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Felis Danicas specialklubber
repræsenterer én eller flere racer,
og er et godt sted at henvende sig
for råd og vejledning om disse racer, og finde lister over tilgængelige killinger inden for racen.

Kære medlemmer,
kære læsere af KatteMagasinet /
Min Ven Katten
af Bette Lind, Formand

Vi trænger til nye opdrættere - det
ved vi alle sammen. Mange af jer er
rigtigt gode til at sætte nye opdrættere igang - tak til jer - men hvor gode
er vi til at holde fast i de nye? Man
opdager jo hurtigt at det ikke er særligt glamourøst at være opdrætter
- der er langt mere involveret end at
sætte 2 katte sammen, og efterfølgende sidde og nusse små yndige
killinger, som så vokser op og flytter
hjemmefra til perfekte nye hjem.
Hvis bare det var så nemt.
Pludselig dukker problemerne op,
og efter nogen tid beslutter den nye
opdrætter sig for at det ikke er ulejligheden og hjertesorgen værd, for
slet ikke at tale om de økonomiske
udfordringer, det kan give, når man
skal ha’ et kejsersnit ud på natten i
en weekend.
Vi fik selv en lidt hård start på vores
opdræt for snart mange år siden,
men alligevel opvejede glæderne de
sorger, der fulgte med, og vi holdt
ved. De sidste mange år har vi så
kunnet nyde vores killinger uden
synderlige problemer, for så her det
sidste år at løbe ind i en række udfordringer. Det kan ske for hvem som
helst, også selvom man har gjort
sit bedste, i samarbejde med vores
uundværlige dyrlæger og andre opdrættere.
Men hvis man står som ny opdrætter
uden de mange års erfaring, og så
måske bliver udsat for kritik fra sine
omgivelser, måske ligefrem mobning, og bliver beskyldt for at være
en dårlig opdrætter, så skal der ikke
meget til, før vi mister den opdrætter.
Og det har vi ikke råd til!
Frygten for at blive udskammet er
også med til at få opdrættere til at

holde dårlige oplevelser for sig selv og så risikerer vi, at vigtig viden går
tabt. Så drop mobningen, og hjælp i
stedet - det har vi brug for!
Et andet af de problemer, nye opdrættere støder på er, at de ikke får
lov til at købe avlskatte fra danske
opdrættere. Så går turen ud i den
store verden, baseret på internet
søgninger efter tilgængelige killinger,
og så har vi en række nye opdrættere, der ikke har noget netværk i
Danmark, fordi deres katte alle kommer fra udlandet. Er det den bedste måde at få nye opdrættere på?
Jeg er meget skeptisk, og bange for
at vi er i fuld gang med at skære i
den gren, vi sidder på. Hvis så i det
mindste de mange indkøb i udlandet skete i samabejde med erfarne
lokale opdrættere, som måske også
kunne få glæde af, at der blev hentet
nye linjer hjem, så var det nok ikke
så skidt endda. Men det er ikke det
billede, der tegner sig.
Jeg håber, at vi kan samarbejde om
at vende rundt på vores holdning
til nye opdrættere, så vi byder dem
velkommen og hjælper dem igang
- det er dem, der skal holde hjulene
igang i mange år fremover. Men det
kræver, at vi alle er villige til at være
imødekommende.
FIFes generalforsamling er blevet afholdt, noget forskudt, her i 2021 efter
at 2020 bød på en Corona-aflysning.
Det var godt, at vi kunne få afholdt
de nødvendige valg, og få gennemgået de mange forslag, der lå på
bordet. Det var ikke så mange, der
rent faktisk gik igennem - I kan finde den fulde oversigt på vores web,
ligesom referatet er på vej fra FIFe.
Her i bladet gennemgår jeg nogle af

de forslag, der i min optik er de væsentligste af dem, der blev vedtaget.
Årets Verdensudstilling blev afholdt i
Italien, som skulle have hold udstillingen allerede sidste år, men også
her spillede Corona pandemien ind,
og betød en udsættelse. Det blev
til flere gode resultater for de deltagende danske udstillere, og da også
til en dansk-opdrættet, omend ikke
dansk-ejet, verdensvinder. Stort til
lykke til Dorthe Seierø for endnu engang at præstere en virkelig topkat.
Nu hvor vi nærmer os afslutningen
på året, vil jeg se frem i mod et 2022,
der forhåbentlig giver os mulighed
for at sætte fuldt blus på alle vores
aktiviteter, hele året igennem. Normalt ville jeg nu opfordre til at man
tjekkede sine resultater til Felis Danicas topliste, men i stedet vil jeg glæde mig over at se en fuld udstillingskalender i alle 3 klubber i 2022. Støt
op om aktiviteterne i jeres hoved- og
specialklubber og de mange mennesker, der frivilligt bruger i hundredvis
af timer på opgaverne. Overvej også
om det ikke var noget for jer, at gi’ en
hånd med: der er altid brug for nye
kræfter, der vil være med til at løfte
alle opgaverne.
Glædelig jul og godt nytår,
Mange hilsner
Bette
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FIFes Generalforsamling
2021 i Riga
af Bette Lind, Formand

