
Forslag til Felis Danicas Plenarforsamling 2023 

31-12-2020 

s Forslag fra Forretningsudvalget: 

Forslag 1:  

Regler for Avlsrådet 
§4 Retningslinier for Avlsrådets arbejde 

Stk.3. Mindst to gange om året fremsendes en kortfattet rapport over Avlsrådets arbejde, 
behandlede sager og afgørelser til Forretningsudvalget til orientering. 

Der udarbejdes en årsrapport med oversigt over antal sager til den årlige 
plenarforsamling.  
Derud over fremsendes på opfordring af Forretningsudvalget en kortfattet statusrapport 
over Avlsrådets arbejde, behandlede sager og afgørelser til Forretningsudvalgsmøder. 
 
Motivation: 
Tilpasning af reglerne til den måde, hvorpå samarbejdet i praksis foregår. 

Forslag 2: 

Ændring til Felis Danicas vedtægter: 

§3 Medlemskab 

Stk. 1 Hovedklubber 
Enhver dansk racekatteklub (specialklub se senere), der har mindst 100 medlemmer og 
arbejder i overensstemmelse med FIFe´s og Felis Danicas vedtægter, optages som 
hovedklub efter skriftlig anmodning til Felis Danicas formand. Anmodning vedlægges: 
- Klubbens love/vedtægter 
- Bestyrelsens navne og adresser 
- Klubbens gældende medlemsliste 

For medlemmer, der ved datoen for den ansøgende klubs optagelse er medlem af en 
allerede eksisterende Felis Danica hovedklub, skal vedlægges en udmeldelse til den 
pågældende hovedklub, som bliver aktiv, hvis den ansøgende klub optages som hovedklub. 
Optagelse finder sted på ordinær/ekstraordinær plenarforsamling. 
Det er ikke tilladt at være medlem af mere end en hovedklub tilsluttet Felis Danica. 
Såfremt medlemstallet i en hovedklub pr. 31/12 bliver mindre end 100, ophører 
medlemskabet af Felis Danica. 
Hovedklubber, der er medlem af Felis Danica, er forpligtet til at varetage interesser for 
samtlige katteracer. 
Regler for specialklubber omhandles i "Regler for Specialklubber". 

Stk. 2 Specialklubber 
Specialklubber er klubber hvis opgave det er at varetage interesser for en eller flere 
specifikke racer eller farvevarianter inden for en eller flere racer. En specialklub er 
anerkendt af og tilknyttet Felis Danica men er ikke medlem af Felis Danica. 
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En specialklub tilknyttet Felis Danica skal følge FIFes og Felis Danicas vedtægter og øvrige 
regler og må kun promovere opdrættere, der er medlem af en Felis Danica Hovedklub.  
  
Regler for specialklubber omhandles i "Regler for Specialklubber". 
  
Motivation: 
Det er strukturelt forkert at have en organisatorisk enhed så som en SPK som ikke er beskrevet på 
nogen måde i vedtægterne, og som har rettigheder i forhold til Felis Danica men ikke forpligtelser så 
som at overholde love og regler.  

Forslag 3: 

Forslag til tilføjelse til Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og registreringsregler §2.3 
Registrering 
  
§ 2.3.7 
 
Ved import af Maine Coon katte, hvor det fremgår af stamtavlen, at der ligger polydactyle 
katte i de første 4 generationer, dvs. de generationer der kan ses på kattens orginale 
stamtavle, skal der inden der søges om import i Felis Danicas stambog, foreligge en attest 
fra dyrlægen, som efter røntgenundersøgelse har konstateret at der ikke er tegn på latens 
for polydactyli hos den pågældende kat. Såfremt attesten mangler eller har 
anmærkninger, kan der ikke udstedes Felis Danica stamtavle. 
 
Motivation: 
Det er i FIFe forbudt at avle på katte med polydactyli. Dette er ikke tilfældet i flere andre 
forbund, så som TICA og WCF, og vi finder det derfor væsentligt at have fokus på at katte fra 
andre forbund, der tydeligt har polydaktyle katte i deres stamtavle, undersøges af en 
dyrlæge inden importen godkendes, så opdrætteren ikke uforvarende kommer til at avle på 
en kat med polydaktyli.  

Forslag 4: 

Forslag til ændring af Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og registreringsregler 

2.3.6 Registrering af BSH/BLH kuld 
Alle hankatte af racen British Shorthair/Longhair skal være HCM scannet med resultat 
normal før tidspunkt for parring. Scanningen må på tidspunktet for parringen højst være: 
- 12 måneder gammel for katte yngre end eller lig med 3 år. 
- 24 måneder gammel for katte, der er ældre end 3 år eller ældre (for katte mellem 3-4 år 
må attesten dog højst være 12 måneder gammel) 

Forslag 5: 

Tilføjelse til Appendix A - nationale tilføjelser til udstillingsreglerne,  
§1.3 Helbred 

Alle katte, der deltager på internationale eller nationale udstillinger, hobbyudstillinger eller 
kattefremvisninger, skal være i god kondition og ved godt helbred. 
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Udstillere skal have fokus på ikke at udstille en kat så ofte, at det påvirker kattens helbred 
negativt. Killinger og ungdyr, der udstilles i klasserne 11, og 12 og 14, må højst udstilles 2 
weekender i træk. 

Motivation: 
Rettelse af en tidligere forglemmelse: det bør være en selvfølge at huskattekillinger såvel 
som racekattekillinger ikke må udstilles for ofte. 
 

