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Specialklubber
BB - Burmeser & British shorthair
www.bb-klubben.dk

Perser & Exotic Klubben
www.perserexoticklubben.dk

Dansk Ocicat
www.DanskOcicat.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring
www.dso.dk

Klubben for Den Hellige Birma
www.birma.dk

Européklubben
www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben Danmark
www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark
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 ra-
cer, og finde lister over tilgængeli-
ge killinger inden for racen.
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Så er det endelig blevet sommer, 
sådan nogenlunde da, og mange kil-
linger er ved at være klare til at flytte 
hjemmefra. Det bliver så sidste år, at 
de kan gøre dette, når de er 12 uger 
- fra næste år skal de i FIFe være 
mindst 14 uger, før de må forlade 
”reden”. Du kan læse mere om dette 
og andre resultater fra FIFes gene-
ralforsamling her i slutningen af maj 
måned. 

Jeg vil dog lige fremhæve yderligere 
en af de beslutninger, der blev truffet 
- nemlig en forlængelse af restrik-
tionerne vedrørende import fra og 
eksport til Rusland. Da den rædsels-
fulde krig i Ukraine fortsætter, beslut-
tede generalforsamlingen at forlæn-
ge restriktionerne frem til 31. maj, 
2023 - altså umiddelbart efter næste 
generalforsamling. Derudover blev 
der med omgående virkning lukket 
ned for FIFe begivenheder (udstillin-
ger) i Rusland. 

Så det er altså fortsat kun katte fra 
Rusland, der er importerede før 1. 
marts, 2022, der kan overføres til 
Felis Danica.

Felis Danicas Forretningsudvalg be-
sluttede for en måned siden at støtte 
arbejde med at redde katte fra Ukra-
ine - og vi valgte at støtte gennem 
vores samarbejdspartner omkring 
bladet - Min Ven Katten i Hobro, fordi 
vi på den måde kunne være 100% 
sikre på, at støtten kom de rigtige til 
gode. Det er et virkelig flot arbejde, 
der bliver gjort - skønt at se, at kat-
tefolk kan stå sammen på tværs af 
grænser på denne måde.

Vi måtte desværre aflyse den hob-
byudstilling, vi havde planlagt i april 
måned - der kom simpelthen ikke til-

af Bette Lind, Formand

Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet /  
Min Ven Katten

meldinger nok - og vi kan også se på 
de efterfølgende udstillinger, at de 
stigende priser, ikke mindst på ener-
gi, har fået en del til at slå bremserne 
i. Det er meget forståeligt, men også 
vældigt ærgerligt, når vi nu ende-
lig skulle have fuld damp på, efter 
alle Corona-nedlukningerne. Men vi 
kan ikke gøre andet end at prøve at 
tage højde for dette, når vi planlæg-
ger arrangementer, og så håbe på 
at verdens ledere igen kommer til 
fornuft og søger fredelige løsninger 
fremfor grådigt at tage for sig af an-
dres retter.

FDkat er blevet hverdag for de fle-
ste opdrættere, men for nogle er det 
stadig en udfordring. Derfor har jeg 
efter input fra stambogssekretæ-
rerne samlet en række spørgsmål - 
prøv at læse dem: det kunne være, 
at der var svar på noget, du havde 
bøvlet med. Og så vil jeg da stærkt 
opfordre til, at du læser brugervej-
ledningen, hvis du ikke allerede har 
været der.

Jeg håber at I fortsat kan finde gode 
hjem til jeres nye dejlige killinger, og 
ønsker jer en rigtig god sommer, fri 
for både krig og Corona. 
  

Mange hilsner
Bette
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Højdepunkter fra FIFes 
generalforsamling 2022
af Bette Lind, Formand FIFes Generalforsamling løb af sta-

belen den 26. og 27. maj, 2022 i 
Plzeń i Tjekkiet, og som så mange 
gange før var Felis Danica repræ-
senteret af Inge Nord og underteg-
nede. Det giver en god følelse af 
kontinuitet, både hos os selv og hos 
vores kollegaer - men det er nu også 
rigtigt dejligt at se nye og yngre re-
præsentanter begynde at dukke op 
rundt omkring. 

I kan på Felis Danicas web læse 
det fulde referat af hvad der blev 
vedtaget (http://www.felisdanica.
dk/2022/05/fifes-generalforsam-
ling-2022/), så her vil jeg nøjes med 
at samle lidt hovedpunkter op.

Valg til bestyrelser og 
kommissioner
Der var stort set kun opstillet de kan-
didater, der var brug for til de enkel-
te poster, så der var ikke den store 
dramatik. Der var genvalg til såvel 
præsident Annette Sjödin som ge-
neralsekretær Eric Reijers. Annette 
Sjödin gav udtryk for en vis skuffelse 
over ikke at have modkandidater, og 
det kunne tyde på, at hun gerne ser 
en afløser på plads om 3 år, når hun 
igen er på valg.

I Show kommissionen var Waltraut 
(Wally) Sattler genopstillet, men i sin 
præsentationstale meddelte hun, 
at hun trak sit kandidatur for at give 
plads til nye kræfter. Fr. Sattler blev 
efterfølgende hyldet og udnævnt til 
æresdommer.

