KatteMagasinet
Udgives af Landsforeningen Felis Danica

nr. 2, juni 2021, 25. årgang

MinVenKatten
DYREVÆRN FOR KATTE

Vend bladet og læs bl.a. om: Næsten 100 katte på én gang • Odense - Memory Lane
Ny kattelov træder i kraft den 1. juli • Dyreportal.dk tjener på fup

Medlemsbladet KatteMagasinet
udgives af Landsforeningen Felis Danica
Ansvarshavende redaktør
Bette Lind - formand@felisdanica.dk
Redaktion
Birgit Holme - kattemagasinet@felisdanica.dk
Deadline for artikler til blad 3-2021:
2. august, 2021.
Forsidefoto:
DK Chalina’s Stella, BSH c, opdr.: Esben & Lisbeth Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Specialklubber

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 3
British Shorthair & British Longhair. .. .. .. .. .. .. . Side 4
Ny Kattelov - eller blot en
præcisering af gældende love? . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 8
DARAKs sider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 10
JYRAKs sider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 12
Racekattens sider. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14
Diplomopdrætter kurser i efteråret. .. .. .. .. .. .. .. Side 16

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

Felis Danicas Forretningsudvalg
Formand
Bette Lind
Ørnebjergvej 63
3650 Ølstykke
Tlf. 24 40 16 26
formand@felisdanica.dk

FU-medlem
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: 26 46 22 82
beata.frolich@felisdanica.dk

Næstformand
Susanne Wehnert
Skolevænget 9, Ølsted
8723 Løsning
Tlf.: 75 62 61 09 inden kl. 20.00
susanne.wehnert@felisdanica.dk

FU-medlem
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15
2650 Hvidovre
susanne.h.andersen@felisdanica.dk

Sekretær
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf.: 20 49 05 61
sekretariat@felisdanica.dk

FU-medlem
Lisette Siigaard Henriksen
Rosenhøj 34 3.tv.
2650 Hvidovre
Tlf.: 28 86 02 55
lisette.siigaard.henriksen@felisdanica.dk

Vice-sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf.: 22 98 00 33
annette.soendergaard@felisdanica.dk

Udenfor FU
Kasserer
Kontonr. 5343 – 0000246720
René Baltzer Nielsen
kasserer@felisdanica.dk
rene.baltzer.nielsen@felisdanica.dk

2

Klubben for Den Hellige Birma
www.birma.dk
Européklubben
www.europeklubben.dk
Kurilean Bobtail Klubben
www.kurilean.dk
Maine Coon Klubben Danmark
www.mainecoonklubben.dk
Norsk Skovkattering, Danmark
www.norskskovkat.dk
Ragdoll Klubben Danmark
www.ragdollklubben.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 racer, og finde lister over tilgængelige killinger inden for racen.

Kære medlemmer,
kære læsere af KatteMagasinet /
Min Ven Katten
af Bette Lind, Formand

Nu nærmer det sig: vi begynder at
kunne skimte mulighederne for igen
at afholde rigtige, levende, udstillinger. Jeg tror ikke, jeg er den eneste,
der glæder mig utroligt meget til at
komme ud i blandt glade kattefolk og
smukke katte.
Der vil sikkert være mange af jer, der
i ærgrelse har kigget på jeres smukke katte, som I ikke har kunnet vise
frem, og jeg har selv måttet se i øjnene, at jeg ikke har været god nok
til, i de foregående måneder, at træne mine ungkatte i udstillingshåndtering. Det kommer muligvis til at give
mig en udfordring, når vi starter op
igen. Mon ikke nogen af jer er i samme situation? Vi må hellere gå i gang
med træningen med det samme.
Desværre har vi i Forretningsudvalget set os nødsaget til at aflyse Topkatte-konkurrencen for 2021, da vi
ikke kan være sikre på hvor mange
udstillinger, der kan afholdes resten
af året, og vi mener ikke, at der på
de betingelser kan afholdes en fair
konkurrence. Vi må satse på, at det
kan lade sig gøre til næste år.
Vi har efterhånden fået godt gang i
brugen af FDkat. Jeg håber, at I alle
tager jer tid til at læse brugervejledningen, som I finder på Felis Danicas hjemmeside - jeres stambogssekretærer hjælper jer selvfølgelig
gerne, men langt de fleste udfordringer kan klares med manualen i
hånden. Der er nu 4 FIFe medlemmer, der anvender systemet, og ind
i mellem giver det os lidt udfordringer, når der pludselig kommer en
ændring i systemet, som vi ikke var
blevet advaret om - en ændring, som

har været ønsket af et af de andre
forbund, og som slår igennem hos
os. Vi arbejder på at få strømlinet
ændringsprocessen noget bedre, så
vi kan sørge for oversættelser mm.
inden tingene kommer i produktion.
Vi arbejder i øjeblikket på, at udvikle
den nye fælles killingeliste - desværre går det ikke helt så hurtigt, som vi
gerne havde set, og det skyldes ikke
mindst, at vi er flere om at trække på
ressourcerne hos udviklerne, men
der er dog reelle fremskridt, og vi
skal nok komme i mål med en god
løsning. Selve registeringen af hvilke
killinger eller katte, I ønsker at sætte
til salg, vil blive styret via FDkat, så
I kun skal oprette killingerne ét sted,
og vi kan den vej igennem sikre, at
kun opdrættere, der er medlem af
én af Felis Danicas hovedklubber,
kan få adgang til at sætte killinger på
den fælles liste. Samtidig vil vi kunne
sikre killingekøberne, at de katte, der
annonceres til salg gennem vores
løsning er racekatte, der selvfølgelig
har stamtavle!