Forslag 6: 

Ændring af Regler for mæglerordningen 
 
§1 Formål med Mæglere 
Stk. 1 Formålet med Mæglerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem registrerede 
opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Medlemmernes brug af 
Mæglerne er frivillig. Man kan som medlem søge individuel rådgivning. Hvis en egentlig 
mægling skal iværksættes, og forudsætter det, at der er enighed mellem konfliktens parter 
om at gøre brug af Mæglerne. 
 

Forslag 7: 

Beslutningsforlag: 
Forretningsudvalget bemyndiges til at udvikle FDkat således at det kræver et medlemskab af 
en hovedklub af Felis Danica for at kunne søge i databasen. 
 
Motivation:  
Der er i stigende grad tale om at data fra vores database misbruges.  
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Forslag 8:  

Forslag om at ændre listen over FAULTS i SBI standarden: 
 

Faults/ Fehler/ 
Fautes  

Coat/ Fell/ 
Fourrure  

• pure white or 
coloured patches on the 
chest or the belly  

• rein weiße oder farbige 
Flecken auf Brust oder 
Bauch  

• des taches blanc pur ou 
de couleur sur le poitrine 
ou le ventre.  

Faults pre- cluding 
the certificate/  

Fehler, die das 
Zertifikat 
ausschließen / 
Fautes excluant 
l'attribution du 
certificat  

Nose/ 
Nase/ Nez  

• incompletely 
pigmented nose leather  

• unvollständige 
Pigmentierung des 
Nasenspiegels  

• pigmentation de truffe 
incomplète.  

Legs/ 
Beine/ 
Membres  

•  creeping up of the 
white on the sides or 
the reverse sides of the 
gloves of front and/or 
hind feet (known as 
"runners")  

•  absence of 
"gauntlets" on the hind 
feet  

•  wenn das Weiß der 
Handschuhe an den Seiten 
oder der Rückseite der 
Vorder- und/oder 
Hinterbeine hinaufläuft 
("runners" genannt)  

•  Fehlen der "Sporen" auf 
den Hinterpfoten  

•  remontees blanches 
depuis les gants sur les 
côtés ou aux revers des 
membres antérieurs ou 
postérieurs (appelées 
lacets).  

•  absence d'éperons aux 
pattes arrières.  

Coat/ Fell/ 
Fourrure  

•  white patching in the 
coloured areas or the 
reverse  

•  a white patch on the 
genitals  

•  weiße Flecken in den 
Points oder umgekehrt  

•  ein weißer Fleck im 
Genitalbereich  

•  des taches blanches 
dans les parties de 
couleur ou inversement.  

•  une tache blanche sur 
les parties génitales.  

 
FAULTS: Coat: Pure white or coloured patches on the chest or the belly. 
  
Bemærk at dette beskriver fejl, hvis effekt på udstilling ikke defineres nærmere - fejl der 
udelukker certifikat står for sig selv og omfatter andre ting.   
  
Endvidere fjernelse af punktet "a white patch on the genitals", som forekommer under fejl 
der udelukker certifikat. 
  
Motivation 
Årsagen til forslaget er, at der ved forskning i andre racer endelig er belæg for at fastslå 
at det er umuligt at have hvide poter, uden at der også er hvidt på midterlinien, dvs. bryst, 
bug og helt ned til og med genitalier.  Det er urimeligt at birmaen som den eneste race i 
FIFe har krav i standarden, som er genetisk umulige at opfylde!  
  
Forskningen der henvises til er bl.a. fint beskrevet på norsk af den norske Maine Coon-
ringen i Norge: "Helhvitt og dominant hvitflekk ligger på KIT-genet, er dominante, og vanlige 
for Maine Coon. Et annet sted på samme gen ligger den recessive mutasjonen Gloves, som 
gir Birmahansker, hvite hansker og kiler på bena til Hellig Birma. Artikkelen forteller at 
Gloves-mutasjonen også finnes hos andre raser, men der gir den ikke hansker/kiler. Noen 
MCO, RAG og SIB med G-mutasjon ble sjekket med fotografier for å se fargeuttrykk, og man 
fant at de hadde små hvite flekker på mage eller tær. Dette støtter teorien diskutert i noen 
oppdrettermiljøer, at Gloves og lignende mutasjoner i KIT kan være årsak til lockets, 
medaljonger og andre småflekker som iblant dukker opp hos Maine Coon, og som ikke er 
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forårsaket av ekte dominant hvitflekk."  Med andre ord giver det ellers birmaspecifikke gen 
Gloves OGSÅ hvide pletter på midterlinien i varierende grad (ligesom størrelsen af sokker og 
kiler varierer fra individ til individ). Oprindelig afhandling på engelsk kan findes 
her: https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371%2Fjournal.pgen.1009804#se
c020 
  
Hvis man går en tur i udstillingshallen og betragter andre racer med hvide poter, fx. NFO 
eller MCO, som der henvises til i forskningen, så vil man også her tydeligt se, at hvide 
pletter  på midterlinien (medaljon og/eller plet i lysken) kommer FØR sokker. De hvide 
pletter udvikles altså FØR der dukker hvidt op på poterne. Dette er selvfølgelig også 
gældende hos SBI - det kan bare være svært at se det udover på de mørke maskefarver, der 
stilles skidt på grund af en genetisk umulighed, der er et krav i standarden! 
 Almindeligt brugte skemaer over hvid farvefordeling starter da også på samme vis - først 
hvidt på midterlinien, så kommer sokkerne til som det næste. På illustrationen nedenfor 
viser de 3 første billeder kattens UNDERside; resten viser oversiden med forskellige 
variationer af van, harlekin og bicolor. Birmaen må nødvendigvis have fjernet krav fra 
standarden, der er genetisk umulige at opfylde. 

 