Jeg må indrømme, at jeg er godt og 
grundigt træt af den valgprocedure, 
der følges i FIFe. Vi bruger uendeligt 
meget tid på at kandidaterne stiller 
sig op en for en og præsenterer sig 
selv - det kunne godt være at man 
skulle finde alternative måder: en 
(kort) videopræsentation, der kan 
gennemses før GA’en, måske? Det 
ville måske endda betyde, at nye 
kandidater havde bedre mulighed for 

Bombay.  
Der er kun én farve: sort - den skal ligne 
en ”sort panter”, med en skindende jet-
sort farve helt ned til rødderne - pelsen 
skal ligne ”patent-læder”, altså læder, der 
er behandlet, så det har en meget blank 
og glat overflade.  
Slægtskabet med Burmeseren er dog til 
at få øje på.

at gøre sig interessante for medlem-
mer, der ikke i forvejen kender dem.

Medlem under patronage
En ny bulgarsk forening, Federation 
of Felinology Bulgaria,søgte med-
lemskab under patronage af Ru-
mænien, og da dette reelt blot er en 
genopbygning af den forening, der 
tidligere var fuldt medlem, blev dette 
vedtaget.

Ny kommission - Public Relations
Til vores overraskelse er der ved at 
være et ganske udbredt ønske om at 
ruske lidt op i FIFe - og ikke mindst 
et ønske om at FIFe bliver bedre til 
at kommunikere med omverdenen 
og sine medlemmer. 

Vi var ikke selv helt parat til at etab-
lere en hel kommission til formålet, 
men efter den debat, der foregik, kan 
jeg se en række gode perspektiver, 
især hvis man får åbnet op for en 
mere bred kommunikation mellem 
hele FIFe. 

Selve etableringen af kommissionen 
og valg af medlemmer kan naturlig-
vis først finde sted næste år.

Afskaffelse af simultantolkning på 
generalforsamlingen
Fra Norge kom forslaget om at af-
skaffe simultantolkning på GA’en, og  
efter en omformulering (man fjerne-
de en øremærkning af evt. besparel-
ser), blev forslaget vedtaget. 

Det vil betyde, at GA’en fremover 
ikke vil blive tolket på de 3 FIFe 
sprog og blive holdt på engelsk. 

Lovligheden af dette kunne dog tæn-
kes at blive udfordret efterfølgen-
de af de lande, der i dag er tysk og 
fransksprogede. De mener, at forsla-
get er i strid med FIFes statutter. Vi 
får se hvor det ender. Det kan godt 
blive lidt af en udfordring for mange 
delgater hvis alle de, der kan, begyn-
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Lykoi - øverst en 5 måneder gam-
mel killing. Racen er godkendt i alle 
farver, som dømmes sammen, men 
skal have en særlig indblanding af 
hvide hår - ca 50% - fænomenet kal-
des ”roan”, og giver en slags ”salt og 
peber”-effekt.

Den skal være nøgen rundt om øj-
nene og må ikke have meget under-
pels men må heller ikke være helt 
uden pels.

der at snakke tysk og fransk. Så kan 
vi få et veritabelt Babelstårn.

2 nye racer opnåede foreløbig 
godkendelse
2 racer blev præsenteret til forelø-
big godkendelse, nemlig Bombay og 
Lykoi. Det er 2 racer, der har en læn-
gere historik. 

Bombay’en er et resultat af et be-
vidst forsøg på at fremavle en ”sort 
panter”, og racen er baseret på 
Amerikansk Korthår og Burmeser. 
Den blev allerede godkendt i CFA og 
TICA tilbage i ’70’erne, men det er 
først nu den er blevet præsenteret i 
FIFe.  Det er en race, der har få hel-
bredsproblemer, men dog ét, der er 
ret så væsentligt, idet en del af avls-
dyrene er bærer af ”Burmese Head 
Defect (BHD)”, og racen skal derfor 
testes for dette.

Den anden race, Lykoi, er mere ny, 
idet den er en kat, der er baseret på 
en genetisk mutation, identificeret i 
2010, som resulterer i færre hårfollik-
ler end normalt, og i follikler, der har 
en øget tendens til at fælde hårstrå-
et, hvilket giver katten dens ganske 
tyndhårede fænotype. Særligt rundt 
om øjnene og på mave, ben og hale 
er der ikke mange hår. Arbejdet med 
racen begyndte for alvor i USA i 
2011.

Ny opdeling af Neva Masquerade
Fra 01-01-2023 vil Neva’erne blive 
dømt i 4 grupper på udstillingerne - 
(med/uden rødt, med/uden hvidt).

Anbefalet udkrydsning til Europé
EUR får slået fast at huskat, og kun 
huskat, kan bruges til udkrydsning.

Lettere adgang for hankatte til at 
blive DM
Kravet til antal afkom med titler redu-
ceres for hankattenes vedkommen-
de til samme som hunkattene (5).

Krav om microchipning af alle   
killinger før salg
Fra 01-01-2023 skal alle killinger 
være microchippede, når de flytter 
hjemmefra, og chipnummeret skal 
fremgå af deres stamtavle.

