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Perser & Exotic Klubben
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www.DanskOcicat.dk
Dansk Siameser & Orientaler Ring
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www.norskskovkat.dk
Ragdoll Klubben Danmark
www.ragdollklubben.dk
Russian Blue klubben
www.russianblue.dk
Vantastic - Tyrkisk Van
www.van-tastic.dk
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

Så er vi godt i gang med 2022 - et
år der skulle være en ny og frisk begyndelse - fri for Corona restriktioner
og andre kedelige problemer - og vi
er da også kommet fint fra start med
udstillinger i alle 3 klubber - dejligt.
Vi har haft en arbejdsgruppe til at
kigge på vores topkatteregler, for
de var ved at være lidt ude af takt
med virkeligheden - tak til udvalget
for hurtigt arbejde. Alt i alt skulle vi
derfor være klar til at afholde topkatte-konkurrence for 2022, og vi håber
at I får masser af succes på de forskellige danske udstillinger. Husk at
få jeres titler registreret i FDkat, og
husk at få alle BIV, NOM, BIS / BOS
(BOX) eller endda BOB registreret,
så I kan bruge disse registreringer
som dokumentation til FD Topkat
2022.
Men så kom der lige en krig ind fra
Øst og ændrede vores verdensbillede. Støtten til Ukraine er massiv, og
det fortsætter forhåbentlig indtil der
er en løsning på denne forfærdelige
situation. Felis Danica gik sammen
med NRR i Norge, SVERAK i Sverige og SK i Finland om en henvendelse til FIFe for at få etableret en
aktion vendt mod Rusland, og FIFes
bestyrelse var hurtig til at melde
ud: fra og med 1.3.2022 er det ikke
muligt at importere katte fra eller
eksportere katte til Rusland ligesom
russere kan ikke udstille på FIFe udstillinger uden for Rusland.
Det er selvfølgelig ikke rart, hvis man
har gået og ventet på at hente en kat
hjem fra en russisk opdrætter - men
det er desværre sådan det må være.
Dog skal det siges, at hvis katten er
købt før 1.3.2022 kan man naturligvis stadig få stamtavle på den - men

man skal ikke vente længe med at
søge. Få din import registreret med
det samme og regn med at vi vil forlange dokumentation for datoen for
købet.
En af vores primære opgaver i Felis
Danica - udover at føre stambog og
udstede stamtavler - er at være samlingspunkt for aktiviteterne i dansk
kattesport. I år udmøntes denne opgave blandt andet ved at vi arrangerer en hobbyudstilling for racekatte
den 23. april i Søften. Der vil være
plads til 75 racekatte, og vi vil i løbet
af dagen lave forskellige indslag og
foredrag. De 3 hovedklubber stiller
alle op med stande, og alle specialklubberne er ligeledes inviteret til at
deltage. Vi håber at der vil være opbakning om dette tiltag, og at vi kan
få en god dag, hvor vi i fælleskab
kan arbejde for at udbrede det gode
budskab om at racekatte har stamtavler - og at stamtavlen selvfølgelig
helst skal være fra FIFe.
Inde i bladet kan I læse en kort rapport fra vores plenarforsamling den
28. februar, 2022, og se hvilke forslag, der er vedtaget, og hvilke, der
skal med til FIFes generalforsamling, der i år forhåbentlig kan finde
sted som normalt ultimo maj i Plzeň
i Tjekkiet.
Vi har på bagsiden en kort rapport
fra det møde, Susanne Wehnert og
jeg deltog i den 3. marts, i Fødevarestyrelsen. Emnet var en kattebekendtgørelse. Jer, der har været med en del år, vil huske, at vi
allerede i 2010 kæmpede med den
planlagte ”fødsel” af en sådan bekendtgørelse. Den gang var vi meget
glade for at få den lagt i graven, da
de krav, der blev stillet til en opdræt-

ter var helt hen i vejret. I 2015 dukkede den så op igen, denne gang
i en noget bedre udgave. Hvor vi i
2010, hvor det var Justitsministeriet,
der skulle udarbejde bekendtgørelsen, som opdrættere blev betragtet
som roden til alt ondt, var vi i 2015
blevet opgraderet til interessenter,
man kunne lytte til, og her i 2022 var
det min klare oplevelse, at vi rent
faktisk blev lyttet til.
Min største bekymring med denne
bekendtgørelse er ikke så meget
hvordan den vil påvirke os opdrættere - jeg håber og tror på at den vil
få en form, vi kan leve med, da den
på mange punkter læner sig lidt op
ad vores eksisterende regler fra FIFe
og Felis Danica. Min bekymring går
mere på, om den vil have nogen
som helst effekt, der hvor den aller
helst skulle ramme: hos dem, der
kan finde på at sætte katte i minkbure og dem som producerer killinger
uden hensyn til kattenes trivsel og
helbred, for slet ikke at tale om hensyn de købere, der får en helt anden
kat end de forventer. Men det kommer vi til at høre meget mere om i
løbet af de næste måneder.
Her og nu vil jeg glæde mig over, at
det er ved at være sæson for killinger. Jeg glæder mig som et lille barn,
hver gang jeg selv har et kuld på vej,
og hver gang er det en stor fornøjelse, når fødslen (forhåbentlig) er vel
overstået, og man kan nyde synet af
sin hunkat, der stolt fremviser sine
små guldklumper. Jeg ønsker jer et
rigtigt godt forår med mange små
nye poter.
Mange hilsner
Bette
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Felis Danicas
plenarforsamling 2022
af Bette Lind, Formand

