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Kære alle,

Endnu et år er ved at være gået – julen 

nærmer sig og dermed også en tid 

hvor der forhåbentlig bliver plads til at 

tænke på både andre mennesker og på 

dyrene. For vores forkælede racekatte, 

der slænger sig i sofaerne, er den største 

risiko på denne årstid typisk, at de får 

lidt for meget god mad og lidt for let 

adgang til legetøj, der ikke egner sig for 

katte: glaskugler og vatnisser udgør en 

risiko ikke mindst for legesyge killinger. 

Så husk at kattesikre jeres julepynt, så 

den ikke ender i en kattemave. Og lad os 

så minde hinanden og alle andre om, at 

levende dyr, herunder kattekillinger, er 

rigtigt dårlige julegaver.

I Felis Danica har en af de vigtigste aktivi-

teter de sidste måneder været afholdelse 

af de første 2 moduler af Felis Danicas 

diplomopdrætteruddannelse. Mentor-

rådet har arbejdet hårdt og målrettet for 

at tilrettelægge en uddannelse, der kan 

klæde en opdrætter på til opgaven, og 

det har været en rigtig stor fornøjelse for 

mig at deltage på de første moduler, og 

høre hvor godt de blev modtaget. Der 

har været en del erfarne opdrættere med 

på begge moduler, og de får måske ikke 

så megen ny viden med hjem, men for 

målgruppen – den nye opdrætter – har 

der været nok at lære. 

Hvert modul afsluttes med en prøve, 

som skal bestås for at man efter 4 mo-

duler kan kalde sig Diplomopdrætter, og 

der var en meget høj beståelsesprocent 

på begge moduler.  Inde i bladet kan I se 

hvordan I tilmelder til modul 3 og 4.

En anden meget vigtig aktivitet er 

planlægningen af Verdensudstillingen. 

Den skrider planmæssigt frem, de store 

linjer er på plads, og nu er det så tid til 

at begynde detailplanlægningen. Den 

starter først i det nye år med deltagere 

ikke blot fra FU, men fra klubbernes hold 

af erfarne udstillingsfolk. Det er jo så 

heldigt at vi stadig har folk at trække på, 

der har erfaring fra de 2 første verdens-

udstillinger, der blev afholdt i Danmark i 

1993 og 2003, og så selvfølgelig en lang 

række klubfolk derudover, der til daglig 

præsterer at afvikle den ene gode udstil-

ling efter den anden. Det er et rigtigt 

stærkt team, vi stiller med.

Der var naturligvis også danske katte 

med på den netop afholdte Verdens-

udstilling 2012, og de klarede sig flot 

- desværre uden at det blev til en dansk 

Verdensvinder, men så tager vi forhå-

bentlig revanche i 2013.

Som I kan læse nærmere om inde i bla-

det, afholdes der valg til formandsposten 

i Felis Danica i januar 2012, og jeg vil 

gerne opfordre jer alle til at afgive jeres 

stemme, uanset hvem I foretrækker på 

posten. Husk at jeres stemme skal være 

fremme senest den 15. januar.

Den 20. januar afholdes det årlige møde 

mellem Forretningsudvalget og special-

klubber og Felis Danicas råd. Det er en 

god mulighed for at udveksle erfaringer 

og for specialklubberne til at komme 

med forslag, men husk at forslag, der 

skal med på Felis Danicas plenarforsam-

ling den 24. februar 2013, skal være Felis 

Danica i hænde senest den 31.12.2012.

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår.
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Formandens leder

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica
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Bestyrelsesmedlem
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Kære medlemmer,
Efter at have deltaget på
Verdensudstillingen i Zagreb,
Kroatien, er det med mange
positive indtryk at se tilbage på.
Især den megen store venlighed
og varme atmosfære var
dominerende på udstillingen. En
flot og professionel gennemført
begivenhed, hvor der var fra den
kulturelle del af Kroatien var
fine kræfter, der sang og
spillede og gjorde sin del til, at
det var en festlig begivenhed.
Og ikke mindst hvor kattene der
blev verdensvindere blev præ-
senteret på en hel ny og over-
raskende måde, ved at dom-
merne elektronisk stemte og da
det var gjort, blev de nomi-
nerede katte båret ud igen, og
vinderen alene blev fremvist på
scenen af formanden Vesna
Riznar Resitec. Fra Danmark
var deltagelsen ikke stor, men
nogle kendisser som Sylvia og
Allan Outrup var der med deres
flotte perser katte som tradi-
tionen tro var nominerede,
tillykke med det.

Der er tid til at se på jeres kattes
resultater fra 2012, der er dead-
line for indsendelse af resul-
taterne den 6. januar 2013 og
kattene vil blive præmieret og
præsenteret i Nykøbing F. den
2. – 3. marts. Se nærmere på
vores hjemmeside, hvor reglerne
og skemaer er at finde under
Darak’s TOP Katte.
Heldigvis har kurven vendt sig
med hensyn til killingesalget, i
år har efterspørgslen på killing-
er været stigende så vi håber det
fremover igen vil være sådan at
opdrætterne tør lægge killinger
til. Det er jo nu der skal plan-
lægges nye verdensvindere til

Felis Danica’s Verdensudstilling
i Aalborg.
Husk at indsende jeres attester
når der skal søges stamtavler på
kattene, det hvor der kræves
testresultater, f.eks. fra Norske
skovkatte, Burmesere etc. Listen
over disse tvungne test findes på
www.felisdanica.dk. Ved
henvendelse til klubben gives
der rabat på disse test f.eks. hos
Langford Laboratories i Eng-
land. Der skal bruges en kode,
som Darak har fået tildelt for at
få del i denne rabat.
Der er valg til formandsposten i
Felis Danica, sådanne valg
foregår hvert andet år, og proce-
duren er at læse i FD’s love. De
to kandidater er den nuværende
formand Bette Lind og Jørgen
Billing. Da det har vist sig at en
del medlemmer fra Darak har
været blandt stillere til den ny
kandidat, har bestyrelsen meldt
ud, at de er neutrale. Vi ønsker,
at medlemmerne tager stilling,
og håber at medlemmerne har
sat sig godt ind i de to kandida-
ters planer og ønsker for frem-
tiden, der er indlæg fra begge
kandidater her i bladet.
Fremover udkommer Kattema-
gasinet som elektronisk læsning,
hvor du kan gå ind på vores
hjemmeside og logge dig på og
der læse bladet. Ønsker du at få
det som trykt magasin, koster
det 100 kr. for at få det tilsendt,
tilmeldingen foregår igennem
din egen klub.
Bestyrelsen og undertegnede
ønsker alle der har støttet Darak
i året som går på hæld, en god
jul og et forrygende godt nytår,
håber i passer godt på jeres
katte og på jer selv.
TAK for i år – på gensyn i 2013
Aase Nissen

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Aase Nissen
tlf. 5538 9088
Siam/Orientaler
Connie Grøn
tlf. 4373 4508 - 6191 9066
Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 4848 0361

Lokalgrupper
Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 5826 8770
Lollan/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 5671 6006

Rådgivning om katteadfærd/
Mødeleder

Nanna Mikkelsen
Hvidovre Strandvej 28
2650 Hvidovre
tlf. 3874 8278

Skandinaviens
ældste katteklub

Stiftet 1931

Kontingent
Husstand kr. 275
Hovedmedlem kr. 250
Pens.husstand kr. 125
Pensionist kr. 100
Tilsendt blad, porto kr. 100

Stamtavler, kontingent og
udstillingsgebyr
kan betales gebyrfrit med Dankort/
Visa på Darak’s hjemmeside
www.darak.dk

DARAKs opdrætterliste på
www.darak.dk er stadig gratis
Reglerne er enkle:

1. Være medlem af DARAK

2. Sende navn, opdrætternavn, ad-
resse, telefonnummer, mailad-
resse og evt. hjemmesideadresse.

3. Medsende foto af en eller flere
katte som vedhæftet fil. Må ikke
have karakter af bannerreklame
eller være tilføjet animeret
effekter, tekst eller lignende.

Send oplysningerne til
webmaster@darak.dk

Kommende Darak udstillinger
 2 certifikater
2.-3. marts 2013 i Nykøbing Falster Hallerne, Nørre Boulevard 4A, 4800
Nykøbing Falster: Lørdag Breed BIS SBI – søndag Breed BIS MCO

3.-4. august 2013 i Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
2013
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. februar 2013, i Valby
Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, Valby kl. 19.00. Forslag til ændring af klubbens
love og evt. forslag til FIFe via Felis Danica skal være formanden i hænde
senest den 15. december 2012. Sager, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. dage før.
Indkaldelse, dagsorden samt evt. forslag bliver fremsendt til medlemmerne.
VEL MØDT - DARAK

TOP KATTE I DARAK 2012
Regler og tilmeldingsblanket kan rekvireres via www.darak.dk
Sidste tilmeldingsfrist den 6. januar 2013

DARAK
ønsker alle
læserne en
rigtig god jul
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Regler og tilmeldingsblanket kan rekvireres via www.darak.dk
Sidste tilmeldingsfrist den 6. januar 2013

DARAK
ønsker alle
læserne en
rigtig god jul
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Kære medlemmer. 
   En lang og spændende 
udstillingssæson er netop overstået 
med en velbesøgt udstilling i 
Vissenbjerg. Skovkattene havde 
breed BIS lørdag med flot 
fremmøde, både i antal og kvalitet 
på kattene. Søndag så vi vist ny 
rekord i antal fremmødte Europeer, 
da Europeklubben holdt et meget 
fint special show med næsten 30 
katte!  I løbet af året har vi haft 
Breed BIS for 5 forskellige racer: 
MCO, ABY, SBI, BRI samt NFO. 
Det kan faktisk lade sig gøre at 
rykke i samlet flok og stille noget på 
benene, så man ikke altid kun 
plukker de lavthængende frugter og 
nøjes med at tage de racer hvor 
man på forhånd ved at der kommer 
katte nok.  Jeg håber vi ser samme 
begejstring hos udstillerne til næste 
år, når der igen laves Breed BIS for 
flere forskellige racer i løbet af året. 
   Kort før septemberudstillingen i 
Vamdrup valgte Peter Hansen at 
trække sig fra bestyrelsen. Vi takker 
Peter for hans indsats gennem 
årene og ønsker god vind fremover. 
   Til januar er der valg af Felis 
Danica formand. JYRAK har atter 
valgt at støtte Bette Lind, som 
gennem de seneste 4 år har vist sig 
at være en fremragende 
administrator af Felis Danica, og 
som i forbindelse med FIFe board 

mødet der belv afholdt dagen før 
Vissenbjerg udstillingen, har høstet 
mange roser for sin indsats.  Det 
kan godt være Bette ikke 
umiddelbart virker så farvestrålende 
som modkandidaten, til gengæld 
har hun vist at kunne stå distancen i 
FU arbejdet, hvor modkandidaten i 
sin tid som JYRAK formand på et 
tidspunkt ligefrem helt trak os ud af 
FU samarbejdet!  
   Til februar har vi generalforsam-
ling i egne rækker. Der er et par 
ledige pladser som bestyrelses-
medlem eller suppleant, som skal 
besættes.  Der er mere arbejde og 
mindre glamour ved at være frivillig 
arbejdskraft end de fleste nok 
forestiller sig, men heldigvis er der 
allerede medlemmer der har givet 
udtryk for interesse for at komme og 
”aftjene sin værnepligt” ved at 
hjælpe med at trække læsset.  I det 
hele taget synes jeg altid vi møder 
megen hjælpsomhed fra jer, og tak 
for det. JYRAK er ikke ”bestyrelsens 
 

klub”,  JYRAK er vores klub, vores 
allesammens, som vi alle sammen 
kan hjælpe til med at fastholde som 
en helt fantastisk katteklub. 
   Jeg har lovet konsulenterne at slå 
et slag for katterigodkendelsen, der 
nyder for lidt opmærksomhed i 
øjeblikket.  Det er en frivillig ordning, 
men hvis dine katte alligevel lever 
under gode og ordentlige forhold, 
hvorfor så ikke også skilte med det 
ved at få godkendt katteriet? 
    Fra 1. januar byder vi velkommen 
til vores nye hovedsponsor Arion, 
som vi glæder os til at samarbejde 
med. Der kommer nye både foder– 
og gruspræmier på udstillingerne 
allerede startende i Brædstrup. 
   Til sidst på vegne af bestyrelsen: 
Tak for i år, de varmeste ønsker om 
en god jul og et godt nytår! Vi 
glæder os meget til at se jer derude  
igen i 2013!         

Susanne 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Susanne Mauritzen 
Lundgårdsvej 24, 6760 Ribe 
Tlf. 2062 1303 
kasserer@jyrak.dk 
 
Alle betalinger til JYRAK kan 
foretages på hjemmesiden. 
  
Anvender du homebanking: 
Stamtavler, udstillinger m.m:  
Reg. 9692 konto 5068509   
Kontingenter:  
Reg. 9692 konto 2872021  
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: 
Udstillinger, stamtavler m.v. 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Lisbet Rygaard  
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning  
Tlf. 2434 9999  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Helle Sivkjær  
Vestervej 9, 7200 Grindsted  
Tlf. 40 99 95 79 
Telefontid:  19-21.  
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Camilla Stabell  
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg  
Tlf. 41 66 20 57  
stamnavn@jyrak.dk 

JYRAKs studiekredse: 
 
Aalborg: Laust Dalsgaard, 
VLDalsgaard@tdcadsl.dk  
Tlf. 9816 8849 
 
Randers: Eva Køhler,  
Kreds-ek@kattekreds-randers.dk 
Tlf. 2870 8498 
 
Herning: Lone Gram Jensen 
lonegram@jensen.tdcadsl.dk 
Tlf. 9720 9670 
 
Horsens: Gitte Holgaard, 
gitte_kristensen@hotmail.com  
 
Fyn: Hanne Lindvig,  
kattekredsfyn@gmail.com   
 

Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 
JYRAKs konsulenter: 
Gerda Andersen, 8700 
Horsens, Tlf. 75 61 34 87  
Camilla Stabell, Skanderborg 
Tlf. 41 66 20 57  
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 86 96 82 60  
Lis Rhymer Friis, 5471 
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03  
Dorete Irbil, 4030 Tune,  
Tlf. 46 16 22 00  
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;  ikke 
efter kl. 20,00 

Ordinær generalforsamling 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 23. februar 2013 
kl. 11,00 i Givskud Hallen, Løveparkvej 2A, 7323 Givskud. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 15. december 2012. 
Endelig dagsorden jf. vedtægterne samt regnskab m. bilag kan findes på 
JYRAKs hjemmeside cirka 14 dage før generalforsamlingen. 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

12. og 13. januar 2012:  Udstilling i Brædstrup 
10. februar 2013: JYRAK i  Plantorama 

23. februar 2013: Ordinær generalforsamling i Givskud 
16. og 17. marts: Udstilling i Fredericia 

20. april: Internationalt seminar 
22. og 23. juni 2013: Udstilling i Nr. Aaby 
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Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Ole Sørensen  
Karmarksvej 7  
8870 Langå  
40 99 95 82  
ole-s@jyrak.dk 
 
Vicekasserer, udstillingsteam: 
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Standansvarlig, ildsjæle:  
Lone Gram  
Hammerum Hovedgade 106  
7400 Herning  
97 20 96 70,  hverdage 18:00-20:00   
lonegram@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Nørregade 67, 3.  
6700 Esbjerg  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Udstilling udland, FU medlem: 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå  
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,  
weekend 17.00-19.00  
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk  
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
Tlf.: 48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  

Fremvisning i Plantorama 10. februar 2013 
 
Vi er endnu engang blevet inviteret til fremvisning i Plantorama i forbindelse med 
Dyrenes Dag 2013. Der er 8 butikker rundt omkring i landet, og vi skal fylde 6-8 
dobbeltbure pr. butik, gerne med så mange forskellige racer som muligt.  
Hver butik får atter sin egen koordinator, men hvis du allerede nu vil sikre dig et bur i 
en af afdelingerne, så kontakt Brian Sørensen på brian@jyrak.dk. Der er butikker i 
følgende byer: Aalborg, Randers, Egå, Viborg, Vejle, Odense, Sønderborg samt 
Hillerød. 
Der mødes kort før kl. 9,00 i butikken, og Plantorama giver et rundstykke om 
morgenen samt frokost til max. 2 udstillere pr. bur! Det understreges at udstillere der 
medbringer alkohol af nogen art vil blive bedt om at pakke sammen og forlade 
butikken med det samme!  Dagen er slut kl. 16,00 hhv. 18,00 (afhængig af butik).  Du 
er velkommen til at fremvise killinger eller voksne som du har lyst.  Vi håber mange af 
jer atter vil benytte chancen til at møde en masse publikummer! 

Årets JYRAK Topkatte 2012 
 

Konkurrenceåret er kalenderåret 2012. 
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved 
præmieringen. 
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Top-liste. 
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste. 
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale udstillinger i 
konkurrenceåret 2012 indsendes. 
Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling. 
 
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier: 
Top 5 for voksen han 
Top 5 for voksen hun 
Top 5 for kastrat han 
Top 5 for kastrat hun 
Top 5 for killing/ungdyr han 
Top 5 for killing/ungdyr hun 
Årets bedste huskat 
 
Katten kan deltage i flere kategorier. 
  
Pointskala   
       WS/WW titel 2012   105 
      BIS voksen / kastrat / huskat 102 
       BOX voksen / kastrat / huskat 100 
       BIS killing / ungdyr   102 
       Nominering      99 
       BIV       98 
       CACE / CAPE     97 
       CAGCIB / CAGPIB     96 
       CACIB / CAPIB     95 
       Ærespræmie     95 
       CAC / CAP      93 
       EX1 killing / ungdyr    91 
       Huskat I    100 
       Huskat II      95 
       Huskat III      90 
 
Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for voksne og 
kastrater. Der gives  ligeledes 1 tillægspoint for BIS på en JYRAK udstilling. 
 
Resultater indsendes senest den 1. februar 2013 til: 
Anette Kampf, Anders Valtins Vej 2, Rågeleje, 3210 Vejby 
- eller formularen på hjemmesiden kan benyttes. Kopi af opnåede resultater 
sendes herefter med post til Anette. Disse skal også være fremme senest 1. 
februar 2013! 
 
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt om lørdagen på JYRAKs 
udstilling i Fredericia den 16. og 17. marts 2013. 
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Bestyrelse

Formand
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf.: 98 75 07 07
formand@katteklubben.com

Udstillingssekretær, næstformand,
Konsulent for smitsomme sygdomme
Kirsten Foldager
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, show@katteklubben.com

Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
Tlf.: 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089
Netbank: Reg nr. 3203, Konto nr. 1576089

Stambogssekretær
Lene Balle
Vingumvej 7, Vingum, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 60 17 77, stambog@katteklubben.com

Sekretær, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, lars@katteklubben.com eller 
sekretaer@katteklubben.com

Præmiesekretær
Maria Malevitch
Søndergade 50, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 31 12 69 02, praemie@katteklubben.com

Best. Medlem, nye medlemmer
Dorthe Seierø Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, dorthe@katteklubben.com

Webmaster, powerpoint på udstillinger
Elin Bjerregaard
Bredekærs Vænge 29, 2635 Ishøj
Tlf.: 22 54 26 89, elin@kattekubben.com

Udstillingssekretær - udland
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 78 88,
susanne@katteklubben.com

Suppleanter:
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1, 4190 Munke Bjergby
Tlf.: 58 26 62 00, heidi@katteklubben.com

Tony Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, tony@katteklubben.com

Udenfor bestyrelsen:
Buransvarlig, stande
Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, stande@katteklubben.com

Ammeformidling
Inge Bonefeld, Tlf.: 31 72 71 21, bonefeld@it.dk

www.katteklubben.com

Priser
Hovedmedlemsskab    300,00 kr.
Hustandsmedlemsskab   350,00 kr.
Pensionistmedlemsskab   200,00 kr.
Opdrætterannonce på hjemmeside  200,00 kr.

Kære medlemmer

Med dette nummer af KatteMagasinet 
har I modtaget en stemmeseddel til 
formandsvalget i Felis Danica.
For anden gang, siden reglerne for 
opstilling og valg til denne post blev 
ændret, har et antal stillere og to 
hovedklubber benyttet sig af deres 
demokratiske ret.

I Katteklubben har demokratiet 
betydet, at bestyrelsen har valgt ikke 
at pege på en bestemt kandidat.
Og jeg skal så forsøge at balancere på 
en knivsæg i denne leder…

Hver især har vi vores holdninger til, 
hvad vi forventer af en formand for 
Felis Danica.
Et valg kan meget nemt føre til 
splittelse, og det har klubberne ikke 
brug for.
Uanset udfaldet af valget, SKAL vi 
arbejde sammen med den formand, 
der bliver valgt via afstemningen, 
bagefter!
Man skal tænke sig om, når man 
forsøger at fremhæve sin kandidat. Og 
i særdeleshed tænke på, at alt arbejde i 
kattesporten udføres af frivillige efter 
bedste evne. Og et enkelt menneske 
kan ikke redde noget som helst, der 
står en hær af frivillige bag.

I dette nummer af bladet, har de to 
kandidater hver deres indlæg, lige 
som de respektive stillere forud har 
omdelt fl yers for begge kandidater 
på udstillinger og møder. Nogle 

klubber har også forsøgt at arrangere 
"valgmøder", hvor medlemmerne 
kunne møde og stille spørgsmål 
til kandidaterne; men pga. begges 
jobsituation, har det ikke været en 
mulighed.