Dette vil sige, at nummeret enten 
skal skrives ind i selve stamtavlen 

Foreløbig godkendelse
Begge racer - Bombay og Lykoi, 
er altså preliminært godkendt. 
Det vil sige, at de kan bruges 
i avl, og de kan udstilles til og 
med klasserne 7 og 8, og opnå 
titlerne:

 � Preliminær Champion - PCH
 � Preliminær Premier PPR
 � Preliminær International 
Champion - PIC

 � Preliminær International Pre-
mier - PIP

FIFes Breeding & Registration 
Rules § 7:
Rules for preliminary recognised 
breeds
The rules regarding an individu-
al preliminary recognised breed 
shall be transferred to § 6 if and 
when full recognition is obtained 
for the breed.
If full recognition is not ob-
tained before the period for 
preliminary recognition has 
expired:

 �  the breed with preliminary re-
cognition will automatically be 
transferred to the list of non- 
recognised breeds with their 
preliminary abbreviations in § 
8.1 and the EMS code will be 
followed by a “non”

 � the rules regarding the breed 
will be transferred to § 8

 � registration of cats born and 
preliminary titles achieved du-
ring the Preliminary Recogni-
tion phase will remain as they 
are

 � cats born after the Prelimina-
ry Recognition phase must be 
registered in the RIEX register 
and “non” added after the 
breed abbreviation to indicate 
that this is now a non-recogni-
sed breed.



6

Arkivfoto: Indian Summer from Faroe, 
BSH f 22

eller at der skal påsættes chipnum-
mer-label på stamtavlen.
Det er allerede nu muligt at lægge 
chipnummer på i forbindelse med at 
man søger stamtavler i FDkat - men 
det er lidt bøvlet. Vi kigger på, om 
det kan gøres nemmere.

Killinger skal være 14 uger før de 
må sælges
Fra 01-01-2023 skal killinger være 
14 uger gamle før de flytter hjemme-
fra - og de skal selvfølgelig stadig-
væk være fuldt vaccinerede.

Tatovering ikke længere en mulig 
mærkning for avlskatte
Brug af tatovering til at mærke avls-
katte udfases, og fra 01-01-2023 
skal katten være mærket med micro-
chip.

Digitale stamtavler
Det bliver nu indskrevet i reglerne 
at en stamtavle kan være digital og 
ikke behøver at eksistere fysisk.  

Men naturligvis kan man stadig hol-
de sig til at udstede fysiske stamtav-
ler. 
Der var en del diskussion omkring 
sikkerheden af digitale stamtavler og 
et ønske om, at man fra FIFes side 
kom med forslag til hvilke digitale 
signeringsløsninger, der kunne an-
vendes.

Nyt Winner-show etableret
Mellem Østrig, Tjekkiet, Ungarn og 
Slovakiet er der etableret en gruppe, 
der kan arrangere Central European 
Winner shows (CEW).

I første omgang var det KKÖ, der 
repræsenterede Østrig, men efter 
opfordring fra salen, lykkedes det 
ÖVEK og KKÖ at nå til enighed om, 
at Østrig med begge sine medlem-
mer var en del af gruppen omkring 
det nye Winner-show.

Forlængelse og udvidelse af 
restriktioner vedrørende Rusland
Det eksisterende forbud mod at 
importere katte fra eller eksportere 
katte til Rusland forlænges frem til 
31-05-2023. 

Desuden bliver alle FIFe shows med 
omgående virkning forbudt frem til 
31-05-2023.

Det havde for mange været en torn i 
øjet at se rapporter fra russiske FIFe 
shows, og derfor kom de med i den-
ne omgang. 

Vi regner med at det officielle refera-
tet fra generalforsamlingen foreligger 
om en måneds tid, hvis alt går vel, 
og så kan I her læse om hvert enkelt 
vedtaget forslag.

/bette

FIFes kommissioner består af 
følgende medlemmer:

Breeding & Registration 
Commission (BRC)

 � Sarah Johnson (GB)
 � Maria Myrland (NO)
 � Cecilia Wennergren (SE)

Judges & Standards Commission 
(JSC)

 � Satu Hämäläinen (FI)
 � Steven L. Jones (NO)
 � Donatella Mastrangelo (IT)
 � Aliosha Romero (IS)
 � Yulia Skabovska (UA)
 � Marie Westerlund (SE)

Disciplinary Commission (DC)

 � Adrian Alexandru Dragota (RO)
 � Anne Paloluoma (FI)
 � Herbert Steinhauser (AT-ÖVEK)
 � Joeri Vanrusselt (BE)
 � Marina Vinkel (EE)

Show Commission (SC)

 � Marcel Frank (NL-Mundikat)
 � Thea Friškovec-Keller (CH)
 � João Noronha Carvalho da Silva (PT) 
 � Riikka Turpeinen (FI) - valgt
 � Gøran Vinje (NO) - valgt

Du kan finde al relevant information 
om FIFe på FIFes website,  

www.fifeweb.org, herunder alle  
regler, standarder mm.

Reglerne for udstilling og opdræt findes 
desuden i en oversat udgave på  

Felis Danicas hjemmeside,  
www felisdanica.dk

FIFes bestyrelse består af følgende:

Præsident:
Annette Sjödin, Sverige

Vice-Præsident:
Veikko Saarela, Finland

General Sekretær:
Eric Reijers, Tjekkiet

Vice-Sekretær:
Charles Spijker, Nederlandene

Kasserer: 
Leo van de Haterd, Nederlandene

Vice-kasserer:
Karl Preiss, Norge
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Driller FDkat?
eller er du en af de mange, der har 100% styr på det? af Bette Lind

Det er nu ved at være 2 år siden, vi satte FDkat i søen, og jeg ved det godt - det er altid en udfordring at skulle tage et 
nyt edb-system i brug.  Rigtigt mange af jer var med fra starten, og har været med på online kurser og læst brugervej-
ledningen (ja! der findes faktisk en brugervejledning!), og har kun sjældent brug for hjælp. Er man først kommet igang 
med at bruge systemet senere - enten fordi man bare er ny i katteverdenen, eller fordi man ikke lige var klar til at inte-
ressere sig for systemet, da det blev sat i søen, så er her en kort opsamling af noget af det, vi ser giver flest udfordrin-
ger.

