 
os trygge i hinandens selskab.

VIGTIG INFO omkring udstillingen i Hårlev!
 � Udstillingen arrangeres med 2 certifikater på 1 dag, og  

opdeles med kat. 1+3 lørdag og 2+4 søndag
 � Denne udstilling er IKKE en bær-selv udstilling
 � Der vil ikke blive afholdt Junior Handling
 � Der vil max. blive plads til 2 personer pr husstand.
 � Det er meget vigtigt at I ved tilmelding skriver i bemærkningsfeltet, 

hvor mange der deltager fra jeres husstand, så flest muligt får plads
 � Udover kuld, vil der ikke blive arrangeret nationale klasser  

(veteran, pensionist, avl og opdræt udgår)

Priser:
 � Pr. Kat 300 kr / 40 € *)
 � Kuld 4-7 mdr. 300 kr / 40 €

*) Den let forhøjede pris er pga COVID-19 tiltag: 
 der vil blandt andet være et tomt bur mellem hver udstiller  
 (dermed færre katte) og udstillingen bliver uden publikum. 
 Der gives ingen rabat til klubbens medlemmer på denne udstilling. 

For mere information om udstillingen se Racekattens hjemmeside,  
www.racekatten.dk,  eller følg begivenheden i Racekattens FB gruppe:  
https://www.facebook.com/events/313023129736476/

RK bli’r virtuel

Nyd stemningsbillederne fra Race-
kattens virtuelle pelsplejemøde og 
den virtuelle havevandring i Bent og 
Annie Aggersbøl’s have. Møderne 
blev ledet af Pia Børgesen og Poul 
Kiærulf.

Kattene spillede naturligvis en stor rolle på begge møder -  
det hele handlede jo trods alt om dem.
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Den gamle kat  fortsat fra side 9

Har du hørt om
Agria Breeders Club?

Vil du meldes ind? Tag et kig på agriabreedersclub.dk
Agria er specialister i dyreforsikringer.  Vi har forsikret katte siden 1974.

Nordens største opdrætterklub med over 15.000 medlemmer
Det er gratis at være medlem - du behøver ikke være kunde hos Agria

Fordele for dig:

Killlingepakker til dine killinger
Invitationer til gratis foredrag
Point for killinger, der tegner forsikring hos Agria
Point for henvisning af katteejer til Agria
Brug dine point i Agria Breeders Shop
Eksklusive tilbud i Agria Breeders Shop 
Gaver til events
Og meget mere...
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Motion/aktivering
For meget og for lidt kan være lige 
slemt, men gamle katte skal bevæge 
sig/motionere lidt, det er ikke nok at 
gå fra soveplads til foderskål, fra fo-
derskål til bakken og så tilbage til so-
vepladsen. I de fleste tilfælde kan du 
aktivere din kat med diverse motive-
rende legetøj. Men altså heller ikke 
for meget. Hvis der er betydelige led 
forandringer skal du passe på ikke at 
overbelaste. 

Forebyggende undersøgelser
Det kan anbefales at lade din kat 
gennemgå en grundig undersøgelse 
hos din dyrlæge hvert år. Undersø-
gelse bør som minimum omfatte en 
klinisk undersøgelse, en stor blod-
profil, urinundersøgelse, grundig 
gennemgang af resultaterne og an-
befaling af eventuelle behandlinger, 
der bør iværksættes samt vejledning 
om fodring, pasning og pleje. 

Fodring
Sund kost er essentiel for ældre kat-
te. De har behov for et foder som 
præcist tilgodeser deres specielle 
behov. Hvis en kat har nedsat ny-
refunktion, skal den have nyrekost, 
hvis den har sukkersyge, skal den 
have et foder der er proteinbaseret 
med meget lille indhold af kulhydra-
ter osv. Endelig et par bemærkninger 
om overvægt. Overvægt er simpelt-
hen gift for ældre katte, ja det er slet 
ikke sundt for nogen. Overvægt giver 
vejrtrækningsproblemer på grund af 
aflejring af fedt i brysthulen og om-
kring hjertet. Hjertet bliver belastet 
på grund af den aflejrede fedt ved 
hjertet, og fordi der skal pumpes 
ekstra blod rundt bl.a. for at forsyne 
de ekstra fedtdepoter med ilt og næ-
ringsstoffer. Det kan medføre kreds-
løbssygdomme, forhøjet blodtryk og 
sygdomme i hjertemusklen Over-
vægt belaster leddene og musku-

laturen og er dermed medvirkende til 
at udvikle og forværre slidgigt. Over-
vægt øger risikoen for sukkersyge 
og nedsætter immunforsvaret. Der 
er således mange gode grunde til 
at sætte alt ind på at slanke din kat, 
hvis den er overvægtig. 

Hvis du godtager disse tiltag og fører 
dem ud i livet, kan du være sikker 
på, at du gør det bedste for katten. 
Eventuelle problemer vil blive opda-
get tidligt, således at der er de bed-
ste muligheder for at behandle og 
afhjælpe. Du kan desuden være tryg 
ved, at katten har så god en daglig-
dag som muligt, idet du gennem om-
sorgsfuld pasning og pleje giver den 
de bedste rammer. Dermed har du 
gjort alt hvad du kan, for at du har en 
glad og velfungerende kat så længe 
som muligt. 