Den 30. september og 1. oktober
deltog jeg sammen med Felis Danicas sekretær, Inge Nord, i FIFes
generalforsamlling 2021, som blev
afholdt i Riga i Letland. Det var meningen allerede i 2020 at afholde GF
i Riga, men COVID kom i vejen, og
så blev den 2021 i stedet.
Vi var også i Riga i 2014, hvilket
var meget heldigt, for vejret var ikke
med os og lysten til at udforske den
smukke by derfor ikke særligt stor.
Så det skal I slippe for at høre om.
En FIFe GA starter for medlemmerne altid med et åbent møde med de
forskellige kommissioner, hvor samlige forslag gennemgås. Det er en
fremragende mulighed for at påvirke
forslagsstillerne, og ikke så få forslag
får en mindre tilretning efter dette
møde, og andre forslag endte med
at blive trukket på baggrund af de
kommentarer, der blev fremsat.
Hvis det er et forslag, man rigtigt gerne vil have igennem, kan det være
en fordel at trække det, og så reformulere det, så det kan fremsættes
på den efterfølgende GF. Reglerne
er jo, som bekendt sådan, at hvis et
forslag er stemt ned, kan det tidligst
genfremsættes efter 2 år.
Felis Danica havde 3 forslag med til
Riga:
Novicegodkendelse for MCO
Begrænsning af novice-godkendelse for MCO for katte, der ikke var fra
Nordamerika. Det blev trukket, da
det var et forslag, der blev fremsat
på anmodning fra MCO breed council & Maine Coon klubben Danmark,
og handlede om begrænsning af
muligheden for at få novicegodkendt
Maine Coons. Da flere andre lande
og BRC havde samme forslag med.
BRCs forslag blev vedtaget, og derfor blev øvrige forslag om samme
emne trukket.
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Forslaget fra BRC endte med at
lyde:
The Novice class is only open to
longhair cats born in Northeast
America. Their origin must be proved officially by documentation.
Any crossing with other breeds is
prohibited.
Forslaget blev vedtaget med stort
flertal.
Indførelse af helbredstests i FIFe
Krav om at regler om helbredstest
for en race skal være underbygget af
videnskabelige data og ledsaget af
en videnskabeligt motiveret test- og
avlsprogram.
Dette forslag blev ganske godt modtaget omend vi var nødt til at lave en
mindre ændring. Forslaget kom til at
lyde som følger:
Any proposal to implement a mandatory test in paragraph 6 of the
Breeding and Registration Rules
must be accompanied by scientifically valid data, as well as a scientifically motivated test programme
and breeding programme. Such a
rule for a mandatory test should
include a review schedule, minimum every five year, for the continued validity of the test, which
has to be carried out by the HWC.
The HWC must report on this review to the GA.
Scandinavian Winner show
Vores sidste forslag gik ud på at tilføje Danmark til listen over lande, der
kan afholde Scandinavian Winner
Shows - dette blev vedtaget, så en
gang i en ikke for fjern fremtid, vil der
blive afholdt SW udstilling i Danmark.
Så alt i alt var vi ganske godt tilfredse - og vi fik ganske fine kommentarer til vores forslag om videnskabeligt grundlag for tests. Et af de andre

medlemmer sagde flere gange, at
de betragtede dette forslag som det
vigtigste af dem, der blev vedtaget
på denne GF.
2 andre Maine Coon forslag
Men der var mange andre forslag,
der var rigtigt interessante. Jeg er
sikker på at Maine Coon opdrætterne er meget tilfredse med, at reglen
om HD scanning blev slettet - ikke at
det ikke er relevant at tjekke hofterne
på kattene, men den vedtagne regel
var bestemt ikke gennemarbejdet
og var derfor umulig at arbejde med.
Det var også første gang jeg har hørt
om at bestyrelsen for FIFe har givet
en generel fritagelse fra at følge en
regel.
Maine Coon opdrætterne var også
på banen for at få begrænset muligheden for at bruge katte med blå
øjne i avl, hvis de pågældende katte
ikke var med meget hvidt (w, 01, 02
og 03). Det betyder så til gengæld,
at Maine Coons fra 1.1.2022 skal
registrere øjenfarver på bicolour kattene.
Godkendelse af sølv hos Bengal
Fra 1.1.2022 er de kendte sølvvarianter hos Bengalen fuldt godkendt.
Standardændring hos Korat
Beskrivelsen af næsen ændres, så
orden ”indentation” erstatter ”stop”
Selkirk Rex - ændring af udkrydsningsreglerne
Pr. 1.1.2022 er det ikke længere
tilladt at benytte PER/EXO som udkrydsning for Selkirk Rex. Tilladelse
til at benytte BLH/BSH udløber 0101-2026.
Den generelle standard - uddybning af kode ”09”
Gældende fra 1.1.2022: for at en kat
skal kunne registreres med kode 09
- uspecificeret mængde hvidt - må
den hvide farve max udgøre 1/4 der er ingen nedre grænse.
Avls- og Registreringsreglerne:
Ændring af registrering af racekryds
På FIFes GA 2021 blev det vedtaget, at når der, som led i et avlsprogram (ellers er det jo ikke tilladt ...)
foretages racekryds, kan afkom i 1.

generation ikke omregistreres til målracen.
Det vil sige, at de kun kan anvendes i avl inden for det udarbejdede
avlsprogram, og de vil ikke kunne
udstilles som målracen. (BRR §9.1.1
- Crossbreeding).
Udstillingsreglerne:
Ny titel: DSW Distinguished Senior Winner
Fra 1.1.2022 kan katte, der er fyldt 7
år på dagen for den første udstilling,
og som opnår Best in Show (BIS)
eller Best in Show Opposite Sex
(BOX/BOS) minimum 5 gange, opnå
titlen DSW. Der skal gå minimum 1
år og 1 dag mellem første og femte
BIS/BOX.
Disse BIS/BOX kan samtidig tælle
med til en eventuel DSM titel.
Reglerne for dommere
og stewarder:
gældende fra 1.1.2022:
 Den midlertidige dommeruddannelse (temporary breed training),
som skal gøre det muligt for dommere at tilpasse deres uddannelse på de gamle kategorier til de
nye, forlænges til 31-12-26.
 En steward skal deltage i Best in
Show panelet for at kunne få et
godkendt steward certifikat.
 Det vil igen blive muligt at afholde
teoretisk dommereksamen dagen
før den udstilling, hvor den praktisk eksamen skal afholdes.
 Hvis en dommerelev får et certifikat markeret som ”not acceptable”
skal den undervisende dommer
sende en kopi til det FIFe medlem, som eleven tilhører inden for
én måned efter udstillingen.
 Til den teoretiske eksamen skal
både den generelle del af spørgsmålene og den kategori-relaterede del bestås med minimum 80%
(i dag kan en høj score på den
ene løfte en lav score på den anden).
 Sammensætning af spørgsmålene til den teoretiske eksamen
for dommerelever, der allerede
er dommere i 2 eller 3 kategorier,