Hvordan får jeg adgang til FDkat?
Du har automatisk adgang til FDkat, hvis 
du har et aktivt medlemskab i en af Felis 
Danicas 3 klubber, og du har registreret 
din emailadresse hos klubben. Så logger 
du ind med din emailadresse og første 
gang beder du om et nyt password.

Jeg gider ikke at min mand/kone/
kæreste/datter, som står med på 
mit stamnavn, også skal logge på, 
så jeg retter bare mit navn, så det 
omfatter deres. Det er vel OK?
Næh, faktisk ikke - for det betyder, at 
der kommer til at stå forkert navn på op-
drætter på dine stamtavler, da systemet 
vil trække information om begge/alle 
brugere. Så lad venligst jeres navne stå 
korrekt. Gi’r dette problemer, så kontakt 
jeres stambogssekretær, så finder vi en 
løsning.

Jeg har ændret mit efternavn i 
FDkat - hvorfor kommer mit gamle 
navn så stadig på stamtavlerne 
som opdrætter?
Før navnet på dit stamnavn kan ændres, 
skal det ændres hos FIFe. Du skal derfor 
downloade blanketten
Stamnavn - overdragelse/ændring af 
navn og indsende den til din stambogs-
sekretær. 

Jeg har fået at vide, at det er 
super svært at fjerne en killing fra 
min katteliste, og at det kræver 
at min killingekøber kan logge på 
FDkat - er det rigtigt?
Nej! Du laver blot en ændringsforespørg-
sel ”ejer uden for Felis Danica”, så sker 
det af sig selv efter nogle dage - alt efter 
hvor travlt stambogsfører har (side 12 i 
brugervejledningen).

Jeg mangler en kat på min profil 
- og har hørt, at det er meget 
besværligt at få på plads?
Det kan være meget nemt! 

 � Hvis det er en kat, du har opdrættet 
(før FDkat), og der ikke står andre 
som ejere, så sender du blot en mail 
til din stambogssekretær. Det gælder 
også selvom du ikke har opdrættet 

katten, såfremt ingen andre står som 
ejer.

 � Hvis en anden opdrætter står som 
ejer, skal vedkommende ejerskifte 
katten til dig.

 � Hvis denne opdrætter ikke længere 
er medlem i en Felis Danica Hoved-
klub, så bliver det lidt sværere - så vil 
vi gerne ha’ en lille smule dokumen-
tation på, at det er din kat - det kan fx 
være en mail fra opdrætter om at det 
er helt korrekt at du har købt katten.

Men er du i tvivl, så spørg din stambogs-
sekretær!

Jeg kan ikke registrere mit kuld 
- systemet skriver, at min kat 
mangler FD Sundhedsattest - 
hvad nu?
Sundhedsattesten er den attest, der sid-
der på bagsiden af vores stamtavler, el-
ler findes som download på vores hjem-
meside. Alle avlskatte, der ikke allerede 
var i avl før 1.1.2019 skal have en FD 
Sundhedsattest.
For at attesten er gyldig, skal den have 
kattens fuld navn, stambogsnummer og 
microchipnummer påført - så hvis man 
bruger bagsiden af stamtavlen skal forsi-
den med, når man tager et billede! Atte-
sten skal naturligvis stemples og under-
skrives af dyrlægen, der tjekker katten.
(brugervejledning side 15 mfl.)

Jeg har en udenlandsk attest - 
den kan vel bruges?
Nej! Udenlandske attester kan bruges, 
hvis du har lånt en udenlandsk hankat - 
ellers skal FD Sundhedsattest anvendes.

Min dyrlæge har udfyldt en 
sundhedsbog - det må være fint?
Nej! FD Sundhedsattest skal anvendes. 
En sundhedsbog kan ikke anvendes til 
nogen form for dokumentation i forhold 
til FDkat. Husk at kun avlskatte behøver 
sundhedsattest.

Hankatteejer er ikke medlem af en 
klub under Felis Danica. Kan jeg 
så ikke bruge katten i avl?
Jo selvfølgelig kan du det - du skal sik-
re dig er kattens stamtavle er registre-
ret i FDkat - hvis ikke, skal du bestille 

1.gangsregistrering af hankat - og du 
skal sende en underskrevet parringsat-
test til din stambogssekretær, da ejer jo 
ikke kan godkende kuldet i FDkat.

Navnet på min killing er stavet 
forkert - I kunne vel nok lige have 
rettet det?
Nej - navnene på killingerne kommer 
på stamtavlen præcis som I har skrevet 
dem. Den eneste fejl, vi fanger, er hvis I 
har skrevet stamnavnet med. Systemet 
sætter selv stamnavn på, så det skal 
ikke skrives med i killingens navn.

Hvordan få jeg sat chipnummer 
på min kat?
Hvis du kigger på side 10 i brugervejled-
ningen kan du se at du skal ind under 
fanen Ændringsforespørgsel. Her kan du 
registrere microchip. Bemærk, at du skal 
dokumentere nummeret enten ved hjælp 
af en kopi af kattens pas, side 8-9, eller 
af stamtavleomslaget, hvor du har sat ID 
label på - du kan her bruge samme fil, 
som du bruger til at registrere sundheds-
attest. Du kan ikke bruge en sundheds-
bog! Husk at kun avlskatte behøver 
at have microchipnummer registreret i 
FDkat.