Felis Danicas plenarforsamling 2022
blev - som sædvanligt - afholdt den
sidste søndag i februar - i år den
27.2.22.
Klubbernes plenarfordeling laves,
som bekendt, på baggrund af antal
købte stamtavler i det foregående år,
og det betød at fordelingen i år var:
JYRAK
DARAK
RACEKATTEN

9 plenarer
6 plenarer
6 plenarer

Formanden, mentorrådet og avlsrådet aflagde beretning for 2021 - disse beretninger kan findes i referatet
på Felis Danicas hjemmeside.
Kassereren fremlagde regnskabet,
som viste en pænt overskud, og det
blev godkendt med akklamation.
Der var kun forslag fra forretningsudvalget til denne plenarforsamling, og
af de oprindelige 7 forslag var 2 blevet trukket efter det årlige møde med
specialklubberne, der blev afholdt
den 23. maj.
Samtlige resterende forslag blev
vedtaget. Af disse vedtagne forslag
er der 4, der skal videre til FIFe, og
da forslag 1, 2 og 4 blev enstemmigt
vedtaget, er det disse forslag, der
fremsendes til FIFe. Forslag nr. 3 ligger over til 2023.

Budgettet var blevet tilpasset, så der
blev taget højde for, at vi har flere
arangementer i år, der skal fremme kendskabet til vores foreninge
og vores opdrættere og racer. Felis
Danica arrangerer blandt andet et
infoshow med hobbyudstilling i april
måned i Søften, og støtter kattefremvisningen på Roskilde dyrskue i maj
måned.
Derudover er vi som bekendt nu
en del af den gruppe af lande, der
arrangerer Scandinavian Winner
Show, og planen er at vi skal arrangere det første SW i Danmark
i 2026. Det betyder at vi skal være
forberedte på, at der kan komme en
betydelig udgift, hvorfor vi de næste
år hensætter et pænt beløb til formålet.
Der var valg på 2 poster til Mentorrådet, og den nye sammensætning af
Mentorrådet er som følger:
 Tina Frederiksen
 Kamilla Tholstrup
 Marianne Hindkjær
 Anne-Marie Michaelsen
 Louise Bengtsen
Der var ligeledes valg på én post til
avlsrådet. Det nye avlsråd ser således ud:
 Simone Søderberg
 Aage Bertelsen
 Karen Jaquet
 Mette Mejdahl
 Esbjen Jørgensen
Både mentorråd og avlsråd konstituerer sig selv, og de ønskes held og
lykke med deres opgaver i 2022.

Som revisorer blev Flemming Vorbeck og Marianne Roth genvalgt, og
som revisor suppleanter valgtes Birgit Holme og Esben Jørgensen.
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Vedtagne forslag fra
forretningsudvalget:

Statistik 2021

Forslag nr. 1
FIFes Breeding & Registration rules
BRR §11 new article
11.3 Consequenses of recognition
of a new variety
When one or more new varieties have been fully recognized, it
is the responsibility of the BRC
to ensure that all the genetically
possible varieties within the breed
in question is listed in the EMS
list. Any variety in this list that is
not already recognized must be
marked ”for registration purposes
only”
Motivation:
Today in numerous breeds, for
example BSH/BLH, a number of
combinations between fully approved varieties will result in kittens with
unrecognized colours, which will
then have to be registered in RIEX.
It is reasonable that they cannot be
shown if they have not been recognized and described, but it should be
possible to register these cats.
Forslag nr. 2
FIFes Breeding & Registration rules
§ 2.3 Rehoming of cats – new article
2.3.4 cats with health issues
It is not allowed to sell or rehome
a cat with health issues unless
the rehoming is approved by an
authorized veterinatian, and cat
is accompanied by a veterinary
certificate stating the nature of the
health issue and necessary treatment protocols, if applicable.
Motivation:
It is not specified anywere that a cat
should be healthy when sold – something buyers take for granted.
However, we see a number of cases
where the cat is not well when sold,
and known issues should certainly
be made clear to the buyers. If the
cat is undergoing treatment of any
kind, a veterinarian should evaluate
the cat and give a professional evaluation of whether the cat is fit to go
to a new home.
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Forslag nr. 3
BRR § 9.1.1. – deletion of text:
In order to obtain re-registration in
the target breed, one or more cats
participating in a breedingprogramme can be shown in the Control
class (class 13b, → § 9.1.3) at any
generation after the F1 generation
after the crossbreeding. Cats of
F1-generation resulting from an
individual case of allowed crossbreeding cannot be presented in
class 13b for re-registration; this
does not apply to breeds with permitted outcross: PEB and SRL/
SRS (→ § 6).It is the National FIFe
Members’ responsibility to check
and confirm that all requirements as
laiddown in § 9 are fulfilled prior to
permitting cats to be shown in the
Control class (class 13b).
Motivation:
In FIFe we show the phenotype,
not the genotype. In case an F1
cat looks sufficiently like the target
breed for 2 judges to recognize the
breed, it should be allowed to show.
Whether it later on breeds true to
type or not should not hinder a show
career, as we are not showing potential breeding abilities, but phenotype.
Also it makes no sense to keep cats
from a cross breeding with known
parents from showing, if they look
like the intended target breed, while
on the other hand a novice with a
completely blank pedigree CAN be
re-registered and have full showing
rights. This fact makes the whole
paragraph above very contradictory
and makes no sense.
Forslag nr. 4
BRR § 6.7 (European) – addition
of text:
Recommended outcross: In case
of outcross it is recommended
to use HCS. The HCS in question should be DNA tested so that
longhair gene and chocolate color
and gene for colorpoint is ruled
out.
Any offspring from such a breeding is exempt from B&R § 9.1.1
and may be re-registered and
shown as F1, after being approved in class 13b.
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Motivation:
There is a close connection between
the European and the original domestic cats in Europe. Since the HSC
is not a true breed in its own right, it
is not as such a sister breed, however the close connection must still be
recognized.
Forslag nr. 7 (5 og 6 slettet):
Ændring af SPK reglerne:
§7
Hver SPK udpeger 1 kontaktperson,
som er medlem af en FD hovedklub.
SPK er forpligtet til straks at informere FD i tilfælde af ændring af klubbens kontaktperson.
Kontaktpersoner kan henvende sig
skriftligt direkte til FD ved kontakt til
FDs sekretær med spørgsmål og forslag af SPK-lov/avls-/race-/standardmæssige karakter inden for den/
de racer, den pågældende SPK
repræsenterer. Disse henvendelser
vil blive behandlet på et FU-møde,
og FU kan til yderligere belysning
af sagen indkalde kontaktpersonen,
evt. med en rådgiver til deltagelse i
mødet vedr. den specifikke sag. FU
vurderer derefter sammen med
repræsentanterne for den pågældende SPK om forslaget kan fremsættes på førstkommende plenarforsamling.