FIFes Generalforsamling
FIFes Statutes §4 omhandler generalforsamlingen, og fastslår, at
den skal afholdes mindst 1 gang
pr. år.
På grund af COVID situationen
valgte FIFes bestyrelse sidste år
at aflyse generalforsamlingen,
i stedet for at forsøge at lave et
online møde på grund af tekniske
vanskeligheder.

Anvendte forkortelser
BC Breed Council
BRC Breeding & Registration
Commission
DC Disciplinary Commission
HWC Health & Welfare
Commission
JSC Judges & Standards
Commission
SC Show Commission
Du kan læse en fuld rapport fra
generalforsamlingen på Felis Danicas web: www.felisdanica.dk

ændres, så de skal inkludere 5
spørgsmål fra udstillingsreglerne.
 Stadier: antallet af katte i første
kategori reduceres til 30. Der skal
ikke gennemføres stadier i efterfølgende kategorier.
 På Winner shows må dommere
fremover maksimalt dømme 60
katte.
Øvrige vedtagelser omfatter en lang
række forlængelser af undtagelser
givet til de lande, der ligger i Asien
eller Sydamerika, samt Spanien og
Portugal.
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Huskatten Karlsson

På tur til WW 2021
Maj-Brit og Ejgil Nielsen var i Italien med deres 2 dejlige katte:
Karlsson, som er en langhåret huskat og Wehnert’s Flora Danica (Bianca),
som er en Europé:
Endelig oprandt dagen, vi havde
ventet på: WS2021 i Italien. Alle
Corona-pas blev tjekket, og derefter
fik vi lov til at komme ind, hvor vi fik
vores papir og katalog. Der blev udtaget tilfældige katte til dyrlægen,og
Karlsson og Bianca blev tjekket og
fundet sunde og raske. Inden afrejsen have vi været ved dyrlægen og
få papir på, at de var i orden.
Så skulle vi finde burene og få gjort
dem pæne. Inden udstillingen startede var der et flot show og en fantastisk dygtig sanger, der underholdt.
Endelig kunne vi komme igang med
udstillingen, og Karlsson skulle op
som den første ved Stephe Bruin,
hvor han fik en flot bedømmelse, og
en velfortjent NOM, som hun sagde.

6

Efter mange timers venten blev det
Bianca ( Wehnert’s Flora Danica)
tur. Hun skulle op til Martti Peltonen,
hvor hun også fik en flot bedømmelse. Bianca var eneste EUR på
showet.
Så var det bare at vente til det blev
søndag, og selv om vi vidste at
Karlsson skulle op mod en smuk
langhåret hunkat som var WS vinder
flere gange, var vi spændte på hvordan han opførte sig på scenen. Han
tabte selvfølgelig til hunkatten, men
pyt, det var så stort at han kom så
langt, efter 53 udstillinger. Bianca tog
også det hele i stiv pote.
En fantastisk oplevelse som vi vil se
tilbage på med glæde.

DK Seierø’s High Voltage, opdrættet af
Dorthe Seierø Eltong med Veikko Saarela, som nominerede hende - og sammen
med den stolte opdrætter og glade ejere.

Kommende verdensudstillinger:
År

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

By

Mechelen
<ukendt>
<ukendt>
St. Petersburg
<ukendt>
Prague
<ukendt>
<ukendt>
<ukendt>
<ukendt>

Forbund

FBE(BE)
FFF (FR)
NRR (NO)
FRU (RU)
MUNDIKAT (NL)
ČSCH (CZ)
FPL (PL)
SVERAK (SE)
SFDH (HR)
FD (DK)
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Kunsten at kradse ...
Vi kan lige så godt se det i øjnene:
Det er en naturlig ting for katten at
kradse i dine møbler! I stedet for at
hive sig fortvivlet i håret, kan man
prøve at indstille sig lidt på denne ikke altid lige populære (hos de
2-benede!) adfærd, for den er klart
kommet for at blive.
Hvorfor kradser katte i møbler?
Der er flere svar på spørgsmålet. I
mange år mente man, at det nok var
for at skærpe kløerne, men uanset
hvor længe man gnider sine negle
på en stofsofa, så bliver de næppe ligefrem skarpe af det. Derimod
bruges adfærden bl.a. til at rykke
kloskaller af med! Kloen, som bare
er en negl, vokser hele livet, og da
katten ikke har nogen negleklipper,
så rykker den i stedet det yderste
lag negl af som en lille kloskal, som
man med lidt held kan finde nedenfor kradstræet.
I USA kan man få kløerne fjernet
operativt — indgrebet foregår under
narkose, men er alligevel en smertefuld omgang for katten, og i Europa
er denne operation heldigvis forbudt
medmindre der er medicinske grunde til at fjerne en klo. Og heldigvis
er der også mange amerikanske
opdrættere, der er inderligt imod indgrebet, så selv om det foregår, er det
ikke altid en velset ting at udsætte
sin kat for.
Interessant nok bliver katte, der har
fået fjernet sine kløer, ved med at
pille i sofaen. Hvorfor nu det? For at
efterlade duftmakeringer. Katten har
duftkirtler på trædepuderne, overlæberne, panden og halen. Når den
gnider sig kælent op ad dine ben,
så er det ikke bare fordi den synes
det er hyggelig — den efterlader i
virkeligheden duftmærker på dig:
”Dette er mit menneske!” Og når den
kradser i hjørnet på sofaen, så sætter den endnu et duftspor: ”Dette er
min sofa!” Katten bruger altså også
sofaen som en opslagstavle, der fortæller hvornår den sidst kom forbi og
hvis sofa det er.
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af Susanne Wehnert

Hvordan finder man så balancen, så
kat og menneske kan leve sammen
uden de store problemer i den anledning?

kradse-miljø, hvor delene kan skiftes
ud hen ad vejen — nogle stolper
med sisal bliver som regel slidt op
(kradset ned!) hurtigere end andre.