Jeg har importeret en hankat, men 
kan ikke få lov at godkende hans 
kuld?
Når du bestiller import på en kat, står im-
portdatoen som den dato, hvor dit ejer-
skab af katten starter. Hvis du ikke står 
som ejer den dag, hvor en parring har 
fundet sted, kan du ikke godkende par-
ringen. Derfor skal man altid importere 
kattene i FD inden man bruger dem i avl!

Har du andre spørgsmål?
så sidder din stambogssekretær i din 
Felis Dancia Hovedklub inde med 
svarene!
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Sommeren er på vej og forhåbentligt 
kan vi nyde en ferie, hvad enten den 
foregår i Costa Del Baghave eller et 
andet eksotisk sted.

FIFe’s generalforsamling er netop 
overstået. Vi var repræsenteret af 
Bette Lind og Inge Nord. I kan læse 
alle de spændende afstemningsre-
sultater på Felis Danica’s hjemme-
side.

Ikke nok med det, så svirrer luften 
også af ny kattelov? Forretningsud-
valget har ganske vist modtaget et 
udkast i høring fra Fødevarestyrel-
sen. De har fået et svarskrift med 
både spørgsmål og ”bekymringer”. 
Nu arbejder styrelsen videre og vi 
venter spændt på næste udkast.

Kommende begivenheder – sæt 
krydser i kalenderen

Vi glæder os til at holde et brag af en 
udstilling i Ølstykke den 6.-7. august 
– du kan finde meget mere info på 
DARAK’s hjemmeside. Cat’chy Ima-
ges fra Holland er i  
hallen for at fotografere junior-
vinderne, BIS og BOB-kattene og 
ikke mindst alle jer der bestiller en 
fotosession 😊.

Vi håber at kunne byde jer velkom-
men til showmiddag lørdag aften på 
Hotel Søfryd, hvor vi får serveret en 
dejlig tre-retters menu. For den nette 
sum af 400 kr. pr. person får du en 
skøn middag inkl. husets vin, vand 
eller øl. 

HUSK VORES RABATORDNING
Indmelder en opdrætter 5 nye killin-
gekøbere, får opdrætteren 1 års gra-
tis medlemskab i DARAK.

Indmelder opdrætteren 10 killinge-kø-
bere, får opdrætteren udover 1 års 
medlemskab af DARAK også et ud-
stillingsbevis til en DARAK udstillling.

Det koster kun 50 kr at indmelde en 
ny killingekøber i DARAK, så vi hå-
ber, at rigtigt mange benytter sig af 
muligheden og indmelder deres kil-
lingekøbere og inviterer dem med på 
udstilling. 

Tilmeldingen foregår ved indbeta-
ling på MobilePay 14730 eller til reg: 
1551 Konto: 9003975 

Begge steder bedes I anføre navn 
og middag i tekstfeltet. Bindende til-
meldingsfrist er den 29. juli, så hotel-
let kan informeres.

Den 20. august holder DARAK som-
merfest tæt på Næstved. Bestyrel-
sen håber at se rigtig mange med-
lemmer med familie til hyggeligt 
samvær, dejlig mad og ikke mindst 
en god snak om alt mellem himmel 
og jord. Mon ikke der også vil være 
en lille konkurrence eller to. 

Slutteligt vil jeg ønske alle en dejlig 
sommer med lidt stemningsbilleder.
Pas godt på hinanden og jeres skøn-
ne dyr. Vi ses igen i begyndelsen af 
august.

God sommer

Beata Fröhlic

Kære medlemmer
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DARAK indbyder til  
International katteudstilling
6. & 7. august 2022 - Ølstykkehallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke

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

Næstformand/præmiesekretær
Frans Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf. 42681429
frans.nielsen@darak.dk

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

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

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

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

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

Sekretær
Katja Devantier Dysted Nielsen
Bymarken 62
4000 Roskilde
Tlf. 23715987
katja.nielsen@darak.dk

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

Sponsor og præmier
Tina Hjøllund Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf. 42681729
tina.nielsen@darak.dk
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www.jyrak.dk  

Kære medlemmer. 
Så kom der endelig gang i årets 
killingesæson, og jeg kan se at især 
Linda ekspederer rigtigt mange 
stamtavler i kategori 1 og 2.  Der er 
mange glæder forbundet med at 
have opdræt af killinger. Af og til går 
tingene også skævt, og så er det 
godt at have et godt netværk at 
læne sig op ad.  Alle kan opleve at 
få syge killinger, nøjagtigt ligesom 
folks børn kan blive syge. Det bliver 
levende væsner nu engang.  Hvis 
det skulle ske, så husk at killingen 
skal være fuldstændigt fit for fight, 
inden den flytter i nyt hjem. Hvis det 
er nødvendigt, så hold den hellere 
hjemme 14 dage mere, så 
uenigheder mellem dig og køber 
kan undgåes i videst muligt omfang. 
Send pasningsvejledningen med; 
den kan hentes gratis på 
udstillingerne eller bestilles på 
hjemmesiden. 
 