ændring af §16 i vedtægterne. I kan
læse de reviderede forslag på Felis
Danicas hjemmeside.
Som I vil kunne se på sidste side,
satser Mentorrådet på, at det i år vil
være muligt at afholde diplomopdrætterkurser, modul 1 og 2, til efteråret. Hvis I ikke allerede er i gang
med denne uddannelse, så vil jeg
bestemt opfordre til, at I overvejer
at blive en af de mange, der siden
2013 har færdiggjort en diplomopdrætteruddannelse og fået adgang til
at reklamere med det personaliserede Diplomopdrætter-logo.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god
sommer, og så satser jeg på, at vi
alle kan mødes efter sommerferien
på rigtige udstillinger, og det vil være
helt perfekt, hvis I kan overbevise
nogle af de mange nye killingekøbere om at komme med.
Mange hilsner
Bette

Den 20. juni afholder vi 2. halvdel af
den årlige plenarforsamling. Som I
ved, udsatte vi blandt andet behandlingen af alle de fremsatte forslag,
Det har betydet, at man i klubberne har haft lejlighed til at bearbejde de forslag, der var fremsat af
Forretningsudvalget, sammen med
klubbens medlemmer, og det har resulteret i, at FU vil fremsætte nogle
ændringsforslag, der forhåbentligt vil
ændre forslagene til det bedre.
Det er blandt andet forslaget om en
foderværtskontrakt, der er blevet
revideret, og ligeledes forslaget om
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British Shorthair &
British Longhair
af Marina Börhnsen, BB-klubben

British Shorthair, Briten, Bamsekatten, madøre, køleskabsguru, kært
barn har mange navne. En ting er
ialt fald sikkert, klassens tykke dreng
har altid øre for den lette klikken af
en dåse, der åbnes eller den trillende lyd af tørfoder, der hældes op i
skålen. Man er ikke i tvivl, når man
ser på Britens korpus, at den ikke
hører til den adrætte, energiske eller
elegante del af katteverdenens modeller. Bygget som en lille tanker, en
bred krop på fire tykke stolper, tyk
bamset pels, små ører og kort hale,
alt tyder på sindighed og magelighed. Det må man også sige er det
mest typiske for Briten og også det
der gør den til en af Danmarks mest
populære racer.
Briten er lidt af et paradoks, på mere
end en måde. Som før nævnt er racen ikke kendetegnet ved elegance,
men kan alligevel formå at passere diverse pyntegenstande uden at
vælte en eneste, men er valget faldet på en god liggeplads, så kan der

godt ryge en potteplante eller skål på
gulvet, sådan lidt i små ryk i stil med
et dovendyr, så man knap opdager
det før skaden er sket, men pladsen
er ryddet og annekteret med maner.
De gymnastiske øvelser er heller
ikke det, der fylder meget i en Brites
liv. Når de første ungkattenøkker er
afløst af det mere velovervejede voksenliv, oplever man sjældent en Brite
dyrke meget andet end meditation
og yoga, dog lige undtaget en eller to
daglige spurt gennem huset, og når
de ovennævnte lyde rammer øret,
altså den der lyd af dåselåg, trillende
tørpiller eller udpakning af en lækker
aftensteg, så kan korpusset tangere
en kampvogn på mere end en måde,
intet skal stå i vejen for en fremadstormende Brite.
Man skal heller ikke kimse af en
Brites jagtevner. Tålmodig som den
er, så kan et musehul vogtes længe
og selvom drømmen om en karriere
som storvildtsjæger måske ikke lige
er det mest opnåelige, så kan der
slæbes mange gode ting ind udefra
haven, grene, blade og især regnorme opvejer snildt den tabte drøm om
at præsentere områdets blærerøv af
en mosegris i mors seng.
Man skal heller ikke tage fejl af Britens godmodige udseende, store
runde uskyldige øjne og et smilende
knurhårsparti, der får den til at ligne
barndommens bamse men kunne
slæbe rundt i armene uden modstand. Hvis en Brite ikke vil, så kan
det være lidt af en kamp at overbevise den om det modsatte, stædighed har mange navne og her står vi
ikke tilbage overfor noget med både
viljestyrke og kraft som en lille tyr og
skal der siges fra, kan poten, som ellers bevæger sig i rolig fart, pludselig
lange ti hurtige på få sekunder, uden
klør, men beskeden er klar, stop
mens legen er god.
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Der er nok ikke nogen, som har været i kontakt med en Brite, som ikke
er klar over at man står overfor et
væsen, hvis hovedformål i livet er at
nyde tilværelsen. Som før nævnt er
yoga noget en Brite forstår, og kunsten at ligge i mærkværdige sovestillinger udføres med en udviklet sans
for kreativitet, forfinet til det absurde,
bagudstrakt dobbelt bagben, drejet
skrue eller den lette, udstrakt rygsplat eller smeltet karamel. Placeringen af disse veludførte kropslige
udfoldelser, foregår gerne hvor man
har størst risiko for at falde over pelskuglen, midt på gulvet. Er det en
varm sommerdag, foregår det i skyggefulde kølige områder, som f.eks
håndvasken i badeværelset, mennesket må finde andre løsninger i tilfælde af at tandbørsten skal i sving.

Briten er rund med rund på
En rund bastant krop på fire runde
stolper, påsat et hoved med runde
tykke kinder, små afrundede lavtplacerede ører, der komplementerer den høje runde pande, i den
anden ende en tyk afrundet ikke for
lang hale, tykke benstammer med
afrundede poter og ikke mindst,
prikken over i’et, de store runde
åbne øjne.
Selvom Britepelsen sørger for en
god isolering, er en sofa eller seng
dog også en attraktiv soveplads, når
temperaturen er i den kølige ende.