Man starter som lille…
Det allerbedste er hvis katten allerede som killing har et kradsetræ,
som den bliver glad for at stå og pille
i. Man kan få små, velegnede baby-kradsetræer, som er fine at lære
på og som man ikke slår sig af, hvis
man skulle falde ned. Senere er katten klart til et ”voksen-kradsetræ”.
Katten og kradsetræet skal passe
sammen i størrelse, for mange katte
bruger det også som en slags gymnastikredskab og får rigtigt strakt ud
før dagens indsats på forhindringsbanen (læs: drøne rundt i stuen!) Det
er meget vigtigt, at kradsetræet står
helt fast på gulvet! Hvis det tipper
bare det mindste, når katten kradser
eller kravler i det, så bliver den hurtigt utryg og vil ikke bruge det! En solid bundplade er absolut nødvendigt,
evt. fastskrues det til væggen.

Andre tips:
Man kan med fordel klippe spidsen
af kattens kløer. De bagerste slider
katten selv ned, men de forreste kan
godt blive lange og trænge til en omgang trim. Så hænger de ikke så let i
alting, og hvis katten skulle komme i
tanker om, at det vist er længe siden
jeg sidst har efterladt en besked på
sofahjørnet, så sker der mindre skade med et trimmet sæt kløer.

Idet katte ynder at komme op i højden, kan man med fordel give den
voksne kat et større kradsemiljø,
hvor den kan ligge oppe og nyde
udsigten over sit kongerige (læs: stuen) på en blød plade eller hængekøje. Man kan med fordel anskaffe et

Endelig vær opmærksom på at gamle katte ligesom gamle mennesker
kan få fortykkede negle, som har
svært ved at slippe kloskallen selv.
Hold øje med den gamle kats kløer,
så de ikke pludselig vokser rundt
og kommer til at prikke katten selv,
fordi den er blevet for tyk til at katten
selv kan holde den ved at kradse
— det er specielt ”tommelfingeren” ,
der pludselig kan være vokset rundt
og stikker ind i poten. Klosaks kan
varmt anbefales.

Selv små killinger elsker
et godt kradsetræ!

Tammerfors mäss- & iddrottscenter
Ilmailunkatu 20, 33900 Tammerfors

www.sw2022.fi
Obs! Nuvarande undantagsregel
gällande kvalifikationskrav för
deltagande i Winner-utställningar
updateras senare då aktuell
information är tillgänglig. Följ
nyhetsflödet!
Klasser: 1–14
Anmälningstid:
1.2–16.3.2022. Anmälan sker första
hand via Omakissa-systemet vid
adressen www.omakissa.kissaliitto.fi.
Utsälningsavgift: 65 €/katt.
Utställningsavgiften skall betalas
genast i samband med anmälan enligt
anvisningar från Omakissa-systemet. I
samband med anmälan får du ett epostmeddelande med
betalningsuppgifterna.
Egna burar är tillåtna, meddela om
egen bur i samband med anmälan.
Burens storlek
min50x50x50/max65x65x65 cm.
Meddela om egen dubbelbur i
tilläggsuppgifterna i samand med
anmälan.
Ansök om att arbeta som
domarassistent via hemsidan senast
16.3.2022.
Försäljare & annonser till katalogen;
tilläggsuppgifter och bokning
vendors@sw2022.fi
Galamiddag: Tid, plats och
prisuppgifter publiceras senare.

Lördag: Bedömning samt
nomineringar.
Söndag: Best in Show-panel med val
av utställningens bästa katter, som får
titeln SW22.
Tidtabell:
Lördag
• Veterinär & check-in kl. 8–10
• Öppningsceremoni kl. 10.30
• Bedömningarna börjar kl. 11.00
• Utställningen stängs kl. 18.00
Söndag
• Katterna skall vara i sina burar kl. 9.30
• Utställningen stängs kl. 17.00
Öppet för publik: båda dagarna kl. 1016.
FIFes och Kissaliittos regler gäller.
Ägarna kan själva presentera sina katt
för domaren.
Sista möjliga vaccinationsdagen för
SW är fredag 1.4.2022
(boostervaccination .