Forslag, i sager, der vedrører egen
race, og ønskes skal behandlest på FIFes GF, sender FU sagen direkte skal være fremsendt
til Felis Danicas formand senest
1. januar i det pågældende år. FU
er om nødvendigt SPK’en behjælpelig med udformning og oversættelse af forslaget, som derefter
sendes til afstemning på FDs plenarforsamling.
Egne udgifter i forbindelse med møder afholdes af SPK.
Motivation:
Det bør være mere klart hvad proceduren er og hvilke områder, SPK’erne har mulighed for at påvirke gennem direkte forslag. Forslag , der
vedrører hele vores nationale regelsæt, og falder uden for ovenstående,
kan fremsættes gennem egen klub.

En glad udstiller med sine
dejlige Ragdolls.
Sanne Wibroe er en af
Felis Danicas nye mæglere

Felis Danicas Avlsråd
Formålet med at have et avlsråd kan
i korthed beskrives således:
Avlsrådet skal i sit arbejde understøtte og fremme udviklingen af dansk
racekatteopdræt inden for de af FIFe
og Felis Danica udstukne rammer.
Til at løse avlsrådet opgaver består
avlsrådet af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv med en formand,
en kontaktperson og 3 menige medlemmer.
Alle, der er medlem af en af hovedklubberne under Felis Danica, kan
opstilles til avlsrådet. Kandidater
foreslås af hovedklubberne, og valget finder sted på Felis Danicas plenarforsamling.
Alle, der er medlem af en hovedklub,
kan benytte sig af avlsrådets rådgivning – og er avlsrådet ikke selv
kompetent til at komme med et svar,
kan avlsrådet indhente udtalelser og
eksperthjælp fra f.eks. dyrlæger eller
personer med særlig viden.
Udover at håndtere henvendelser fra
hovedklubbernes medlemmer, samarbejder avlsrådet derudover med
Felis Danicas stambogsfører og med
øvrige nævn og råd under FD, samt
med specialklubberne om racespecifikke emner.
Alle avlsrådets medlemmer har tavshedspligt. Medlemmer af hovedklubberne, som henvender sig til
avlsrådet, kan vide sig sikre på, at
henvendelsen bliver behandlet i fuld
fortrolighed.
Avlsrådets opgaver
Avlsrådets opgaver er bla. at besvare forespørgsler om avl og opdræt,
genetik, farvebestemmelse, stambogsføring, import, genetisk sundhed, arvelige sygdomme – blot for at
nævne nogle emner.
Et af avlsrådets helt store arbejdsområder er at medvirke til at FD hovedstambog er korrekt.

Importstamtavler bliver gennemgået
for bla. genetisk korrekthed, tolkning
af regler, kontakt med andre forbunds stambøger etc.
Avlsrådet er også behjælpelig med
at udarbejde avlsprogrammer, f.eks.
hvis der ønskes tilført nyt genmateriale til en race. Alle avlsprogrammer
skal godkendes i avlsrådet, før disse
kan påbegyndes.
Avlsanbefalinger
Et fokusområde, som avlsrådet har
i samarbejde med specialklubberne
er, at få udarbejdet eller opdateret
avlsanbefalinger for de enkelte racer.
Avlsanbefalinger er et stærkt opdrætterværktøj, til at få viden om
hvilke områder, der er relevant at
have fokus på og teste for inden
avlsdyr tages i brug.
Hvis en specialklub endnu ikke har
en avlsanbefaling for racen, anbefaler avlsrådet at specialklubben tager
kontakt til avlsrådet, så en sådan anbefaling kan blive udarbejdet.
Opråb til opdrættere vedrørende
IMPORT:
Avlsrådet anbefaler at man altid indsender importstamtavler fra ikke-FIFe organisationer INDEN man indgår en aftale om køb.
Det sker desværre at avlsrådet, i
samarbejde med stambogsføreren,
er nødt til at oplyse en ejer af en importkat, at den ikke kan opnå stam-

af Avlsrådet

tavle i Felis Danica. Dette er rigtig
trist for ejeren.
Avlsrådet anbefaler, at man som importør af en kat sætter sig godt ind
i reglerne for import. Disse regler
findes på Felis Danicas hjemmeside
(http://www.felisdanica.dk/information-for-opdraettere/avl-og-registrering/import/)
Avlsrådet står altid til rådighed med
at kontrollere importstamtavler, men
LÆS REGLERNE først og se stamtavlen igennem selv. Mange ting kan
du som importør selv kontrollere
inden henvendelse, bl.a. mangel på
EMS koder, ID nummer, stambogsnummer m.v.
Når avlsrådet har gennemgået en
stamtavle, sendes der svar til importøren. Er der evt. mangler er det
importøren selv, der skal skaffe de
manglende oplysninger.
Handel
Det er ikke avlsrådets opgave at behandle sager om handel. Sådanne
sager skal indsendes til egen hovedklub, eller, hvis der er tale om en tvist
med en anden opdrætter under Felis
Danica, så kan mæglerordningen
kontaktes.
Kontakt til avlsrådet
Når du kontakter avlsrådet, så oplys
hvilken klub du er medlem af og dit
medlemsnummer. Dette letter arbejdsgangen en del.
Al kontakt skal ske pr. mail til :
avlsraad@felisdanica.dk