På udstillinger ser man da heller ikke
så sjældent at Briter præsenteres
”uden ben” samt uden mindste interesse for det der ”usynlige” dommer menneske, der energisk står og
vifter med en farverig og mere eller
mindre velklingende fjerpind. Udstillingsburet er oftere beboet af en form
for skildpadde, også kaldet ”Brite
under katteseng” eller en ”redmigudherfra-jegkedermig” kat.
Briter er nemme at træne, hvad man
ikke lige skulle tro, men Briten er intelligent. Deres ro og tålmodighed og
ikke mindst deres glæde for mad og
godbidder, gør det let at lære dem

tricks som high five og fetch eller at
bruge et activity board. Sidstnævnte
kan være en god ide, da racen har
en tendens til overvægt, prisen for et
liv i afslappet dovenskab og madglæde.
Britens eksteriør
Som tidligere nævnt, klassens tykke
dreng, Briten er rund med rund på.
En rund bastant krop på fire runde
stolper, påsat et hoved med runde
tykke kinder, små afrundede lavtplacerede ører, der komplementerer
den høje runde pande, i den anden
ende en tyk afrundet ikke for lang
hale, tykke benstammer med afrun-

Briten er en loyal kat, der elsker sine
mennesker og følger gerne med
rundt i huset og i alt hvad man laver,
gerne med en stille kommentar eller to. Kæleture er oftest når Briten
mener der er tid og så kan der både
headbuttes og slåes krølle på kroppen. Man er så heller ikke i tvivl når
audiensen er forbi, så vendes der
rundt med tid til en morfar. Ikke alle
Briter er lige begejstrede for gæster
og nøjes ofte med at iagttage på
afstand eller vælger at forsvinde til
de tilstødende gemakker, men de er
udstyret med en formidabel radar,
der fortæller hvornår de uvelkomne
personer har forladt huset.
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Pelsen er en historie for sig, tyk,
vamset med 30% mere underuld
end den gennemsnitlige kat. Pelsen
på en shorthair skal være kort og
tæt som en engelsk græsplæne, fast
og crisp at røre ved. Den langhårede variant, semi- til langhåret med
en tyk dobbelt fast pels. For begge
varianter gælder: skinnende blanke
dækhår på de mørke varianter som
sort og sølvtabby, lette og luftige
som skyer i de lyse varianter, som
blå og lilla, ikke at forglemme de
smukke silvertipped, med en farve
som stjernedrys på sne eller tabbyvarianterne med striber og pletter,
som malet med en pensel, colorpoint
med de fine masker og alt kan blandes med hvide pletter i større eller
mindre mængde.
Da jeg for mere end 25 år siden var
en af de første til at udstille British
Shorthair med hvidt, mindes jeg
stadig en af kommentarerne fra en
mere konservativ opdrætter af originale farver, hvad jeg dog ville med
de mutanter. Heldigvis er holdningen
en anden i dag, hvor nye farver mødes med åbenhed og interesse.
De store orange næsten kobberfarvede øjne i en blå eller sort Brite er
dede poter og ikke mindst, prikken
over i’et, de store runde åbne øjne.
Selvom en Britedame ikke ligefrem
kan kaldes en sylfide, er hannerne
en del tungere og mere maskulint
bygget og de kendte tykke kinder
ses absolut tydeligst hos fertile hankatte, med basunkinder, som næsten
kan nærme sig orangutangproportioner.
Britens bedst kendte pelsfarve er
uden tvivl den originale blå, men i
dag kan man næsten fristes til at
sige, at den findes i alt fra ternet til
regnbuefarvet. Lidt overdrevent måske, men udover de solide farver,
sort, blå, chokolade, lilla, de røde
og tortie varianter, kan en Brite nu
findes med hvid, med sølv, med
maske, med og uden striber, ticked,
golden og det sidste skud på stammen indtil videre, cinnamon, kanelbollerne.
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enestående og det mange forbinder
med racen, men med nu så mange
farvevarianter, så findes der en øjenfarve passende til alle, fra smaragdgrøn i sølvkattene til blå i hvide og
pointede.
Lidt af Britens historie
British shorthair kan føre sine aner
langt tilbage, faktisk var det Romerne, der for mere end 2000 år siden
bragte katte med til England for
at holde mus væk fra kornlagrene.
Disse katte parrede sig med landets
vildkatte og lagde dermed grunden
til den robuste engelske kat, med
en kort tyk pels, der kunne klare det
barske kølige klima.
Disse katte blev brugsdyr, som arbejdede for føden i stalde og lader, men
sidst i 1800tallet skete der noget,
kældedyr blev en del af aristokratiets
interesseområde og katten begyndte
langsomt at få en ny status.
Englænderne var pionerer indenfor
katteudstillinger og selvfølgelig var
den hjemlige Brite med. Harrison
Weir organiserede ikke kun verdens
første katteudstilling i 1871, men var
også en af ophavsmændene bag
en standardisering af den engelske korthårskat, som i modsætning
til den populære elegante russiske
kat, skulle være mere kompakt, med
en tyk pels, runde øjne og kortere
næse.

med til at introducere det tickede
mønster, Chinchilla og golden Persere, Colourpoint og Siamesere, som
udover maskefarven, via hankatten
med det famøse navn Apri Eichiridah
Plutov (SIA o), også har leveret kanelfarven til racen.
I mange år var der ikke en klar afgrænsning af de blå katte, Chartreux
og British Shorthair, men i 1970’erne
blev der endelig fastlagt en standard
for British Shorthair adskilt fra Europé og Chartreux.
Helbred
Briterne er en robust race med en
pæn stor genpulje at bygge på, med
gode føde-og moderegenskaber og
en gennemsnitlig levealder >12 år.
Racen har en tendens til overvægt,
hvilket er vigtigt at have in mente,
når det drejer sig om fodring og aktivitet. Som ejer er det let at tænke,
at katten er blevet voksen og mindre
aktiv, men det er vores ansvar at
stimulere med leg og aktiviteter, så
dagen ikke soves væk og fodre forsvarligt