Inbjudna domare:
Billing Jörgen (DK) 1234
Cinque Francesco (IT) 34
de Bruijn Ad (NL) 134
Edström Michael (SE) 1234
Fonsén Mira (FI) 1234
Friškovec-Keller Thea (CH) 1234
Isakov Vladimir (BY) 1234
Knýová Linda (CZ) B234
Lubrano Robert (FR) 124
Pruchniak Sebastian (PL) 1234
Sjödin Annette (SE) 1234
Stoa Caroline (NO) 124
Turpeinen Riikka (FI) 12
Van Roy Kristof (BE) B234
Vanrusselt Joeri (BE) 34
Ändringar möjliga.
Utställningschef:
showmanager@sw2022.fi
Assistenter:
stewards@sw2022.fi
Utställningssekreterare:
show@sw2022.fi
Sponsorer/försäljare:
vendors@sw2022.fi
Kassör:
treasurer@sw2022.fi
Allmänna frågor:
info@sw2022.fi
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Kære Medlemmer,
Så har vi afholdt vores udstilling i
Strøby og der var stor tilmelding af
katte. Det er super dejligt, at vi nu
igen kan se, at folk har lyst, og tør,
udstille igen, selv om vi stadig har
Covid-19 hængende som en skygge
over os. Ingen ved jo, om vi får lov til
at fortsætte som nu, eller om der igen
vil komme restriktioner. Det krydser vi
selvfølgelig fingre for der ikke gør.
Rigtig mange havde fulgt vores opfordring om Oktoberfest-tema og der
var mange der var klædt ud. Det var
en fornøjelse at opleve og vi fik også
kåret de 2 bedst udklædte på udstillingen, stort tillykke.
En stor tak skal igen lyde til Jyrak, for
at Tina og Susanne ville komme på
udstillingen og være klar til, at slukke ildebrande hvis noget skulle kikse med vores nye udstillingssystem.
Heldigvis var der kun behov for hjælp
en enkelt gang ellers klarede vores
sekretariat det til UG.
Vi prøvede som noget nyt denne
gang, at køre burløst panel til Best
in Show. Det forløb rigtigt godt. Det
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er helt klart bedre for kattene, ikke at
skulle sidde og vente i bur og tages
ud af en steward, men i stedet blive
sat på det bord, hvor den steward der
skal præsentere katten på scenen
står klar. Det gik også meget hurtigere at køre Best in Show på denne
måde. Der var som forventet også lidt
ventetid på at få kattene op, især om
lørdagen, men I udstillere fandt hurtigt ud af det og søndag forløb det
helt perfekt. Derfor er det noget vi i
Darak vil overveje at fortsætte med,
også fordi vores tilbagemeldinger fra
stewarderne var meget positive, og
de sagde helt klart, at kattene var
mere rolige og mindre stressede end
normalvis.
En stor tak til jer stewarder og til jer
der sprang ind i sidste øjeblik, da
Annette manglede stewards. Det er
desværre sådan, at Annette har meddelt, at hun ikke længere ønsker at
være chefsteward for Darak. Derfor
kommer vi til, at mangle en ny chefsteward fra næste år. Hvis en af jer
derude kunne tænke sig den opgave,
eller måske bare høre mere om hvad
opgaven omfatter, så skriv endelig en
mail til mig på mette.usbeck@darak.
dk.
En stor tak til Annette for den tid du
har været chefsteward for Darak. Det
har været en fornøjelse og vi har været helt trygge ved, at du har varetaget den post. Tak Annette.
I skrivende stund er jeg lige kommet
hjem fra World Show i Italien, og er
stadig noget træt, men det var en
fantastisk udstilling og super flot organiseret. Der var intet at sætte en
finger på. Vi var opdelt i små ringe
og i lande, så vi danskere havde en
ring sammen. Det er altid hyggeligt
og sammenholdet iblandt os var fantastisk. Der var 18 tilmeldte katte fra
Danmark og hele 6 danske katte blev
nomineret, hvilket er super flot på et
World Show, så det kan vi godt være
stolte af. Det blev også til 1 dansk opdrættet World Winner; et STORT tillykke til Dorthe og Tonny Serierø med
jeres World Winner, DK Seierø´s High
Voltage. Super flot, det var så velfortjent. En super flot kat og det var meget bevægende, at se hvor glade og
stolte I blev. Det må jo siges at være
det ypperste man kan opnå af titel i
FIFe regi og så af eget opdræt.
Husk at tilmelde jeres katte til Darak´s
topkatte liste. I kan finde info på Da-

rak´s hjemmeside under topkatte. Og
husk: For at tilmelde jeres katte, skal
der være betalt kontingent for 2022
inden 31-12-2021. Der er meget flotte præmier til topkattene denne gang.
Vi synes I fortjener det, især fordi der
ingen topkatte var sidste år grundet
Covid-19.
Husk også at indbetale kontingent for
2022 det kan allerede gøres nu på
vores webshop og indbetalinger der
sker nu gælder for resten af året og
for 2022.
Jeg vil også benytte denne leder til,
at oplyse jer om, at jeg ikke ønsker
genvalg som formand for Darak til
næste Generalforsamling. Jeg har
været formand siden 2014 og føler,
at det nu er tiden at give posten videre til en anden. Jeg vil sige, at det
har været en stor fornøjelse at sidde
på posten det meste af tiden. Der har
naturligvis været bump på vejen, men
det har kunnet opvejes af alt det positive og glæden. Men det sidste halve
år, har glæden desværre ikke været
der og efter vores udstilling i Strøby,
tog jeg beslutningen om ikke at genopstille. Der er blevet stillet spørgsmål til, hvorvidt jeg som formand kan
udstille og vinde med en meget smuk
kat og om jeg vinder fordi jeg kender
dommerne. Ja, jeg kender dem. Det
er mig der sender invitationer ud og
har kontakten til dem. Det er også
mig som sørger for at deres ophold i
forbindelse med vores udstillinger bliver så behageligt som muligt,- det er
jo min opgave som formand. Og hvis
den opgave ikke kan forenes med, at
jeg også brænder for at udstille, så er
det bedst at jeg siger tak for nu.
Jeg vil gerne takke alle dem der har
været i Darak’s bestyrelse igennem
de sidste 7 år med mig som formand.
Nogen i længere tid og nogen kun en
kort periode. Også en stor tak til Jer
der har hjulpet mig uden for bestyrelsen. I har alle været en kæmpe hjælp
og støtte.
Min opfordring til jer alle: Sidder I derude og har lyst til at lave noget frivil-