Hvad skal vi egentlig med en 
formand i Felis Danica?
Felis Danica er opstået ene og 
alene fordi FIFe kun accepterer "en 
stemme" (med et par undtagelser) 
fra hvert land! Det er klubberne der 
"har" medlemmerne. Felis Danica 
har kun fi re!

Det er fra klubberne og disses med-
lemmer, at nye ideer skal komme. Og 
er disse ideer af en art, så de berører 
FIFe’s love, skal Felis Danica via 
FIFe’s generalforsamling forsøge at 
få "solgt" disse. Al anden fornyelse 
kan klubberne bare lave, så længe 
de holder sig inden for de fastlagte 
rammer. Ellers må man forsøge at 
rykke disse rammer.

Felis Danica og dermed FD’s formand 
er også øverst ansvarlige for at vedtagne 
regler overholdes, at stambogsføringen 
fi nder sted i overensstemmelse med 
lovene, og som arbejdsgiver for vores 
hobbys eneste ansatte, nemlig stam-
bogsføreren.
Desuden er det formandens op-
gave, at forsøge at blive en af de 
interessegrupper, som bliver hørt 
i forbindelse med kattesager. Med 
andre ord: Når nogen ude i sam-
fundet tænker kat, tænker de Felis 
Danica. Ligesom man tænker Dansk 
Kennelklub, når der tales hund. - 
Og så skal formanden sådan cirka 
hvert 10. år være tovholder for 
Verdensudstillingen.
På møderne i FD’s Forretningsudvalg 
har formanden først noget at have 
sagt, hvis der opstår stemmelighed. 
Formanden kan derved i princippet 
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Årets kat 2012 i Katteklubben
Det er nu tid til at indsende resultater til Årets kat 2012
Se regler og fi nd tilmeldingsblanket på hjemmesiden,

www.katteklubben.com
Tilmelding og kopi af opnåede resultater skal sendes til

Jørgen Andersen senest d. 07. januar 2013
De vindende katte vil blive præsenteret på

KATTEKLUBBENs udstilling i Køge d. 26. januar 2013
Tilmeldingen sendes til:

Jørgen Andersen
Døjringevej 39

4180 Sorø

Generalforsamlingen 2013
HUSK Katteklubbens generalforsamling d. 16.02.13, kl. 14.30

Generalforsamlingen bliver holdt i Korsør
Restaurant Lystbådehavnen
Sylowsvej 10 - 4220 Korsør

Forslag til GF skal være formanden i hænde senest d. 31.12.2012
Der arrangeres fællesspisning efter Generalforsamlingen for egen regning - se nærmere på hjemmesiden

være formidler af en afgørelse uden selv at 
have vedtaget den. Så - det kan i realiteten 
være en post med en meget stor arbejdsbyrde, 
masser af forventninger - og ingenting at 
skulle have sagt.
Vil man noget i katte-regi og brænder for 
forandringer, er det en post i FIFe’s kom mis-
sioner man skal stræbe efter.

Se bare, hvad Ole Amstrup har formået i B&R 
kommissionen. Her har han ved målrettet 
arbejde opnået det han ville.

Jeg skal ikke forsøge at agitere for den ene 
eller den anden kandidat.

Jeg ser Jørgen som den altid populære og 
respekterede dommer, som ville have chancen 
for en plads i en FIFe kommission, hvor vejen 
til anderledes tænkning er lettere for folk, der 
virkelig brænder igennem.
Derfor forslog FU at opstille ham til show 
kommissionen for 2 år siden. Af private 
årsager takkede han nej, men det er mit håb, 
at Felis Danica snart kan få et ja fra Jørgen 
til at kandidere.

Bette har været en arbejdshest siden dag 
et. Hun er god administrator og meget 
omhyggelig med, at alle beslutninger der 
bliver truffet er i overensstemmelse med 

lovene, at alle bliver hørt og at der er ens og 
lige ret for alle.
På FIFe’s generalforsamlinger har hun været 
en fi ghter. Der er brugt mange ekstra timer på 
at få de danske forslag vedtaget, ligesom der 
er blevet blogget, så alle interesserede kunne 
følge med. Forslag, der af en eller anden 
grund er faldet, er ikke blevet skrinlagt; men 
forhindringerne for en senere vedtagelse er 
blevet fjernet.

Med ønsket om en god jul og et godt nytår
Godt valg - og må den bedst egnede vinde

Inge

Pressemeddelelse:
Katteklubben samarbejder med Dyrekassen Danmark

Katteklubben har indgået en aftale med 
dyreforsikringsselskabet Dyrekassen Danmark 
om støtte til foreningen

Når uheldet er ude, og en kat kommer til 
skade, så kan det blive en dyr fornøjelse uden 
forsikring. Men nu har Dyrekassen Danmark 
og Katteklubben indledt et samarbejde, der 
kommer medlemmer af klubben til gode.
Det glæder Inge Nord, som er formand for 
Katteklubben:
"Vi er meget glade for det nye samarbejde 
med Dyrekassen Danmark. Vi ved, at det 
kan blive dyrt hvis uheldet er ude, og katten 
bliver syg eller kommer til skade, men 
er katten sygeforsikret, undgår ejeren, at 
økonomien skal spille en afgørende rolle i et 
eventuelt syg domsforløb. Da vi lægger stor 
vægt på information og rådgivning til vores 
medlemmer, så de er bedst muligt rustet til 
et godt kattehold, mener vi, at oplysning om 
fokus på muligheden for sygeforsikring er en 
vigtig viden at give videre".
Dyrekassen Danmark startede sin virksomhed 
indenfor familie dyrs forsikringer i 2003 og er 
siden blevet et ledende selskab inden for både 
hunde- og katteforsikringer.
Merete Leth Keller, der er afdelingschef i 
Dyrekassen Danmark glæder sig også over 
det nye samarbejde:
"Vi er rigtig glade for det nye sam arbejde med 
Katteklubben, og at man fra foreningens side 
har valgt os som samarbejdspartner indenfor 
forsik ringsområdet".

Dyrekassen Danmark har i dag otte ansatte og en dyrlæge, som alene be skæftiger sig indenfor 
området med dyr. Alle medarbejdere har stor interesse for både hunde og katte, og de er derfor 
i stand til at give den rette behandling indenfor såvel indtegning som skadesbehandling. 
Udover familiedyrsforsikring beskæftiger Concordia Forsikring sig også med forsikring til heste 
under navnet Dansk Hesteforsikring.
Selskabet har udover samarbejdet med Katteklubben også samarbejde med Kattens Værn.

Der blev desværre ikke plads til billeder og navne på de
8 klubkatte fra udstillingen i Årslev i oktober.

Deres navne kan ses på resultatlisten
som ligger på hjemmesiden



Husk Racekattens 
generalforsamling 

Søndag d. 17/2 kl 13.00
i Valby Kulturhus 

Racekatten ønsker 
alle medlemmer og 

deres dejlige katte en 
glædelig jul samt et 

godt nytår

Formand
Vivi Fletcher
Topasgangen 6, 2300 København S
Tlf.: 28 69 20 09 (kun hverdage efter kl. 17.00)
E-mail: formand@racekatten.dk

Kasserer 
Medlemsregistrering 
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage 19 - 21)
Email: kasserer@racekatten.dk
E-mail: medlem@racekatten.dk 
Giro stamtavler mv. (+01) 1 08 72 23
Giro kontingent: (+01) 1 65 02 154
Giro udstillingsgebyr: (+01) 4 92 36 26

Webmaster
Killingelisten 
Lene Skov Mikkelsen 
Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
E-mail: webmaster@racekatten.dk

Sekretær 
Lone Mikkelsen 
Rytterhusene 76, 2620 Albertslund
Tlf.: 45 96 19 74
Email: b-lone@racekatten.dk

Medlemsmøder
Stambogssekretær Semilanghår
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: slh@racekatten.dk

Camilla Scharff 
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19 -21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Jørgen Seemann 
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk

Suppleant
Annie Dahl 
Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf. 25 46 58 51
E-mail: s-annie@racekatten.dk

Stambogssekretærer – uden for bestyrelsen
Stambogssekretær Langhår, Korthår, Siam/OKH
Stamnavn (alle racer)
Henriette Lodberg Knudsen 
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: lh@racekatten.dk
E-mail: kh@racekatten.dk 
E-mail: sia-okh@racekatten.dk  

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff 
Annette Kjelstrup Hansen
Camilla Zindel
Susan Zindel
Michael Robdrup 
Annie Dahl 
Nancy Krambech
Poul Kiærulf

Udstillingssekretær:
Annie Dahl, udstilling@racekatten.dk 
Stande:
Nancy Krambech, standudlejning@racekatten.dk
Stewarder & buropstillere:
Flemming Welsch Riis, chefsteward@racekatten.dk
Dommerønsker:
Pia Børgesen, dommeroensker@racekatten.dk
Præmiesekretær:
Annette Kjelstrup Hansen, praemier@racekatten.dk
Annoncer:
Michael Robdrup, annoncer@racekatten.dk
Sponsorpræmier:
Susan Zindel, u-susan@racekatten.dk

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf.: 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller send 
dem med i e-mails (også gerne links til online-udgaver)

Smitsomme sygdomme & adfærd
Vivi Fletcher
Tlf. 28 69 20 09  (tirsdag til torsdag kl. 19-21)

Ammetjeneste:
Sjælland: 
Gurli Petersen, tlf. 58 26 47 79

Jylland: 
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31

Øvrige konsulenter:
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje)
Tlf. 59 18 89 50

Jylland
Susanna Toldi Bugge
Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

Kære medlemmer

I skrivende stund står årets sidste udstil-
ling i Racekatten for døren. Det har 
været første år, hvor vores udstillings-
udvalg har kørt udstillingerne fuldstæn-
dig og jeg må sige, at jeg synes det har 
været en stor succes.

Bestyrelsen har kunne koncentrere sig 
om andre opgaver – bl.a. er der lagt 
kræfter i vores  hjemmeside, der har 
fået  nyt layout og som løbende vil 
blive opdateret og udbygget.

I Felis Danica er der valg til formandsposten. Denne gang er der 
kampvalg og Racekatten har – sammen med Jyrak – opstillet vores 
nuværende formand, Bette Lind.

Bette har i de foregående perioder varetaget opgaven fuldt ud og 
med et stort WS, der står for døren, venter utrolig mange store op-
gaver for den kommende formand. I FD er formanden langt fra en 
”kransekagefigur”, men nok den person i FU, der har flest opgaver.

Jeg håber I vil læse præsentationerne af formandskandidaterne her 
i bladet og deltage i afstemningen. Stemmeseddel og kuvert følger 
med bladet.

Til februar arrangeres RKs 70 års jubilæumsudstilling, hvor jeg håber 
at se mange af jer – det bliver en 2 dages udstilling med mulighed 
for 1 certifikat hver dag.

I marts måned arrangerer vi så – sammen med Katteklubben – en ud-
stilling, hvor der på én dag er mulighed for at opnå 2 certifikater. 

Sæt kryds i kalenderen til begge udstillinger.

Jeg håber også at se mange af jer til klubbens generalforsamling. Ind-
kaldelse følger med posten sammen med dagsorden og evt. forslag.

I medlemsudsendelsen finder I også information om tilmelding til 
RKs topkattelister. Jeg håber I har lyst til at deltage i konkurrencen.

Vivi Fletcher 
Formand  

www.racekatten.dk www.racekatten.dk

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til 
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om ar-
rangementerne: workshops@racekatten.dk

Tirsdag d. 19. februar 2013 kl. 19.00 
Katte i fremmede miljøer bl.a. udstillinger
v/ Katteekspert Michelle Garnier

Valby Kulturhus 
Valgårdsvej 4-8 
2500 Valby 

Tilmelding hos Lene Skov Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

RAceKATTenS
OPDRæTTeR
WORKSHOPS
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I overensstemmelse med Felis Danicas 

love, § 7, Stk. 2, skal der i 2013 vælges en 

formand: 

a) I ulige år vælges der af og blandt 

medlemmerne af Felis Danicas hoved-

klubber en formand for en periode af 

2 år. Felis Danicas formand kan ikke 

have en bestyrelsespost i en hovedklub, 

samtidig med sit formandskab for Felis 

Danica. Kandidater til formandsposten 

opstilles af hovedklubberne eller af 

min. 30 hovedmedlemmer af hoved-

klubberne senest 1. november. 

Såfremt der er opstillet mere end én 

kandidat foretages valget af forman-

den ved urafstemning blandt hoved-

klubbernes hovedmedlemmer i januar 

måned. 

Der er i år opstillet 2 kandidater til for-

mandsposten, og I kan læse en præsen-

tation af begge kandidater andet steds 

i bladet.  Derfor er der med dette blad 

udsendt en stemmeseddel og en kuvert, 

der skal anvendes til afstemningen.

Bemærk:

•	 Kun hovedmedlemmer har stem-

meret, så har man et husstandsmed-

lemskab, er det kun muligt at afgive 

én stemme, selvom man er flere 

medlemmer i husstanden.

•	 Stemmesedler skal indsendes i den 

medsendte kuvert (husk at frankere!)

•	 Der må kun ligge én stemmeseddel i 

hver kuvert.

•	 Afgivne stemmer, der ikke overhol-

der ovennævnte, vil blive erklæret 

ugyldige

•	 Stemmesedlerne skal indsendes, så 

de er Felis Danica i hænde senest den 

15. januar, 2013. 

Formandsvalg 
2013

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Stemmeseddel og kuvert til brug  
ved formandsvalget
 er vedlagt dette blad



Som nævnt i sidste nummer, udkommer 

Kattemagasinet i elektronisk form fra nr. 

1, 2013. Alle medlemmer af en hoved-

klub vil få tilbudt den elektroniske ud-

gave som en del af deres medlemskab.

Hvis et medlem fortsat ønsker at mod-

tage en trykt udgave af Kattemagasinet, 

kan det naturligvis lade sig gøre. 

Hovedklubberne vil tilbyde deres med-

lemmer mulighed for at få tilsendt en 

trykt udgave mod dækning af forsen-

delsesomkostningerne. Man vil derfor 

hos sin klub kunne tegne et forsendel-

sesabonnement på kr. 100 for 2013 – så 

modtager man 4 numre af Kattemagasi-

net med posten, ganske som sædvanligt.

Når Forretningsudvalget har valgt denne 

fremgangsmåde skyldes det, at portoud-

gifterne er steget så kraftigt i de senere 

år, at omkostningerne til udsendelse af 

bladet langt overstiger omkostningerne 

til trykning. Det eneste alternativ ville 

have været at tvinge en prisstigning 

igennem for alle, og det har vi ikke 

ønsket i den nuværende økonomiske 

situation.

Så kort sagt: 

hvis du synes det er fint med en elektro-

nisk udgave behøver du ikke foretage dig 

noget hvis du gerne fortsat vil have et 

trykt blad tilsendt med posten, skal du 

tegne et forsendelsesabonnement til kr. 

100 for 4 blade i 2013 hos din klub

Kattemagasinet 
bliver elektronisk

15

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Fra næste år bliver Kattemagasinet elektronisk  
og vil stadig være gratis for alle medlemmer.

Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,  
koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.
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Først kort om mig selv: jeg er sprogud-

dannet, men skiftede for snart mange år 

siden til IT branchen, og efter mange år 

som tekniker og teknisk projektleder, ar-

bejder jeg nu med forbedring af arbejds-

gange, styring af ændringer, forbedring 

af processer og ikke mindst krisestyring. 

Samarbejde er et kode-

ord i min dagligdag, og 

det er – som I kan se – et 

kodeord for at få for-

retningsudvalget til at 

fungere som en helhed, 

der er både stærk og 

beslutningsdygtig. 

Jeg fik min første 

racekat – en skovkat 

– i 1989, og inden jeg 

fik set mig om, var jeg med til at lave 

udstillingskataloger, blad med meget 

mere i Racekatten. Siden har jeg lavet 

blad for både DARAK og Norsk Skovkat-

tering, været næstformand i DARAK, og 

udstillingsleder i Racekatten, og så er jeg 

i øvrigt dommer for kategori II.

Og så til sagen - formandsvalget. Lad 

mig starte med at slå fast:

•	  Felis Danicas formand bestemmer 

ikke noget som helst. 

•	 Felis Danicas formand har ingen 

stemmeret i Forretningsudvalget. 

•	 Magten i Forretningsudvalget ligger 

hos de 8 repræsentanter fra hoved-

klubberne (2 fra hver klub).

•	 Formandens fornemmeste opgave 

er at få Forretningsudvalget til at 

samarbejde.

Derfor vil jeg ikke 

afgive løfter om, hvad 

jeg vil gøre, og hvad 

jeg vil gennemføre 

som formand – for det 

afhænger af, hvad klub-

berne har lyst til at gøre 

og gennemføre. Men 

jeg kan og vil love, at 

jeg vil gøre mit yderste 

for at få samarbejdet til 

fortsat at fungere, hvis 

I forlænger mit mandat med yderligere 

2 år.

Da jeg overtog formandsposten kom 

jeg ind i et forretningsudvalg, der i 

den forudgående periode havde haft 

mange samarbejdsproblemer. Medlem-

mer havde forladt FU, og en af klub-

berne var i en kortere periode slet ikke 

repræsenteret og dermed sat uden for 

indflydelse. Klubben var dog heldigvis, 

efter et formandsskifte, tilbage ved 

bordet til plenarforsamlingen i 2009, og 

siden har vi haft 4 år, hvor samarbejdet 

Hvad laver Felis 
Danicas formand? 
eller Hvem skal jeg stemme på til 
formandsvalget …

Af Bette Lind

 Jeg kan og 
vil love, at jeg 

vil gøre mit 
yderste for at 

få samarbejdet 
til fortsat at 

fungere

Bette Lind er 
opstillet af 
JYRAK og

Racekatten



har fungeret. Der vil naturligvis altid 

vare uenigheder, men sammen har vi 

formået at sætte og fastholde en fælles 

linje, hvor vi er enige om, hvad klubber-

ne har ansvar for, og hvad Felis Danica 

har ansvar for. Det har gjort det lettere 

at træffe beslutninger.

En af de vigtigste beslutninger vi – efter 

min mening – har truffet, er at oprette 

en fælles grunduddannelse for Felis Dani-

cas opdrættere. Klubberne har selv gjort 

et godt stykke arbejde med at arrangere 

kurser og møder, men nu har vi fået en 

fælles Diplomopdrætteruddannelse, 

som giver klubberne et fundament at 

bygge oven på. Diplomet gælder uanset, 

hvor man er medlem. 

Uddannelsen underbygger et af mine 

mål som formand: at skabe respekt om-

kring det at være Felis Danica opdrætter, 

både i forhold til vores kunder og til det 

officielle Danmark. Det er Felis Danica, 

der bliver spurgt i sager vedr. katte – og 

det skal vi holde fast i. En af de ting, der 

skaber respekt om os er, at vi har nogle 

klare regler for, hvordan vi skal behandle 

vores katte – regler som skal sikre, at 

ingen avlskat behandles dårligt og går 

under ringe forhold, og at der ikke drives 

rovdrift på vores avlshunner; regler som 

er kendt af vores opdrættere, og som 

bliver overholdt. Vi kan hele tiden blive 

bedre, og uddannelse er vejen frem.

Jeg så også gerne, at vi kunne tilbyde at 

hjælpe vores dommerelever med deres 

uddannelse, for det er en lang og dyr 

rejse, men desværre er der her i disse 

krisetider ikke penge på kistebunden 

til dette. Det må komme, når tiderne 

bliver bedre. Felis Danica har ikke mange 

muligheder for at tjene penge: salg af 

stamtavler og klubbernes medlemsafgift 

er de eneste faste indtægtskilder, og jeg 

har ikke indtryk af, at I har lyst og råd 

til at betale mere end I allerede gør, så 

længe økonomien er så stram.

Vi har arbejdet på vores stambogssy-

17
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stem i flere år, og i år fik vi det endelig 

på plads sådan, at vi har et fornuftigt 

arbejdsredskab for stambogsfører og et 

værktøj til endelig at få registreret nogle 

af de mange sundhedsoplysninger om 

kattene, som der er behov for. Vi har fået 

en fin mulighed for at registrere attester, 

og udskrive disse som bilag til stamtav-

lerne, og vi har fået FIFe til at gøre vores 

måde at gøre tingene på til lov – det kan 

vi godt være stolte af. I det hele taget 

kan vi godt være tilfredse med, hvad vi 

har opnået i FIFe i de senere år – der bli-

ver lyttet, når Felis Danica 

taler!

Dataene fra vores 

stambog skal gøres 

tilgængelige på nettet 

- drømmen er selvfølge-

lig, at vi vil kunne levere 

muligheden for både 

opslag og testparringer, 

indavlsberegninger 

og meget andet, og vi 

tager hul på opgaven i løbet af 2013.

