Møde med Avlsråd, Mentorråd, Mæglerordning, redaktør af KatteMagasinet og Specialklubber
Søndag den 22. januar 2017.

Deltagere fra FU: Kirsten Ulsø, Inge Christine Bonefeld Nielsen, Camilla Scharff, Susanne H. Andersen, Dorte
Elwarth, René B. Nielsen, Brian Sørensen, Mette Usbeck, Tanja Petersen, Bette Lind

Avlsrådet
Deltagere: Eva Køhler, Esben Jørgensen
Der har været 6 sager i 2016 og behandlingstiden har været omkring 5 dage.
Der er givet et afslag: et afkom efter en perser med ukendt far, der ønskedes fremstillet i klasse 13 b for
godkendelse som Sibirer. Der er givet en dispensation for en HCM skanning foretaget i andet land.
En person har fået afslag om hjælp, da vedkommende ikke var medlem af en FIFe‐klub.
Der har været afholdt møder med flere specialklubber og der er udarbejdet avlsanbefalinger i samarbejde
med AR. Der har generelt været meget positive reaktioner fra specialklubberne. AR havde dog oplevet
splittelse inden for PEXO i forhold til hvor meget, man var villig til at gå i dialog om svagheder inden for
racen. Der var problemer med skævt bid ‐ flere killinger får klippet tænderne for at rette op på kæben.
Løbeøjne er et generelt problem, som er accepteret blandt opdrættere, men AR anbefalede, at man
kiggede nærmere på problemet. Camilla anbefalede, at der blev taget kontakt til dyrlæger for at høre om
de ser problemer med perserne, fx kunne man tage kontakt til Anne Sørensen.
Når et møde bliver holdt, er det AR, der skriver referaterne og udarbejder avlsanbefalingerne ud fra de
oplysninger de får fra specialklubberne.
AR bad om et udtræk fra FDs stamtavledatabase, så de kunne lave statistik på kuldstørrelser mm. – de får
et udtræk uden personoplysninger.
AR vil få mulighed for selv at vedligeholde deres sider på hjemmesiden, og det blev diskuteret at oprette en
FAQ side til selvhjælp.
Nye kandidater til AR:



Lissi Ohlsson
Anne‐Louise Nygaard Sadek

Eva K. forventer at overtage rollen som kontaktperson.
Mentorrådet
Deltagere: Lailah Andersen, Brian Daugaard, Lisette Henriksen, Flemming Vorbeck
Rådet har brugt megen tid på Diplomopdrætteruddannelsen.
Der har været foretaget en oprydning, da der har været ”elever”, der ikke er blevet kontaktet.
Antallet af mentorer og elever er faldet lidt. Rådet forsøger at undersøge, hvad er det eleverne ønsker
hjælp til: hyggekuld eller udstilling, egentligt opdræt, så man bedre kan finde de rette mentorer.
Der er oprettet en Facebookgruppe til mentorerne; den er dog ikke så aktiv som ønsket. Formålet med
gruppen er at give mentorerne mulighed for at søge hjælp hos hinanden.
Målsætning er at henvendelser besvares inden for 24 timer; hver af rådets medlemmer har nogle
forskellige områder som speciale, og derfor er svartiden så kort. Stor ros for deres arbejde.
Lisette ønsker at afholde et møde med mentorerne. FU vil gerne have et budget forelagt. Der er opbakning
fra FU, da de godt kan se fornuften i at mentorer får mere viden; Det kunne laves en mappe til mentorerne
med information om, hvad der forventes af dem.