Priser 2022
Hovedmedlem
Husstand
Pensionist
Pens. husstand
Killingekøber

250 Kr
350 Kr
150 Kr
200 Kr
50 Kr

ligt arbejde og være en del af bestyrelsen i Darak, så er chancen der for
at melde sig til vores Generalforsamling. Der bliver selvfølgelig sendt indkaldelser ud til medlemmerne med
yderligere info om dato mm. så snart
den er endelig planlagt.
Jeg ønsker den nuværende og den
kommende bestyrelse samt den
kommende formand for Darak alt det
bedste og ikke mindst ønsker jeg Darak alt det bedste fremover.
Glædelig jul og godt nytår til alle,
både to og firbenede.
Venlig hilsen
Mette Usbeck
Formand for DARAK

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

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

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

Bestyrelsesmedlem
Susan Stryg
Herlufsholm alle 161
4700 Næstved
Tlf. +45 30 23 80 38
Email: susan.stryg@darak.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Katja Devantier Dysted Nielsen
Bymarken 62
4000 Roskilde
Tlf. +45 23 71 59 87
Email: katja.nielsen@darak.dk

Præmiesekretær
Frans Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf.: +45 42 68 14 29
Email: frans.nielsen@darak.dk

Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 3 & 4
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk

Udstillingssekretær
Annie Orthmann Pedersen
Kilevej 4, Vedersø Kær
6990 Ulfborg
Tlf. +45 41 34 00 93
Email: annie.orthmann@darak.dk

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

Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 1 & 2
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldtoftevej 3
2730 Herlev
Tlf: +45 44 84 67 96
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk
Sponsoratansvarlig
Tina Hjøllund Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf. +45 42 68 17 29

HUSK VORES RABATORDNING
Indmelder en opdrætter 5 nye killingekøbere, får opdrætteren 1
års gratis medlemskab i DARAK.
Indmelder opdrætteren 10 killinge-købere, får opdrætteren udover 1 års medlemskab af DARAK
også et udstillingsbevis til en DARAK udstilling.
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 udstilling.

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk
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Kommende JYRAK begivenheder

www.jyrak.dk
Kære medlemmer.
Så lakker året mod enden, og lige
så meget som vi kedede os hele det
første halvår, lige så travlt har vi
haft det sidste halvår. Heldigvis
da :)
Vi har atter gang i
studiekredsene, som altid er et
forrygende sted at danne netværk
og lære andre at kende, som også
brænder for sine katte. Vi er i
skrivende stund travlt optaget af at
blive klar til Hedensted udstillingen,
som ser ud til at blive endda
særdeles velbesøgt af katte, ikke
mindst takket være en stor flok
Europeer og deres entusiastiske
ejere. Tak fordi I har lyst at lægge et
særligt arrangement hos JYRAK.
Vi prøver i Hedensted med et nyt,
spændende Best In Show koncept,
som vi håber slår an, når vi
allesammen lige har øvet os i det alt nyt kræver som bekendt lidt
tilvænning.
Allerede i oktober havde vi gang i
den årlige øvelse, årets julehilsenkontingetopkrævning-oggenralforsamlingsindkaldelses-brev.
Siden da har en hel del allerede
betalt på hjemmesiden, og i skal
selvfølgelig ikke betale igen. Det
tager bare for lang tid at sortere i

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
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20.-21. november 2021: International udstilling, Hedensted
15.-16. januar 2022: International udstilling, Nørresundby
26. februar 2022: Ordinær generalforsamling
12-13. marts 2022: International udstilling, Kolding
den meget store stak breve (+500!),
som flittige hænder har pakket i
sidste weekend. Vi tager som altid
med til årets sidste udstilling og får
stukket så mange breve som muligt
direkte i hænderne på jer, så vi
sparer noget porto. Så er vi også
sikre på at I rent faktisk får brevet.
Endelig har stambogspigerne haft
travlt igen, og jeg bemærker mange
importer nu hvor vi endelig kan
rejse igen.
I sommers besluttede vi at såfremt
udstillingerne forblev åbne, så ville
vi igen køre topkattekonkurrence for
2021. Heldigvis ser det jo lovende
ud, selv om der kontinuerligt
snakkes om smittetal. Så jeg håber
at vi til marts igen kan præsentere
et flot felt af JYRAK topkatte.
Næste år sysler vi lidt med en plan
om et opdrætter seminar, men der
er ikke så meget at fortælle endnu,
fordi rejserestriktionerne kan ændre
sig mange gange inden da. Jeg kan
dog afsløre at vi prøver (med vægt
på prøver!) at få noget kørt i stilling
til oktober 2022.
JYRAK kalenderen 2022 er i disse
dage også på vej i tryk. Du vil kunne
hente
den
på
Hedensted
udstillingen,
bestille
den
på

Halplanlægning, kasserer
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby
8500 Grenå
40 99 95 84 * brian@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
IT ansvarlig, standansvarlig,
chef steward
Flemming Vorbeck
Svalevej 34
6600 Vejen
22 91 21 20 * flemming@jyrak.dk

hjemmesiden eller hente på et af de
mange dyrehospitaler, som vi får lov
at lægge en stak på.
Vi siger TAK for iår og glæder os
meget til at se jer igen i 2022.

Susanne

Indkaldelse til
generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling jvf. vedtægterne lørdag
den 26. februar 2022 kl. 11,00 på
Ølstedgaard Festlokaler, Nederholmsvej 12, 8723 Løsning.
Dørene åbnes kl. 10,30.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 15.
december 2021.
Vær opmærksom på at jvf. Vedtægterne skal kontingentet være betalt
14 dage før generalforsamlingen for
at man har stemmeret, dvs. 11.
februar 2021.
Dagsorden offentliggøres ca. 14
dage før på JYRAKs hjemmeside
og er tilgængelig for aktive
medlemmer, dvs. som har betalt
kontingent.