Felis Danica har én stor opgave i 2013, 

der kommer til at belaste økonomien 

hårdt: Verdensudstillingen. Vi har passet 

godt på pengene i de seneste år for at 

være sikre på at have nok i kassen til at 

dække et eventuelt underskud, for med 

en så stor udstilling kan vi ikke regne 

med at komme hjem med et overskud, 

selvom vi selvfølgelig gør, hvad vi kan for 

at skaffe sponsorer. Vi har arbejdet på 

denne udstilling i flere år, og jeg håber 

meget at kunne være med, når udstil-

lingen løber af stabelen. Der har været 

røster fremme om, at jeg ikke vil være 

den bedst egnede til at præsentere Best 

in Show på verdensudstillingen - at der er 

behov for en rigtig ”show-mand” til det 

job – jamen hvem har dog sagt, at det er 

formanden for Felis Danica, der skal lave 

Best in Show? Den beslutning tages først 

på et senere tidspunkt, og uanset hvem 

der står i spidsen for Felis Danica i 2013, 

så skal der nok blive et rigtigt flot show, 

både før og under BIS! Det, formanden 

skal sikre er, at alt er på plads inden 

udstillingen: økonomien, bemandingen 

– alle de mange detaljer 

som tilsammen udgør 

en udstilling, og at 

samarbejdet mellem de 

4 klubber fungerer. For 

det er først og fremmest 

de 4 klubbers dygtige 

udstillingsfolk, der skal 

gøre Verdensudstillin-

gen til den kæmpesuc-

ces, som vi alle ønsker 

os.

Når så Verdensudstillingen er vel over-

stået, og vi er færdige med at klappe os 

selv på skuldrene over det flotte show, 

så skal pengene gøres op, og hvis vi har 

været rigtigt dygtige og rigtigt heldige, 

så har vi stadig lidt penge at gøre godt 

med efterfølgende. Så kan vi begynde at 

kigge fremad igen og planlægge hvilke 

aktiviteter, der er råd til i 2014. 

Lyder det lidt kedeligt? Måske, men da 

det jo er jeres penge, vi bruger, må vi hel-

lere bruge dem med omtanke, og det er 

én ting mere, som jeg kan love jer: med 

mig som formand er der styr på, hvad vi 

bruger jeres penge til.

Og så til sidst et lille hib: hvis I virkelig vil 

påvirke, hvad der sker i Felis Danica, så 

skal I være aktive i jeres klub – det er her 

beslutningerne starter!

 Da det jo er 
jeres penge, vi 
bruger, må vi 
hellere bruge 

dem med 
omtanke



Udviklingen for 
vores hobby og 
sport, er under 
et væsentligt 

pres

Filosofi og program-
erklæring til medlemmerne 
af de 4 hovedklubber
FORMANDSVALGET til FELIS DANICA

Af Felis Danicas vedtægter fremgår det, 

at FD skal fremme klubbernes mulighed 

for at skabe yderligere interesse for 

racekatte samt være samlingspunkt for 

aktiviteterne i dansk kattesport.

Udviklingen for vores 

hobby og sport, de 

kære katte, er under et 

væsentligt pres. 

Der stilles krav til en 

stram økonomistyring 

på alle fronter i vores 

hobby, for at vi kan fast-

holde og udvikle vores 

kvalitet samt skabe de 

bedst tænkelige betingelser for opdræt-

tere, udstillere og katteelskere.

Det er inden for den ramme, Felis 

Danicas arbejdsområde må defineres, 

når organisationen skal være målrettet 

og fremstå som en udviklingsorienteret 

og ideel organisation. Vi må forsøge, 

at medvirke til at nære engagement og 

udviklingslyst for alle vores medlemmer, 

således at der skabes de bedst mulige 

vilkår for kattesportens fremtid. Det er af 

største betydning, at FD fortsat priori-

terer indsatser og udvikling til gavn for 

medlemmerne under stadig hensynta-

gen til økonomien. 

Idegrundlag

ansvar, nytænkning og helhed

Ansvar handler om at sørge for skabe 

synlighed af organisationens arbejde, 

således at medlemmerne har mulighed 

for at forholde sig til, om det er i den 

retning, medlemmerne 

ønsker udviklingen skal 

gå. Dette kan føre til 

inspiration og enga-

gement, hvilket igen 

kan føre til et stigende 

medansvar for udvik-

lingen. Uddelegering 

af opgaver er et andet 

væsentligt aspekt, der 

øger ansvar, arbejds-

glæde og produktivitet i organisationen. 

Medlemsskaren er rig på talenter og 

ressourcer, og fra denne skare kommer 

også initiativer, ideer og nytænkning. 

Det er ligeledes fra denne gruppe, de 

kommende bestyrelsesmedlemmer skal 

rekrutteres. Medlemmerne er organisati-

onens eksistensgrundlag, og bl.a. derfor 

er denne dynamik en nødvendighed. FD 

må være bevidst om, at serviceydelser 

til medlemmerne udgør en stor del af 

opgaverne, og medlemmerne vurderer 

også organisationen ud fra kvaliteten af 

disse ydelser. Vi må ikke være blinde for, 

at mange i disse år vælger vores hobby 

fra eller udskifter FIFe med andre kat-

teorganisationer.

Af Jørgen Billing
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Jørgen Billing  
er opstillet  

af 30 
hovedklub- 
med lemmer
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Nytænkning er et ”must” for mig, navn-

lig i forbindelse med en usikker økono-

misk fremtid, hvor faren for stagnation 

kan være fremherskende. Derfor er det 

særligt vigtigt at holde sig i bevægelse 

og fremdrift. Vi kan i FD skabe mere 

service for færre eller de samme penge, 

og jeg tror, at det kan lade sig gøre ved 

fælles indsats.  Det er afgørende, at 

der skabes rum for nye løsninger, hvor 

nye veje afsøges og 

afprøves. 

FD må være bevidst 

om at udvikle og skabe 

synlige resultater, og 

bl.a. derfor må der 

være plads til at afprøve 

velbegrundede og gen-

nemtænkte ideer, hvor 

resultaterne evalueres løbende. Innova-

tion handler om at skabe nytænkning og 

omsætte denne til en merværdi for vores 

fælles hobby. I denne sammenhæng er 

det vigtigt at de bedste kompetencer, 

som findes iblandt os, identificeres og 

medvirker til at skabe udvikling. Under-

visning og vidensdeling udgør en nok 

så væsentlig del af udviklingen, der bør 

prioriteres i en dynamisk organisation.  

Helhed og fælles afsæt er en forudsæt-

ning for, at beslutninger kan realiseres. 

Dette afsæt har, i flg. flere FD-aktører 

gennem tiderne, ladet en del tilbage 

at savne. Der er i den forbindelse givet 

udtryk for ønsket om en større grad af 

koordinering og samarbejde i FD. Derfor 

må der fokuseres på helheden, for uden 

den - er det vanskeligt at skabe resulta-

ter. Medlemmerne er, som nævnt, den 

ideelle organisationens omdrejnings-

punkt, og derfor er det nødvendigt at 

sikre, at beslutninger tager afsæt i de 

tendenser og perspektiver, medlem-

merne bidrager med - inden for den 

eksisterende rammesætning. Medlem-

merne skal have oplevelsen af, at FD er 

deres organisation, hvor der hersker en 

fælles kultur og en fælles retning. Helhed 

og overensstemmelse mellem ord og 

handling medfører tryghed og vækst.

Programerklæring

FD-formandens ansvars- og kompe-

tenceområde diskuteres jævnligt. I flg. 

vedtægterne forekommer denne funk-

tion vældig forenklet 

set i lyset af praksis, og 

formandens virke har da 

også været udøvet og 

fortolket forskelligt af 

formænd og FU gennem 

tiderne. Vedtægterne 

danner grundlaget for 

FD’s virke, og tyde-

ligheden i forhold til 

formandens egentlige arbejdsfelt kan 

med fordel styrkes ved hjælp af en mere 

detaljeret vedtægt. 

Håndtering af klager kan være et ømtå-

leligt emne, og desværre er klageten-

densen generelt mere fremherskende i 

Danmark. Hvor nødigt man end ønsker 

det, indløber der klager til FD med mel-

lemrum. Håndteringen af disse er en op-

gave, FD må kunne håndtere på bedste 

vis, hvor de involverede parter har krav 

på en sober behandling. 

I den sammenhæng er 

vedtægter, metoder og 

uvildighed væsentlige 

områder at granske i og 

revurdere med mellem-

rum, ligesom anvendel-

sen og udformningen af 

vedtægten omhandlen-

de det etiske regelsæt.   

Vidensformidling på internationalt og 

videnskabeligt niveau er medvirkende til 

at fremme udviklingen inden for katte-

sporten. Der må forekomme tiltag i den 

forbindelse med jævne mellemrum - og 

gerne mindst hvert 2. år. 

Mentorordningen har været et godt 

initiativ, og prioritering af den øvrige 

formidling af viden må ligeledes indgå i 

klubbernes og FD’s overvejelser.

Fremadrettet må FD’s håndtering af 

serviceydelser analyseres. Der kan utvivl-

somt søges nye løsninger på arbejds-

gangene, herunder ekspeditionstider for 

stambøger, forespørgsler, attester og 

anmodninger, med mulighed for hen-

syntagen til specifikke problemstillinger.  

Antallet af udstillede katte i DK er 

faldende, og uanset dette faktum vil 

intentioner om udvikling indbefatte den 

gældende udstillingsform. Besøgstal og 

katalognumre må meget gerne øges, 

og fornyelse kan være en drivkraft i den 

sammenhæng. Der udtænkes utvivlsomt 

mange gode ideer til det formål rundt 

om i Danmark, og disse mennesker ville 

det være en fornøjelse at få på banen.

WW-Cat showet 2013 i Gigantium er 

noget mange af os ser frem til. Med min 

årlange show-organizer- karriere og 

rutine kan jeg bidrage med en betrag-

telig del til dette arrangement. Det ville 

være en fornøjelse at 

være en del af dette ar-

rangement, som vel kan 

betegnes som en event, 

mens det store ”træk” i 

hverdagen er der, hvor 

de interessante og 

egentlige udfordringer 

som FD- formand ligger. 

Præsentation 

Jeg er stolt over, at det er medlemmer på 

tværs af de 4 hovedklubber, der har valgt 

at kandidere mig som FD formand. Det 

giver mening og medvirker i høj grad til 

FD må være 
bevidst om 

at udvikle og 
skabe synlige 

resultater

WW-Cat 
showet 2013 

i Gigantium er 
noget mange 

af os ser frem til
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min endelige beslutning om at modtage 

opfordringen til at opstille til formands-

valget. Havde det ikke 

været for jer, havde jeg 

aldrig valgt at påtage 

mig opgaven. Jeg ved, 

at vi sammen kan skabe 

en fælles fremtid for det 

bedste for kattene og 

deres ejere.

Som all- round- dom-

mer har jeg en stor 

interesse i alle racekatte/

katte og et ganske bredt kendskab til alle 

racerne, og de udfordringer der eksiste-

rer inden for de enkelte racer. Jeg er så 

heldig, at jeg dømmer over det meste 

af verden, og trods mange invitationer 

afsættes der max. 25 udenlands- week-

ends årligt til opgaven. Dette bidrager 

med en stor mængde erfaringer og 

givende kontakter på mange områder.

Jeg er sammen Annika fortsat aktiv på 

opdrætterfronten, omend i et mindre 

omfang en tidligere, men kravene til 

sundhed og racepræg er ikke sænket af 

den grund. Vi har med både glæde og 

stolthed opdrættet flere WW-, SW-, NW- 

katte, som vi mener at være lykkedes 

ganske godt med - bl.a. gennem et stort 

og selektivt avlsarbejde.

I mit arbejde som pædagogisk leder af 

et dagtilbud, med 30 medarbejdere, 

har jeg haft rig lejlighed til at reflektere 

over min ledelsesstil i forhold til ef-

fekten af min indsats. At bestemme og 

kontrollere falder mig fjernt, da det - ikke 

overraskende - virker passiviserende. 

Tillid og uddelegering af ansvar under de 

givne rammer, udvikling, anerkendelse 

m.m. fører til arbejdsglæde, vækst og 

optimale resultater for organisationen. 

Mine omgivelser beskriver mig som en 

konfliktløser og problemknuser. Jeg 

søger udveje og er relations-skabende af 

natur, siges det.   

30 år i kattesporten 

med mangfoldige 

bestyrelsesposter og 

udfordringer, også på 

formandsposten i en 

hovedklub, har været 

udviklende og lærerige, 

ikke mindst i kraft af 

mange relationer til 

spændende og dygtige 

mennesker på min vej. 

Ydermere har jeg høstet stor anerken-

delse for min show-master rolle under 

mit formandskab i JYRAK, hvor jeg 

ligeledes blev beskrevet som en karisma-

tisk frontfigur. Alle opgaver har på hver 

deres måde været lige engagerende, og 

nu - mange erfaringer rigere, med en 

omfattende indsigt og endnu mere inspi-

reret, motiveret og rustet, har jeg valgt 

at modtage opfordringen til at opstille til 

formandsvalget i Felis Danica.  

Lad os sammen bygge broer og ikke 

grave grøfter, som jeg ser nogen er i 

gang med. Det skaber afstand, og det gi-

ver ingen mening. Lad efterårets storme 

give os mulighed for at rykke tættere 

sammen og få skabt de bedste betingel-

ser for aktørerne i kattesporten.

Endnu engang tak for de mange opfor-

dringer, tilliden og den overvældende 

støtte, der er blevet mig til del.

Lad os sammen 
bygge broer 

og ikke grave 
grøfter, som jeg 

ser nogen er i 
gang med



Det startede i 1982, et år efter jeg fik 

min første racekat, en Hellig Birma. Jeg 

blev via Per og Lotte Borch ”lokket ind 

i fælden”, først med lidt steward-job, 

siden sad jeg nogle år i Racekattens 

bestyrelse, og så begyndte tankerne 

omkring det at være dommer at melde 

sig. Jeg var så heldig at få ”skub i ryggen” 

af  legendariske Alva Uddin, og havde 

fantastisk mange lære-

rige elevgange rundt i 

Europa. Jeg valgte Dan-

mark fra i den hense-

ende, specielt for ikke 

at blive for ”farvet” af 

de hjemlige katte og 

udstillere. Til gengæld 

havde jeg stor glæde 

af at komme privat 

hos f.eks. Dortemarie 

Kaplers, og jeg fik set 

mange killinger og ungkatte efter både 

Skovkatte og Maine Coons, en meget 

stor hjælp, når man skal dømme i klasse 

11 og 12. Jeg var ofte dommerelev i 

Sverige, hvor man dengang havde en 

klasse for ”lika som bär”, dvs. at dømme 

afkom der lignede en far eller mor mest 

– utrolig lærerigt !  

I 1987 aflagde jeg min eksamen i Trond-

hjem og fik lov at tage mit første stadie 

hos Jyrak på en udstilling i Århus – så vidt 

jeg husker ! Og for at blive i det lidt senti-

mentale hjørne, så dømte jeg der for før-

ste gang en af Gerda Andersens Birmaer 

– nu har jeg dømt for 

sidste gang i Danmark, 

hos Jyrak, og den dag 

også en af Gerdas katte ! 

Cirklen er sluttet, og for 

at slå den sidste knude, 

har jeg lige dømt på 

svenske Alfakatten’s 25 

års jubilæums-udstilling, 

jeg dømte også på deres 

første.

Min beslutning om at stoppe er også 

gennem de sidste år blevet underbygget 

af en indre utilfredshed med standarden 

på vores katte. Jeg kan af gode grunde 

kun udtale mig om kategori II-kattene, 

men jeg er ofte gået fra panelerne med 

Anette Kampf 

( Ex kat. II dommer )

En dommer 
takker af
Efter 25 år som dommer har jeg nu takket af. 
Det har de fleste år været en berigelse i mit liv, 
men for flere år siden besluttede jeg, at med 
den ”normale” pensionsalder, måtte det også 
være ok at stoppe den gerning.

Min beslutning 
om at stoppe er 
af utilfredshed 

med 
standarden på 

vores katte



en dum smag i munden. Jeg mener, jeg 

tolker standarderne meget kategorisk, 

for uden dem har vi vel ikke meget at 

holde os til. Hvad ”tendensen” siger, har 

jeg aldrig brudt mig om og har sikkert 

heller ikke været vellidt flere steder, men 

det har aldrig været en popularitets-

konkurrence for mig personligt. Jeg har 

f.eks. altid kategorisk taget afstand fra 

”persertypede Birmaer”,  Norske Skov-

katte med blød pels og Maine Coons 

uden, katte med halefejl etc. De kan 

være nok så flotte at se på, og pragtfulde 

i temperament, men i Best in Show-

panelet har de efter min mening ikke 

noget at gøre ! 

Ligeledes har jeg heller aldrig afholdt 

mig fra at fravælge katte, bare fordi de 

gjorde ”karriere” og var ”kendte”. En 

gang i Norge fik jeg oplyst af en norsk 

kollega, at en bestemt kat ville blive 

”Årets kat i Norge”, hvis den vandt i 

panelet – hvilken uhyrlighed at oplyse 

om, med et svag hint til, at det var den, 

jeg skulle stemme på!  En kat skal i min 

verden opfylde standarden til nærmest 

punkt og prikke samt have noget udstrå-

ling for at være med i den konkurrence. 

Næh, nu bliver jeg hjemme hos mine 

egne 4 Birmaer, lister afsted til Jyraks 

udstillinger som tjenende ånd for bl.a. 

mine gamle kolleger og tager ellers kun 

afsted, når mine rejser går til venner og 

bekendte i udlandet.

Tak til alle jer, der har gjort de 25 år til 

en dejlig og interessant tid. Der er ikke 

så mange tilbage fra den dengang jeg 

startede, men alligevel en del ansigter, 

der går igen, og der er kommet mange 

andre dejlige mennesker til. Hvor har vi 

haft mange sjove oplevelser sammen, 

og undskyld til dem, der er sure på mig, 

fordi jeg dømte deres katte ned – jeg 

gjorde det for racens skyld ! Jeg håber 

aldrig, jeg har virket personlig i mine 

bedømmelser, det har i hvert fald ikke 

været tilsigtet.
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Ved verdensudstillingen i Kroatien deltog 

godt 10 udstillere tilhørende gruppen af 

danskere på ca. 20 – med et tilsvarende 

antal katte, der repræsenterede katego-

rierne I, II, III & IV. Det lykkedes 10 dan-

ske katte at vinde nomineringerne, og en 

enkelt dansk opdrættet sort orientaler, 

den tysk ejede hunkat, Filihankats Bella 

Notte, erhvervede BIV og blev vinder af 

WW-titlen i kategori IV.

Til lykke til de 10 nominerede danske 

katte og deres ejere

Kat. I

GIC, Summerstar’s I’m Kissable of Na-

myslo PER a 02 62, fertil 

han, der med sin 1½ år 

korte udstillingskarriere 

fra januar 2012 og til 

nu har erhvervet hele 

10 nom. og 3 BIS.  Ejer 

– Lone & Jan Namyslo. 

Opdr. Carola Liebrecht, 

DE

SC, NW 11, DSM Persefelis Jesse James 

PER ns 11, fertil han, der med sine 3 år 

har vundet 28 BIS, BOB 1 fire gange og 

BOB 3 én gang. Han vandt tillige BIV på 

dette WWS. Ejer & opdr. – Sylvia & Allan 

Outtrup

SC, SP, WW 09, DSM Persefelis Norma 

Jean PER ns 12, hunkastrat og 11 år gam-

mel, har 51 BIS bag sig. En kat der nyder 

at være på rejse og udstilling. 7 gange er 

hun nomineret på verdensudstillinger. 

Ejer & opdr.  – Sylvia & Allan Outtrup

Kat. II

SC, DVM Nuance’s Zaga SBI a, fertil hun 

på 3 år, der er blevet BIS 3 gange. Hun 

vandt også BIV ved dette WWS. Ejer – 

Linda Grøtner Nielsen. Opdr. Chrizstina 

Og Kenneth Sandberg Davidsen   

GIP, Delacour’s Bisou Brilliante, SBI a, 

hunkastrat, der med sine 2½ år har vun-

det BIS/BOX 10 gange 

og tillige BOB 2 & BOB 

3. Ejer – Gitte Petersen. 

Opdr. Karina Kejser 

Licarini’s Dumle SBI n, 

ungdyr, har vundet BIS 

én gang og 3 nom. på 

hans 5 hidtidige udstil-

linger. PÅ WWS i år vandt han også BIV. 

Ejer – Janne H. Kristensen. Opdr. Linda 

Grøtner Nielsen

CH DINA HAPPYSIB*PL, SIB n 24, fertil 

hun på 1½ år kom på WWS pga. mang-

lende kattepasser , og katte ufb. tillades 

ikke på WWS. Dina er under udvikling, 

Indtryk fra Zagreb 

Verdens-
udstilling 2012 

Bearbejdet af Dorete Irbil

Til lykke til de 
10 nominerede 
danske katte og 

deres ejere



Hallen indefra samt scenen. Foto: Faby-Cats v. Mette & 
Søren Fabricius.

Copyright Suzanne Le Good, http://
www.suzannelegoodcats.com/
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og hendes resultater overraskede, idet 

hun egentlig afventede en evt. senere 

showkarriere. Dina erhvervede også BIV 

i Zagreb. Ejer – Monika Ostrowska. Opdr. 

Agnieszka Mclardie, PL 

IC HILLE POLISH PRESTIGE*PL, SIB fs 09 

24, fertil hun på 1½ år, har udviklet sig 

efter en udstillingspause, og gennem de 

seneste 2- 3 mdr. har hun vundet BIS 7 

gange. Ejer – Monika Ostrowska. Opdr. 

Malgorzata Suchonska, PL  

Kat. III

GIC Faby-cats Dimitri ABY n, fertil han. 