Der har indtil nu kun været holdt et møde for mentorer, et opstartsmøde, efterfølgende er al kontakt
forgået via mail.
Lisette ønsker, at der kunne være deltagelse fra fx AR og FU på dette møde.
MR skal foreslå emner, som FU skal dække på mødet, hvorefter FU vælger repræsentanter, da det bliver for
dyrt at sende hele FU.
Der er set på hvem der skal være elev. Det er ikke alle der har behovet. Mentorer har opgaven med at
vurdere hvornår eleven kan afsluttes.
Der savnes nogle flere gode mentorer, nogle, der er gode til at lære fra sig. Flere er blevet spurgt, men har
sagt fra pga. manglende tid, eller manglende erfaring. Der kigges stadig efter gode kandidater.
Diplomopdrætteruddannelsen: Der gives hurtig respons og hurtigt svar på om deltagerne har bestået eller
ej. Der gik sidste år et rygte om, at FD havde ønske om at nedlægge uddannelsen: det er stoppet.
Der er fundet nogle billigere lokaler. Lokalet i Køge har været et problem pga. støj. Der er fundet et lokale i
Hvidovre, hvor der er ro.
Der er lavet en ny mappe, hvor alle 4 moduler kan være, i farver. Trykningen koster lidt mere, men ser
mere professionel ud. Kursisterne er meget glade for de nye mapper. Der skal følges op på om der skal
fjernes lidt eller tilføjes lidt fra de enkelte moduler, så tidsforbruget passer ind til programmet.
Også Mentorrådet kan få adgang til FD hjemmesides, så de selv kan redigere/opdatere deres sider, lægge
nyheder op mm, så webmaster ikke behøver at komme ind over. Tine sørger for at opdatere FDs kursus‐
hjemmeside med tilmeldinger til opdrætterdiplomet, med betaling mv.
MR ønsker lidt hjælp til at synliggøre ordningen ved at få klubberne til at sætte diplomopdrætter‐logo på
deres opdrætterliste.
Lisette er blevet spurgt, om der var interesse for at deltage med katte på en fugleudstilling. Darak stiller
gerne bure til rådighed. Lisette ønsker lidt mere respons fra FD på at sendte mails er modtaget ‐ FD svarer
ikke med mindre der er behov for stillingstagning til eventuelle spørgsmål.

Mæglerordningen
Deltager: Esben Jørgensen
Det havde været en hård opstart at overtage mæglerordningen, og bla. havde der været behov for at få
Camilla og Susanne W. på banen for at afhjælpe problemer med en sag omkring en specialklub.
Der har været 6 sager i 2016 hvor den ene var sagen med specialklubben. Der har været sager om lukning
af opdræt, killingedød, udlevering af stamtavle. Ordningen skal ikke opsøge problemerne, og skal ikke gå
ind i en diskussion, der fx har kørt på Facebook i flere måneder. Men hører man noget, må man gerne lige
gøre opmærksom på at mægling er en mulighed.
Så alt i alt har Esben brugt det meste af året på at finde sin plads, og finde ud af hvor det er man skal lægge
energien. Klubbernes kan evt. skrive om ordningen på deres Facebook‐sider, og gøre opmærksom på
hvilken service, man kan få via mæglerordningen. Esben er meget velkommen til at sende et opslag til
klubberne.
Det er en balancegang hvor meget information, der skal sendes i svar‐mails – måske links til regler og
paragraffer. Camilla opfordrer til at Esben kontakter Lisette i tvivlsspørgsmål. Det er også muligt at kontakte
FU for at få assistance til svære sager. Det er vigtigt at søge hjælp i tide.