Forsyningstropper
Esben Jørgensen
Kirstensminde 20
8960 Randers SØ
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90
Suppleant, entrekasse, junior handling
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk
Suppleant, fkokardestand mv.
Gitte Callesen
fulla.callesen@outlook.com
********************
Udenfor bestyrel.sen:
FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9300 Hals
98 75 07 07 * ingenord@live.dk

JYRAK Topkatte 2021
Konkurrenceåret følger kalenderåret.








Resultat

AW / BW / MW / 110
NSW / SW / WW
titel i
konkurrenceåret

Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i
konkurrenceåret samt ved præmieringen.
Katten skal have Felis Danica stamtavle; huskatte
undtaget.

BOB 1

107

Katten kan kun deltage i én hovedklubs
topkatteliste.

BOB 2

106

Katten kan deltage i Felis Danicas topkatteliste.

BOB 3

105

Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste
resultater fra internationale udstillinger i
indeværende konkurrenceår indsendes.

BOB 4

104

BOB 5

103

BIS

102

BOX

101

NOM

99

BIV

98

Top 5 for kastrat han

CACS / CAPS /
HP

97

Top 5 for kastrat hun

CAGCIB / CAGPIB 96

Top 5 for killing/ungdyr han

CACIB / CAPIB

95

CAC / CAP

93

EX1 killing/

91

EX2

89

Huskat I

100

Huskat II

95

Huskat III

90

Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra
en JYRAK udstilling.

Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier:









Point

Top 5 for voksen han
Top 5 for voksen hun

Top 5 for killing/ungdyr hun
Årets bedste huskat

Katten kan deltage i flere kategorier.
Resultater indsendes senest den 1. februar via
formularen på hjemmesiden. Kopi af opnåede
resultater sendes herefter på mail til
topkat@jyrak.dk.
Der kan tidligst indsendes resultater startende 1.
december, hvor tilmeldingsskema vil fremkomme
på jyrak.dk
Præmieoverrækkelse:
Præmier vil blive overrakt om lørdagen på
JYRAKs udstilling i Kolding, 12. marts 2022.

Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå
kasserer@jyrak.dk - 40 99 95 84
Alle betalinger til JYRAK kan foretages på
hjemmesiden med Mobilepay eller plastickort.
Anvender du homebanking:
5343 0243470
Husk der er forudbetaling for alle serviceydelser: Udstillinger, stamtavler osv.
Stamnavne
Kira Marseen
Østerby Alle 208,
8310 Tranbjerg J
stamnavn@jyrak.dk - 5180 5696

Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint for BIS, BOX
eller BOB på en JYRAK udstilling.

Stambogssekretær
Kategori 1 og 2
Linda Grøtner Nielsen
Linde Alle 9, 6040 Egtved
stambog1-2@jyrak.dk - Tlf 4099 9579

Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8723 Løsning,
Tlf. 75 62 61 09; men altid nemmest på
formand@jyrak.dk

Stambogssekretær
Kategori 3 og 4
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
stambog3-4@jyrak.dk - 4099 9578

JYRAKs studiekredse:

JYRAKs konsulenter:
Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 2066 0119
Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glams-bjerg, Tlf. 61 68 40 05

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

Anette Kampf, 3210 Vejby,
Tlf. 4871 7397, anette@jyrak.dk
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RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Kære læsere
I skivende stund er det oktober,
og regnen styrter ned, og det rusker
godt i træerne uden for.
Det er kun nogle uger siden vi
afholdt Racekattens første udstilling
i over 21 måneder. Vi var en anelse
nervøse, da vi var lidt Coronarustne, og samtidig skulle vi prøve et
nyt koncept af. Nogle havde også
meldt sig til at pynte hallen som en
lufthavn, da temaet for udstillingen
var ”at rejse er at leve”. Jeg kan kun
beskrive udstillingen med et ord WOW! Alt gik bare op i en højere enhed, og sjældent har man siddet med
en så dejlig mavefornemmelse efter
en udstilling.
Racekatten har besluttet, at februar og september udstillingen vil
blive lavet efter samme koncept, to
certifikater på en dag og delt på kategorierne. De to øvrige udstillinger i
maj og til december vil være som de
plejer, ganske almindelige dobbeltudstillinger med alle kategorier begge
dage.
2021 lakker mod enden. I skrivende stund mangler vi at afholde årets
sidste, men også årets hyggeligste
udstilling med julepynt og julestemning i hele hallen. Vi glæder os til at
komme til Hårlevhallen. Det er efterhånden et par år siden, vi har været
på besøg i den hal.
Der var dejligt at høre, at Italien
fik lov til at gennemføre World Show
2021. Det bliver spændende at følge
med hjemmefra, hvor der skal heppes på de danske deltagende katte. Vi ønsker
alle ejerne held og lykke
på WS 21.
Hvor bliver man bare
glad for at være medlem af Felis Danica,
14

hvor vi har en formand, der har lyst
og overskud til at blogge fra FIFe’s
generalforsamling. Herligt når man
læser ude i verdenen, at det er vores
formands blog, der bliver delt fra. Tak
til Bette Lind og Inge Nord som var
Danmarks repræsentanter på FIFe’s
GF. Tak for det gode arbejde I gør.
Vi har netop også haft vores første live-medlemsmøde i Valby, efter
at alle vores andre medlemsmøder
har været afholdt online. Dejligt igen
at kunne mødes og kunne bruge
pausen på at netværke og få nogle
gode grin. Vi håber i fremtiden at
kunne finde en løsning, så vi både
kan afholde online og live-møder.
Racekatten har et medlemsarrangement tilbage i år. Det er årets
julefrokost for alle medlemmer, hvor
vi hygger med en god frokost efterfulgt af gløgg og æbleskiver, imens
der bliver spillet pakkeleg. Se mere
information på vores hjemmeside
eller FB.
Vi glæder os til at se jer i 2022, et
år hvor vi forhåbentlig skal se meget
mere til hinanden.
I ønskes alle en rigtig god jul
samt et lykkebringende nytår.
De bedste julehilsner
Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