Da racen hører til i den tunge ende,
ses der også problemer med hofteledsdysplasi. Der er endnu ikke
blevet sat konkrete forslag op om
hvordan problemet skal / kan gribes
an på en måde der tilgodeser racens
sundhed bedst, andet end at teste
avlskattene.
Det er den race, der har den højste rate af blodtype b katte, så som
opdrætter er det vigtigt at teste sine
katte, i tilfælde af at status er ukendt.
Et par sidste ord
Briten er i dag, med sit bamsede look og sit blide overkommelige
væsen, blevet en af de mest populære katteracer. Når en race bliver
populær, er der altid en risiko for et
stigende antal useriøse opdrættere,
der avler for pengenes skyld uden
hensyn til sundhed, genpulje eller
type. Som køber er det vigtigt ikke at
erhverve den nye kat sådanne steder, og som opdrætter skal vi huske
at tage vare på vorers race og behandle kattene, hinanden og køberne af vores killinger med respekt.

Det største problem for racen er
HCM. Opdrættere arbejder hårdt for
at nedbringe frekvensen af ramte
katte via scanninger og i Danmark
er der indført krav om obligatorisk
scanning af hankatte.

Med en stigende interesse for katte,
kom dog også andre racer, som Perser og Siameser, hvilket mindskede
interessen for den hjemlige race og
sammen med svære økonomiske og
avlsmæssige forhold efter de to verdenskrige resultaterede i en næsten
udryddelse af den blå Brite.
Avlsarbejdet for at redde racen kom
i gang af to omgange og indbefattede udparringer til Russer, Chartreux
og Perser. I starten af projektet blev
langhårede killinger anvendt i perseravlen, mens de korthårede blev
brugt til forædling af Den Britiske
Korthårskat, men i dag, næsten 120
år senere, er den langhårede variant
endelig blevet godkendt.
I tidens løb er andre racer og farver
blevet brugt: Somali, som har været
7

Ny Kattelov?
- eller blot en præcisering af gældende love?
af Birgit Holme,
DK ChiCha Maine Coons

De seneste uger har SoMe genlydt
af de stolte toner til ”vi har fået en ny
kattelov”*). Dette er nok en sandhed
med modifikationer. Det som er blevet vedtaget og som er gældende
fra 01.07.21 er et ændringsforslag til
Loven om mark- og vejfred.
Gældende ret (Minister for fødevarer, 2021) ”Lov om mark- og vejfred”
fastlægger i § 1, stk. 1, som grundlæggende udgangspunkt, at ”Enhver
er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget”.

Loven regulerer derpå i praksis,
hvad der skal ske, når dette alligevel
ikke lykkes, bl.a. i forhold til optagelsen af husdyr, der strejfer om på
anden mands grund” og fra forslaget
forsættes der … Loven indeholder
imidlertid ikke en nærmere definition af begrebet husdyr, og må derfor
anses for at omfatte alle holdte dyr,
herunder hobby- og kæledyr”.
Det er ikke nyt at dine dyr skulle holdes på egen matrikel, men med den
nye præcisering har vi en gang for
alle, på skrift, at Loven om mark- og
vejfred også dækker katte. Så med
den præcisering i bemærkningerne
til loven, kan mange diskussioner
afsluttes meget hurtigt, nemlig, at
det er loven, at katte skal holdes på
egen matrikel.
Som opdrætter af Maine Coons i Felis Danica har resten af ændringerne ingen indflydelse for mig og mine
katte. Hvorfor har det så ikke det?
Det har det ikke, fordi jeg som opdrætter i Felis Danica allerede er pålagt, at alle mine avlskatte skal være
mærkede. Alle killinger jeg sælger
som kælekatte bør mærkes, se Felis
Danicas pasningsvejledning. Det er
ikke et krav, men en klar opfordring
fra Felis Danica, som jeg følger. Derfor, skulle mine katte gå på springtur
og skulle de være så heldige at blive
optaget, ville de finde hjem til mig
igen, da de allerede er mærkede.
Til de som læser denne artikel og
som ikke allerede er bekendt med
opdrætsregler under Felis Danica,
så er mærkning af avlskatte omtalt
i de nationale stambogsføringsregler vedr. registrering af kuld. Registrering af et kuld kan kun ske hvis
avlskattene, inden parringen, enten

”Den ny kattelov” er ikke en lov i sig
selv, men en præcisering af allerede eksisterende lov om mark- og vejfred.
*)

8

kan identificeres med chip eller tatovering.
Tilbage til det netop vedtagne forslag til ændring af Bekendtgørelsen
om mark- og vejfred. De rettelser,
tilføjelser og præciseringer som nu
kommer til at ske efter forslaget er
vedtaget, er gode redskaber for internater mv. og derfor helt sikkert et
gode for alle landets katte, blot er det
ikke korrekt at kalde det en kattelov
og ja i min bog, er det meget små
detaljer, det som er ændret og jeg
forbeholder mig skeptisk til om disse ændringer får meningmand til at
ændre adfærd vedr. at mærke katte
og ikke mindst sørge for at holde ens
katte på egen matrikel.

Der er ikke meget forskning om katte, men der er i 2017 lavet et studie
på Københavns Universitet ”Domesticeringens byrde” (Sandøe m.fl.,
2017) hvori det bla. skrives ”Sideløbende med kattens voksende popularitet er der sket store ændringer i
måden, hvorpå katte holdes, passes
og bliver avlet. Man ved dog meget
lidt om, hvordan disse ændringer
påvirker kattenes velfærd.” og de
fortsætter ”Holder man en kat som
indekat, beskytter man den mod trafikulykker, mod at komme til skade i
slåskampe med andre katte og mod
en række andre farer. Samtidig vil
man dog kunne komme til at forhindre katten i at udføre forskellige former for naturlig adfærd.”