Siden sidst kom vi endelig i mål 
med et brag af en udstilling i 
Kolding. Den helt store forløsning 
da det efter 2 års (u)tålmodig 
venten endelig blev dagen, hvor vi 
kunne afholde World Ragdoll Show 
i samarbejde med Ragdoll Klubben. 

Og sikke et show det var. Katte fra 
nær og fjern, og vi ramte ikke 
mindre end 154 tilmeldte ragdolls 
fra 9 forskellige nationer! Det var 
fantastisk!  Sikke en stemning, sikke 
et arbejde der var lagt i det forud. Vi 
gør det meget gerne igen en anden 
gang. Vi var i en forrygende god hal 
i Kolding, som vi rigtigt gerne vil 
være i en anden gang, men den er 
så dyr at det kræver et særligt 
arrangement netop som f.eks. 
World Ragdoll Show med ekstra 
mange katte, for at det kan hænge 
sammen. Om 2 år har JYRAK 90 
års jubilæum. Det kunne være et 
fint sted at lægge en ny gigant 
udstilling...! Lad os se, hvad vi 
sammen kan finde på  :) 
 
Og der skal rettes lidt i din JYRAK 
kalender. Der står oprindeligt 
Seminar den 8. oktober, men af 
praktiske årsager er det flyttet til 
sidste lørdag i august, den 27.  
Lokation er i skrivende stund ikke 
endeligt bekræftet, men vi skal 
være i Jylland, og vi leder efter et 
egnet sted syd for Århus.  Følg med 
på hjemmesiden og/eller vores 
facebook side, lige så snart der er 
mere nyt, så deler vi det med jer.  

Foreløbigt har vi en foredragsholder 
bogstaveligt talt af verdensklasse, 
nemlig Dr. Leslie Lyons fra USA 
som har været primus motor i 
meget af den udvikling der er sket 
med genetiske tests for forskellige 
arvelige sygdomme hos kat de 
sidste 15-20 år. 
 
I JYRAK har vi rigtigt mange, der 
husker at bestille Kattemagasinet. 
Vi vil rigtigt gerne dele det med 
jeres killingekøbere, så fremover 
ændrer vi proceduren. Det koster 
fremover kr. 100,- at melde nye 
killingekøbere ind. Hvor det før var 
gratis og stort set kun gav dem et 
medlemsnummer og ikke meget 
andet, så omfatter det fremover 
udover medlemsskab også 
Kattemagasinet på tryk. Vi håber 
derved måske at kunne øge deres 
interesse for racekattesporten og 
fastholde dem som medlemmer 
længere tid. Det skal i hvert fald 
forsøges; vi håber I vil være med til 
prøve det nye oplæg.  
God sommer! Vi ses måske i Søften 
eller Herning?  

Susanne  

 Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Skolevænget 9  
8723 Løsning  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 

Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49 * dorthe@jyrak.dk 
 

Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22 * mette@jyrak.dk  
 

Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Stakrogevej 19 
7330 Brande 
28 72 05 58 * simone@jyrak.dk  
 

Halplanlægning 
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 
 

Forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90 
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@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  

Kommende JYRAK begivenheder 
 

11.-12. juni 2022: International udstilling, Søften 
30. juni- 2. juli 2022: JYRAK på Landsskuet i Herning 

Fremvisning og international udstilling 
27. august: Seminar om katte 

3.– 4. september: International udstilling, Skive  
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Fremvisning og international udstilling 
27. august: Seminar om katte 

3.– 4. september: International udstilling, Skive  

 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 service-
ydelser: 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   
 
Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
stambog3-4@jyrak.dk  -  4099 9578 
 
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 2066 0119  
 
Hanne Lindvig, Andersen,  
5620 Glams-bjerg, Tlf. 61 68 40 05 
 
Anette Kampf, 3210 Vejby,  
Tlf. 4871 7397, anette@jyrak.dk 
 

Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8723 Løsning,   
Tlf. 75 62 61 09;  men altid nemmest på 
formand@jyrak.dk  
 
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Ny kredsleder på vej 
formand@jyrak.dk indtil videre 
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Glimt fra World Ragdoll Show, Kolding marts 2022 



12

Kære læsere
Så er foråret næsten gået, og 

sommeren er godt på vej i skriven-
de stund. Forår og sommer er også 
lig med killingers kommen. Men i år 
virker det som om, at der er lidt mere 
stille på killingefronten. Jeg håber at 
det snart vender, og vi får en masse 
killinger på vores killingeliste i Race-
katten. 

Forår og sommer er også tit lig 
med infoshow, racefremvisninger og 
f.eks. hobbyudstillinger. Det er trist, 
at der mangler opbakning til disse til-
tag, da det er nogle super hyggelige 
events, og en god måde at vise de 
smukke racekatte frem på. Racekat-
ten har to infoshow i juni. Vi deltager 
som sædvanligt både ved sommer-
festen ved Grundtvigskirken og ved 
dyrenes dag i Slagelse festuge. Men 
jeres tilmeldinger mangler til Slagel-
se festuge. Vi håber de kommer, så 
bestyrelsen ikke skal fylde burene 
med egne katte. 

Vi har afholdt en del medlemsmø-
der i foråret. Vi har været så heldi-
ge at have været inviteret på besøg 
hos opdrætter Dorthe Seireø og de 

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

smukke Ragdolls hos DK Seierø. 
Det var en dejlig og lærerig aften 
med mange gode fif til at vaske kat-
te. Der blev hyggesnakket så meget, 
at vi ikke nåede at få talt om racen 
Ragdoll. Det håber vi, at vi må have 
til gode til en anden gang.