Han vandt tillige sit 10. BIV i hård kon-

kurrence med sidste års WW fra Sverige, 

og opnåede titlen DVM. Ejer – Gitte 

Barlach. Opdr. Mette & Søren Fabricius    

 

SC Ibis af Khartoum DVM, DSM, ABY n, 

hunkastrat. Har 38 BIS bag sig, heraf de 

8 inden for det sidste år, som er blevet 

hendes 10 leveår. Det er også blevet 

til BOB 1 to gange og nom. 3 gange 

på WWS. Ejer – Pia Slot. Opdr. Bodil & 

Michael Clarin Floto  

Udstillerne fortæller om WW-showet, 

at det foregik i Arena Zagrebs bemær-

kelsesværdige arkitektur og rammer. 

Adgangsvejene var optimale fra en stor 

P-kælder, mens de var lidt drilske for 

gående, og man oplevede den vanlige 

men acceptable ”flaskehals” ved in-

check. Efterfølgende gik turen lidt op og 

ned mellem etagerne, før udstillerne var 

kommet på plads, og lidt skiltning kunne 

have været til hjælp, mente nogle. Til 

gengæld cirkulerede beredvillige ”gui-

des” jævnt fordelt på udstillingsarealet. 

Udstillingshallerne var rummelige, og 

burene var arrangeret i smalle rektangu-

lære” ringe”, mens standene var placeret 

imellem etagerne og adgangsvejen til 

hallerne. Generelt skabte fordelingen af 

faciliteterne på flere etager en lind og 

tæt strøm af mennesker på trapperne. 

Hal A, den store hal, rummede scenen, 

dommerringene og ca. 800 bure, mens 

den mindre og svagt belyste hal B rum-

mede ca. 200 relativt små bure, der 

formentlig var knapt så egnede for katte. 

Enkelte katte var i stand til at bryde ud af 

disse bure, hvorfor nogle ejere var nød-

saget til i et vist omfang at opbevare kat-

tene i deres transportkasser- og tasker. 

Da hallens madforsyning – og udvalg 

var relativt begrænset, valgte mange at 

klare spisningen i et indkøbscenter tæt 

ved udstillingen.

Arrangementet var velorganiseret og 

forløb godt fra ende til anden. Program-

mets afvikling var vellykket, og de rigeli-

ge mængder dans, sang og folkloristiske 

indslag, navnlig om lørdagen, udgjorde 

den underholdende del af showet. I 
BIV-overrækkelse i Zagreb, CH DINA HAPPYSIB*PL, SIB n 24, fertil hun
Ejer – Monika Ostrowska. Opdr. Agnieszka Mclardie, PL
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flere henseender virkede udstillingen 

meget gennemtænkt, og f.eks. oplevede 

enkelte udstillere, at de omtalte ”guides” 

meget nærværende adfærd virkede 

forebyggende i forbindelse med nogle 

få udstilleres uhensigts-

mæssige optræden. 

Disse ”guides” havde i 

øvrigt hænderne fulde, 

og de klarede opgaven 

med imødekommenhed 

trods store udfordrin-

ger, ikke mindst til 

sprogfærdighederne. 

Under sceneshowet 

foregik den indledende 

vurdering af de nominerede katte ved 

høje borde på scenen. Dommerne vurde-

rede skiftevis kattene ved bordene, og 

efterfølgende blev kattene båret ud. 

Showmaster, Amelija Leopoldović fore-

tog præsentationen af vinderen, og vin-

derkatten blev båret frem af dommer, og 

Commissioner of the World Show, Vesna 

Rižnar Rešetić, mens der blev afspillet en 

fanfare. Vesna Rešetić havde valgt egen-

hændigt at bære hver enkelt vinderkat 

ind på scenen, og hun 

blev ”eskorteret” af en 

steward bærende på en 

transportkasse, hvilket 

tjente som en sikker-

hedsforanstaltning. 

Flere mente, at organi-

seringen af sceneshowet 

var vellykket, idet man 

undgik lang ventetid og 

støjpåvirkninger, som 

forebyggede unødven-

dige reaktioner hos kattene, mens andre 

havde ønsket sig en præsentation af de 

nominerede katte, evt. på en ”catwalk”, 

for at få nærmere indsigt i hvilke katte, 

der deltog i konkurrencen.  Efter endt 

præsentation blev kattene placeret i 

WW 2012 – Filihankats Bella Notte – Sceneshow – Dommer, D. Sagurski.

WW-showet 
foregik i 

Arena Zagrebs 
bemærk elses- 

 værdige 
arkitektur
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SC, SP, WW 09, DSM Persefelis Norma Jean PER 
ns 12, hunkastrat
Ejer & opdr. – Sylvia & Allan Outtrup

SC, NW 11, DSM Persefelis Jesse James PER ns 11, 
fertil han
Ejer & opdr. – Sylvia & Allan Outtrup

WW 2012 Nuance’s Zaga sbia
SC, DVM Nuance’s Zaga SBI a, fertil hun
Ejer – Linda Grøtner Nielsen. Opdr. Chrizstina Og Kenneth 
Sandberg Davidsen 

SC Ibis af Khartoum DVM, DSM, ABY n, hunkas-
trat
Ejer – Pia Slot. Opdr. Bodil & Michael Clarin Floto

Summerstar’s I`m Kissable of Namyslo
GIC, Summerstar’s I`m Kissable of Namyslo PER a 02 62, fertil han,
Ejer – Lone & Jan Namyslo. Opdr. Carola Liebrecht, DE

Delacour’s Bisou Brilliante_b
GIP, Delacour’s Bisou Brilliante, SBI a, hunkastrat
Ejer – Gitte Petersen. Opdr. Karina Kejser

WW 2012 Licarini’s Dumle
Licarini’s Dumle SBI n, ungdyr
Ejer – Janne H. Kristensen. Opdr. Linda Grøtner Nielsen

Danske nominerede katte
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burområdet i tilslutning til scenen, og 

først når den efterfølgende gruppe var 

båret på podiet, blev de førstnævnte 

katte udleveret til deres ejermænd/-

”kvinder”. Mange var utålmodige efter 

at få deres katte udleveret, men på den 

anden side medførte denne metode, at 

der herskede mere ro end sædvanligvis, 

mente nogle.    

Atmosfæren på showet var behagelig, og 

støjniveauet var som helhed nogenlun-

de, hvilket som bekendt kan variere en 

del på shows af denne karakter, og det 

var med glæde, at man konstaterede, at 

der i den henseende blev taget hensyn til 

kattene, der vel må betegnes som ”ho-

vedpersonerne” i denne sammenhæng. 

Højtalerlyden nåede ikke helt ud i hallens 

fjerneste zoner, men til gengæld forløb 

afviklingen af de indledende bedøm-

melser om lørdagen meget tilfredsstil-

lende, bl.a. grundet de 4 velfungerende 

storskærme, der var placeret i Hal A.

Udstillere og besøgende medvirkede 

generelt til at skabe en god stemning og 

socialiserede med katte-passionen som 

omdrejningspunkt. Besøgstallet var i 

øvrigt overvældende og konstant under 

hele showet på begge udstillingsdage, 

hvor der til stadighed var lang kødan-

nelse ud for indgangen til udstillingen. 

Med til historien hører også, at hallen 

ligger i Zagrebs udkant, og det store 

besøgstal er vist ikke set større på nogen 

verdensudstilling. Om det er PR-folkenes 

fortjeneste, kan man kun gisne om. 

Hver enkelt verdensudstilling bidrager 

med nye ideer og metoder til løsning af 

opgaven, og vi ser frem til verdensudstil-

lingen i Aalborg næste år, hvor de mange 

erfaringer fra tidligere verdensudstil-

linger forhåbentlig medvirker til, at Felis 

Danicas planlæggere og aktører er opti-

malt rustet til samarbejdet om en vellyk-

ket verdensudstilling i ”Gigantium”.  

WW 2012 – Filihankats Bella Notte – BIV
Ejer, Ruth Arndt

Fertil hun på scenen ved WW Zagreb. IC HILLE POLISH PRESTIGE*PL, SIB fs 09 24, fertil hun. Ejer – Monika Ostrowska. Opdr. Malgorzata Suchonska, PL 
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Klikkertræning af katte: 

Hvorfor  
virker det?

Lige nu er der en tendens til, at der bliver 

talt mere og mere i kattekredse om 

kattetræning. For 6-7 år siden var den 

gængse opfattelse at katte, modsat for 

eksempel hunde, ikke kunne trænes. 

Mange katteejere var ligefrem stolte 

af deres kattes selvstændige natur, der 

gjorde at den ’gik sine egne veje’ og ’ikke 

kunne kommanderes rundt med’. Siden 

da er der nærmest sket en lille revolution 

her i Danmark i retning af en stigende 

opmærksomhed på, at katte faktisk kan 

trænes, og at de endda ofte synes, det 

er sjovt. 

Startskuddet til denne bølge var her i 

Danmark nok udgivelsen af adfærdskon-

sulent Maiken Lysholm Steens bog ’Træn 

din kat’, der enkelt og ligefremt forklarer 

grundlaget for, hvorfor og, hvordan 

katte kan trænes, og giver en masse 

forslag til øvelser og tricks, man kan lære 

sin kat. Siden har mange adfærdskonsu-

lenter, inklusive mig selv, og katteejere 

fulgt op med at producere videoer og 

skrive på diverse fora om, hvor meget 

man egentlig kan lære en kat. 

I dette blad har der også tidligere været 

en artikel om kattetræning skrevet af 

Katterådgiver Michelle Garnier. Hun skri-

ver om, hvordan man kan komme i gang 

med træningen og om grundlæggende 

øvelser. I denne artikel vil jeg vende mig 

mod selve ’maskineriet’ i kattetræning. 

Det vil sige, hvad det er for mekanismer, 

der gør, at vi kan træne katte, og hvorfor 

man ikke tidligere troede, det kunne lade 

sig gøre. Desuden vil jeg fortælle lidt 

om, hvor effektiv målrettet træning kan 

være i adfærdsterapien, for eksempel for 

angste katte.

Træning med positive metoder

For 40-50 år siden var størstedelen af 

dyretræning baseret på korrigering og 

straf. Det vil sige, at man slog ned på den 

adfærd, man ikke kunne lide (for eksem-

pel at hunden ikke sætter sig ned, når 

den får signalet ’sit’) og korrigerede eller 

direkte straffede dette, mens man oftest 

forholdt sig passivt, når dyret så rettede 

ind og gjorde det rigtige. I løbet af de 

sidste 20-30 år er der heldigvis kommet 

større og større fokus på at træne dyr 

ved brug af såkaldte ’positive metoder’, 

hvor man belønner, eller mere korrekt 

’forstærker’, den adfærd man gerne vil 

se, mens man for så vidt muligt ignorerer 

uønsket adfærd. 

Af Adfærdskonsulent 

Ayoe Hoff
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Forskellen mellem disse to metode er 

kæmpestor: hvor dyr der trænes med 

korrigering og straf, ofte bliver passive 

(de ved jo aldrig, hvornår det de gør, er 

forkert, og der så sker noget ubehage-

ligt), bliver dyr, der trænes med positive 

metoder kreative, idet de ved, at det 

værste der kan ske er ’ingenting’ mens 

der omvendt kan ske noget rart, hvis de 

tilbyder en adfærd, træneren godt kan 

lide. 

Træningen med positive 

metoder giver derfor 

oftest meget bedre 

resultater i træningen, 

og mere vigtigt, meget 

gladere og livligere dyr, 

end dyr der aldrig ved, 

hvornår den næste straf 

falder.

Klikkertræning

Ud af dette fokus på træ-

ning med positive metoder er metoden 

’klikkertræning’ opstået. I klikkertræning 

forstærker man stadig den adfærd, man 

gerne vil se, og man gør dette ved hjælp 

af lyden af en såkaldt ’klikker’. 

En lille plasticboks med en metalplade 

der giver et ’klik’, når man trykker på 

den, straks fulgt noget dyret synes er 

rart (for eksempel en godbid, leg og/eller 

kæl) . Dette er rigtigt smart, idet man 

kan ’klikke’, præcis når dyret udviser 

den rigtige adfærd, i stedet for at stå og 

fumle med en godbid, der er svær at nå 

at give på præcis det rigtige tidspunkt. 

Man kalder ’klikket’ fra klikkeren for en 

såkaldt ’sekundær forstærker’, idet det 

er en forstærkning dyret oprindeligt ikke 

har et forhold til. Modsat dyrets ’primæ-

re forstærkere’, dvs. ting det naturligt 

gerne vil have, for eksempel godbidder, 

leg og for nogen dyr kontakt og kæl. Og 

man lærer dyret at klikket betyder noget 

rart ved gentagne gange at give den 

en primær forstærker. For eksempel en 

godbid, lige efter (max 2 sekunder) at 

man ’klikker’ med klikkeren. 

Man kan også bruge et ord, for eksempel 

’dygtig’ i stedet for lyden af en klikker 

til at ’bygge bro’ mellem den rigtige 

adfærd og den primære forstærker (god-

bidden). Det har den fordel, at det er en 

del nemmere: ordet har du altid med dig 

modsat klikkeren, der 

måske lige ligger oppe 

på hylden, når din kat 

udviser en sjov adfærd. 

Desuden kan det være 

svært at holde styr på 

godbidder, klikker, kat 

og nogen gange ekstra 

ting, som en ring katten 

skal hoppe igennem, 

eller en pind katten 

skal følge med næsen. 

Omvendt har klikkeren den fordel, at det 

er en meget stærk sekundær forstærker, 

når dyret først har lært, at lyden fra den 

betyder noget rart. ’Klik’-lyden er nemlig 

altid den samme, modsat et ord der lige 

meget, hvor meget vi gør os umage, 

bliver sagt lidt forskelligt hver gang. Så 

dyret lige skal tænke over, om det nu var 

et ’dygtig’ det hørte, eller noget andet. 

Desuden er ’klik’ en helt unik lyd i dyrets 

verden, modsat et ord der jo blot er en 

del af vores uendelige talestrøm. Dyret 

skal derfor bruge meget mindre energi 

på at identificere klikket modsat et ord.

Som sagt er klikketræning en specifik 

teknik inden for træning med positive 

metoder. Specielt for klikketræning 

gælder, at man for så vidt muligt lader 

dyret selv ’finde på’ adfærd, og guider 

dyret så lidt som muligt. Her er der dog 

gradbøjninger. 

40-50 år siden 
var størstedelen 
af dyretræning 

baseret på 
korrigering og 

straf

CH TinyToons Blondie, BRI a. Ejer: Annette 
Henriksen



Nogle klikketrænere mener, at det er ab-

solut forbudt at hjælpe dyret på vej, på 

nogen måde, til den adfærd man gerne 

vil ende med. Det betyder, at man sim-

pelthen sætter sig ned 

og venter på, at dyret 

gør det rigtige. Andre 

mener, at man godt må 

guide lidt for at lette 

processen og formind-

ske den tid, det tager at 

lære dyret den adfærd 

man gerne vil have. Igen 

er der fordele og ulem-

per ved begge dele. Jo mere dyret finder 

på selv, jo bedre sidder adfærden fast. 

Dyret kan nemlig blive distraheret af en 

guidende hånd, og det lægger dermed 

ikke mærke til, hvad det egentlig laver. 

Omvendt kan det at prøve sig frem, helt 

frit, stresse dyret, hvis der ikke forstær-

kes ofte nok, og det skal man være en 

erfaren træner for at kunne gøre korrekt. 

Selv arbejder jeg lidt ’i midten’ – nogle 

gange lader jeg mine 

katte ’finde på selv’, 

som en sjov leg der øger 

deres kreativitet, mens 

jeg andre gange guider 

dem mere direkte.

Katte og straf

Og på den måde kom vi 

tilbage til kattene. For 

det har nemlig vist sig, at katte reagerer 

rigtigt godt på træning med positive 

metoder (ligesom en masse andre dyr), 

mens det er velkendt, at katte reagerer 

rigtigt dårligt på korrektion eller straf. 

Det ved enhver, der har prøvet at lære 
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IP DK Boholdt Quincy Jones, EUR ns22.  Ejer: Bente og Pernille Boholdt 

Egentlig er det 
så enkelt, når 
man blot får 

øje på det



sin kat ikke at være på køkkenbordet 

ved hjælp af ’gængse’ metoder, såsom 

at skubbe den ned, sige ’nej’, råbe, blive 

hysterisk eller slå hovedet ind i væggen 

af bar frustration når katten for 117 gang 

igen sidder midt i hønsesalaten. Hvis 

man er heldig, virker katten blot mildt 

overrasket over dette postyr, mens man 

kan være uheldig og opleve, at katte kan 

blive angste eller aggressive, hvis man 

straffer dem. 

Faktisk er det sådan, at straf generelt har 

en masse bivirkninger. Straf ville naturlig-

vis ikke blive brugt, hvis det ikke var be-

viseligt effektivt i visse sammenhænge. 

Straf er grundlæggende defineret som 

en konsekvens, der får frekvensen og/el-

ler intensiteten af en adfærd til at aftage. 

Selv cykler jeg for eksempel ikke over for 

rødt, siden dengang jeg fik en dum bøde 

for at gøre det for næsen af en betjent: 

konsekvensen (bøden) var skrap nok 

til at min ’køre over for rødt’ adfærd 

blev mindsket betydeligt. Men straf har 

mange bivirkninger. Vigtigst er at man 

ikke, når man straffer, fortæller dyret, 

hvad man gerne vil have det gør (sid på 

gulvet i stedet for på køkkenbordet). Så 

vi ved faktisk ikke, hvad dyret lærer når 

vi straffer (katten kan for eksempel lære, 

at den ikke skal være på køkkenbordet, 

når vi er i nærheden, men at det er helt 

ok, når vi ikke er i køkkenet). Desuden 

skal straf være konsekvent. Det vil sige: 

Den skal falde hver gang den uønskede 

adfærd finder sted. Det er for det første 

svært at overholde, og hvis dyret blot 

en enkelt gang ikke straffes, har man 

’ødelagt’ det hele, idet dyret så faktisk er 

blevet belønnet for adfærden – det fik jo 

lov at udvise adfærden uden straf. 

Dernæst skal straf være stærk nok til 

at overskygge den forstærkning, der i 

første omgang får dyret til at udvise den 

uønskede adfærd. For eksempel, at kat-

ten altid finder interessante ostekrum-

mer på køkkenbordet. Og hvor sjovt er 

det egentlig at blive ved og ved med at 

straffe ’kraftigt nok’? 

Endelig kan straf have den yderligere 

konsekvens, at dyret bliver bange for os 

eller aggressive mod os, eller at dyret 

simpelthen giver op og bliver passivt 

(også kaldet ’indlært hjælpeløshed’). 

Man kan så undre sig over, at trænings-

metoder baseret på korrektion og straf 

har været så almindelige, og stadig tit 

bliver brugt, især i hundetræning, og at 

man skulle ’opdage’ træning med posi-

tive metoder for tilsvarende at opdage 

at katte kan trænes. Men her spiller en 

afgørende forskel mellem hunde og 

katte også ind. 

Hunden er af naturen social, et flokdyr, 

og den har fra hvalp lært, at dens men-

neske er ’en af flokken’. Den vil derfor 

have et grundlæggende behov for at 

blive sammen med sit menneske og 

efter bedste evne prøve at leve op til 

det menneskes krav, lige meget om de 

metoder der bruges, til tider er hårde. 

Omvendt er (hus)katten (Felis catus) 

såkaldt ’semi-social’, dvs. den kan i visse 

sammenhænge vælge at leve sammen 

med andre katte og mennesker og have 

stor glæde af det, men den kan også 

vælge at forlade disse grupper hvis ’the 

going gets tough’. Hvis katten derfor 

udsættes for korrektion eller straf vil den, 

som tidligere sagt, i bedste fald reagere 

med ligegyldighed og simpelthen gå sin 

vej, og i værste fald ’slå igen’ og blive 

aggressiv. 

Så egentlig er det så enkelt, når man blot 

får øje på det: katten kan trænes fordi 

den, ligesom mennesker og alle andre le-

vende væsener, har den grundlæggende 

egenskab, at den vil udvise en adfærd 

oftere, hvis denne adfærd fører til noget 
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Fanny Malou Nielsen med S*Cottoncandie’s 
Octapussy – sølvtabby perser. Ejer: Lenette 
Nielsen
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katten kan lide, for eksempel godbidder, 

leg og for visse katte kæl og kontakt. 

Og vi bruger klikkertræning til at træne 

katten. For det første fordi et ’klik’ eller 

et ’klikkerord’ er bedre til at markere 

adfærd præcis når den sker, end at prøve 

at stoppe en godbid i gabet på katten på 

det rigtige tidspunkt. For det andet fordi 

klikkertræning i sin grundform giver kat-

ten mulighed for at opdage, at den ved 

sine egne selvstændige handlinger kan 

udløse noget rart.

Klikkertræning i adfærdsterapien

Jeg har efterhånden brugt klikker-

træning en del i mit arbejde som 

adfærdskonsulent, specielt over for 

forsigtige og angste katte, og også i en-

kelte tilfælde over for aggressive katte. 

