Møde med specialklubber
22. januar 2012
Fremmødte specialklubber:
Hellig Birma: Linda Grøntner Nielsen, Kia Nielsen. Russian Blue Klubben: Dorthe Kirstein, Esben
Nielsen. Ragdollklubben: Niels Lynge, Flemming Riis. Maine Coon Klubben: Charlotte Yoon,
Dansk Siameser Orientaler Ring: Heide Petersen. Dansk Ocikatteklub: Gurli Pedersen. Rex og
Sphynx: Gitte Blytt. Norsk Skovkattering: Pia Børgesen, Poul Kierulff. Ankara Kedi: Barbara
Hassenteufel. Tyrkisk Angora: Georg Hassenteufel. Bicolouren: Jette Klemmed, Alis Rasmussen.
Fra FU:
Christina Kyed, kasserer, Kirsten Ulsø, Katteklubben, Inge Nord, Katteklubben, Susanne Wehnert,
Jyrak, Brian Sørensen, Jyrak, Camilla Scharff, Racekatten, Vivi Fletcher, Racekatten, Aase Nissen,
Darak, Torsten Jespersen, Darak.
Øvrige:
Lars Seifert-Thorsen, Mentorrådet. Marianne Seifert-Thorsen og Birgit Hartoft, avlsrådet. Karin
Hald, Kattemagasinet

Statistik
Der er en stor nedgang i antallet af søgte stamtavler. Klubberne vil få tilsendt de udarbejdede
statistikker.
Kirsten Ulsøe har været til møde med øvrige katteorganisationer vedr en obligatorisk mærkning af
alle katte, der er ejet samt killinger over 12 uger, der ikke må sælges uden mærkning. I denne
forbindelse vil man forsøge at lave ét fælles katteregister. Dette forslag vil blive fremsendt til
justitsministeriet med ønske om en bekendtgørelse på området.
Samarbejde med Avlsrådet
Avlsrådet udsendte sidste år et brev til specialklubberne for at få en kontaktperson i hver
specialklub. De fleste klubber har svaret tilbage, men der mangler stadig nogle.
Iflg. FIFes regler skal der udarbejdes sundhedsprogrammer for racer vedr sygdomme. Det er dette
avlsrådet ønsker samarbejde med specialklubberne om.
Derudover har der været flere sager i avlsrådet vedr ansøgning om racekryds. Disse sager vil
avlsrådet også gerne have mulighed for at høre specialklubberne om.
Hvis klubberne har lyst til at mødes med avlsrådet, skal det være omkostningsfrit for rådet.
Registrering af sundhedsdata
I sidste nummer af Kattemagasinet fremgår, hvordan FD håndterer disse registreringer.
FD fremsætter forslag til ændring af tekstens ordlyd.
Pia Børgesen fortalte, at Norge vil fremsætte forslag om at det skal være en dyrlæge, der skal
foretage testen. Testresultater kan bare sendes ind nu også selvom man ikke har brugt kattene i avl.

Forslag til FDs plenarforsamling
Ankara Kedi har fremsendt forslag om, at der ikke kan registrere katte i andre farver end d, e, n, a, f,
g.

Norsk Skovkattering stiller forslag om, at der ikke skal registreres øjenfarver i visse racer/farver. Et
forslag, der blev vedtaget sidste år i FIFe.
FU fremsætter forslag om at indføre ”Sparringspartnere”, der kan bruges ved uenighed blandt to
opdrættere.
FU fremsætter forslag om at man ikke længere skal kunne få udstillingsgebyr retur, såfremt en kat
bliver syg og ikke kan udstilles.
FU fremsætter forslag vedr parring med ikke-registreret hankat, hvor kuldet registreres fuldt ud. Det
registreres i systemet, men der udstedes ikke stamtavler.
FU fremsætter forslag om, at hankat ejet af medlem, skal registreres i FDs register.
FU fremsætter forslag om, at det fremover kun vil være kattens opdrætter der kan ændre kattens
navn – kun indtil den er fyldt 6 mdr og såfremt katten ikke har opnået titel. Titler opnået under
forkert kønsbetegnelse mistes.
Eventuelt
Dorte Kirstejn spørger, hvorfor Norge og Sverige kan få lov at fortsætte med at afholde SW.
Der er nu åbnet op for grænserne, så muligvis vil de ikke længere få lov at afholde denne udstilling.

Referent Vivi Fletcher