Racekatten byder på masse af 
spændende arrangementer i sen-
sommeren og efteråret, blandt an-
det Racekattens guidet aftentur i 
Zoologisk have. Kig ind på vores 
hjemmeside eller vores Facebook-
gruppe https://www.facebook.com/
groups/305334249568490/ for at se 
flere arrangementer.

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Vigtige kontakter 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

Klubkat April
Thomanis Gisèle Bundchen
Ejer: Annie Ortmann Dahl 

Klubkatte

Vi åbner for tilmelding den 8. 
august og lukker den 9. september 
til Racekattens udstilling den 24.-25. 
september 2022. Udstillingen er en 
2-certifikat udstilling på 1 dag. Ud-
stillingen er opdelt i flg. kategorier: 
lørdag er det kategori 2 og 4, søn-
dag er det kategori 1, 3 samt huskat. 
Husk at der ikke er gå-pas på disse 
shows. Vi glæder os til at se jer i 
Køge til september!

I ønskes en rigtig dejlig sommer.

Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand
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Klubkatte

Klubkat Maj
Toonscat’s Nordstjernen. 
Ejer: Marianne Sjøholm

Racekatten var på ”Besøg hos en Opdrætter” - Dorthe Seierø lagde hus, have og kaf-
febord til, og vi fik en utroligt hyggelig aften med et kig til Dorthes skønne Ragdolls, og 
et kig ind i hende pelsplejerum, hvor blandt andet dette praktiske badekar gør livet let-
tere, når man skal sætte (semi-)langhårskatte op til udstilling. Stort tak til Dorthe!

Udstillingen i Birkerød

Der blev fejret Topkatte i Birkerød og det kunne ses på præmiebordet.
Efterfølgende bidrog vinderne med kager og andet guf til en fælles fejring.
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Lørdag den 12. marts 2022 kunne 
man på Jyraks udstilling i Kolding 
få en helt unik oplevelse, da der for 
første gang i Danmark blev afholdt 
Ragdoll World Show - et såkaldt 
breed show, hvor over 150 katte fra 
samme race konkurrerer mod hinan-
den og har deres eget show i show-
et. 155 ragdoll katte fra Danmark, 
Norge, Sverige, Holland, Italien, 
Tjekkiet, Schweiz og Tyskland var 
sammen med deres ejere mødt op til 
en festdag i ragdollens tegn. 

”Det er lidt af en præstation at vi op-
nåede at samle over 150 ragdolls 
og at få showet stablet på benene – 
særligt i en tid, hvor Covid-19 stadig 
skaber usikkerhed omkring rejser 
i Europa”, fortæller Dorthe Seierø, 
der er formand for Ragdollklubben 
Danmark, som sammen med Jy-
rak stod bag arrangementet. ”Kun 
én gang før er det lykkedes at få et 
Ragdoll World Show op at stå. Det 
var i Boxtel i Holland i 2016. Vi var 
klar til et lignende show her i Kolding 
i marts 2020, men kun 3 dage før af-
holdelsen lukkede Danmark ned på 
grund af Corona. Det var selvfølgelig 
en kæmpeskuffelse”. 

En oplevelse ud over det  
sædvanlige
”Det var altså første gang overho-
vedet, at vi har et lignende show for 
ragdolls i Danmark, så vi er superg-
lade og stolte over, at det endelig 

af Mette Sørensen Djaba lykkedes, fortæller Dorthe. ”Vi havde 
i klubben virkelig også lagt os i se-
len for at give både udstillerne og 
publikum en oplevelse ud over det 
sædvanlige med racepræsentati-
on, konkurrencer for publikum, flotte 
præmier og en særlig showmiddag 
for ragdolludstillerne og et spænden-
de fagligt oplæg for opdrætterne om 
dværgvækst hos ragdolls, som blev 
gennemført med hjælp fra Scandina-
vian Ragdollclub fra Sverige.

Det har været et kæmpearbejde, 
som vi kun er lykkedes med i så 
lille en klub som vores, fordi rigtigt 
mange af vores medlemmer har bi-
draget med frivilligt arbejde lige fra 
udformning af logo og tryk af bro-
churer over hækling af legetøjsmus 
til opstilling af stand og pakning af 
goodie bags. Rigtigt mange har også 
bidraget med sponsorgaver både 
købte og hjemmelavede, og alle har 
aktiveret deres netværk for at skaffe 
ragdolls til udstillingen – det gæl-
der både udenlandske udstillere/
opdrættere og de danske opdrætte-
res killingekøbere. Der har været en 
helt fantastisk opbakning. Vi skal i 
den forbindelse også fremhæve vo-
res helt fantastiske samarbejde med 
Jyrak op til udstillingen, hvor klub-
ben hver dag talte tilmeldingerne og 
skabte gejst. Det hjalp os i den grad 
til at skabe interesse for at komme til 
udstillingen og betryggede de uden-
landske udstillere i, at det nok skulle 
blive til noget denne gang”.