Her vil jeg specielt fortælle om mine 

erfaringer med at bruge klikkertræning i 

terapien for forsigtige/angste katte. Jeg 

har efterhånden mange gange oplevet 

klikkertræning have en overraskende, og 

til tider nærmest revolutionerende effekt 

på sådanne katte. Jeg har oplevet inter-

natskatte, der gemte sig under et tæppe 

og hvæsede af hele verden, eller som 

blot havde ’givet op’ og gemte sig hele 

tiden i en hule, folde sig ud, og begynde 

at opsøge menneskers selskab efter, at 

jeg var begyndt at klikkertræne dem 

med helt simple øvelser: Kattene skulle 

blot snuse til min finger eller en kuglepen 

for at udløse et ’klik’ og en godbid. Jeg 

har oplevet en kat, der dagligt hvæsede 

og trak sig væk fra sin ’katte-kammerat’, 

og desuden også fra sine mennesker på 

Gidahmir’s Diamonds Are For Ever, EXO f 02 62. Ejer: Annie Dahl
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grund af stress over den anden kat, blive 

en helt ny kat fuld af selvtillid, der endda 

nærmest ’styrede’ sin ’katte-bo-fælle’, 

igen blot ved at ejeren begyndte at 

klikkertræne den nervøse kat (tidligere 

omtalt her i bladet). 

Og lige nu følger jeg en kat, der i 1½ år 

har boet på første salen i et hus, mens 

husets øvrige katte huserede neden-

under: Katten trak sig efterhånden 

ovenpå, da der flyttede to nye katte ind, 

der begyndte at mobbe den. Denne kat 

har efter 3 ugers klikkertræning med 

’trappe-øvelser’ (ejeren forstærker at 

katten vover sig længere og længere 

ned af trappen) nu været på sin første 

egentlige ’tur’ nedenunder – helt frivil-

ligt – og for første gang ude i haven, hvor 

den tidligere elskede at opholde sig.

Det, der sker her, er, at disse katte, der 

ikke kan kontrollere de ting, der gør dem 

nervøse og bange, pludselig opdager, 

at de gennem deres egne handlinger 

kan styre noget, 

hvilket betyder, at 

katten pludselig kan 

kontrollere visse 

aspekter af sit liv, 

og at denne kontrol 

endda udløser noget 

rart (katten får en 

godbid eller leg, hvis 

den udviser en sim-

pel adfærd). Dette 

vil i mange tilfælde 

forøge kattens ’selv-

tillid’ og give den 

mod på at ’prøve mere’. For eksempel 

frivilligt pludselig gå hele vejen ned af en 

trappe den ikke har gået ned af i 1½ år. 

Samtidig vil træningen sænke det forhø-

jede stress-niveau den nervøse/angste 

kat med stor sandsynlighed befinder sig 

i, idet problemløsning generelt er stress 

reducerende. Tilsammen vil dette nogen 

gange være en ’åbenbaring’ for katten, 

og det der skal til for at gøre det muligt 

at hjælpe katten til at være mindre tilba-

getrukket og angst.

Dette er meget videnskabeligt og teore-

tisk, og når det er sagt vil jeg sige, at jeg 

selv stadig af og til 

måber, når jeg ser, 

hvor hurtigt en kat 

kan ændre adfærd, 

når man bruger 

klikkertræning i 

terapien. Det er 

ikke altid det virker. 

Specielt hvis man 

ikke kan finde en 

primær forstærker, 

der er ’stærk’ nok for 

katten, men når det 

gør, er det overvæl-

dende og meget glædeligt. Man må dog 

ikke lade træerne gro ind i himlen og 

tro, at klikkertræning er et ’quick-fix’ for 

nervøse og angste katte. Fra den første 

adfærds ændring hen mod en mere mo-

dig kat, skal der tit meget mere arbejde 

til, før katten for alvor bevæger sig mere 

frit omkring i sin verden, og mange katte 

vil altid resten af deres liv reagere med 

angst, når nye uventede ting sker. Men 

man har stadig givet katten meget mere 

frihed og mod på livet, end hvis man ikke 

havde trænet den.

Afsluttende

Klikkertræning er et fantastisk værktøj i 

rigtigt mange sammenhænge for katte. 

Det er en super aktivering af indekat-

ten, der måske keder sig lidt. Træningen 

kan bruges til at lære katten dagligdags 

ting, som for eksempel ikke at være på 

køkkenbordet, gå i transportkassen uden 

protest, blive børstet og vasket osv. 

Det er en sjov måde at ’være sammen 

med’ sin kat på – en helt ny måde at 

kommunikere på. Det er super party-

tricks, når katten først har lært at give en 

high5 , vinke og sidde på bagbenene. Og 

endelig er det et uundværligt værktøj i 

adfærdsterapien for katte.  

I dag er det lidt over 1 år siden Ayoe var forbi for at kigge på Bastian og 

Frederiks adfærd. Bastian fortsætter med at overraske positivt i forhold 

til sin adfærd. Han bliver hele tiden en lille smule bedre og er især blevet 

mere kælen. Han kommer nu selv og beder om at blive nusset i længere 

perioder, og han spinder! Det har han ellers ikke gjort. Det er skønt at 

sidde i sofaen, han kommer over og hopper op og begynder at spinde, 

når han bliver nusset. Når han har de her perioder er det tydeligt, at 

han hygger sig. Det har været så skønt at se ham komme ud af sin 

skald. Med fare for at komme til at lyde som en tysk reklame, så vil jeg 

til enhver tid anbefale klikkertræning til andre. Ikke kun i forhold til 

det adfærdsmæssige men også i forhold til, hvad det har gjort for mit 

forhold til Bastian.

Carina Jørgensen

Jeg har efterhånden 
mange gange 

oplevet 
klikkertræning have 

en overraskende, 
og til tider nærmest 

revolutionerende 
effekt



Diplomopdrætter-
uddannelsen
Modul 1

Da jeg læste i Kattemagasinet, at Felis 

Danica have lavet en opdrætteruddan-

nelse, så tænkte jeg med det samme, 

den uddannelse skal jeg have. Da der 

blev åbnet for tilmelding, fik jeg mig 

meldt til, og jeg blev optaget. Jeg havde 

meldt mig til kurset i Tilst søndag den 7. 

oktober. Så var der ikke meget andet at 

gøre end at vente på, at det blev oktober. 

Overskriften på Modul 

1 lød: Historie, organi-

sation, FIFe/FD regler 

og sundhed. Jeg blev 

enig med mig selv om, 

at det ville være en god 

ide at forberede mig 

lidt. Jeg gik derfor i 

gang med at læse noget af indholdet på 

Felis Danicas hjemmeside. Der står ret 

meget derinde, skulle jeg lige hilse og 

sige. Nogle ting vidste jeg jo godt, andet 

var nyt f.eks. vidste jeg ikke, at der er en 

kejsersnitregel. Reglen siger, at hvis en 

hunkat får lavet kejsersnit to gange, så 

skal den tages ud af avl. Den skal ikke 

nødvendigvis neutraliseres, med den 

skal tages ud af avl.  Jeg har selv en hun-

kat, der har fået to kejsersnit, og hun fik 

fjernet livmoder samtidig med det andet 

kejsersnit, det var en beslutning jeg 

havde taget i samråd med min dyrlæge, 

allerede inden hun blev parret igen. Jeg 

var jo selvfølgelig glad for, at jeg havde 

overholdt reglen uden at kende til den.

Vi fik gennemgået strukturen i organi-

sationerne, og det var godt at få det helt 

på plads. Det var godt at få præsenteret 

både Avls- og Mentorrådet. Hvad vi kan 

og skal med dem, og så er det altid godt 

at få nogle ansigter på, om end de var 

kendte. Det var også 

positivt, at Bette Lind 

var med, så vi også 

kunne høre, hvad hun 

havde at sige. En anden 

ting jeg heller ikke var 

klar over, er at fra den 1. 

januar 2013, kan de af 

os, der har et DK foran 

vores stamnavn selv vælge, om vi ønsker 

at beholde det, eller om vi ønsker det 

sløjfet. 

Vi fik en meget grundig gennemgang af 

reglerne ved import/eksport. Den kunne 

jeg godt have brugt, inden jeg hentede 

kat i Tyskland! Vi hørte om medlemskab 

af flere organisationer og deres import/

eksport regler. 24 måneders reglen og 

vi fik også gennemgået, hvad founda-

tion katte er. Det var Marianne og Lars 

Seifert-Thorsen, der på ganske glim-

rende vis, tog sig af alt dette. Marianne 

var repræsentant for Avlsrådet og Lars 

Mette R. Kongsted,  

Katteri Roldsgaards,  

opdræt af Russian Blue.
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Vi fik en meget 
grundig 

gennemgang af 
reglerne



for Mentorrådet. Mentorrådet har lavet 

denne uddannelse.

Fagdyrlæge Marianne Rasmussen fra Hu-

sum dyreklinik tog sig af sundheds delen 

– og der var meget! For at vide hvordan 

den syge kat ter sig, så må man jo vide, 

hvordan den raske kat er og ser ud. Så vi 

startede med at høre om den raske kat. 

Herefter blev de mange virussygdomme 

gennnmgået, samt parasitter, orm 

og lopper. Vi fik præsenteret, den helt 

basale genetik og gennemgået nogle af 

de arvelige lidelser, både dominante og 

recessive sygdomme. Nogle er dødelige, 

andre er mere af kosmetiske art, hvor ki-

rurgi kan blive nødvendigt. Dyrlægen var 

desværre presset så hårdt for tid, så det 

var kun ganske overfladisk, at vi hørte 

om ernæring, herunder også om BARF-

fodring. Alt i alt nogle super spændende 

emner, som vi sagtens kunne have 

brugt mere tid på. Dejligt at opleve en 

dyrlæge, med klare holdninger til os som 

opdrættere, og den måde vi opdrætter 

vores katte på.

Hele dagen skulle så sluttes af med en 

eksamen. 30 spørgsmål på 30 minutter. 

Heldigvis blev vi opmuntret til at læse 

hele spørgsmålet og læse alle svar mu-

lighederne, for nogle svar kunne være 

delvis rigtige. Jeg var meget glad for 

denne ”hjælp” da jeg kan være lidt slem 

til kun, at læse dele af både spørgsmål 

og svar, men jeg bestod. Vi skulle have 

80 % rigtige for at bestå. Vi fik ikke at 

vide, hvor mange fejl, vi hver især havde, 

bare om vi var bestået eller ikke bestået.

Modul 2 foregår, for mit vedkomne, i Kol-

ding den 10. november. Her er emnerne: 

Mig som opdrætter, formål m. parring, 

planlægning af parring samt parringsaf-

taler. Drægtighed, fødsler, killingernes 

opvækst og socialisering. Og ikke mindst 

salg af killinger. 

Så nu skal jeg ind og læse igen på Felis 

Danicas hjemmeside. Glæder mig al-

lerede til at komme af sted.
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Der kan være mange årsager til, at din 

kat kommer i narkose – lige fra nedklip-

ning af pels til en omfattende opera-

tion. Hvor påvirket din kat er bagefter, 

afhænger selvfølgelig af, hvad dyrlægen 

har lavet, hvor lang tid det tog, og hvor 

kort tid siden katten var i narkose, men 

også din kats alder og vægt. Narkose-

stoffer er fedtopløselige, og lagres derfor 

i fedtvævet, hvorfra det så skal udskilles 

efterfølgende. Derfor er overvægtige 

katte længere tid om at komme sig – 

og killinger som naturligt har mindre 

fedtvæv end voksne katte, vil komme sig 

hurtigt.

Ofte vil dyrlægen give 

katten en kombina-

tion af stoffer, samt 

eventuelt smertestil-

lende. Flere af disse 

stoffer skal nedbrydes 

af de samme enzymer 

i leveren. Da der kun er en vis mængde 

enzymer til rådighed, kan der nærmest 

opstå en flaskehals, hvor narkosestof-

ferne så står i kø for at blive nedbrudt, 

og derfor er aktive i katten i længere tid. 

Dette er ikke altid tilfældet, men kan 

forklare, hvorfor en kat er længe om at 

komme sig.

Hvis du oplever, at din kat er usædvanligt 

meget påvirket efter narkosen, så tal 

med dyrlægen om det, så de kan undgå 

de pågældende stoffer en anden gang.

Uanset hvad, er det normalt, hvis din kat 

er påvirket, sløv og slingrende, når du får 

den hjem.

Gode råd til, hvordan du bedst plejer 

katten og får den på højkant igen

•	 Katten kan have svært ved at holde 

varmen selv, så det er vigtigt, at den 

ikke bliver kold. Sørg for at katten 

ligger varmt, og læg gerne et tæppe 

over den. Du kan også lægge noget 

varmt ved katten, f.eks. en varme-

pude/dunk, eller bare en flaske varmt 

vand.

•	 Det er en rigtig god idé at have et 

hurtigt digitaltermometer (sådan et 

der måler på 10 sekunder, kan f.eks. 

købes på apoteket), samt at kende 

din kats normaltemperatur. Normalt 

ligger en kats temperatur på ca. 

38,5 grader, men nogle katte ligger 

normalt lidt højere/lavere. Med et 

termometer kan du let få et indtryk 

af, om katten er afkølet, eller hvis der 

senere skulle være en infektion, og 

den har feber.

•	 Har katten været intuberet (haft en 

slange ned i halsen), kan den være 

blevet lidt irriteret i halsen, og derfor 

hoste lidt. Det er helt normalt, men 

det skal gå væk i løbet af et døgns tid. 

Hvis ikke er der risiko for, at katten har 

fået en hals/-lungebetændelse.

Når din kat kommer hjem, har den jo 

som regel efterhånden fastet længe. 

Når din kat har 
været i narkose

Af Tea Hennings, 

farmakonom

Katten skal have 
lov til at sove 

og  blive sig selv 
igen
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Katten skal derfor gerne snart begynde 

at spise og drikke. Hvis den selv søger 

mad og drikke, er det jo fint. Man kan 

dog risikere, at katten er så sulten, at den 

overæder og kaster op. Så giv gerne små 

portioner til at starte med.

Hvis katten hverken vil spise eller 

drikke

•	 Med en almindelig engangssprøjte, 

kan du give den lidt vand, gerne lun-

kent. Sprøjt forsigtigt i mundvigen, 

og den skal nok synke det.

•	 Vådfoder dufter kraftigere end tørfo-

der, og det er lettere ”lokke” katten 

med. Du kan eventuelt smøre lidt 

på kattens læber, så den ligesom får 

smag for det, og selv kommer i gang. 

Lun mad lugter også mere end kold, 

så bland gerne lidt lunken vand i, eller 

lun det forsigtigt(!) i mikroovnen. 

Bruger du mikroovn, så stik lige en 

finger i foderet og tjek temperaturen. 

Man risikerer hurtigt skoldende hed 

mad i sådan en.

•	 Under alle omstændigheder, er det 

vigtigere, AT den spiser, og ikke HVAD 

den spiser. Så hvis din kat normalt er 

vild med makrel i tomat, rejer eller no-

get tredje, så lad den endelig få det, 

indtil den har normal appetit igen.

•	 Hvis dyrlægen har sat katten på en 

speciel diæt pga. sygdom, skal du 

selvfølgelig følge den.

•	 Det kan stimulere appetitten at 

komme kogende vand over lidt 

tørkost, og vente til det er opblødt 

og vandet lunkent. Mange katte vil så 

drikke vandet og sikkert også spise 

lidt af den opblødte tørkost.

•	 Hvis katten stadig ikke vil spise, kan 

det skyldes, at den simpelthen har 

fastet for længe, og den også er sløvet 

af et lavt blodsukker. I så fald kan du, 

med sprøjte, give den druesukker 

opløst i vand. Druesukker kan købes i 

velassorterede supermarkeder, Matas 

og på apoteket, og findes oftest som 

tabletter/brikker, som du bare knuser 

og opløser i vand.

Det skal selvfølgelig også påpeges, at 

katten skal have lov til at sove, og lige-

som blive sig selv igen. Det er kun, hvis 

det trækker ud, at man skal begynde at 

tvangsvande/-fodre. 

Afhængigt af årsagen til narkosen, kan 

det være, at din kat skal have smertestil-

lende eller anden medicin.

Spørg dyrlægen om katten har fået 

noget under narkosen, og i så fald, 

hvor længe det dækker. Skal katten 

have yderligere medicin, så husk at få 

afklaret, hvor tit katten skal have, og 

hvor længe.

Kontakt dyrlægen hvis...

•	 Katten er sløv af narkosen i mere end 

24 timer (killinger skal dog helst på 

benene indenfor et par timer)

•	 Katten ikke vil spise efter 24 timer

•	 Katten får feber

•	 Katten ikke kan holde sin temperatur 

oppe, selvom du sørger for at den 

ligger lunt

•	 Et operationssår springer op eller 

begynder at se betændt ud (varmt, 

rødt og væskende)

•	 En bandage virker stram, begynder at 

lugte eller er våd

Gitacio’s Odysseus, ABY n. Ejer: Bodil og Michael C Floto
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Ofte er én aflevering ikke nok, så proce-

duren gentages nogle gange, indtil der 

er ryddet op indenbords. Nu behøver det 

jo ikke at betyde, at katten er syg, fordi 

den brækker sig. Det er faktisk helt nor-

malt, at en sund kat kaster op med mere 

eller mindre jævne mellemrum. 

Signalement af en hårbolle

Når man kigger nærmere på det, katten 

har brækket op, ligger der ofte et eller 

andet aflangt ubestemmeligt mellem 

den opkastede mad, eller der ligger en 

flot aflang hårbolle, som det kaldes. Hvis 

du ikke er sart, så læg det opkastede i 

køkkenvasken og skyl madresterne væk 

med koldt vand, og du vil stå med en 

hjemmelavet hårbolle. Hårboller har 

utallige længder og tykkelser. Farven er 

som katten selv, eller som dens bofælle. 

Alle katte fælder

Det er en stor misforståelse, når det 

siges, at kun pelsrige katte fælder. Det 

gør alle katte uden undtagelse, men 

der er naturligvis forskel på, hvor meget 

de fælder. En langhåret perser fælder 

mere end en ultra korthåret Siam eller 

Burmeser, som ej heller har underuld. 

Men også huskatte fælder, og de har jo 

også forskellig hårpragt, og nogle kan 

fælde utrolig meget og andre mere 

behersket. Det betyder, at enhver kat 

med pels på kroppen fælder, og den kan 

danne hårboller. Det gør Den Hellige 

Birma også. Nogle katte kan ikke så godt 

få denne uarrkk metode til at fungere, 

hvilket for nogle katteejere har betydet, 

at kattens hårboller sætter sig fast, og 

katten bliver rigtig syg og dårlig. Så skal 

man kontakte en dyrlæge, som kan give 

nogle produkter, som skal få hårbollen til 

at gå gennem systemet. Man kan også i 

dag få foder, som til en vis grad hjælper 

løse hår gennem tarmsystemet. Men det 

kan ikke hindre hårbolle-opkastningen. 

Andres kattes hår

Mange katte, som deler hjem og men-

nesker med en anden kat, hygger sig 

ofte med at vaske hinanden pels. Længe 

og grundigt og mange gange om dagen. 

Denne gensidige vask er et vigtigt ele-

ment i den sociale adfærd. Den bekræf-

Hårboller
De fleste af os kender den uarrrkk-lyd, som kommer 
nede fra bunden af kattens mave, og lyder som 
en mellemting mellem hvæs, opkastlyde og gulp. 
Katten er blevet lavbenet og sidder med hovedet 
strakt fremad, og tungen hænger ofte savlende 
ud af munden, mens maven pumper som en 
blæsebælg for at aflevere indholdet i mavesækken 
på huset bedste tæppe. 

Tekst af Nanna Mikkelsen
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ter venskaber, virker afslappende og 

afstressende, og skulle der have været en 

kurre på tråden i dagens løb, så er man 

villig til at tilgive og glemme mod at få 

vasket ørerne. Men der er en bivirkning 

ved dette gensidige pelsvaskeri. Katten 

får ikke kun sine egne pelshår i maven, 

men også bofællekattens pelshår. 

Hårbolle

På grund af fænomenets navn har 

mange fået den opfattelse, at en hår-

bolle er rund, og siger at de da aldrig har 

set deres kat kaste en rund bolle op. Ofte 

er ejeren overbevist om, at lige deres kat 

aldrig nogensinde har haft en hårbolle 

– det danner lige deres kat slet ikke. 

Men en hårbolle er slet ikke rund, den er 

aflang formet af det lange spiserør, som 

starter ved svælget og ender ved ind-

gangen til kattens mave. Kattens mave 

ligger lidt syd for navlen. Da spiserøret 

er rørformet, bliver hårbollen også en 

aflang sag, og burde egentlig hedde en 

hårpølse. De hårboller, der uden at sætte 

sig fast, finder vej gennem hele tarmsy-

stemet, kommer ud som afføring. Måske 

man som bakkerenser lægger mærke til, 

at visse af kattens efterladenskaber er 

meget lette. Det er dem, der mest består 

af pels.

Hårboller er helt normale

Vi har alle set, hvor omhyggelige katte er 

med deres personlige pleje, og hvor lang 

tid de bruger hver eneste dag på at vaske 

og frisere sig fra snude til halespids. De 

er næsten lige så længe om at gøre sig 

fine, som en nyforelsket teenager, og det 

siger jo ikke så lidt. Dette særlige gen 

med at holde orden på hvert eneste pels-

hår, har kattene fået i arv fra deres vilde 

forfædre. I naturen er en velpasset pels 

en forudsætning for at overleve. Hvert 

eneste hår skal ligge rigtigt, så pelsens 

overflade er glat og ensartet uden sam-

menfiltninger. De yderste dækhår skal 

danne en beskyttende overfrakke, der 

forhindrer regn i at trænge ind til huden 

og afkøle kroppen med sygdom til følge. 