Avlsrådets opgaver
Avlsrådet besvarer forespørgsler om avl og opdræt, genetik ang. farver og
helbred, i overensstemmelse med Regler for avlsrådet, §3.
Avlsrådets medlemmer tilstræber at udføre de opgaver, de har påtaget
sig, inden for så kort en tidsfrist, som det er muligt for den givne opgave. Bliver en opgave forsinket eller kan medlemmet af andre årsager ikke
umiddelbart færdiggøre opgaven, skal formanden informeres hurtigst muligt, så opgaven evt. kan overgives til et andet medlem.
7

Kære medlemmer
Her gik vi lige og troede, at med forårets komme ville verden slippe de
seneste års pandemi, og vi kunne
endelig genoptage livet som tidligere. Desværre tog vi grueligt fejl pludselig er der krig i Europa. Vores
tanker går til de millioner af mennesker, der er på flugt fra Ukraine, og
deres mange dyr. I Darak er vi stolte
af, at FIFE står sammen og ikke
mindst, at så mange FIFe-klubber i
nærområdet hjælper de ukrainske
opdrættere og deres dyr.
Herhjemme er det mere roligt, men
dog travlt. Blot tre uger efter Darak’s
generalforsamling skulle vi afholde udstilling. Det blev en travl en af
slagsen - ikke nok med at vi fik afbud
fra et par dommere, så drillede vores
udstillingssystem os desværre både
før og under udstillingen. En stor
tak skal lyde til de dommere, som
sprang til og gjorde det muligt for os
at afholde udstillingen. Tusinde tak til
alle der tilbød at hjælpe os i forbindelse med vores udfordringer. Det er
dejligt at vi kan stå sammen, uanset
klubtilhørsforhold.
Stort tillykke til alle Darak’s topkatte
2021, der blev præmieret i Dragør
med en fin rød trolley, kokarde og
ikke mindst foderpræmier og legetunnel fra Royal Canin. En stor tak
til vores hovedsponsor for de flotte
præmier til vores topkattevindere.
Det var ikke kun kattene der var i
centrum - det var børnene også.
Vinderne af vores tegnekonkurrence
blev Clara på 6 år og Eline på 12 år.
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Tak til Agrosam og MaxiZoo for præmier til vores juniorhandlere og til
vores Best in Show.
Nynke fra Cat’chy Images var næsten fuldt booket hele weekenden og
havde virkelig travlt med at få taget
billeder, både forudbestilte, bestilt på
dagen og selvfølgelig vores Best in
Show billeder. Jeg vil meget gerne
minde jer om at få taget billeder af
Best in Show-kattene på vores udstillinger.
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne
byde hjertelig velkommen til både
nye som gamle medlemmer af bestyrelsen.
Mange hilsner
Beata Fröhlich,
Formand for Darak

DARAKs bestyrelse
Formand
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby, 4690 Haslev
Tlf: 26462282
beata.frohlich@darak.dk
show@darak.dk

Stambogssekretær
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39, 3230 Græsted
Tlf. 25770447
Træffes efter kl.16.00
pernille.boholdt@darak.dk

Næstformand
Præmiesekretær
Frans Nielsen
Hogagervej 14, 7540 Haderup
Tlf. 42681429
frans.nielsen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. 51800366
richard.remvold@darak.dk

Udstillingssekretær
Annie Orthmann
Kilevej 4, Vedersø Kær, 6990 Ulfborg
Tlf. 41340093
annie.orthmann@darak.dk
show@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Susan Stryg
Herlufsholm alle 161, 4700 Næstved
Tlf. 30238038
susan.stryg@darak.dk

Sekretær
Katja Devantier Dysted Nielsen
Bymarken 62, 4000 Roskilde
Tlf. 23715987
katja.nielsen@darak.dk
Bestyrelsesmedlem:
Marianne Corfitzen
Møllemarksvej 69, 4681 Herfølge
Tlf. 41263610
marianne.corfitzen@darak.dk

Kasserer
Suppleant
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2. th., 2770 Kastrup
Tlf. 40534770
aase.nilsson@darak.dk

Suppleant
Kurt Christensen
Maglehøjvej 12, 4652 Hårlev
Tlf. 56501608
kurt.christensen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Izabell El-khatib
Heimdalsgade 43, 1.th
2200 København
Tlf. 91614552
izabell.el-khatib@darak.dk