Redaktøren for KatteMagasinet
Deltager: Anne Løhr
Som ny redaktør er opgaven at skaffe stof og sætte et blad sammen, klubberne har og leverer egne sider.
Første blad skal have plads til stof fra plenarforsamlingen, blad 2 skal rumme referat fra FIFes GF.
Anne har nogle kontakter, hvor hun kunne tænke sig at hun kunne skaffe stof omkring hvad der er af
forskning inde for katteverdenen. Har nogle andre planer/tanker og ideer. Skal dog huske på, at der er en
meget bred læserskare, og bladet skal være for alle: der er stor forskel på de meget erfarne opdrættere og
kælekatteejerne. Camilla: racepræsentation har kørt i en årrække, men har ikke været i længe, måske det
var en ide at starte op med det igen, da det kan være interessant at få indblik i andre racer. Måske fange en
ny opdrætter, hvad fik dem til at starte op, hvad fangede dem. Hvad med en dyrlæge brevkasse, hvad rører
sig pt. Kunne dyrlægen fortælle om hvad der pt er mest af, af forskellige problemer?
Indsendere af læserbrev kan ikke være tjent med at svartiden er flere måneder – der skal svar i samme
blad. Mange læser ikke bladet på samme måde digitalt som hvis de sidder med det i hånden. De ved måske
ikke at trykt blad kan bestilles hos egen klub, og mange ved heller ikke at de faktisk kan købe bladet på
udstillingerne. Det var en økonomisk rigtig beslutning at bladet blev digitalt, for det var en dyr post.
Bette leverer titeltagere fra online databasen til Vivi. Bladet er typisk på 64 sider incl omslag.
Camilla sørger for at overskydende stof fra blad 4, 2016, sendes til Anne.
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Rex & Sphynx klubben: John Bøwes, Jacob Vedel
Dansk Ocicat: Marianne & Lars Hindkjær
SUA: Anne Løhr
Maine Coon klubben: Simone Søderberg, Tine Larsen
Colourpointen: Gurli Petersen
Europé klubben: Eva Køhler
Norsk Skovkattering: Pia Børgesen, Helene Carstensen
Ragdoll klubben: Niels Lynge, Susan Jonassen
DSO: Pia Holmberg Hansen, Charly Riis
Dansk Silver Katteklub: Annemette Jørgensen
Vantastic: Malene Jørgensen, Heidi Zahle
BB klubben: Pia Brix, Lisbeth Jørgensen
PEXO: Nanna Mikkelsen, Flemming Mikkelsen
Mentorrådet: Lisette Siigaard Henriksen, Brian Daugaard, Flemming Vorbeck, Lailah Andersen
Avlsrådet: Eva Køhler, Esben Jørgensen
Mæglerordning: Esben Jørgensen

Stamtavler søgt i år 2016 fordelt i de forskellige kategorier.





Kat 1:
Kat2:
Kat 3:
Kat 4:

902
1300
750
383

En samlet tilbagegang med 4,973 %. Det er atter en nedgang i forhold til sidste år.
Hvorfor der nedgang på Hellig Birma?. Nanna Mikkelsen: vi sælger mere til kæl, lukker tavler.
Det er nemmere at sælge til kæl. Det er en kedelig trend der er kommet, man neutraliserer de fleste, der
sælges til kæl. Men vi kvæler og selv ned at neutralisere alt der sælges til kæl. Det giver god mening at
neutralisere når man sælger til kæl. Det er nemmere for køber.