En udegående kat eller kat i løbegård, 

som har været ude i regnen – prøv at 

skille hårene ad, og se selv – katten er 

helt tør nede ved huden under dækhåre-

ne, som er en let vandskyende overfrak-

ke. En anden grund til denne omhygge-

lige pelsvask er, at de meget fine pelshår 

under dækhårene gør det ud for kattens 

uldne undertrøje, som skal sørge for 

en tilpas isolering, så kroppen hverken 

køler af eller bliver for varm – men holder 

en kattetemperatur på omkring 38,5 

grader. Det er jo også på grund af den 
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uldne undertrøje, at katte har fælde pe-

rioder. Om foråret smider de en masse af 

pelsens isolerende undertrøje for ikke at 

få det for varmt i sommerens løb, og om 

efteråret udskiftes den lette understøje 

med et tykkere lag underuld, som kan 

klare vinterens kulde. 

Indekatte fælder hele året

Utallige katteejere med indekatte er til 

tider ved at gå op i en spids, fordi katten 

fælder meget i én uendelighed, så der 

er kattehår overalt hele tiden. Forklarin-

gen er enkel. Naturen har ikke designet 

katte til at bo inden døre med dejlig 

centralvarme, måske en pejs eller andre 

dejlige varmekilder. Så for indekatte 

løber pelssæsonen ud i et, da sommer og 

vinter er lige varme. Så går der uorden i 

fældesystemet, og de smider pels året 

rundt. Det kan man ikke gøre så meget 

ved, andet end støvsugning og frisering 

af kattene. Nogle oplever, at deres kat 

har mere pels om sommeren. Jo, en 

indendørs kat kan godt opleve, at der er 

køligere i huset i mange somre- end der 

er i vintermånederne. 

Kattens tunge er et effektivt redskab

Naturen har udstyret katten med et 

genialt universalredskab til pelsplejen. 

Tungen, som er lang, smal og ru er skabt 

til at vaske, karte, børste og frisere og 

glatte på én gang. Tungen er besat med 

små benhårde raspende pigge, som pe-

ger bagud og ind i kattens mund. Det er 

et særdeles funktionelt design, når kat-

ten skal raspe kødet af et nedlagt bytte, 

men knap så praktisk i forbindelse med 

pelsplejen. De løse hår fanges nemlig af 

tungens pigge, og da de vender bagud 

har katten ikke en chance for at spytte 

hårene ud. Der er kun én mulighed, 

hvis munden skal renses for hår – de må 

synkes. 

Hårbolle – produktionen

Når katten synker pelshårene, glider 

de ned gennem spiserøret og ind i 

mavesækken, hvor de blandes med 

maveindholdet og fortsætter derefter 

ud i tarmsystemet, for til sidst at blive 

kvitteret med afføringen. I de perioder, 

hvor en kat fælder meget, kan de ekstra 

mange kattehår hobe sig op undervejs 

og filtre sig sammen. Det sker formentlig 

i det meget lange spiserør lige før mave-

sækken, da hårbollens aflange rørfacon 

viser, at den må være dannet over en 

længere periode – også når man ser på 

fastheden af sammenfiltringen. De hår, 

som normalt når ned i mavesækken for 

lidt efter lidt at blandes med maden, 

vil næppe have mulighed for at filtre så 

meget og slet ikke i rørfacon. Hvis en 

hårbolle ryger med ind i mavesækken og 

ekspederes videre ud i tarmsystemet, 

kan den i uheldige tilfælde sætte sig fast 

og give forstoppelse. Sker det, må man 

forbi dyrlægen. Vi katteejere kan kun 

lade en dyrlæge se på problemet, da der 

jo kan være forskellige andre årsager til 

forstoppelse. 

Kend symtomerne

Når en hårbolle har stoppet passagen 

gennem kattens fordøjelsessystem, 

vil nogle katte hurtigt miste appetit-

ten. De bliver godt nok sultne og går til 

madskålen, men nøjes med at sidde og 

hænge over den et stykke tid, før de går 

igen uden at spise noget. Andre er mere 

stædige og spiser et par mundfulde, som 

så kommer op igen, fordi maden ikke 

kan ekspederes videre. Andre sympto-

mer kan være diarre eller forstoppelse, 

hosten og forsøg på at kaste op. Alt sam-

men ikke så alarmerende, at man omgå-

ende haster til dyrlægen. Hvis det ikke 
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lykkes katten at slippe af med hårbollen 

ad naturlig vej – via opkast eller afføring 

i løbet af et par dage, ser katten ret syg 

ud. Dens opkast begynder at lugte som 

afføring. Den får måske feber og taber 

sig og får en tør og tottet pels, besøger 

måske kattebakken 

gang på gang uden 

resultat. Den situation 

er ikke til at tage fejl af, 

og nu skal der professio-

nel ekspertise til at løse 

problemet. Lykkes det 

ikke dyrlægen at få den 

fastkilede hårbolle ud 

ved hjælp af en intensiv smøring af tarm-

systemet med paraffinolie emulsion, 

sammen med forskellig medicinsk hjælp, 

kan det være nødvendigt at operere for 

redde kattens liv. Dyrt og ubehageligt for 

både kat og pengepung. Nogle katteeje-

re kan hurtigt genkende symptomerne, 

hvis de én gang har set katten være syg 

af en fastsiddende hårbolle, og så kan 

dyrlægen bedre nå at behandle i tide 

uden operation.

Sådan mindsker du risikoen for 

problemerne

Man kan ikke helt undgå, at katten 

producerer hårboller. Vi kan dog gøre 

vores til, at de ikke bliver faretruende 

store, og at de ikke kiler sig fast. Frisering 

med kam eller børste mindst 1 – 2 gange 

om ugen, gerne oftere i fældetiden. 

Dette gælder for alle pelslængder. Nogle 

gange kan det hjælpe at vaske kattene 

i de store fældeperioder. Det kan ofte 

anbefales ved vores birmakatte. Vask af 

kat kan jo gøres uanset om katten skal 

udstilles eller ej. Og er de vant til det fra 

små, så er det ofte ikke det store arbejde 

at vaske katten. Er det en voksen kat, så 

kan de også lære det, og er det til kat-

tens bedste og kan det betyde, at katten 

undgår at blive syg af hårboller, ja så er 

det en mulighed. Der er flere tilfælde af 

Hellige Birma, som stod tæt på aflivning 

grundet disse tilbagevendende anfald 

af fastkilede hårboller. I kraftige fælde-

perioder bliver katten nu vasket og får 

lidt paraffinolie i nogle uger. Og 7-9-13 

så hindrer dette de tilbagevendende 

dyrlægebesøg. Ofte 

er der folk, som godt 

nok syntes, de er hårdt 

plagede af kattehår. 

Ja, har vi pelsdyr i huset 

– så vil de fælde, sådan 

er det. Men vi kan gøre 

det lidt bedre for os 

selv og omgivelserne – 

frisering med kam eller børste og måske 

en vask af katten med et par måneders 

mellemrum. 

Kattevask til hverdagsbrug 

Fyld håndvasken med lunket vand ca. 

37 grader. Kom en god sjat Fair opva-

skemiddel i vandet – skyl katten / dyp 

katten i denne blanding af vand med 

opvaskemiddel – ikke hovedet kun krop. 

Skyl grundigt. Brug en katte shampoo 

eller baby shampoo og vask katten – skyl 

grundigt. Nu skal du bruge en afslutten-

de shampoo til katte – dette for at sikre 

den rette ph værdi. Skyl igen grundigt. 

Vandet trykkes ud af pelsen og derefter 

svøbes et stort håndklæde rundt om kat-

ten og vandet trykkes ud – ikke frottere, 

da det kan skabe hårfilter. Husk hårfilter 

skal være løst op inden vask, da de kun 

bliver værre i vask. Nu skal katten tørres. 

En lydsvag hårtørrer kan bruges, eller 

et mindre rum med en varmeblæser – 

dette er kun for at løsne håret. 

Ovenstående kan ikke bruges til en show 

vask. Der skal katten være helt tør, og 

der skal man bruge nogle andre produk-

ter, som er noget dyrere, og det er smag 

og behag, hvad man syntes er godt. Det 

ved de erfarne udstillere alt om, og de 

vil bruge lige den procedure de kender 

og kan lide. Men ovenstående vil kunne 

afhjælpe de løse hår i hjemmet. 

Kattemalt

Giv også din kat kattemalt mindst 1 gang 

om ugen. Der er flere mærker kattemalt, 

som alle indeholder ca. 50 procent olie. 

De smager noget forskelligt, nogle er 

mere søde end andre. Her må man prøve 

sig frem. Kattemalt fås hos de fleste 

dyrlæger. Er katten ikke vild med malt 

og frivilligt tager fra tuben, så kan man 

prøve at komme ca. 1 – 2 cm malt på 

pegefingeren og komme det i kattens 

mund. Nogle katte vil slikke det af, hvis 

man kommer lidt malt på poten.

Kattegræs

Grønt er godt, både for øje og sind, og 

ikke mindst for kattemaver, som gerne 

vil have lidt hjælp til at slippe af med en 

hårbolle. Nogle katte er tilfredse med det 

kattegræs, man kan købe i supermar-

kedet, selvom det intet har at gøre med 

græs. Det er nemlig spiret havre. Men de 

fleste katte er rigtig glade for at få deres 

egne spiselige potteplanter og gnaver 

med fryd både stuebambus og cypern-

græs i sig, som er aldeles ugiftige. Katte-

ne brækker sig ofte, når de har spist grønt 

– hvorfor ved man ikke. Men de gør det, 

og det kunne tyde på, at det er vigtigt for 

katte at have adgang til kattegræs, eller 

en lækker stuebambus / cyperngræs. Når 

maven fyldes for hurtigt, altså hvis en 

kat spiser hurtigt og uhæmmet, vil den 

brække sig kort efter. Ofte spiser nogle 

katte for meget tørkost, da de ikke lige 

tænker på, at de små bidder udvider sig i 

mavesækken. Hvis ens kat er en grovæ-

der, så må man begrænse mængden af 

mad og fodre med mindre portioner og 

med korte intervaller. Man kan også få 

flere forskellige foderautomater. Det er 

noget, hver enkelt ejer må finde ud af, 

hvad der er bedst for deres kat. 

Hvis en hårbolle 
ekspederes ud i 

tarmen, kan den 
sætte sig fast
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[Wb ] / [ wb ] – Wide band

Indledningsvis må jeg sige, at dette gen 

endnu ikke er bekræftet eller fundet, 

men alle forhold tyder på, at sådan 

forholder det sig. Så i denne beskrivelse 

vil jeg frisk og frejdigt forklare mit syn på 

årsag og virkning, som om det var den 

videnskabelige sandhed, vel vidende, 

at det kan være en tilsnigelse, og at der 

findes mange teorier om dette.

Denne mutation er årsag til de tippede 

katte (shaded og shell).  Det er først set 

hos persere, hvor vi kender Chinchilla 

og Shaded persere i sammenhæng med 

sølv. Det er meget muligt, at dette gen 

er opstået netop hos perserne/chinchil-

laerne, hvor det gennem udvælgelse er 

forfinet gennem tiden. Så det vi ser i dag 

og kender som silver shaded og silver tip-

pede /chinchilla er resultatet af mange 

års udvælgelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at 

dette gen INTET har med Tick Tabby at 

gøre!!  Tick tabby modificerer eller dæk-

ker over de to andre tabbymønstre, men 

gør intet i forbindelse med at begrænse 

eumelanin til hårspidserne eller den 

yderste del af håret! Selvfølgelig kan Tick 

Tabby ligge som et underliggende tab-

bymønster for tippede katte, men det vil 

blot skabe et mere jævnt tippet udtryk.

Meget tidlig kom der efter disse tippede 

katte også golden, som blot er samme 

gen, der forårsager tippingen men nu 

uden sølv.  Det er derfor lidt misvisende, 

at vi i EMS koderne har en betegnelse 

som ”y” golden – i princippet skulle det 

være nok at indikere, at sølvet ikke er til 

stede.  Golden er i virkeligheden blot en 

non silver shaded og en non silver shell, 

og ikke en farve i sig selv!

Genet gør, at der i melanocytterne al-

lertidligst i hårets vokseperiode dannes 

både eumelanin og phaeomelanin, 

sådan at spidsen af håret bliver farvet.  

Men meget tidligt sker der det, at der 

”slukkes” for produktionen af eumela-

nin (sort, chokolade og cinnamon), og 

resten af håret står blot tilbage med 

phaeomelanin pigment i den nederste 

del af håret (golden), og hvis katten 

også bærer et inhibitorgen (sølv), vil den 

Genetikserie del 4

(Farve)Genetik 
hos katte
Kattegenetik baseret på farver og 
mønstre

Tekst og foto: Ole Amstrup

Fig. 12. Skitse af Shaded og Shell
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På fig. 13 og 14 har jeg prøvet at skitsere vari-
ationen.  Yderst til venstre er produktionen af 
eumelanin standset meget tidligt.  Der er kun 
eumelanin i den alleryderste del af håret, og 
katten vil fremstå som golden chinchilla eller 
chinchilla (sølv).  Fig. 13 Nummer to fra venstre 
viser et shaded hår og nummer tre fra venstre et 
hår, hvor dannelsen af eumelanin er fortsat så 
lang tid, at der er nået at blive dannet bånd på 
de enkelte hår.  Den sidste mulighed må beteg-
nes som en dårlig shaded snarere end en golden 
tabby (for ikke sølv varianternes vedkommende).

Fig. 13 – Ikke sølv serie af tippede hår og et normalt agouti hår

Fig. 14 Sølvserie af tippede hår og et normalt sølv agouti hår

Beauperfield kuld 10 uger gammelt, november 2012. Far: Sort golden shell (NY12) Faithfull FunFurbee Be Beauperfield.dk, Mor: Sort Chinchilla (NS12) Shrin-
nella LaBelle be Beauperfield
Killingerne har endnu ikke fået deres grønne øjne.



nederste del af håret være helt hvidt og 

helt uden farvepigment.

Der kan så være en stor variation i, 

hvornår dannelsen af eumelanin holder 

op.  Standser den tidligt vil kattene blive 

chinchilla, lidt senere shaded og endnu 

senere dårlige tabby mønstrede.

Mens killingen stadig er meget ung, vil 

det være muligt at se det underliggende 

tabbymønster, men jo ældre killingerne 

bliver, jo mere utydeligt bliver det for til 

sidst at forsvinde helt.

Inden for andre racer, hvor man ønsker 

at opdrætte golden, har man endnu ikke 

opnået samme resultater som i Perser-

opdrættet, og den udvælgelsesproces 

man har foretaget hos Perserne mangler 

helt i de andre racer.

Det betyder, med den variation der kan 

være i udbredelsen af eumelanin i de 

enkelte hår, vil der optræde dårlige sha-

dede, som bærer Wb genet, men stadig 

viser rester af tabbymønstret.

I dag bliver disse dårlige shadede kaldt 

golden tabby af det ene eller andet tab-

bymønster! (f.eks. BRI ny 24)

Denne variation har man i Perser-

opdrættet gennem selektion forsøgt at 

minimere, og specielt hos sølv tippede 

varianter er dette lykkedes.

Også i Golden tippede Persere har denne 

udvælgelse resulteret i, at der opdrættes 

Golden tippede persere næsten uden 

tabbymarkeringer.

Derfor er det ikke særligt fremmende for 

opdrættet af Golden i andre racer end 

Persere, at man kan betegne en dårligt 

Golden Shaded som Golden tabbymøn-

strede.  Disse dårlige shadede vil ikke 

være med til at fremme udvælgelsen af 

de bedste tippede, så man kan ”samle” 

så mange polygener, der kan være med 

til at begrænse dannelsen af eumelanin 

til det mindst mulige.

Som tidligere skrevet er Golden ikke en 

farve, men en tilstand hvor Wb genet 

har begrænset dannelsen af eumelanin 

i den nederste del af håret, og vil man i 

opdræt af Golden inden for forskellige 

racer opnå samme resultater som hos 

Perserne, vil brugen af dårlige golden 

shadede ny 22/ny 24/ny 25 kun forlænge 

processen.

Som jeg skrev indledningsvis, er der pt. 

ikke identificeret et gen med disse egen-

skaber, og som følge deraf jo heller ikke 

lavet nogen gentest.

Det var afsnittet om ændringer i produk-

tionen af melaniner/farvepigmenter i 

hårene, og de variationer det kan give.

Tabbymønstre
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Ændringer i tabbymønstret

Betegnelse Mutation Ændring af mønstret

Mc / mc [ mc mc ] Ændrer tabbymønstret fra at 

være spottet/makrel til at være 

blotched

Ta / ta [Ta Ta] Mutationen er delvist dominant 

(der er forskel på den homozygo-

te og den heterozygote form)– 

det almindelige tabbymønster 

(spottet/makrel/blotched) bliver 

dækket. Kun utydelige tabby-

markeringer på ben, hoved og 

hale. 

[Ta ta] Det almindelige tabbymønster 

(spottet/makrel/blotched) bliver 

delvist dækket.  Der kan ses 

tabbymarkeringer på ben, hoved 

og hale

[ta ta] Det normale tabbymønster kan 

ses – spottet/makrel & blotched.



[ Mc ] / [ mc ] – Makrel tabby/spottet 

tabby og blotched tabby

Det oprindelige tabbymønster hos Felis 

Sylvestria Lybica er plettet eller makrel 

eller en mellemting. Dette mønster 

betegnes i genetikken med et [ Mc ]. 

Dette mønster har formodentlig været 

det ideelle som camouflage for de vilde 

katte.

På et tidspunkt i udviklingen er der 

opstået en mutation som har ændret 

tabbymønstret fra den oprindelige form 

til blotched. I dette mønster er de mørke 

områder i tabbymønstret meget mere 

sammenhængende, og det fremviser 

oftest et ”øje” på siden af kroppen. Fig. 

16 Blotched tabby.

Dette mønster er recessivt i forhold til 

det plettede/makrel mønster og beteg-

nes med små bogstaver [ mc ].

Dette er den helt enkle forklaring, men 

praksis viser, at der er rigtig mange 

forhold, som vi endnu ikke har forstået 

omkring tabbymønstrene.

Fra tid til anden er der teorier om et 

spotted gen, som skulle være ansvarlig 

for at bryde de to tabbymønstre op i 

pletter. Der er indtil nu ikke nogen, der 

har kunnet påvise denne sammenhæng. 

Jeg hælder til den overbevisning, at den 

variation der findes i feltet fra et tydelig 

spottet mønster til et tydeligt makrel 

mønster, med alle de mellemformer der 

ellers kan forekomme, er styret ikke blot 

af et eller to gener, men af et sæt polyge-

ner der har indflydelse på dette.

Det er dog trods alt ved udvælgelse 

muligt at selektere for bestemt typer af 

pletter og striber.
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Fig. 18 - De to varianter af det samme mønster – homozygot til venstre og heterozygot til højre

Fig. 15. To ydergrader af det dominante tabbymønster [ Mc - ] Fig. 16 Blotched tabby
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Desuden har introduktionen af Den Ben-

galske kat i racekatteopdrættet føjet nye 

dimensioner til emnet plettet – og for 

den sags skyld også blotched – og givet 

pletterne deres særlige rosette form.

Men overordnet set er det disse to varia-

tioner af Mc genet vi opererer med, og 

det giver indtil videre god mening.  De er 

også påvist ved genetiske undersøgelser, 

som også har vist, at det sidste tabby-

mønster (Tick Tabby) ikke er en variation 

af dette gen, men et separat gen med 

en anden locus, der kan dække over 

de variationer, der findes af Mc genets 

fremtoning.

Under afsnittet ”Farvedannelse i det en-

kelte hår” er kort beskrevet det specielle 

ved kattene, at de har et mønster, der 

står på en agouti baggrund.

Mønstret opstår ved, at der deponeres 

mere eumelanin i de hår, der vokser i 

tabbymønstret – det kan variere lige 

fra at håret er helt ensfarvet eller med 

bredere bånd med eumelanin.  Mæng-

den af eumelanin (sort, chokolade og 

cinnamon) der deponeres i de enkelte 

hår, er styret af polygenetiske faktorer, 

og gennem selektion og målrettet op-

dræt er det muligt at udvælge katte, der 

fremviser særligt tydelige pletter med 

et helt gennemfarvet blotched mønster.  

Men i langt de fleste tilfælde, ser man på 

plettede/makrel mønstrede katte et tab-

bymønster, der blot består af områder 

med en mørkere agouti nuance end den 

agouti grund.

”Et agouti hår viser et varierende antal 

gullige bånd (sølv-hvide bånd i sølvva-

rianterne) adskildt fra hinanden af den 

tilhørende farve (ticking)

Disse hår kan være ens i hele pelsen eller 

adskilt fra hinanden af gennemfarvede 

hår, som danner de forskellige mønstre.

I de fleste racer skal disse gennemfar-

vede områder være uden nogen tickede 

hår.”

Fra FIFes beskrivelse af tabbymønstret i 

den Generelle del af standarden.