Tina Hjøllund Nielsen
Hogagervej 14, 7540 Haderup
Tlf. 42681729
tina.nielsen@darak.dk
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Kommende JYRAK begivenheder

www.jyrak.dk
Kære medlemmer.
Endelig begynder det at ligne forår!
Dette er skrevet på en dag hvor
solen skinner højt på en blå og
skyfri himmel. Og det kan man kun
blive glad af.
Det samme gælder årets netop
veloverståede
generalforsamling.
Ialt 55 personer valgte at lægge sin
lørdag i Ølsted Festlokaler og deltog
i det, der ofte omtales som ”årets
familiefest i JYRAK”. De fremmødte
kunne med glæde konstatere, at vi
slap ud af 2021 med et usædvanligt
flot overskud tæt på 100.000
kroner! Det er ikke ringe midt i en
tid, hvor det har været mere end
svært at agere på grund af corona
restriktioner her og der. Vi har som
altid mange gode planer, og en af
dem er at vi vil bruge noget af
overskuddet på at få set på en
større opdatering af hjemmesiden.
Den er langt mere end en ”pæn
forside”, for på samme server køres
en del databaser, som I ikke ser
meget til i det daglige, men som er
en væsentlig del af den daglige
funktionalitet. Der venter altså et
større udviklingsarbejde, den dag vi
skal migrere til en ny hjemmeside.
Det kommer til at koste, og det

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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12.-13. marts 2022: International udstilling, Kolding
23. april 2022: Felis Danica hobby udstilling i Søften
11.-12. juni 2022: International udstilling, Hørning
30. juni-2. juli 2022: JYRAK på Landsskuet i Herning

kommer også til at tage tid, så der
går en rum tid endnu, inden vi kan
præsentere noget som helst for jer.
På generalforsamlingen fik vi ny
kasserer som den mest markante
begivenhed. Brian Sørensen har i
en del år siddet med posten, men
har på grund af sygdom ikke kunnet
passe jobbet fuldt ud det seneste
stykke tid. Så det var tiden at give
stafetten videre, og vi valgte Gitte
Callesen, der sidste år blev valgt
som suppleant. Kassererposten er
tung og omfattende, og der er
mange indviklede ting forbundet
med den, som simpelthen kræver
nogle forkundskaber, hvis man skal
kunne skuldre jobbet fuldt ud. Stor
tak til Brian for et langt og sejt træk
med opgaven. Vi får Gitte sat i gang
med jobbet i løbet af marts måned;
alene det at skifte kasserer i forhold
til banken er et omfattende og
irriterende arbejde med en hel
masse papirnusseri. Tid vi godt
kunne have brugt på noget andet...

med Ragdoll Klubben. For ret
præcist 2 år siden fik vi tæppet
rykket væk under en lignende
udstilling med 2 døgns varsel, da
Danmark lukkedes fuldstændigt ned
på grund af corona. Nu ser det
heldigvis endelig helt anderledes ud
igen, og vi er klar i Sydbank Arena i
Kolding med 155 tilmeldte ragdolls
fra 7 lande og 2 federationer! Ialt
502 katalognumre har fundet vej til
Kolding, og udstillerne har i stort
nummer fundet overnatning i
forbindelse med hallen. Vi håber på
at få et brag af en udstilling! Den
første i lang tid helt uden
restriktioner.
Næste
gang
Kattemagasinet
udkommer, er killingerne begyndt at
kigge frem ude omkring. I ønskes et
forrygende forår med jeres opdræt,
hvis I er nogen af dem, der går og
venter tålmodigt på killinger. Jeg
håber vi ses et sted derude inden
længe, så vi kan dele fornøjelsen
ved vores fælles levende hobby.

Og hvad er så det andet, som vi har
så travlt med?`Jo, endelig er det
tiden for det meget længe planlagte
World Ragdoll Show i samarbejde

Susanne

Halplanlægning
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby
8500 Grenå
40 99 95 84 * brian@jyrak.dk

Forsyningstropper
Esben Jørgensen
Kirstensminde 20
8960 Randers SØ
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90

Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Vedbæksalle 109
8700 Horsens
20 40 97 43 * tina@jyrak.dk

Suppleant, entrekasse, junior handling
Anette Kampf
3210 Vejby
48 71 73 97 * anette@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

Suppleant, kokardestand
Gitte Callesen
6740 Bramming
kasserer@jyrak.dk * 40999577
********************
Udenfor bestyrel.sen:
FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9300 Hals
98 75 07 07 * ingenord@live.dk

Glimt fra sæsonåbning* Nørresundby januar 2022

Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Gitte Callesen
kasserer@jyrak.dk - 40 99 95 77
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

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
Endnu et år er gået i Racekatten,
og i skrivende stund kan jeg glæde mig over endnu et succesfyldt år
for foreningen. Det har været et år
med et meget højt aktivitetsniveau,
på trods af de mange udfordringer
vi havde med nedlukninger og begrænsningsantal på grund af Covid
19. Bestyrelsen, udstillingsudvalg og
vores stambogssekretær har alle haft
et travlt år i Racekatten.
Vi har haft mange gode arrangementer i året, der er gået - både faglige og hyggearrangementer. I alt har
vi været vært for 10 medlemsmøder,
1 onlineudstilling, 3 fysiske udstillinger, 2 fysiske medlemsmøder og 1
infoshow.
Vi håber, at vi i 2022 kan byde jer
på lige så stor aktivitet. Vi har allerede planlagt en hel del medlemsmøder, og flere er i støbeskeen. Ligeledes afholder vi 4 udstillinger i år, så I
har noget at se frem til.
Racekattens topkatte er fundet, til
trods for der kun har været åbnet for
udstillinger siden august. Så det er
flot, at alle listerne er fyldt op med de