Hvad kan vi gøre for at få nye opdrættere i gang, hvad skal der til.
Det er lidt svært at låne en hankat i nogle racer, og der skal være mere åbenhed omkring dette.
Ragdoll klubben kæmper for at åbne op for lån af hankatte, en mere åbenhed for racen, noget, der gør at
racen kommer mere frem også hos nye opdrættere.
Anne Løhr : Ville ønske, at der var flere købere til avl, men problemet er at indkøbte katte fra udlandet er
der mange og måske hårde restriktioner på. Der er altid nogle, der er svære at købe avlskat fra, andre kan
man ikke købe avlskat af. Det er de nye opdrættere vi kan røre, men der er langt imellem dem.
Flemming Vorbeck: Jeg tror ikke at tidlig neutralisering er bremsen for at få nye opdrættere, de skal nok
opsøge opdrættere, hvis de virkelig ville det. Dem der virkelig ønsker sig en kælekat fra starten, er jo ikke
interesseret i at starte et opdræt.
Eva Køhler: Mener også at åbenhed er vejen frem, og at hjælpe de nye til at få en god start.
Charly: i DSO er der flere, der deler en hankat. Et samarbejde mellem opdrættere, vi er jo ikke så mange, da
puljen ikke er så stor, og vi arbejder med tillid, og bytter gerne indbyrdes. Det er ikke altid det er en
udstillingskat, man bør satse på, men vi ser på kattens sundhed.
Camilla: Før i tiden havde man avlskatte der gik der hjemme, og dem man så udstillede. Men i forhold til nu,
har man kattene som både avls‐ og udstillingskatte, derfor er antallet ved samme opdrætter ikke det
samme.
Opdrættere er generelt usikre: er der en køber, der søger avlskat, kan man være helt sikker på at
vedkommende bliver udspurgt om man nu er en stor opdrætter med burkatte mv. Købere bliver tjekket i
hovedet og bag inden de kan få lov til at købe en avlskat. Bliver der det mindste kan man være helt sikker
på at der kommer spalte op og spalte ned med sladder og navns nævnelse på diverse medier.
Simone: BYB’er er et kæmpe problem, der flere der bruger stråmænd for at købe en avlskat. Tine: Vil
hjælpe sine købere og vise vejen frem, og gerne hjælpe med at de kan udstille deres kat.
Lailah: neutraliserer alle killinger, som sælges til kæl de sidste 15 år. Hvis jeg ikke mener at katten skal avles
på, så skal den heller ikke være fertil. Det ry, som perseren har, er en kamp, og der kæmpes stadig.
Dem, der tror at det er en dans på roser at opdrætte, stopper desværre hurtig, når det ikke er den
guldgrube, de troede det ville være.
Charly: Opdrættere er generelt ikke søde ved hinanden, de sabler hinanden ned, og skader mere ved
hinandens opdræt at de nogen sinde har drømt om. Tonen er generelt hård, og det kan skræmme mange
nye.
Tine: Ønsker at kunne få tilsendt en liste på hvilken ejer under hvilken stamnavn der hører til Maine Coon,
da hun vil prøve at fange så mange Maine Coon katte, for at få stoppet BYB‐avl.
Pia: Ønsker at der på hjemmesiden kunne skrives hvorfor man netop skulle købe en kat med stamtavle, og
ulemperne ved at købe uden.
Forslag til plenarforsamlingen 26.2.2017: Alle forslag gennemgået.
FD’s web: FD har fået ny udbyder, da tidligere meddelte at udbyder lukkede ned, så der var ikke noget valg.
Er det nogle link eller filer der ikke virker, så sig endelig til, så fejlen kan rettes.
Medlemmerne er meget velkommen til at kontakte deres klubber, de mener at de mangler information om
diverse emner.
Der ønskes fra SPK side, at der skal ligge referater på web’en tidligere, så medlemmerne har mulighed for at
følge med. Der går for lang tid før medlemmerne kan se hvad der er besluttet.
Der mangler et referat fra SPK mødet i 2016: det er gået tabt da referenten’s pc afgik ved døden ( druknet i
kaffe).

Stamtavlebagsiden: der vil blive foretaget ændringer – udkast foreligger ikke endnu. Der arbejdes så hurtigt
som muligt, men samtidig vigtigt, at der bruges den nødvendige tid. Der har været afholdt 4 møder i de 4
hovedklubber, hvor der er kommet mange gode forslag.
Ved kommende ændringer skal specialklubberne have det omdelt/tilsendt skriftlig og ikke først se forslag
via overhead. Forslag til plenar mm skal sendes til specialklubberne min. 5 dage før det planlagte møde.
Lisette bad specialklubberne om at reklamere for mentorrådet samt diplomopdrætter uddannelsen.
Rex & Sphynx klubben har 25 års jubilæum som fejres på Katteklubbens kommende udstilling; har man har
lyst til at sponsorere en lille ting, så bliver det modtaget med stor glæde.