Vigtige kontakter
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
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
Ammetjeneste Sjælland:
Gurli Petersen
Tlf. 26 53 07 86

Mød resten af bestyrelsen på: www.racekatten.dk

Racekatten ønsker til lykke
til klubkattene

Klubkat oktober:
Killinger hos
Mia Malene Rosendal

Månedens Klubkat

Klubmøde
Katteopdrættets ABC v/Camilla Scharff
Går du rundt med en lille drøm om
at blive katteopdrætter, men uden
helt at vide, hvordan man kommer i
gang med det? Eller er du forholdsvis ny i katteverden?
Så skal du med til dette møde!
Vi starter fra bunden – hvad skal
man vide, og hvor finder man information?
 Lidt om regler.
 Parringer.
 Ansøgninger af stamtavler.
 EMS koder, hvad er det?

Klubkat september:
Benny ejet af
Maibritt Hedegaard

Du kommer til at høre om Felis
Danicas mentorordning og Diplomopdrætteruddannelse.
Forhåbentlig gør det dig endnu
mere nysgerrig på opdræt, og hjælper dig til at finde ud af, om det mon
er noget for dig.

Det vil vi vædde på det er, for det
er nemlig både sjovt, spændende
og givende – selvom det også kan
være svært, hårdt og krævende!
Tid og sted:
Den 18. Januar 2022
Klokken 19.00
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby
3 sal. lokale 4
Tilmelding kun til:
workshops@racekatten.dk
Pris: Gratis for medlemmer
af Racekatten - Øvrige 50 kr.
Du kan betale på webshoppen.
HUSK at skrive hvad betalingen
drejer sig om.
Giver - gul grøn og
blå pote.
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Felis Danicas Mæglerordning
Hvorfor vælger vi at bruge vores fritid på at sidde i mæglerordningen og hvad er vores opgave?

Det gør vi, fordi vi gerne vil kunne
give råd og vejledning og hjælpe
opdrætter få løst en sag så begge
parter bliver ”vindere”- og det ved vi
så godt at, det ikke altid lykkes. Men
kan vi nå til en løsning, som begge partner kan acceptere, så vil det
være godt. At være med til at gøre
en forskel, så der kan blive en afklaring, som begge parter kan være
tjent med, så er vi nået langt. Der vil
vi gerne hen.

for mig, at I ved, at når I skriver til
mæglerordningen, så bliver der taget
hånd om sagen med det samme.
Det betyder ikke, at den bliver løst
samme dag, men vi går i gang med
den så hurtigt som overhovedet muligt og ofte samme dag som I skriver.
Det kan også være at vi i mæglerordningen har brug for sparring med
en af formændene i hovedklubberne
eller i Felis Danica – denne sparring
foregår altid anonymt!

Jeg valgte at takke ja til at tage opgaven som mægler, fordi jeg vil kunne bruge min pædagogiske erfaring,
som det kan kræve i de sager vi kan
få. Desuden vil jeg gerne være med
til at gøre en forskel og hjælpe andre.

Når vi får en henvendelse, vil vi gerne prøve at få parterne til at løse sagen selv. Det er vores erfaring at det
er det bedste udgangspunkt. Det er
ikke altid at det lykkes, fordi opdrættere desværre ikke altid kan blive
enige. Jeg kan derfor godt finde på
at spørge: ”Hvis det var dig, der stod
i denne her situation, hvordan vil du
så gerne have det”?

Jeg manglede en, som jeg kunne
sparre med og derfor spurgte jeg
Merete Bertelsen, om hun ikke ville
hjælpe. Merete ville gerne hjælpe og
hun er nu også en del af mæglerordningen. Vi har fordelt opgaven
imellem os, derfor vil det ofte være
mig (Marianne), der svarer på
jeres mail.
Når I sender en mail til mæglerordningen svarer jeg oftest
samme dag. Enten at jeg
vender hurtigt tilbage, hvis
jeg lige skal have undersøgt noget omkring jeres spørgsmål, eller så
går jeg i dialog med
jer med det samme. Det er vigtigt

Der hvor vi oplever, at en opgave
kan være svær at løse, er når man
begynder at svine hinanden
til på Facebook. Vi modtager
måske screenshots fra disse skriverier fra den ene af
parterne. Det ender desværre ofte med, at en af
personerne trækker sig

af Marianne Østergaard, mægler

fra mæglerordningen og sagen lukkes. Sagen lukkes fordi det kræver
at begge parter, vil samarbejde for at
få løst en sag.
Vi oplever også, at folk selv har lavet
deres egen købskontrakt, men har
så ikke fået skrevet FD LO nummer,
chip nummer eller stamnavn ind
m.m. Der kan også være skrevet:
”Katten er neutraliseret ved salg”.
Pludselig kommer der et kuld killinger – det burde jo ikke ske, hvis
katten er neutraliseret. Stamtavlen er
heller ikke lukket. Her kan vi kraftigt
anbefale, at man neutraliserer sine
katte, hvis man vælger at skrive det
ind i en kontrakt. Man lærer af sine
fejl – men det kan blive dyrt.
Vi bliver rigtig glade, når vi får henvendelser fra opdrættere, der beder
om råd og vejledning, INDEN man
bliver så sure på hinanden, at sagen
ikke kan blive løst.
Vi skal nemlig stadig huske på, at vi
faktisk er en form for ”kollegaer”. Vi
er i en hovedklub under FIFe, har
den samme interesse, nemlig vores
skønne katte og vi mødes jo nok en
dag på udstillingerne.
Vi vil derfor opfordre jer til at gøre
mere brug af mæglerordningen til
råd og vedledning, inden det bliver til
en trist sag.

Glædelig Jul og Godt Nytår fra
Landsforeningen Felis Danica
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