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

12

Klubkatte

flotte udstillingskatte. Topkattene vil
blive fejret på lørdagens udstilling i
Birkerød. Stort tillykke til jer alle!
Vores første udstilling i år var i
Ruds Vedby. Det var en stor succes
set udefra, vi havde udsolgt på under en uge, og alle standpladserne
var solgt, ja vi havde fuldt hus!
Jeg tror mange i udvalget så det
lidt som et mareridt, da det også var
den udstilling med de fleste udfordringer nogensinde. Fem dommere
aflyste en efter en på grund af Covid 19 situationen. En bestilt printer
meldte pludselig sin ankomst til maj
(vi var i januar), så alle bedømmelsessedlerne skulle skrives i hånden
på få dage. Vi skulle selv stå for en
mini café med salg af morgenbrød
mm, samt sælge pølsemønter så
udstillere kunne få lidt at spise til frokost. Så vi er yderst taknemmelig for
alle de ekstra hænder, der hjalp os
godt igennem udstillingen.
Jeg vil gerne takke for tilliden og
genvalget på årets generalforsamling i Racekatten. Det var en underlig fornemmelse at være slået ud
af kurs af Covid 19 og ligge under
dynen og modtage beskeden om, at
medlemmerne havde valgt mig som
formand for endnu en periode. Tusind tak for opbakningen, tak til medlemmerne og bestyrelsen for jeres
opbakning. Jeg er uendelig stolt af at
være formand i Danmarks hyggeligste hovedklub!
Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

Klubkat februar:
Robdrup’s Crêpes Suzette
Pia & Michael Robdrup

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

Adfærd
Dorthe Bondesen - Tlf.: 22 44 96 25
dorthe@racekatten.dk
Genetik
Jan Krag - Tlf.: 26 88 23 84
genetik@racekatten.dk
Ammetjeneste Sjælland:
Gurli Petersen - Tlf.: 26 53 07 86
gurlipetersen@mail.dk

Klubmøder
Steward kursus
Et tilbud til dig:
 som har leget lidt med tanke om
at være steward på en katteudstilling, men ikke har taget mod til at
komme i gang.
 der er nysgerrig på hvad på hvad
der forventes af en steward.
 der har været steward men syntes du kunne bruge nogle tips og
tricks til at hjælpe dig med at gøre
dagen lettere.
Det er nu du skal tage chancen og
tage på Racekattens steward kursus, hvor vores chefsteward Michael
Robdrup med assistenter, gennemgår alle de ting der skal til for at være
steward på en katteudstilling i Danmark og i udlandet.
Vi starter blødt ud med hvad det betyder at være steward, for så at gennemgå dagen på en udstilling, kryddere med lidt praktisk arbejde.
Der vil i løbet af dagen være indlagt
en frokost, hvor man kan besøge Frihedens Cafeteria Halvleg
Tid og sted:
Søndag d. 3 april 2022
fra kl. 10 til ca. kl. 17
Frihedens Idrætscenter
Fællesklublokalet,
Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

På besøg hos en opdrætter Pelspleje
Denne gang skal vi besøge Dorthe
Seireø, som opdrætter racen Ragdoll ved opdrættet DK Seireø.
Efter vi har fået kigget og nusset katte, samt hørt lidt om den specifikke
race, så vil der være et foredrag om
pelspleje.
Har du styr på lokkerne når du skal
op til dommeren?
Eller driller pelsen lidt i hverdagen?
Dorthe viser de små fif på et par demokatte, og fortæller hvordan man
kan blive dygtigere til at sætte kattene op til show, samt klare den daglige pleje af kattene.
Tid og sted:
Tirsdag d. 26. April 2022
Klokken 19.00
Hviddingvej 65, 2610 Rødovre

Foderallergi
v/ Dyrlæge Anne Aagaard Nielsen
fra Dyrlæge Boysen - Hudklinik for
hund og kat
En aften med fokus på foder og miljø
allergi, og udredningen af de to.
Foderallergi er en tilstand, hvor kattens immunforsvar reagerer overdrevent på forskellige emner i foderet.
Foderintolerance er også en negativ
reaktion på foderet, men en reaktion
som ikke stammer fra immunsystemet. Mange foderemner er mulige
allergener på grund af deres vævsfremmedhed i forhold til kroppen.
Tid og sted:
Onsdag d. 25. Maj 2022
Klokken 19.00
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby
3 sal. lokale 4

Tilmelding til møderne 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.

Klubkatte

Klubkat Januar:
Julle-Kris Rocko
Betina Kjær Kristensen
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Kattebekendtgørelse?
Felis Danica var den 3-3-22 inviteret til møde med Fødevarestyrelsen
vedrørende et oplæg til bekendtgørelse om kattehold.

Allerede i 2010 blev det første oplæg
sendt ud, og det skabte velbegrundet ramaskrig i opdrætterkredse.
Betænkningen var stort set overtaget fra andre arter, og det afspejlede
tydeligt fuldstændig mangel på forståelse for at katteopdræt i høj grad
er en hobby, hvor dyrene bor inde i
vores huse som væres kæledyr. Der
blev protesteret inderligt fra mange
sider. Et regeringsskifte lagde heldigvis planerne i skuffen i lang tid. I
2015 boblede den lidt igen, denne
gang med en bedre tekst, uden at vi
dog var i mål. Der kom igen andre
ting i vejen, og betænkningen nåede
aldrig frem til folketinget.
Men i januar 2022 dukkede der ubehagelige billeder op i medierne, der
viste katte sidde i minkbure på en
farm udenfor Viborg. Og selvfølgelig
bragte det fornyet ramaskrig, og det
skulle det også. Det bør ikke være
lovligt at holde kat på den måde i
Danmark, og det er det næppe heller
hvis man virkelig tager dyreværnsloven i anvendelse. Den er imidlertid
ikke helt klar i spyttet, og der mangler derfor helt klare regler om hold
af katte. Politikerne kom endelig op
ad stolene, og en ny udgave af forslag til betænkning blev trukket op
ad skuffen. Og vi blev så inviteret til
møde, ligesom vi havde mulighed for
at kommentere på forhånd.
Felis Danica valgte at sende kommentarer på forhånd, som de eneste
udover Dyrenes Beskyttelse. Vi har
pointeret at uden obligatorisk mærkning af ejerkatte, bliver det omsonst
med kontrol. Hvordan skal tilsynsførende f.eks. kende forskel på 2-3
sorte katte hos samme ejer, hvis ikke
de er mærkede? Man gjorde med
det samme opmærksom på at der pt.
IKKE er politisk vilje til obligatorisk
mærkning. Vi ved det jo godt; der er
for nyligt vedtaget en kattelov som
undlader at have dette krav. Det har
de fleste af os vel været pænt skuffede over. På den anden side lægges
der ikke skjul på, at man i høj grad
bruger at skele til hvad nabolande14