De væsentlige love som omhandler katte er:
 Dyrevelfærdsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/133
 Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2154
 ”Skindloven” https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1753
 Dyreforsøg https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2028
 Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1984/384
 Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/1025

Denne artikel er på ingen måde
ment som et diskussionsoplæg til
om det er godt eller skidt at have
fritløbere. Dette har jeg som sådan
ikke nogen holdning til, blot ønsker
jeg at oplyse om, at de som har fritløbere og som ydermere ikke har
dem mærket, de vil efter d. 1. juli
2021 risikere at miste kattene. Katte
som ikke er mærket og som bliver
optaget efter 1. juli 2021, kan uden
ventetid blive givet til andre; sågar
bliver det lovligt for den, som finder
en ikke mærket kat, at tage den som
sin egen. Jeg har endnu ikke mødt
en killingekøber, som har spurgt til,
hvorfor mine killinger er mærket med
chip, men måske dette er spørgsmål, der dukker op hos andre opdrættere.
Så snart som indhegning og kat
nævnes i samme sætning kommer
mange holdninger også til frit skue.

Læser du denne artikel og har fritløbere, men ville egentlig gerne have
dem til at blive på egen matrikel,
men stadig bevare kattens mulighed
for at mærke luften i pelsen, fange en mus, snuse til en blomst osv.
Så er der råd for både at overholde
loven og samtidig stimulere kattens
sanser ude i naturen.
Bor du så du har adgang til have, er
det nemt at hegne denne ind eller
lave en voliere. Der er fordele og
ulemper ved begge, men begge løsninger er rimeligt simple at lave og
har man ikke DIY evner, så kan indhegning af have købes enten hos din
lokale tømrer eller af professionelle
hegnsfirmaer som eks. podahegn.

Facebook er der flere grupper, som
har indekatte som emne. En anden
løsning er at kigge på https://www.
katteindhegning.dk/ . Siden blev
oprindelig lavet af Finn Frode, men
siden sommer 2020 har jeg ejet og
vedligeholdt den. Det er i bund og
grund en samling links til forskellige løsninger på at kattesikre haver,
terrasser og altaner. Nogle links er
meget detaljerede, andre er blot et
billede eller to. Under alle omstændigheder er I alle velkomne til at kigge forbi og ikke mindst dele siden.
Ved at dele siden og henvise til siden i diverse grupper og diskussioner på SoMe, kan mange flere blive
opmærksom på den og forhåbentlig
lade sig inspirere til, hvordan kattesikring af have, terrasse og altan kan
gøres både nemt og i lang de fleste
tilfælde også til overkommelig pris.
Har du lavet en katteindhegning og
vil dele den med de andre brugere
af katteindhegning.dk send endelig
billeder eller link til admin@katteindhegning.dk så kommer de med, når
siden langs frem bliver opdateret.
Bibliografi
 Felis Danica. (30. 05 2021). Nationale stambogsføringsregler.
Hentet fra https://www.felisdanica.dk/landsforeningen-felis-danica/felis-danicas-vedtaegter/
nationale-regler/appendix-a-til-fifes-udstillingsregler-2/
 Minister for fødevarer, l. o. (21.
01 2021).
Hentet fra https://www.ft.dk/
samling/20201/lovforslag/
l138/20201_l138_som_fremsat.
htm
 Sandøe m.fl., P. (01. 01 2017).
Københavns Universitet.
Hentet fra Dyreetik på KU: https://dyreetik.ku.dk/dokumenter/
faglige-publikationer/Domesticeringens_byrde_DVT_2017.pdf

Næsten alle har brug for lidt inspiration, når løsningen til ens egen
kattesikring skal laves. Der findes
masser af løsninger på nettet og på
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syg og desværre tabte hun kampen
til kræften. Det gør os virkelig ondt
og hun vil blive savnet meget. Vores
tanker går til Flemming og familien i
denne svære tid. Æret være dit minde Susser.

Kære medlemmer,
Så kom sommeren endelig med både
sol og varme og hvor er den velkommen!
Vi har haft generalforsamling i DARAK. Dette foregik for første gang i
DARAK’s historie online og på trods
af en smule tekniske udfordringer, så
synes jeg, at det gik rigtig fint og vi
fik talt om mange spændende ting.
I forbindelse med generalforsamlingen, har vi sagt på gensyn til nogle
bestyrelsesmedlemmer. Dem vil jeg
gerne takke for alle de timer de har
lagt i vores klub. Jeg vil også gerne
benytte ledligheden til, at ønske de
nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Jeg ser frem til samarbejdet og
er sikker på, at det nok skal blive et
spændende år. De har lavet nogle
små præsentationer af dem selv, som
i kan se længere nede på disse sider.
Jeg har desværre nogle rigtig triste
nyheder at dele med Jer. DARAK’s
æresmedlem Ingrid Nielsen (Susser)
er gået bort. Susser og Flemming har
været medlem af DARAK i mange
mange år. For snart 10 år siden blev
de æresmedlemmer af DARAK. Susser har altid været der for DARAK, på
udstillinger og altid ydet en kæmpe
indsats for klubben. Susser og Flemming har opdrættet birmaer i mange
år og var også aktive i Birmaklubben
i mange år. Susser har levet og åndet
for katte og selv efter Susser blev alvorligt syg, har hende og Flemming
opdrættet lidt. De sidste mange år
har Susser og Flemming altid siddet
og budt folk velkommen på vores udstillinger og de fik mange gode snakke ved deres lille bord ved indgangen. Desværre blev Susser alvorligt
10