Denne beskrivelse harmonerer ikke helt 

med plettede/makrel tabby katte fra 

forskellige racer, men hvis man fjerner 

opmærksomheden fra tabbymønstret 

i sin udvælgelse af avlskatte, vil der ret 

hurtigt ske en kvalitesforringelse af 

mønstret.

Det kan tyde på, at det er polygenetisk 

bestemt, hvor defineret mønstret og 

kontrasten mellem mønstret og den 

agouti grund er.

[Ta ] / [ ta ] – Tick tabby

Dette tabbymønster er formodentlig op-

stået i forbindelse med abyssinierne eller 

i hvert tilfælde i området mellem Øst-

afrika og Asien, hvor netop denne race, 

men også andre mindre kendte racer 

som f.eks. Ceylon katte har eksisteret. 

Det er ikke sandsynligt, at dette gen op-

rindeligt stammer fra en tilfældig parring 

med en ”Jungle Cat”.  Selvom den som 

voksen har samme tabbymønster og til 

dels også samme udbredelsesområde, 

viser Jungle Cat killinger meget tydelige 

pletter som små.

Først inden for de seneste år, er dette 

tabbymønster blevet ”opdaget” som 

værende et selvstændigt gen. Før i 

tiden betragtede man dette gen, som 

værende en variation over de alminde-

lige tabbymønstre og altså siddende på 

samme locus som Mc og mc.

Det har imidlertid vist sig, at dette tab-

bymønster er et selvstændigt gen, der 

kan dække over de andre mønstre.



Som en af de få, er denne mutation den 

dominerende, og den har desuden den 

egenskab, at der er forskel på den homo-

zygote og den heterozygote form.

Hvis der er et af de muterede sammen 

med et normalt gen (heterozygot)vil 

katten fremstå med en umønstret krop, 

men med tabbymarkeringer på hale, ben 

og i ansigtet. Disse tabbymarkeringer er 

finere (i betydningen ikke så grove) end 

hos de to andre tabbymønstre.  Selve 

kroppen bestå af ensartede tickede hår, 

som danner en jævn kropsfarve meget 

lig den agouti grund hos de andre tab-

bymønstre. Af og til kan der ses små 

pletter – ”troutspotting” på kroppen af 

disse heterozygote katte.

Hvis der er to af det muterede gen 

(homozygot), vil tabbymarkeringerne på 

hale, ben og i hovedet næsten forsvinde, 

og markeringen vil være ligesom marke-

ringerne på en Abyssinier.

Da en homozygot ticktabby vil have 

meget få og udviskede tabbystriber, har 

det været almindeligt inden for forskel-

lige racer, at indparre ABY med den race, 

hvor man ønskede dette. F.eks. en rød 

kat med et homozygot Tick Tabby møn-

ster være tæt på at se ud, som en rigtig 

ensfarvet rød, og hos BRI er det relativt 

almindeligt at se ”røde” katte (BRI d), 

som er enten homozygote eller hetero-

zygote for Tick Tabby, samtidig med at 

de er røde.  

Også inden for Orientalerne var der i 

Danmark i 80’erne et projekt for at lave 

ensfarvede røde katte på basis af homo-

zygote ticktabby røde.

Det samme gør sig gældende for 

Golden, hvor den golden på baggrund 

af en Tick Tabby vil have meget mindre 

”left over” tabby mønster end Golden på 

basis af en Blotched, og specielt inden 

for de korthårede varianter af de tippede 

katte har dette været brugt. Det er dog 

vigtigt at gøre opmærksom på, at Tick 

Tabby og Shadede og Shell intet har med 

hinanden at gøre, selvom de overfladig 

set har lidt af det samme udtryk (ingen 

tabbymønster på kroppen og kun få tab-

bystriber på ben og i ansigt).

Dette tabby mønster er oprindeligt kom-

met med Abyssinierne, hvor det gennem 

mange år er blevet ”ren avlet” – forstået 

på den måde, at nutidens Abyssiniere er 

homozygote for Tick Tabby.  Skulle der 

nu være et par Abyssiniere med striber 

på benene, halen og i hovedet, ville det 

rent teoretisk være muligt at lave en 

plettet eller blotched Abyssinier.

Fra Abyssinierne er dette gen spredt til 

rigtigt mange forskellige racer, hvor det 

i nogle er et godkendt tabbymønster, 

mens det hos andre racer kun forekom-

mer i genpuljen, men ikke er godkendt 

(endnu).

Der er ikke lavet nogen gentest, der kan 

bestemme tabbymønstre, men som 

skrevet i afsnittet er der formodentlig 

meget, vi endnu ikke ved om genetikken 

bag tabbymønstre.

Hvad vi ved er, at der er to forskellige 

locus, der bestemmer tabbymønstrene – 

[ Mc ] locuset og [ ta ] og at Agoutigenet 

[ A ] skal være til stede for at se det.

Fortsættes i næste nummer af Katte-

magasinet

50

Fig. 17.  Eksempler på mellemformer efter parringer med den Bengalske kat.
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Titeltagere

Ønsker du din kats nye titel 
 præsenteret på siderne, skal du sende 
en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger 
som de fremgår her på siden samt et 
foto af katten.
Der modtages ikke links til download 
af fotos – kun vedhæftede filer!

SC 

Nuance’s Zaga 

SBI a Født 03.08.2009

Opdr.: Christina S. Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Flensborg 11  CACS
Flensborg 11  CACS
Vorbasse 11  CACS NOM
Vorbasse 11 CACS NOM
Brædstrup 12  CACS
Brædstrup 12  CACS
Køge 12  CACS
Vamdrup 12  CACS BIV
Vamdrup 12  CACS BIV NOM
Årslev 12  CACS NOM
Zagreb 12  CACS BIV NOM

SP 

Ohlsson Fidelio 

SBI d
Født 15.05.2009

Opdr. & ejer: Lissi & Frank Ohlsson

Resultater
Flensburg 12  CAPS NOM
Dragør 12  CAPS
Dragør 12  CAPS BIS NOM
Malmø 12  CAPS
Fredericia 12  CAPS BIS BOB3
Fredericia 12  CAPS BIS BOB3
Strøby 11  CAPS NOM
Viby Sj 11  CAPS
Tune 11  CAPS BIS NOM

SC 

Carezzandos Silver 
Cecilie

Født 10.04.2003 EUR ns22

Opdr.: Ulla Langhoff
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Næstved 10  CACS
Haslev 10  CACS
Tune 11  CACS
Viby Sj. 11  CACS BIV NOM
WS Polen 11  CACS BIV
Strøby 11  CACS BIV
København 11  CACS
Brædstrup 12  CACS BIV
Køge 12  CACS BIV
Dragør 12  CACS BIV
Dragør 12  CACS

SP 

Dushara Na Dorsa, 
DVM

SOM n Født 04.12.2007

Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Tine Jensen

Resultater
København 11  CAPS NOM
Køge 12  CAPS
Rødovre 12  CAPS
Rødovre 12  CAPS
Rødovre 12  CAPS
Malmø 12  CAPS BIV NOM
Malmø 12  CAPS BIV NOM
Trelleborg 12  CAPS BIV BIS
Dragør 12  CAPS BIV BIS
Køge 12  CAPS BIV BIS
Årslev 12  CAPS NOM
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GIC 

N*CarilloCat Septimus 

SIB ns 03 22 Født 14.09.2010

Opdr.: Kari G. Hansen
Ejer: Lise Corneliussen
 
Resultater
Bukarest RO 12  CAGCIB NOM BIS
Budapest HU 12 CAGCIB
Budapest HU 12 CAGCIB
Årslev 12  CAGCIB NOM
Årslev 12  CAGCIB
Strøby 12  CAGCIB NOM BIS

GIC

Thunderball’s  
Tiger Lilly

MCO n 23
Født 30.12.2006

Opdr.: Inge og Erik Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel 
Henriksen

Resultater
Ringsted 09  CAGCIB
Middelfart 09  CAGCIB
Middelfart 09  CAGCIB
Brædstrup 12  CAGCIB NOM BOX
Fredericia 12  CAGCIB BIV
Fredericia 12  CAGCIB
Pribram 12  CAGCIB BIV
Pribram 12  CAGCIB NOM

GIC 

S*Restless Nim! 

NFO f 09 24 
Født 16.05.2010

Opdr.: Ulrica Wilderäng
Ejer: Rikke Smedegaard Skov

Resultater
Fredericia 12  CAGCIB
Malmø 12  CAGCIB BIV NOM
Vrå 12  CAGCIB BOX
Vrå 12  CAGCIB BIV BOX
Herning 12  CAGCIB BIV BIS
Usti 12  CAGCIB BIV BOB1

GIC 

Rokakitho’s  
Cassiopeia

SBI b
Født 04.04.2010

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Resultater
Haderslev 11  CAGCIB
Haderslev 11  CAGCIB
Tune 11  CAGCIB BIV
Strøby 11  CAGCIB BIV
Flensburg 11  CAGCIB
Flensburg 11  CAGCIB
Flensburg 12  CAGCIB
Vamdrup 12  CAGCIB

GIC

DK Miss Ronski’s Blue 
Baloo

NFO a 03
Født 18.05.2010
  
Ejer & opdr.: Lone Thomsen

Resultater
Rendsburg 11  CAGCIB
Skørping 11  CAGCIB BIV NOM
Skørping 11  CAGCIB
Vorbasse 11  CAGCIB
Fredericia 12 CAGCIB BIV NOM
Fredericia 12  CAGCIB
Frederiks 12  CAGCIB
Vrå 12  CAGCIB

GIC 

S*Chorotegas Victor 
Hugo

RAG n 03 
Født 22.01.2009

Opdr.: Ulla Ekdahl
Ejer: Christa Christiansen & 
Flemming Riis

Resultater
Strøby 10  CAGCIB
Svinninge 10  CAGCIB
Køge 12  CAGCIB
Dragør 12  CAGCIB BIV NOM
Helsingborg 12  CAGCIB
Flensburg 12  CAGCIB BIV

GIC 

DK Avalantas Gismo 

SBI n21 
Født 28.04.11
 
Opdr.: Louise Sarp Ploug
Ejer: May Northved
 
Resultater
Malmø 12  CAGPIB BIV
Fuglebjerg 12  CAGPIB
Vrå 12  CAGPIB
Vrå 12  CAGPIB NOM BIS
Dragør 12  CAGPIB BIV NOM
Dragør 12  CAGPIB
Vamdrup 12  CAGPIB NOM
Vamdrup 12  CAGPIB

GIC 

DK Smedegaard’s 
Thelma

NFO n 
Født 21.09.2010

Opdr. & ejer: 
Rikke Smedegaard Skov

Resultater
Groningen 11  CAGCIB BIV NOM
Prag 12  CAGCIB NOM
Prag 12  CAGCIB NOM
Fredericia 12  CAGCIB NOM
Fredericia 12  CAGCIB
Malmø 12  CAGCIB BIV
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GIP 

Vandoll Crazy 4 You 

RAG e 
Født 31.07.2008

Opdr. & ejer: Christa Christiansen 
& Flemming Riis

Resultater
Kolding 11  CAGPIB
Strøby 11  CAGPIB
Appeldorn 12  CAGPIB NOM
Appelsdorn 12  CAGPIB
Fuglebjerg 12  CAGPIB
Helsingborg 12  CAGPIB

GIP 

DK Suka’s Ophelia Arnu 

SBI n
Født 21.04.2008

Opdr. & ejer: Susanne Kausmally

Resultater
Vorbasse 11  CAGPIB BOX
Brædstrup 12  CAGPIB
Brædstrup 12  CAGPIB
Fredericia 12  CAGPIB NOM
Fredericia 12  CAGPIB NOM
Vrå 12  CAGPIB
Vrå 12  CAGPIB
Flensborg 12  CAGPIB BIV

GIP 

DK Suka’s Madonna 
Arlam

SBI b
Født  10.06.2006

Opdr. & ejer: Susanne Kausmally

Resultater
Brædstrup 12  CAGPIB NOM
Fredericia 12  CAGPIB
Fredericia 12  CAGPIB NOM
Vrå 12  CAGPIB BOB1
Vrå 12  CAGPIB BIV
Herning 12  CAGPIB NOM
Flensborg 12  CAGPIB
Vamdrup 12  CAGPIB

IC 

Midnatstjernen’s Sweet 
Valentine

NFO w 61 
Født 04.05.2010

Opdr. & ejer: Jeanette E. Dahl & 
Torben Bang

Resultater
Skørping 11  CACIB BIV NOM
Skørping 11  CACIB NOM
Flensborg 12  CACIB BIV NOM

IC 

Sivkjær’s Queen  
Amidala

MCO f 22
Født 20.04.2008
 
Opdr. & ejer: Helle Sivkjær & 
Mikkel Henriksen

Resultater
Fredericia 12  CACIB
Fredericia 12  CACIB
Pribram 12  CACIB

IC 

Sunways Nikita 

MCO f22
Født 20.01.2011

Opdr. & ejer: Tina Hendrichsen

Resultater
Flensburg 12  CACIB
Flensburg 12  CACIB
Vamdrup 12  CACIB

CH & IC

Belogorie MIX-MINUS of 
WHITE SECRET

PER g 21 33 
Født 15.02.2011

Opdr.: Ludmila-Alesia Bragina
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Resultater
Brædstrup 12  CAC
Brædstrup 12  CAC
Køge 12  CAC

Fredericia 12  CACIB
Fredericia 12  CACIB
Flensburg 12  CACIB

IC 

DK Silky Catz Mr. Tabby 
Trouble

SBI a21
Født 13.02.11

Opdrætter Julie Nielsen
Ejer: May Northved

Resultater
Fredericia 12  CACIB
Fredericia 12  CACIB
Malmø 12  CACIB
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IP 

DK Jaquet Paris 

Rag n 03 
Født 14.04.2011

Opdr.: Karen Jaquet
Ejer: Tabita Kehlet

Resultater
Fredericia 12  CAPIB
Fredericia 12  CAPIB
Flensburg 12  CAPIB

IP 

Nightrunner’s  
Scouter

BRI ns 22 64 
Født 19.08.2010

Opdr.: Lizzie Berg & Ask Andersen
Ejer: Malene Flambart 

Resultater
Trelleborg 12  CAPIB
Dragør 12  CAPIB
Strøby 12  CAPIB

PR & IP 

DK Vandoll Incredible 
Isak

RAG n
Født 20.05.11
 
Opdr. & ejer: Christa Christiansen 
& Flemming Riis

Resultater 
Frederiks 12  CAP
Fuglebjerg 12  CAP
Vrå 12  CAP 

Dragør 12  CAPIB NOM
Dragør 12  CAPIB
Flensburg 12  CAPIB NOM

CH

JeaTri’s  
Diamond Line

KBL fs 09 24
Født 19.08.2011

Opdr. & ejer: Jeanette 
Trillingsgaard.

Resultater
Herning 12 CAC NOM
Flensborg 12 CAC
Flensborg 12 CAC

CH 

Licarini’s Bertha 

SBI c 
Født 30.05.2011

Opdr. & ejer: Linda Grøtner 
Nielsen
 
Resultater
Fredericia 12   CAC
Fredericia 12  CAC NOM
Vrå 12  CAC BIV

CH 

DK Flowerchild 
Delphinium Sofia

RAG f 04
Født 09.08.2011

Opdr.: Pia Sørensen og Niels 
Lynge.
Ejer: Maiken Andrés

Resultater
Dragør 12  CAC
Dragør 12  CAC
Køge  12  CAC

IC 

Sirenia’s Queenie of 
WHITE SECRET

PER n 33 
Født: 18.04.2010

Opdr.: Ilona Bihovsky, Israel
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Resultater
Kolding 11  CACIB
Flensburg 12  CACIB
Vamdrup 12  CACIB

IP

Dee Chandee’s Aijo 

SBI a
Født 16.08.2010

Opdr.: Malou Trige Andersen
Ejer: Vicki Nielsen

Resultater
Vrå 12  CAPIB
Flensburg 12  CAPIB
Flensburg 12  CAPIB BIV
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CH 

Hawkwind’s Gloria 

MCO f 22 
Født 18.11.2010

Opdr.: Norbert Hoffmann & 
Dagmar Meincke
Ejer: Thomas Trautner Grandjean 
& Pernille Poulsen

Resultater
Rendsburg 11  CAC BIV BIS
Rendsburg 11 CAC BIV BIS
Fredericia 12  CAC

CH 

Midnatstjernen’s Ziva 
David

NFO f 03 25 
Født 26.07.2011

Opdr. & ejer: Jeanette E. Dahl & 
Torben Bang

Resultater
Vrå 12  CAC
Vrå 12  CAC
Vamdrup 12  CAC

CH 

Midnatstjernen’s 
Anthony DiNozzo

NFO n 03 
Født 26.07.2011

Opdr. & ejer: Jeanette E. Dahl & 
Torben Bang

Resultater
Vrå 12  CAC BIV NOM
Vrå 12  CAC
Årslev 12  CAC NOM

CH

Bluestjerne’s Blaue 
Blume

RUS
Født 18.11.2010

Opdr.: Anja Voepel
Ejer: Mette R. Kongsted

Resultater
Vorbasse 11  CAC
Vorbasse 11  CAC
Vamdrup 12  CAC

CH 

FIN*Ilovuon Coelogyne 
Barbata

BUR n
Født 25.01.2011

Opdr.: Arja Ilovoun
Ejer: Heidi Rosberg

Resultater
Dragør 12  CAC
Dragør 12  CAC
Køge 12  CAC

CH 

Igorök der Schatz der 
Kurilen

KBL ns 
Født 12.09.2008

Opdr.: Evelina German
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Herning 12  CAC
Årslev 12  CAC
Årslev 12  CAC

CH & PR 

Alacoccios Gauga  
Charlie

Exo n22 
Født 18.04.2010

Opdr.: Karin Gimm
Ejer.: Lone Sørensen

Resultater
Hårlev 11  CAC
Tune 11  CAC
København s 11 CAC 

Dragør 12  CAP NOM
Køge 12  CAP
Strøby 12  CAP NOM

CH 

Belogorie FIRE-WIRE of 
WHITE SECRET

PER d 21 33 
Født 15.02.2011

Opdr.: Ludmila-Alesia Bragina, 
Rusland
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Resultater
Brædstrup 12  CAC
Brædstrup 12  CAC
Køge 12  CAC
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CH 

Catika’s  
Carlos Cayetano

SOM n 
Født 12.07.2011

Opdr. & ejer: Tine Jensen

Resultater
Trelleborg 12      CAC NOM
Køge 12                 CAC NOM
Årslev 12               CAC NOM

CH 

Fagan’s Mudderklire 

NFO f23 
Født 28.08.2011

Opdr. & ejer: Elaine Derry

Resultater
Flensborg 12  CAC BIV
Flensborg 12  CAC BIV NOM
Årslev 12  CAC

CH 

DK Thanning’s Enya 

NFO as 02 21
Født 28.07.2011
 
Opdr.: Michael & Tine Thanning 
Roer
Ejer: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
 
Resultater
Dragør 12  CAC NOM
Dragør 12  CAC
Flensburg 12  CAC BIV

CH

Backkara’s  
Prima Donna

SBI e 
Født 10.04.11
 
Opdr.: Mary Back
Ejer: Lissi & Frank Ohlsson
 
Resultater
Rødovre 12  CAC
Rødovre 12  CAC
Fredericia 12  CAC

CH 

DK Maine entrance’s 
Brage

MCO n 03 
Født 25.07.2011

Opdr. & ejer: Heidi Nygren 
Christensen

Resultater
Årslev 12  CAC
Vamdrup 12  CAC
Vrå 12  CAC

CH

Izabella Ghadoe  
d’Armèn

TUV f 62 
Født 31.10.2011

Opdr.: Magriet de Kloet
Ejer: Malene Thrane Jørgensen
 
Resultater
Gøteborg 12  CAC BIV
Køge 12  CAC
Strøby 12  CAC

CH 

DK WHITE SECRET MEGA-
PIXEL

PER g 33 
Født: 30.12.2005

Opdr. & ejer: Linda Howmann 
Poulsen

Resultater
Vamdrup 12  CAP NOM
Vamdrup 12  CAP
Årslev 12  CAP NOM

CH 

DK WHITE SECRET YOU-
SEE

PER n 33 
Født 19.06.2010

Ejer og opdrætter: Linda 
Howmann Poulsen

Resultater
Vamdrup 2012  CAC
Vamdrup 2012  CAC NOM
Årslev 2012  CAC
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CH 

Paulette of Magicat 

BUR j 
Født 21.10.2011

Opdr.: Helle Høybye
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen

Resultater
Vamdrup 12  CAC
Vamdrup 12  CAC NOM
Årslev 12  CAC NOM

PR 

Eife’s The Archive 

EUR n 22 
Født 21.09.2011

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Kirsten Lønne Enggrob

Resultater
Vamdrup 12  CAP NOM
Vamdrup 12  CAP NOM
Årslev 12  CAP

CH 

Vinderøds What A 
Feeling

PER d 01 62 
Født 23.07.2011

Opdr. og ejer: Sonja E. Hansen

Resultater
Vamdrup 12    CAC NOM
Køge  12    CAC NOM BIS
Strøby 12    CAC NOM BIS

JW

Filihankats Rainer  
JW 

SIA n 21 
Født 23.10.2011 
Opdr.: Peder Irbil 
Ejer: Kirsten Buna 

Resultater 
Frederiks 12  Ex 1 BIS 
Fuglebjerg 12  Ex 1 BIV BIS 
Trelleborg 12  Ex 1 BIS 
Trelleborg 12  EX 1 BIS 
Vrå 12  Ex 1 BIS

PR 

Dushara Tatters and 
Rags

SOM n 
Født 30.03.2007

Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene 
Raarup

Resultater
Fredericia 12     CAP
Dragør 12    CAP
Årslev 12     CAP

PR 

DK Kvitfjell’s Harley 
Davidson

NFO n22
Født 19.09.2011

Opdr.: Anette & John Andersen
Ejer: Anders D. Møller og Brian 
Vendeltorp

Resultater
Dragør 11  CAP
Dragør 11  CAP
Vamdrup 11  CAP

PR 

DK Bryntys Hector 

NFO ns 09 23 
Født 26.02.2011

Opdr.: Louise Bundgaard 
Jørgensen
Ejer: Thilde Lützen & Mike B. 
Kristiansen

Resultater
Køge 12  CAP
Fredericia 12  CAP
Fuglebjerg 12  CAP BIV NOM

PR 

DK Buens Torfinn 

NFO n 03 
Født 01.06.2011

Opdr.: Berit Thaysen & Andreas 
Munk-Madsen
Ejer: Pernille & Carsten Dreier

Resultater
Frederiks 12  CAP BIV NOM
Vrå 12  CAP BIV NOM
Vamdrup 12  CAP
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Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte-
magasinet. 

Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det passer ind.

Billederne skal være sat til højeste kvalitet på kameraet, når de skal bru-
ges til tryk og skal naturligvis være skarpe og vise racen på bedste vis.

Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget gerne vil have 
forskellige katte i bladet.

Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende info: 

Kattens navn,  EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse informationer, 
kan billederne ikke optages i arkivet.

DVM

SC Nuance’s Zaga,  
DVM

SBI a Født 03.08.2009

Opdr. Christina S. Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Vejen 10  EX 1 BIV
Stenlille 10  EX 1 BIV NOM
Næstved 10  CACIB BIV BIS
Haslev 10  CAGCIB BIV BIS
Svinninge 10  CAGCIB BIV NOM
Middelfart 10  CAGCIB BIV NOM
Middelfart 10  CAGCIB BIV
WS Polen 11  CAGCIB BIV
Strøby 11  CAGCIB BIV
Vamdrup 12  CACS BIV

DVM 

GIC S*Restless Nim DVM

NFO f 09 24 
Født 16.05.2010

Opdr.: Ulrica Wilderäng
Ejer: Rikke Smedegaard Skov
 
Resultater
Kolding 10  Ex1 BIV NOM
Brædstrup 11  Ex1 BIV NOM
Brædstrup 11  Ex1 BIV BIS
Prag 12  CACIB BIV BIS
Malmø 12  CAGCIB BIV NOM
Vrå 12  CAGCIB BIV BOX
Herning 12  CAGCIB BIV BIS
Usti 12  CAGCIB BIV BOB1
Usti 12  CACS BIV BOB1
Årslev 12  CACS BIV BIS

JW

DK LaLiShen’s Armani, 
JW

EXO n 
Født 08.11.2011

Opdr.: Lis & Henning Larsen.
Ejer: Lene & Jan Thelin
 
Resultater
Rødovre 12  BIS
Rødovre 12  BIS
Rødovre 12  BIS
Fuglebjerg 12  BIS
Dragør 12  BIS 
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Opdrættere i Felis Danica

Britisk korthår

Apiatif

Fuldfarve og colourpoint

Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
Tlf. 86 62 92 31
www.apiatif.dk

La Chatte

Kun ren blå!

Annette Høj Jensen
Jomfrustien 5, 1th
6100 Haderslev
Tlf.: 25 66 75 16
www.british-shorthair.dk 

Cornish Rex

Bodwin

Cornish & Devon Rex

Susanna Toldi Bugge
Kærlodden 7 
8320 Mårslet
Tlf. 86 27 28 19
bodwin_cats@yahoo.dk

Korat

Primprau’s

Med en mild jernvilje!

Camilla Baird
Tlf. 20 97 75 35
dkkorat@yahoo.dk
www.korat.dk

Norsk Skovkat

Kville

Birgit og Palle Larsen
Cypernsvej 25A
2300 København S
32 97 29 40 / 51 51 99 19
kville@kville.dk
www.kville.dk

Ocicat Tyrkisk Angora

Tyrkisk Van

Kisangani

Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26
2820 Gentofte
Tlf. 39 76 09 03
vklind@post9.tele.dk
www.kisangani.dk

Frankethal

I flere godkendte farvevarianter 

Georg Hassenteufel 
Tlf.: 98 17 95 09 
Hassenteufel@stofanet.dk 
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Frankethal

I flere godkendte farvevarianter 

Barbara Hassenteufel 
Tlf.: 20 51 03 81 
Hassenteufel@stofanet.dk 
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Perser & Colourpoint

Westpoint

Colourpoint, Spec. chokolade, lilla, tabby

Maiken Christiansen.
Tlf. 47 16 14 44
westpoint@heaven.dk
http://westpoint.homepage.dk

Aikos Ocicat

Sort, silver og chokolade spottet

Melinda M.A. Friis
Grønnevej 255, 4-9
2830 Virum
Tlf. 28 34 83 00
www.aikos-ocicat.dk

Opdrætter annoncer 
400 kr.  årligt 

for  medlemmer 
af Felis Danica 

Bringes i Katte Magasinet  
samt på Felis Danicas hjemmeside
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Marc Crastucci, F - I, II, IV  
 Sabine Drieling, D - III, IV  
 Donatella Mastrangelo, I - All breed  
 Britta Busse, D - I, II, IV  
 Marie Westerlund, S - I, II, III 
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give C. 
Husk frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 28. december kl. 
18,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 28. december  kl. 18,00 hæfter man 
for betaling af udstillingsgebyr. 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 

på Danske Bank reg.nr. 4770 og konto 
nummer 5068509 — husk tydelig angivelse 
af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 
28. december 2012. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser pr. kat pr. dag: 
Kat i klasse 1-12, 14:                      kr. 250,00  
Kuld pr. dag (3-4 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00  Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 

dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 28. december 
2012.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis 
deltagelse for børn op til og med 12 år. 
Tilmelding i sekretariatet senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For udstillere begge dage 
7,30 til 18,00 (dog tidligst ved slut på BIS!) 
For publikum er der åbent begge dage fra 
9,00 til 16,00. 
 
Tema: Wild West 
som vi plejer i 
Brædstrup. 
 
Det er IKKE tilladt 
at pakke sammen 

og forlade 
udstillingen før Best 

In Show er slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
12. og 13. januar 2013  
Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling 
Lørdag: Breed BIS for SBI  Søndag: Præsentations show for PEB brush 

1 

Præmiering af
årets topkatte

Inviterede dommere
Lone Lund, DK ...........................All-Round
Jørgen Billing, DK .......................All-Round
Thea Friscovec, SI ......................I, III & IV
Britta Busse, DE .........................I, III & IV
Kristiina Rautio, FI ......................I, II & IV
Sebastian Pruchniak, PL ..............I, II & III
Stephanie Serraï, DK ..................III
Bette Lind, DK ...........................II
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding
Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding, 
75178584, mail: show@katteklubben.com
Tilmelding via internet:
www.katteklubben.com

Til- & afmeldingsfrist
11. januar 2013 eller ved opnået hal-, 
dommer- eller burkapacitet!

Dyrlægekontrol:
Begge dage 08.30 - 10.00
Kattene skal være i bur kl. 10.30
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 
11. januar 2013

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 17.00
Udstillere - 08.30 - 19.00

KATTEKLUBBEN indbyder til 
International Racekatteudstilling
26. - 27. januar 2013 i Rishøjhallen
Skolevej 7 - 4600 Køge

2 dage - 2 certifi kater. Alle racer BEGGE dage!

Udstillingsgebyrer
Pr. kat .................................. kr. 250,-
Kuld ..................................... kr. 300,-
Vet./pens., ekstra ................... kr. 75,-
Avl og opdræt ........................ kr. 75,-
1 kat, alene i et dobb.bur ........ kr. 350,-
Pr. kat/kuld udenf.bed. ...........  ½ pris
Farvebedømmelse .................. kr. 100,-
For medlemmer af Katteklubben:
Til salg bur ............................ kr. 50,-
Avl og opdræt ........................  Gratis

Udstillingsgebyret
indbetales til: Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52, 
6534 Agerskov, kasserer@katteklubben.com
Giro: 1576089
Netbank: reg.nr. 3203 kontonr. 1576089 eller 
på check vedlagt tilmeldingen
Bemærk: Forudbetaling kræves! Din tilmelding 
er først gyldig når Katteklubben har modtaget 
udstillingsgebyret.
Du kan fortsat afl evere gavekort på udstillingen,
men kontakt Kirsten Ulsø på forhånd!

Dommerelever
Henvendelse til Inge Nord, tlf.: 98 75 07 07, 
formand@katteklubben.com
eller Kirsten Foldager, tlf.: 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Stewarder
Er meget velkomne, henvendelse:
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 93 00
lars@katteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200,- eller et 
udstillingsgebyr. Der serveres forfriskninger 
i løbet af dagen samt frokost sammen med 
dommerne. Stewarder der har tilmeldt sig 
inden udstillingen, kommer forrest i køen til 
indtjek og dyrlægekontrol.

Annoncer
1/1 side ................................ kr. 200,-
1/2 side ................................ kr. 125,-
Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals, senest ved 
deadline

Præmier
Maria Malevitch,
Søndergade 50, 4130 Viby Sj,
tlf.: 31 12 69 02 praemie@katteklubben.comIngen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl. 19.00

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 30 12 86 85

2 dage - 2 certifi kater!
Præmiering af

KATTEKLUBBENS
Topkatte 2012
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Dommere
Helene Reiter, Tyskland, all-round
Lone Lund, Danmark, all-round
Marina Vinkel,Estland, I-II-IV
Lena S. Chapman, Spanien, III-IV
Tellervo Kass, Finland, I-II
Annika Billing, Danmark, I-II
Pia Nyrup, Danmark, III-IV
Geir  Edvarson, Norge, I-II

Ret til ændringer forbeholdes.

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs 2-certifikat udstilling
2.-3. marts 2013 i Nykøbing Falster Hallerne, Nørre Boulevard 4A, 3800 Nykøbing F
Breed BIS - SBI - lørdag
Breed BIS - MOC søndag

�bær og præsenter selv“ udstilling
Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 250
Kuld kr. 300
Avl og opdræt kr. 75
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse) kr. 75
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte kr. 225
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding samtidig med kuld
„Tilsalg“ bur kr. 150

Udstillingsgebyr bedes indbetalt samtidig med
tilmeldingen via www.darak.dk eller til

Postgirokonto: +01 9 00 39 75
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624

Betaling skal være foretaget ved sidste
tilmeldingsfrist.

Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 7.00 - 9.30.
- Vaccinationsattest skal forevises.
- Vaccination i følge Felis Danicas regler.
- Hvide katte skal være chippet og medbringe

høreattest.

Stewarder
er velkomne. Kontakt

Torsten Jespersen, tlf. 7255 6668
torsten.jespersen@darak.dk

Dommerelever/Stande/specialklubber
er velkomne. Kontakt

Aase Nissen, Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088
aase.nissen@shengo.dk

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sendes senest
ved tilmeldingsfristen til

Erik Schou, Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg
5545 3010, erik.schou@darak.dk
1/1 side kr. 250
½ side kr. 150
Kun reproklart materiale

Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 18.00.

Ingen katte må forlade udstillingen
før kl. 19.00

Tilmelding
Tilmelding kan foregå online (læs mere på
www.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingblanket sendes til
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 Ruds-
Vedby, tanja.petersen@darak.dk.

Medsend venligst frankeret svarkuvert.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist
20. februar 2013 eller når halkapacitet er nået.

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Marc Crastucci, F - I, II, IV  
 Sabine Drieling, D - III, IV  
 Donatella Mastrangelo, I - All breed  
 Britta Busse, D - I, II, IV  
 Marie Westerlund, S - I, II, III 
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give C. 
Husk frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 28. december kl. 
18,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 28. december  kl. 18,00 hæfter man 
for betaling af udstillingsgebyr. 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 

på Danske Bank reg.nr. 4770 og konto 
nummer 5068509 — husk tydelig angivelse 
af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 
28. december 2012. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser pr. kat pr. dag: 
Kat i klasse 1-12, 14:                      kr. 250,00  
Kuld pr. dag (3-4 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00  Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 

dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 28. december 
2012.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis 
deltagelse for børn op til og med 12 år. 
Tilmelding i sekretariatet senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For udstillere begge dage 
7,30 til 18,00 (dog tidligst ved slut på BIS!) 
For publikum er der åbent begge dage fra 
9,00 til 16,00. 
 
Tema: Wild West 
som vi plejer i 
Brædstrup. 
 
Det er IKKE tilladt 
at pakke sammen 

og forlade 
udstillingen før Best 

In Show er slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
12. og 13. januar 2013  
Brædstrup Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling 
Lørdag: Breed BIS for SBI  Søndag: Præsentations show for PEB brush 

Inviterede dommere (der har sagt ja):
DK Anne Køhn I + II
IT Donatella Mastrangelo All-round
SI Thea Friscovec I + III + IV
DE Britta Busse I + II + IV
SE Raymund Alessandro Saetre I + II
FR Yan Roca Folch All-round
IT Fabio Bramilla II + III
DK Maria Malevitch III
S Åsa Hammarlund II
DK Hanne Sofi e Sneum All-round
DK Minna Krogh II + III + IV
Ret til ændring forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske on-line via Racekattens 
hjemmeside, eller ved at sende tilmeldings-
blanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Allé 52, 
2770 Kastrup, e-mail: udstilling@racekatten.dk
Sidste til- og afmeldingsfrist den 28. januar 
2013 eller når halkapacitet er nået.

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside, 
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmel-
dingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering 
for betaling på udstillingen! 

Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere 
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Præmier
Venligst send besked om præmier til: 
praemier@racekatten.dk

Stewarder er velkomne og bedes kontakte 
vores chefsteward på  e-mail: chefsteward@
racekatten.dk. Meld dig  inden udstillingen som 
steward og du går forrest i køen ved indtjek.

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. In-
gen katte må forlade udstillingen før kl.19.00

Udstillingspriser – medlemmer af andre klubber
Pr. kat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  250
Kuld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.  300
Veteran og pensionistklasse ekstra  . . . kr.  75
Avls- og opdrætsklasser  . . . . . . . . . . . kr.  75
Bestilt farvebedømmelse inden 
udstillingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100
Farvebedømmelsen på udstillingen  . . kr.  150
Kat uden for bedømmelse  . . . . . . . . . kr.  120
Kat alene i dobbelt bur  . . . . . . . . . . . kr.  320
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur, 
såfremt halkapaciteten ikke opnås.

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  250
2. tilmeldte kat  . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  225
3. og efterfølgende katte  . . . . . . . . .kr.  200
Kuld, uanset antal tilmeldte katte  . .kr.  300
Veteran/pensionist klassen - ekstra  . .kr.  75
Avls- og opdrætsklasserne  . . . . . . . .gratis
Til salg-bur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.  150

TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER 
AF RACEKATTEN

Ved tilmelding af kuld kan én navngiven til-
meldt killing fra kuldet bedømmes særskilt 
GRATIS! Dette kan ikke ske på udstillingen! 
(kun for medlemmer af Racekatten)

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være 
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være 
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstil-
lingen – dette gælder også revaccination
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 25. januar 2013 – dette gælder også re-
vaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan 
katten ikke lukkes ind på udstillingen.

Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato 
til: annoncer@racekatten.dk

Standplads på udstillingen
Reserveres  på standudlejning@racekatten.dk. 
Husk at angive antal meter.

Racekattens 70 års jubilæumsudstilling

9. & 10. februar 2013
Helsingørhallen
Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør 

Special breed show Ragdoll 
lørdag den 9. februar 2013
Special breed show Burmeser 
søndag den 10. februar 2013
Forudsætninger i henhold til FIFes regler
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Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Barbara Hassenteufel

Krusemyntevej 16, 9400 Nr.sundby

Tlf.: 98 17 95 09

hassenteufel@stofanet.dk

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Koordinator Mariann Jensen

kontakt@bb-klubben.dk

www.bb-klubben.dk

Bicolouren

Ulla Ernstsen

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tlf:45 36 78 52 40

ulla.ernstsen@gmail.com

www.bicolouren.dk

Colourpointen

Gurli Petersen

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 26 47 79

formand@colourpointen.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Gurli Pedersen

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf. 29 92 59 78

gurli@betonia-ocicatte.dk

www.danskocicatklub.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

Maglemose 18, 4960 Holeby

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

www.dso.dk

Dansk Silver Katteklub

Annemette Jørgensen

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup, 

4653 Karise. Tlf: 24981696

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Linda Grøtner Nielsen

Julianesvej 5, Vester Nebel

6040 Egtved

www.birma.dk

Europé-Klubben

Pernille Boholdt

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

Tlf. 25 77 04 47

pernille@boholdt.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben  Danmark

Charlotte Yoon

Tlf. 26 17 23 63

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

Sølvkatten af 1990 

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tove Asger Olsen

www.solvkatten.dk

Ragdoll Klubben Danmark

Flemming Riis

vandoll@mail.dk

Tlf. 55 77 38 06

Rex & Sphynx Klubben

Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Tlf.: 86 27 28 19

private@susannatoldibugge.com

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Esben Nielsen

Niels Hansen Vej 7, 5500 Middelfart

Tlf.: 75 92 25 80

www.russianblue.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Per Hilfling-Olesen

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand  

Tlf. 43 73 68 08

www.siameserogorientaler-klubben.dk

Sokoke Klubben

Anette Cederquist

Svalevej 5, 8500 Grenå

Tlf.: 86 93 71 61

www.sokoke.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Felis Danica Specialklubber
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2013

2-13 Januar 2013 To dage, to cert. Brædstrup JYRAK

26-27 Januar 2013 To dage, et cert. Køge Katteklubben

9-10 Februar 2013 To dage, to cert. Helsingør Racekatten

3-4 Marts 2013 To dage, to cert. Nykøbing Falster DARAK

16-17 Marts 2013 To dage, to cert. Fredericia JYRAK

23-24 Marts 2013 To dage, to cert. Herning Katteklubben&Racekatten

5 Maj 2013 En dag, et cert. Viby Racekatten

22-23 Juni 2013 To dage, to cert. Nørre Aaby JYRAK

6 Juli 2013 En dag, et cert. Herning JYRAK

20-21 Juli 2013 To dage, et cert. Børkop Katteklubben

Danske udstillinger

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 Helene Lis, S - III  
 Steven Jones, N - II, III  
 Hanne Sofie Sneum, DK - All round  
 Helene Reiter, D - All round  
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give C. 
Husk frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 1. marts kl. 18,00 
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne 
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud. 
Fra 1. marts  kl. 18,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 

på Danske Bank reg.nr. 4770 og konto 
nummer 5068509 — husk tydelig angivelse 
af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 1. 
marts 2013. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser pr. kat pr. dag: 
Kat i klasse 1-12, 14:                      kr. 250,00  
Kuld pr. dag (3-4 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00  Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 

dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 1. marts 2013.  
Vaccinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis 
deltagelse for børn op til og med 12 år. 
Tilmelding i sekretariatet senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For udstillere begge dage 
7,30 til 18,00 (dog tidligst ved slut på BIS!) 
For publikum er der åbent begge dage fra 
9,00 til 16,00. 
 
Særligt vedr. udstillerkort, fastlagt af Messe C:  
1 – 2 tilmeldte katte = 1 udstillerkort 
3 – 4 tilmeldte katte  = 2 udstillerkort  
5 > = 3 udstillerkort 
Har man behov for flere kan de købes forud 
på JYRAKs hjemmeside med rabat!  
 

Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
16. og 17. marts 2013  
Vild Med 2013, Messe C, Ringvejen 101, 7000 Fredericia  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling 
Lørdag: Breed BIS for ABY  Søndag: Breed BIS for MCO 



Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

       STERILISED

Nu har alle steriliserede/kastrerede katte 
               al mulig grund til at forblive sunde og raske. 

op til 12 måneder
fra 1 til 7 år

fra 7 til 12år 12 år og over
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Health Nutrition, sund og rask hele livet igennem.
Sterilisation/kastration ændrer kattens behov. For at sikre stadig mere skræddersyede løsninger til disse 
ændringer tilbyder Royal Canins ernæring til steriliserede katte nu 4 nyskabelser. Fra Kitten Sterilised, som 
støtter killingen efter sterilisation/kastration, til Sterilised 12+, som giver modne katte mulighed for at ældes 
på en god måde, tager Royal Canin sig af steriliserede/kastrerede katte igennem hele deres liv. Med Sterilised 
Appetite Control (fra 1 til 7 år) og Sterilised Appetite control 7+ (fra 7 til 12 år) er der nu en skræddersyet løs-
ning, som naturligt hjælper katte, hvis appetit er vanskelig at stille, med at lindre sultfølelsen. 
Det nye Sterilised program kan nu tilbyde 6 ernæringsmæssige løsninger dedikeret til steriliserede/ 
kastrerede katte, så de kan forblive sunde og raske og holde idealvægten i alle faser af deres liv.

royalcanin
.dk
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Nu har alle steriliserede/kastrerede katte
al mulig grund til at forblive sunde og raske