ne gør, og idet svenskerne netop har
indført et sådant krav kan vi jo håbe
på, at de danske politikere på den
lange bane også kommer til fornuft.
Selve mødet gav ikke meget nyt - de
fleste har sikkert læst oplægget, for
det har cirkuleret mange steder på
nettet. Og meget af det kan vi ikke
alene godt leve med, men stammer
direkte fra os: En regel der forbyder mere end 3 kuld på 24 måneder - check. En regel der påbyder at
killinger skal vaccineres inden salg
- check. Det vil ikke genere os. Det
er vel tillige rimeligt, at katte der ikke
bor direkte sammen med familien
(tænk f.eks. avlshanner, der lever for
sig selv), bor i omgivelser der kan
rengøres. Det er ene ting, som vi i
forvejen lever med og ikke vil gøre
en nævneværdig forskel for os.
Selve oplægget vedrører erhvervsmæssigt hold af katte, og det skal
naturligvis defineres klart hvad eller hvem det dækker. Antal kuld er
nævnt, men Felis Danica havde på
forhånd påpeget at man jo ikke nødvendigvis har samme antal hvert år,
og at det bør være gennemsnitligt
antal kuld over nogle år, der er vejledende. Flere tal blev nævnt - lige nu
står der 5 i oplægget.
Ligeledes hvis man ikke er opdrætter, men blot har mange katte - hvor
mange er for mange, og hvad skal
grænsen være, før reglerne kan
komme i spil? Er det rimeligt at have
20 katte boende i en 60 m2 lejlighed
på 4. sal? Det er ikke nødvendigvis i
kattenes interesse at gå så tæt sammen. Derfor vil der blive arbejdet på
at finde et antal som skæringspunkt
for hvornår reglerne gælder, også
selv om man ikke er opdrætter. Igen
må det være i alles interesse, at kattene trives, og at det også er muligt
at gribe ind i alt for store kattehold
udenfor den organiserede kattesport
- enten hos BYB´ere, der i øjeblikket
blot kan køre løs, eller hos velmenende mennesker, der tager katte
ind og efter få år løber det løbsk og
pludselig er der langt flere dyr end
de kan passe. Et antal af f.eks. 10
voksne katte blev nævnt, men det

af Susanne Wehnert

er vigtigt at holde sig for øje, at der
IKKE blev besluttet noget på mødet! Det var et orienterende møde,
hvor Fødevarestyrelsen forklarede
lidt om arbejdet, og vi i modsætning
kom med input set fra vores hjørne
af verden.
Det blev understreget, at forslaget
IKKE har til hensigt at genere de
organiserede opdrættere. Dyreværnet understregede endvidere at de
stort set aldrig er ude til sager hos
opdrættere i den organiserede del
af kattesporten. Men det er klart, at
når der indføres regler på området
"hold af katte", så bliver vi også berørt, hvis vi har et vist antal katte og/
eller kuld pr. år - det er så en af de
ting, som vi afventer at de i Fødevarestyrelsen bruger tid på at overveje
nærmere.
Der er sket meget siden det første
forslag ramte os for 12 år siden - det
ville have taget livet af dansk kattesport. Det nuværende forslag er
langt bedre, og med nogle justeringer bliver det sandsynligvis noget vi
kan leve med. I sin nuværende form
gælder det faktisk kun for 20% af
Felis Danicas opdrættere; mens de
sidste 80% ligger under grænsen for
antal kuld, sådan som forslaget ser
ud pt. Vi understregede at det var
vigtigt, at reglerne bliver "til at leve
med", således at vi ikke mister opdrættere på grund af det, fordi hvis
der mistes et antal registrerede og
ordentligt opdrættede killinger på
markedet, så åbner det blot endnu
mere for det sorte marked med killinger uden papirer og tvivlsom oprindelse. De hørte hvad vi sagde og
tog det med i sine noter.
Hvornår sker der så noget igen? Der
er ingen dato, men de nævnte at
denne gang kom det til at gå hurtigt,
så mon ikke man kan forvente et nyt
udkast er klar allerede inden sommerferien? Vi får se - i hvert fald er vi
heldigvis kommet meget langt siden
2012.