Vi håber rigtig meget på, at kunne afholde et brag af en udstilling i Ølstykke i august. Vi har fået nyt udstillingssystem som vi selvfølgelig lige skal
lære at kende. Vi håber derfor, at I har
lidt tålmodighed med os, indtil vi har
helt styr på det. Til gengæld lægger
vi os i selen, for at lave et brag af en
udstilling og gøre den uforglemmelig
for alle. Hvis forholdene tillader det,
så kommer Cat’chy Images fra Holland og fotograferer som sædvanlig.
Da vi jo alle stort set har været indespærrede i et år (udstillingsmæssigt, i
hverttilfælde!) forventer vi, at der hurtigt bliver fyldt op i hallen. Derfor er
det en god idé, at tilmelde hurtigt, når
vi åbner, hvis du vil sikre dig en plads.
Slutteligt vil jeg ønske Jer alle en dejlig sommer og vi i bestyrelsen kan
slet ikke sætte ord på, hvor meget
vi glæder os til at se Jer alle igen i
august.
Mette Usbeck
Formand for Darak
Nye i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Annie Orthmann Pedersen
Jeg er både ny og gammel!
Ny i denne bestyrelse, men en gammel traver i katteverdenen. I 1978 fik
jeg min første racekat, ved et tilfælde.
Et familiemedlem forærede min
mand og jeg en burmeser og nogle
mdr. efter også hendes søster. Herfra
er historien evig lang. Nu har jeg ikke
længere racekatte, men tre dejlige
huskatte. Nu er jeg så endt her igen,
fordi jeg jo ikke helt kan gå på pension. Jeg holder at at være med i det
team som arrangere udstillinger, og
gøre en udstilling til en god oplevelse

for katte, ejere, dommere, publikum,
strandholdere, mine bestyrelseskollegaer, og alle de øvrige gæster, der
kommer og besøger vores udstillinger.
Som alle jer andre, håber jeg at det til
august, bliver muligt at holde udstilling igen.
Rigtig god sommer til jer alle.
Annie Orthmann

Bestyrelsesmedlem
Frans Nielsen
Allerførst tak for valget.
Min kone og jeg har siden 2006 opdrættet Maine Coon. Men vores første kat fik vi i 1994. Jeg er vel det man
vil kalde en praktikker, eller lidt smart
sagt “Handy man”. Jeg vil være den,
som jer der udstiller og skal have en
hjælpende hånd, møder. Derudover
vil jeg også være den praktiske hjælp,
i det store arbejde min kone Tina laver, og har lavet for klubben i nogle år
nu, ved at skaffe præmier og sponsorgaver til udstillingerne. Ind imellem
har vores hjem lignet en lagerhal.
Vi glæder os lige så meget, som
mange af jer, til at komme på udstilling igen. Håber alle to og firbenede
får en god sommer, og vi forhåbentlig
ses i Ølstykke til august.
Hilsen Frans og Tina
HUSK VORES RABATORDNING
Indmelder en opdrætter 5 nye killingekøbere, får opdrætteren 1 års gratis medlemskab i DARAK.
Indmelder opdrætteren 10 killinge-købere, får opdrætteren udover
1 års medlemskab af DARAK også
et udstillingsbevis til en DARAK udstilling.
Det koster kun 50 kr at indmelde en
ny killingekøber i DARAK, så vi håber, at rigtig mange benytter sig af
muligheden og indmelder deres killingekøbere og inviterer dem med
på udstilling.

Jeg er også en del af bestyrelsen i
Maine Coon Klubben.
Jeg er ofte at finde på Udstillingerne rundt i landet. Jeg håber at mine
ekstra hænder vil komme klubben til
gavn.
Venlig hilsen
Susan

Suppleant
Susan Stryg
Jeg hedder Susan. Jeg er bosat i
Næstved. Har været medlem af DARAK siden 2016, hvor jeg først tog
Diplomopdrætteruddannelsen.Jeg er
selv opdrætter af racen Maine Coon
under Stamnavn Dk Mainestryg.

Suppleant
Katja Devantier Dysted Nielsen
Jeg hedder Katja og har 3 Maine
Coon hankastrater (Egon, Benny og
Keld). Jeg nyder at udstille de 3 drenge og er derfor at finde på diverse udstillinger rundt omkring i Danmark og
lidt i udlandet. Jeg er netop i år indtrådt som formand for Maine Coon
Klubben Danmark.
Jeg brænder for katte generelt og
vil gerne være med til at få et større fokus på katten som kæledyr og få
mere præstige i det at have kat.
Venlig hilsen
Katja
DARAK ønsker alle en god
sommer. Vi ses i august!

DARAK’s bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
Email: mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Tina Birkendorf
Rugvangen 26
4060 Kirke Såby
Tlf. +45 26 29 62 65
Email: tina.birkendorf@darak.dk

Næstformand
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +45 26 46 22 82
Email: beata.frohlich@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Annie Orthmann Pedersen
Kilevej 4, Vedersø Kær
6990 Ulfborg
Tlf. +45 41 34 00 93
Email: annie.orthmann@darak.dk

Udstillingssekretær og
Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
Email: helle.sivkjaer@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Corfitzen
Møllemarksvej 69
4681 Herfølge
Tlf. +45 41 26 36 10
Email: marianne.corfitzen@darak.dk

Sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf. +45 22 98 00 33
Email: annette.soendergaard@
darak.dk
Præmiesekretær
Frans Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf.: +45 42 68 14 29
Email: frans.nielsen@darak.dk

Suppleant
Susan Stryg
Herlufsholm alle 161
4700 Næstved
Tlf. +45 30 23 80 38
Email: susan.stryg@darak.dk
Suppleant
Katja Devantier Dysted Nielsen
Bymarken 62
4000 Roskilde
Tlf. +45 23 71 59 87
Email: katja.nielsen@darak.dk

Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 3 & 4
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk
Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 1 & 2
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldtoftevej 3
2730 Herlev
Tlf: +45 44 84 67 96
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk
Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
Email: aase.nilsson@darak.dk
Chefsteward
Annette Preuss
Kohavevej 17
4700 Næstved
Email: chefsteward@darak.dk
Sponsoratansvarlig
Tina Hjøllund Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf. +45 42 68 17 29

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk
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Kommende JYRAK begivenheder
19. juni 2021: Ordinær generalforsamling (ny dato)
4.-5. september: International udstilling, Søften

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk
Kære medlemmer.
Vi prøver endnu engang og håber
at tredie gang er lykkens gang:
Årets ordinære generalforsamling er
igen flyttet, denne gang til 19. juni.
Jeg
undlader
at
indsætte
invitationen her, for når bladet
udkommer har vi forhåbentlig
endelig overstået GF. Til gengæld
har alle medlemmer modtaget en ny
indkaldelse i sin mailboks, ligesom
man på jyrak.dk længe har kunnet
finde indkaldelse og nødvendigt
materiale.
Vi har længe haft en aftale med Ole
Amstrup om, at til dette års
generalforsamling SÅ var det tiden
at gå på græs og lave andre ting
end JYRAK. Det var selvfølgelig
med henblik på februar, og vi blev
enige om at fastholde februar, så vi
har langsomt ”udfaset” Ole i JYRAK
sammenhæng, i hvert fald som
officielt folkevalgt arbejdshest. Ole
har gjort en kæmpe indsats for
dansk kattesport gennem årene.
Han fortsætter lidt endnu som
formand for FIFe´s avls– og
registrerings kommission.
Vi
kommer til at savne Ole, men jeg
håber at vi kan mødes nu og da

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

også fremover, om ikke andet så
hvis vi kommer i nærheden med en
udstilling. Ole har også undervist i
genetik
på
Felis
Danicas
diplomopdrætter uddannelse, hvor
jeg
plejer
at
dele
dagens
undervisning
med
ham
(jeg
behandler andre emner). Fremover
varetages genetik delen af Eva
Køhler, som jeg glæder mig til at
køre parløb med i stedet.

pasningsvejledningen på hjemmesiden til dine killingekøbere.

På killingesiden er vi godt fra start i
år, og stambogspigerne har igen iår
travlt med at ekspedere jeres
bestillinger. Vi er godt i gang med
FD Kat, og der meldes kun om
ganske få problemer, der som regel
viser sig at være ”Fejl 40” :) Al
begyndelse er svær, men det ER et
godt system, og når man lige har
prøvet det en enkelt gang, så ser
det ud til at de fleste allerede er
velbevandrede
i
at
bestille
stamtavler rent digitalt.
Vi har
skiftet papirkuverterne ud med
plastic kuverter, da vi har oplevet
lidt bøvl med våde stamtavler i folks
postkasser, når det virkelig har
regnet her i foråret. Det skulle vi
gerne endelig være ude over nu.
Husk at du stadig kan bestille

Indtil da: Rigtig god sommer til alle!
Held og lykke med årets kuld, hvis
du er en af de mange, der
opdrætter. Vi glæder os som altid til
at se jer allesammen igen.

Halplanlægning, kasserer
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

I maj holdt vi workshop med nogle
gæve folk fra DARAK, som også
starter op på vores udstillingssystem om lidt, så alle klubberne
anvender samme system. Vi håber
at det kan tages i anvendelse til
august, når vi med lidt held endelig
igen kan lave udstillinger.

Susanne

Suppleant, entrekasse,
junior handling
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk
Suppleant, forsyningstropper
Esben Jørgensen
Kirstensminde 20
8960 Randers SØ
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90
********************
Udenfor bestyrel.sen:
FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9300 Hals
98 75 07 07 * ingenord@live.dk

Stewarderne - udstillingernes flittige arbejdsbier
Vi plejer gerne at bringe lidt billeder fra udstillingerne på
denne side. Der er jo ikke meget at skrive hjem om på
den front i øjeblikket. Men med hævelse af
forsamlingsforbuddet til 25 lykkedes det at afholde
steward seminar den 29. maj, hvor vores chef steward
Flemming Vorbeck underviste 8 interesserede
deltagere i de mange opgaver, som stewarderne
varetager i løbet af en lang udstillingsdag.
Vi glæder os til at se jer i sving igen! Da vi ikke har
aktuelle billeder fra udstillingerne lige nu, så vælger jeg
i stedet at bruge pladsen på en hyldest til vores dygtige
stewarder :)

Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå
kasserer@jyrak.dk - 40 99 95 84
Alle betalinger til JYRAK kan foretages på
hjemmesiden med Mobilepay eller plastickort.
Anvender du homebanking:
5343 0243470
Husk der er forudbetaling for alle serviceydelser: Udstillinger, stamtavler osv.
Stamnavne
Kira Marseen
Østerby Alle 270,
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

Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8723 Løsning,
Tlf. 75 62 61 09; men altid nemmest på
formand@jyrak.dk

Stambogssekretær
Kategori 3 og 4
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
stambog3-4@jyrak.dk - 4099 9578

JYRAKs studiekredse:

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

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

RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Kære læsere
Foreningslivet er også i vores katteverden bygget på gensidig tillid til
hinanden.
Der er nu gået 12 år, siden Racekattens daværende kasserer tømte
pengekassen og sendte klubben i
betalingsstandsning. Heldigvis var
der stor opbakning fra både medlemmer, dommere, bestyrelsen mfl.
som tilsammen gjorde en kæmpe
indsats og fik os igennem den økonomiske krise og vendt situationen,
så vi i dag har en sund økonomi og
et sammenhold, der gør klubben fantastisk at være med i.
Vi stod sammen – og sammen er
vi stærke.
Nu er det sket igen. Denne gang
er det den svenske klub ”Calmare
kattklubb”, som står i samme situation, som Racekatten gjorde for 12
år siden. Racekattens udstillingsudvalg har tilbudt at hjælpe dem, hvis
de skulle få brug for det. Jeg er så
stolt af at være med i et team, som
ikke tvivlede på, at vi skulle give Calmare kattklubb en hjælpende hånd,
hvis det er ønsket. Vi ønsker vores
søsterklub al held og lykke med at
komme godt igennem krisen.
Tillid er en stor ting. Det er også
noget man har imellem opdrættere og killingekøbere. Desværre ser
vi af og til, at tilliden er brudt, og der
opstår konflikter. Derfor er det også
vigtigt, at alle aftaler bliver skrevet
ned i en kontrakt. Uanset om der er
tale om almindeligt køb af killing, ældre kat, foderkat eller en parring hos
andre, så skal det skrives ned i en
kontrakt. Det er den sikreste måde at
undgå tvist fremadrettet.
Medlemskab af en katteklub er
ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel af et opdræt. Der findes desvær14

re folk, som prøver at omgå regler,
og nogle forstår at sno sig igennem
systemet, og bliver først opdaget,
når skaden er sket.
Så jeg håber at killingekøbere tager ud og besøger opdrætterne og
aldrig køber en killing af medlidenhed. At de har tillid og føler sig godt
tilpas med det opdræt, de skal have
deres kommende familiemedlem fra,
og som skal være en del af dem i
mange år. Og den anden vej rundt,
at man som opdrætter har tillid til de
kommende ejere af ens skønneste
guldklumper.
Vi har også tillid til, at når vi kommer på den anden side af sommerferien, at det så bliver muligt at lave fysiske katteudstillinger igen. Så vi ser
frem til september, hvor vi håber på
at kunne lave udstilling for jer. Hold
øje med Racekattens begivenhed
på Facebook samt på vores hjemmeside, da vi i skrivende stund ikke
har alle detaljer på plads vedrørende
udstillingen.
I ønskes alle en fantastisk sommer.
Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

Vigtige kontakter
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
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
Genetik
Jan Krag - Tlf. 26 88 23 84
genetik@racekatten.dk
Ammetjeneste Sjælland:
Gurli Petersen
Tlf. 58 26 47 79

Mød resten af bestyrelsen på: www.racekatten.dk

OnLine udstilling 8-5-21: stemningsbilleder der hjemmefra:

Marts:
Lene Charlotte Hess Johansen &
DK My CrazyHits Amelia Earhart

April:
Ditte Marie Stevne Kristensen &
DK Stevne’s Cashew

Maj:
Anne-Marie Michaelsen &
DK Feles Sublimis Grace Kelly
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Felis Danicas Mentorråd

afholder 2 x 2 moduler af diplomopdrætteruddannelsen i 2021
Uddannelsen er for alle, der ønsker at vide mere om FIFe, Felis Danica, og
opdræt og udstilling - modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge.

2021

Uddannelsen er delt op i fire moduler, hver på 7½ timers undervisning efterfulgt af en skriftlig prøve (multiple choice) af en ½ times varighed. Således vil
man skulle afsætte 4 hele dage til at gennemføre uddannelsen, og hvis man
har svaret rigtigt på 80% af spørgsmålene i hver af de fire prøver, kan man
kalde sig for Felis Danica Diplomopdrætter.
Hvis du vil vide mere om Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse, så besøg www.felisdanica.dk/opdræt/Diplomopdrætter.

Diplomopdrætter Modul 1
Dato:

Søndag den 19. september, 2021

Sted:

Frihedens Idrætscenter,
Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Emner:

Historie, organisation, FIFe/FD-regler
og kattens sundhed

Undervisere: Bette Lind & dyrlæge Kirsten B. Thomsen
Tilmelding: senest 5. september, 2021 på
kursus.felisdanica.dk
Pris:

kr. 350,-

Diplomopdrætter Modul 2
Dato:

Søndag den 7. november, 2021

Sted:

Brædstrup Hallen,
Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup

Emner:

Regler, opdrætterfilosofi, fertiilitet,
drægtighed og killinger

Undervisere: Susanne Wehnert & Camila Scharff
Tilmelding: senest 24. oktober, 2021 på
kursus.felisdanica.dk
Pris:
16

kr. 350,-

Kender du Felis Danicas
mentorordning?
Mentorrodningen under Felis Danica
er et tilbud, der er tiltænkt både nye
opdrættere, samt den mere erfarne,
der mangler vejledning i sit opdræt.
Her er en ekstra mulighed for at
opnå et godt og seriøst fundament
for sit opdræt.
Ingen spørgsmål er for store eller
små, og de erfarne opdrættere hjælper de nye opdrættere godt i gang,
og deler ud af mange års erfaring.
Eller er man opdrætter, men ønsker
mere erfaring, hjælp og støtte, så
kan man naturligvis også tilknyttes
mentorer via Mentorordningen.
Når man sælger killinger/katte til en
nyopstartet opdrætter, så deler man
ud af erfaringer og vejleder på bedste vis. Man kan stå i en situation,
hvor man som sælger, ikke har tiden
eller muligheden for at bistå alle
spørgsmål, og her kan Mentorordningen være løsningen.
Mentorordningen er kort sagt til for
alle, der måtte have brug for ekstra
hjælp og vejledning.
Kontakt Felis Danicas mentorråd,
hvis du vil vide mere eller er interesseret i at blive tilknyttet mentorordningen.