”Det har været en fantastisk dag”
Der er noget ganske særligt ved et 
show med så mange repræsentan-
ter for samme race. Konkurrencen er 
hård, så man er langt fra sikkert på 
at få sine certifikater på udstillingen, 
men til gengæld er muligheden for at 
netværke et kæmpeplus. På Ragdoll 
World Show kunne man se ragdolls 
i alle aldre og i mønstre og farver, 
som man ellers kun sjældent ser på 
danske udstillinger f.eks. lilla, choko-
lade og tortie. Vi oplevede f.eks. at 
kunne lave Best i Variant (BIV) hos 
de blå tortie bicolour på showet i Kol-

Susanna Hannson fra  
Scandinavian Ragdoll Club  

holder oplæg om dværgvækst

Et kig ud over Ragdoll hjørnet af hallen

Ragdoll World Show i Kolding
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ding. Fordi ragdollen udvikler sig så 
langsomt, så er det også spænden-
de for publikum og nye udstillere/op-
drættere, at kunne se både killinger, 
ungdyr og voksne i samme farve og 
mønster. Det var der rig lejlighed til 
hos de blå bicolour ragdolls. Hele 46 
blå bicolour deltog, så konkurrencen 
var her enormt stor, og det krævede 
sin dommer, at holde styr på de små 
detaljer for at placere dem i konkur-
rencen.

For mange udstillere blev det en 
hektisk dag. De fleste havde flere 
katte med end de normalt har med 
til show. Mange havde derudover kil-
lingekøbere med, som var på show 
for første gang og skulle guides og 
have en god oplevelse. Stemningen 
og sportsånden var dog helt i top. 
Udstillerne hjalp hinanden på kryds 
og tværs med at få kattene groomet 
og op til dommerne. ”Det hele fore-
gik lige i Ragdollklubben Danmarks 
ånd”, fortæller Dorthe Seierø. ”Selv 
om vi er konkurrenter på udstillinger-
ne, så er hjælpsomheden og viljen 
til at lære fra sig stor, og hyggen og 
den gode stemning er mindst lige 
så vigtig en del af at gå på udstil-
ling, som det at vinde”. Tilbagemel-
dingerne fra udstillerne har da også 
udelukkende været positive. Alt klap-

Dommer Yan Rocha Folch havde  
46 blå bicolour ragdolls til bedømmelse

Karen Jaquet viser CH DK Jaquet Aries frem 
for dommeren 
Foto:  Angelika Flisik Fotografia

NW SC FI*Dolldesire's Unica, JW, DVM DSM
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pede og så var det bare skønt, at vi 
endelig kunne mødes igen på tværs 
af grænser.

”Jeg havde en helt fantastisk dag”, 
fortæller Karen Jaquet, der er én af 
de garvede udstillere. ”At få mulig-
hed for at deltage i Ragdoll World 
Show er enormt stort”. Karen har 
opdrættet ragdolls under stamnavnet 
DK Jaquet siden 2008. Hun var ikke 
i tvivl om, at hun skulle være med til 
Ragdoll World Show. ”For det før-
ste var det første gang, at Danmark 
afholder sådan et event. Jeg har 
glædet mig til at se en masse flotte 
ragdolls af høj kvalitet på showet – 
og til at snakke med ragdolludstillere 
fra hele Europa. Jeg deltog selv med 
2 hunkatte, som jeg selv har opdræt-
tet – Cosmic og Aries. Begge har 
klaret sig rigtigt flot på udstillinger i 
både Danmark og i udlandet, så jeg 
var spændt på, hvor langt de kunne 
gå i det skrappe felt på Ragdoll Wor-
ld Show”.

Trine Flink Smith fra DK Astralis er 
én af de helt nye opdrættere, der 
valgte at støtte op om udstillingen. 
Faktisk var det allerførste gang hun 
deltog i en katteudstilling med sine 3 
voksne kastratdrenge. ”Jeg opleve-
de dagen som enormt hyggelig og 
temmelig kaotisk. Jeg var positivt 
overrasket over, hvor søde de erfar-
ne udstillere var til at hjælpe med at 
forklare de praktiske ting. Jeg følte 
mig virkelig taget godt hånd om, selv 
om jeg nogle gange også følte mig 
en anelse forvirret. Jeg var mest 
overrasket over hvor søde folk var 

til at hjælpe hinanden på trods af, 
at det jo er en konkurrence: Det var 
både med at holde hinandens katte, 
styling tips osv. Jeg glæder mig til 
at prøve at udstille igen, nu hvor jeg 
ved lidt mere om hvordan det hele 
foregår.”

Og hvordan gik det så for de 
danske ragdolls?
De danske udstillere klarede sig su-
perflot i den skrappe konkurrence. 

”Vi kan som specialklub godt være 
stolte på vores medlemmers vegne”, 
fortæller Dorthe Seierø. ”De danske 
opdrættere holdt virkelig fanen højt 
ved at løbe med Best of Best, 1, 3 
og 4. Det er superflot og et udtryk for 
den høje kvalitet af de danske rag-
dolls.” 

Hygge og netværk til  
international showmiddag
Efter Best in Show var det tid til hyg-
ge og netværk efter en lang dag. 
Lørdag aften blev der holdt internati-
onal showmiddag med 75 deltagere 
på Restaurant Flammen i Kolding. 
Det blev en skøn aften, hvor snak-
ken gik på kryds og tværs. Mange 
nye bekendtskaber blev skabt og 
gamle venner kunne endelig mødes 
efter en lang periode, hvor vi ikke har 
kunnet mødes på shows. En skøn 
afslutning på en helt fantastisk dag i 
ragdollens tegn.

DK Seierø’s Amarone

Højt humør til Ragdoll Show Dinner