Kattemagasinet.dk

af Birgit Holme

Der var engang… sådan starter alle gode historier og sådan starter også
denne.
Tilbage i marts 2021 havde jeg længe været virkelig træt af, at alle de
mange gode artikler, som jeg ved
fandtes i KatteMagasinet, ikke var
så nemme at finde, med mindre man
da lige havde superhukommelse eller havde været med siden tidernes
morgen.
Jeg manglede et opslagsværk eller
bibliotek og ikke mindst manglede
jeg ganske ofte et ordentligt link så
jeg kunne dele de artikler, som jeg
vidste, jeg kunne finde i et givet blad.
Jeg har være redaktør for KatteMagasinet nogle år og tænkte: ”ja lad
det briste eller bære, lad mig forsøge at sælge min ide, om at lave en
online version af KatteMagasinet
til Bette”. Hun kunne jo allerhøjest
sige, at det var tidsspilde og så sylte
ideen. Men hun ikke bare købte min
ide, hun købte også kattemagasinet.
dk inden jeg selv nåede at gøre det.
Senere fik jeg kommentaren ”jamen
hvis jeg købte domænet, så hang
du jo på den” Og ja det er jo ganske
rigtigt
13. marts 2021 registrerede Bette så
domænet og siden er det gået slag
i slag.

mange, hvis ikke alle, artiklerne gennem årerne. Endnu mere heldig er
jeg, at jeg må låne denne katalogisering og ja det kan jeg ikke takke nok
for. Det er en kæmpe hjælp for mig
til at skabe et overblik over de mange artikler gennem 25 år.
Udover jeg ønsker det skal være et
bibliotek, så ønsker jeg også at siden
bruges af, nye som gamle opdrættere, som det første sted at søge information om alt vedr. katteopdræt og
ikke mindst linke til siden til deres killingekøbere, hvis der opstår spørgsmål man ikke lige selv kan svare på.
Information på kattemagasinet.dk vil
altid kunne findes og forsvinder ikke
i strømmen af info som det så ofte
sker på SoMe.
Siden er lavet som en avis. Dvs. en
forside med et flow af de seneste artikler, de mest set på, de ældste osv.

derudover er alle artikler med tags
og alle artikler er delt ind i kategorier.
Menu baren er kategorierne. Husk
at bruge kildekritik! Alle artikler er sat
op således det tydeligt fremgår i hvilket blad, de første gang blev trykt,
med andre ord du finder oplysningen
på kattemagasinet.dk, det i sig selv
gør den yderst valid, men kig lige en
ekstra gang på, hvornår artiklen er
udgivet. Er det en meget gammel artikel, kan det være en ide at søge lidt
mere, måske er der kommet nyere
viden på området.
Jeg er også så heldig, at Esben
Jørgensen har en god scanner og i
øvrigt har taget sig tiden til at scanne
alle forsider ind helt tilbage fra KatteMagasinet nr. 1 fra februar 1997.
Disse forsider ligger her https://www.
kattemagasinet.dk/forsider-fra-alle-25-aars-kattemagasinet/ (https://
tinyurl.com/ypsp8rvx)

www.kattemagasinet.dk er oppe og
jeg opdaterer det langs frem, så hvis
det en dag du kigger ind ser helt
rundtosset ud, så kom igen om nogle
timer, så har jeg nok bare været ved
at designe noget nyt.
Min ide med siden er mange, men
de væsentligste er at få lagt alle artikler fra alle blade fra alle år online.
Det bliver i første omgang kun de
artikler, som jeg vurderer har størst
nutidsværdi. Dette skal forstås således at klubsider, titelkatalog og beretninger fra diverse møder osv. ikke
prioriteres i første omgang.
De blade der allerede ligger i en .pdf
på Felis Danicas webside kommer
først op, derefter de blade som kun
findes i papirudgave. Jeg er så heldig at Lisbeth og Esben Jørgensen
har alle blade fra alle årgange og
ikke mindst, at de har katalogiseret
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Som jeg har sagt på diverse møder,
så har jeg en ide om at lave ”månedens mis” men ja, det kan alle jo
regne ud bliver helt forkert publikum,
hvis jeg holder fast i den overskrift.
God click-bait, men ja… Jeg vil dog
stadig gerne have nogle små historier om de katte der har været på
forsiden gennem tiderne, hvad jeg
så ender med at kalde de indlæg må
tiden vise. Jeg tænker små historier om forsidekatten kom i avl, hvor
mange killinger de lavede, om man
selv har 10. generation efter den gående i sit katteri nu osv. Har du en
sådan historie om kattene fra forsiderne, så send dem meget gerne til
mig på kattemagasinet@felisdanica.
dk Jeg skal nok læse korrektur, så er
du ikke vant til at skrive, er ordblind
eller andet, så pyt, jeg skal nok lave
det læsbart – med andre ord hold dig
endelig ikke tilbage!
En anden ting som jeg gerne vil
have er en form for interaktion med
jer læsere. Jeg ønsker ikke en malstrøm af mere eller mindre valide råd
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og slet ikke det grimme sprogbrug,
der ofte ses på SoMe. Der er blevet
foreslået en form for brevkasse og
ja det kunne være en løsning – men
tænk meget gerne over om interaktion ønskes og i så fald hvordan vi
kan lave det. Send din holdning til
mig på mail eller sig til næste gang
du ser mig på en udstilling eller til et
møde.
Håber I syntes om ideen og ikke
mindst vil bruge den. Er din yndlingsartikel ikke lige til at søge frem, så
send mig endelig en mail, så skal jeg
nok finde den og hvis den ikke er online endnu, rykke den frem på listen
af artikler. Siden er helt egoistisk
lavet til mig selv, men det er da mit
håb, at andre også vil kunne bruge
den.
Sidste men ikke mindst – det er på
ingen måde min ambition at kattemagasinet-online skal erstatte vores
flotte trykte blad. Det er et supplement og vil også i et vist omfang
blive der, hvor viden, som ikke kan

vente på næste trykte blad, vil blive
delt. Jeg tænker også at meget videnstunge artikler fortrinsvis vil blive
delt via kattemagasinet.dk
God læselyst og del endelig de mange fine artikler, når I har mulighed for
det. Det var muligvis ikke på kattemagasinet.dk du så det først, men til
gengæld bliver det forhåbentlig stedet, hvor du nemt kan finde det igen.

Besøg:
kattemagasinet.dk

