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Da jeg tilbage i 2019 aflagde beretning for plenarforsamlingen, regnede jeg med at det
var min sidste – men sådan skulle det så ikke lige gå. 2021 har været et år, der langt hen
ad vejen har været præget af Corona og nedlukning og usikkerhed om hvad vi kan og
må. Det har dog også været et år, der har bevist at det er nogle rigtigt seje folk, der
driver vores hovedklubber; folk, der har siddet på spring for at lave arrangementer, så
snart, der var den mindste åbning, eller som har fundet alternative løsninger: online
shows og online møder har løst en del af de udfordringer, vi har haft. Men selvfølgelig vil
vi helst møde IRL (In Real Life), og der har været mange gode tiltag for at sikre, at de
fysiske arrangementer, der blev afholdt, blev afviklet med stort fokus på at overholde
alle Corona anvisninger. Jeg vil gerne takke alle de skønne optimistiske mennesker, der
driver klubberne – tak fordi I ikke gav op, tak fordi I har sørget for at vores hobby stadig
havde puls og noget at byde medlemmerne.
Året i tal
Som vanligt starter vi med årets nøgletal for antal stamtavler og dermed antal plenarer:
Pr. 31-12-2021 så det således ud:

Klub
DARAK
JYRAK
RACEKATTEN
Grand Total

Import - Import FIFe
non FIFe
Stamtavler Grand Total
29
28
877
934
40
45
1269
1354
43
33
846
922
112
106
2992
3210

Plenarer
6
9
6
21

Årets begivenheder og møder
Vi har holdt en række møder i 2021. Der har været almindelige FU møder, suppleret
med sagsbehandling via mail, og så har vi afholdt 2 møder om Etik og Moral – et på hver
side af Storebælt – hvor vi fik taget hul på en diskussion om hvad man kan tillade sig at
sig om og til andre mennesker, ikke mindst på de Sociale Medier (SoMe), hvor det
desværre har vist sig at det ind i mellem er svært at holde kammertonen. Det blev på
møderne slået fast, at FU kun skal gribe ind såfremt debatten løber så meget løbsk at
den, der var offer for en ophedet debat skulle kunne påvise at have lidt et tab, fx af
økonomisk art, ved at blive udsat for mobning eller chikane. Felis Danicas etiske
regelsæt er altid er gældende, uanset hvor man ytrer sig – og vi skal sikre, at det er
kendt af alle medlemmer af vores klubber.
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Stambogsføring
Vi har nu kørt i 1 ½ år med det nye system, FDkat.dk, og heldigvis har de fleste taget det
til sig og har ikke de store problemer med at anvende systemet. Det gør det nemmere
for opdrætterne at følge med i hvordan og hvornår deres stamtavler udstedes, og giver
også et langt bedre overblik over de katte, der er i avl.
Det varierer rigtigt meget fra race til race hvor mange attester, der lægges i systemet,
men det er tydeligt at mange har opdaget at det giver et godt overblik at lægge alle de
tests ind, der bliver foretaget.
I 2021 blev der udsted i alt 3210 nye stamtavler. Sammenlignet med de sidste 2 år, er
der en lille stigning, men et stort opsving er der desværre ikke tale om:

Der er kommet en hel del importer ind i det forgangne år – i alt 218 importer, hvoraf
112 kommer fra andre FIFe forbund, mens 106 kommer fra andre forbund. Det er
selvfølgelig dejligt, at der er aktivitet og at der kommer nyt blod til, men det er en lidt
bekymrende tendens, at en del nye opdrættere starter med at importere deres første
avlskatte. I de situationer er det virkelig vigtigt at opdrætterne husker på at konsultere
avlsrådet omkring stamtavlerne, så vi ikke skal skuffe dem med, at deres nye kat ikke
kan registreres i FIFe på grund af de katte, der ligger bag.
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Importer
231
244
343
163
227
173
218
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Fordelingen mellem de forskellige racer og klubberne ser i 2021 således ud:
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Den samlede udvikling ser således ud:
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Vi har, som vi tidligere har omtalt, planer om at bygge en killingeliste oven på FDkat –
den er desværre ikke kommet i luften sidste år som vi havde håbet. Det har været svært
at skaffe ressourcer både hos udviklerne og også hos os selv til at få arbejdet
gennemført, men der er sket fremskridt, og hvis vi kan få de rette ressourcer til
rådighed, så skulle det meget gerne være et projekt, der går i luften i 2022.
KatteMagasinet
Vi har fortsat et fint samarbejde med Min Ven Katten omkring vores blade, hvor
KatteMagasinet trykkes som en del af MVK’s blad. Den løsning fortsætter også i 2022.
Takket være vores redaktør, Birgit Holme, har vi fået 4 blade på gaden i 2021, og
samtidig har Birgit formået at stable en online platform på benene. KatteMagasinet.dk
er nu en realitet, med mange gode gamle artikler og ny information. Hensigten er, at det
skal blive en platform, hvor vi kan lægge al den information, der er god at have ved
hånden – om sygdomme og racer og opdræt mm. Vi vil ikke her være afhængige af en
deadline og 4 blade om året. Kommer der en fin artikel som måske ikke vil være så
aktuel om 3 måneder, når det næste blad kommer, kan den komme på online med det
samme. Det giver en masse muligheder, og vi håber at det er et tiltag, som der vil blive
taget vel imod.
FIFe
I 2020 afholdt FiFe ikke en generalforsamling på grund af Corona-situationen, og i 2021
blev den udsat til september – men det lykkedes. Vi var i Riga – jeg deltog sammen med
Inge Nord, og sammen med flere andre lande fik vi fjernet den utroligt uheldige regel
om HD scanning af Maine Coons, da den endnu ikke var havnet et sted, hvor
opdrætterne kunne arbejde med den. Til gengæld fik vi vedtaget en stramning af
reglerne for hvornår man kan indføre generelle tests: vores forslag om en mere
videnskabeligt baseret tilgang gik igennem, og vi fik mange gode kommentarer med på
vejen. Vi havde et forslag med om begrænsning af noviceklassen for Maine Coons – det
blev trukket til fordel for et forslag om samme fra BRC, som blev vedtaget. Endelig fik vi
vedtaget vores forslag om at slutte FD til gruppen af klubber, der kan organisere
Scandinavian Winner shows. Vi holdt et møde med de øvrige forbund, der er mundet ud
i, at vi har fået tildelt 2026 som det første år, hvor vi skal arrangere SW udstilling.
Arbejdet med at planlægge skal påbegyndes i indeværende år.
FIFe fik en ny vice-præsident, i det Veikko Saarela blev valgt over den siddende vicepræsident, Dietmar Sagurski. Health & Welfare fik en ny sammensætning, og består nu
af Jurgita Gustaitiene, Vladimir Isakov, og Sara Moroni. Sarah Johnson blev valgt ind i
Breeding / Registration kommissionen for at udfylde den plads, der blev ledig efter at
Ole Amstrup trak sig et år før tid. Vi har, blandt andet i Avlsrådet, haft meget glæde af at
have Ole i denne kommission, og han skal have en stor tak for sine mange års indsats.
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Af andre interessante ting, der blev vedtaget i 2021, er en ny titel: Distinguished Senior
Winner – en titel til ældre katte. Håbet er, at det kan få udstillere til at blive ved med at
udstille deres katte længere, når de har et mål at gå efter. Det bliver spændende at se
hvornår vi har en kat, der kan tage denne titel.
Mentorråd, Avlsråd og Mægling
De respektive repræsentanter for Mentorråd og Avlsråd aflægger deres egen beretning
efterfølgende.
Mæglerordningens 2 koordinatorer har desværre valgt at nedlægge deres hverv. Det er
vi naturligvis meget kede af, da det bestemt ikke er en nem post at bestride. Det er en
opgave, der kræver meget på det personlige plan, og det kræver stor integritet. Vi vil
bestræbe os på at finde frem til en løsning hurtigst muligt.
Forretningsudvalget
Vi har haft lidt udskiftning undervejs i det forgangne år – det er altid noget, der giver lidt
opbremsning i opgaveløsningen, men det er lykkedes at komme i mål med det meste.
Blandt andet har vi fået en ny FIP folder på gaden, og fået trykt pasningsvejledningen,
som kan rekvireres fra hovedklubberne. Møderne omkring etik og moral var væsentlige,
fordi det var vigtigt at få afklaret hvilket niveau for involvering, der var behov for.
Vi har fået gennemgået vores regler for Felis Danicas Topkatte – de trængte til at blive
reviderede, da måden der arrangeres BIS på har ændret sig siden de blev lavet. Et
hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra hver af hovedklubberne har landet de
opdaterede regler. Tak fordi I nåede til enighed.
Vi har fokus på at reklamere mere for vores katte og klubber, og derfor afholdes en FD
Hobbyudstilling i Søften den 23. april, 2022, ligesom vi støtter fremvisning af katte på
Roskilde Dyrskue i slutningen af maj: det er opgaver, der skal løftes i den kommende tid.
I 2010 og i 2014 samarbejdede vi med de offentlige myndigheder om udarbejdelse af en
kattebekendtgørelse, men begge gange blev der fra politisk hold sat stop for den
opgave. Nu er der igen politisk vilje til at lave en bekendtgørelse, der skal regulere bla.
opdræt af katte, og det vil være en meget væsentlig opgave for Felis Danica at komme
med input her. Vi håber vi kommer godt i mål.
Bette Lind
27.02.2022
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