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Kære alle,

WS2013 er nu fortid – de mange mange 

timers arbejde er historie, og vi kan be-

gynde at kigge på hvor Felis Danica skal 

hen i 2014 og årene efter.

I kan læse meget mere om WS2013 

inde i bladet, men jeg vil gerne her 

sige en stor tak til de mange medlem-

mer af klubberne, der har knoklet for 

at få udstillingen op at stå. Det blev en 

udstilling, der satte rekord i FIFe – aldrig 

før har en FIFe udstilling haft så mange 

tilmeldte katte – 1669 katalognumre! 

Dette blev markeret af FIFes Generalse-

kretær, Eric Reijers, der overrakte FD et 

fint certifikat på rekorden. 

Vi har fået masser af ros for udstillingen, 

men også ris, og det kan nok ikke undgås 

med så stort et arrangement. Var det alt 

der lykkedes, som vi havde håbet: nej – 

der skete fejl undervejs,  som vi gerne 

havde været foruden, og der var ting, 

der ikke helt fungerede efter hensigten, 

men der var også rigtigt meget, der gik 

godt takket været de mange ildsjæle, der 

arbejdede nærmest døgnet rundt, og 

som var utroligt trætte, da udstillingen 

var pakket ned sent søndag aften.

Det blev til 4 danske Verdensvindere – 

WW13 DK Star Wars Twilight, EXO f, Ejer 

og opdrætter: Annika & Jørgen Billing, 

WW13 IC Catika’s Carlos Cayetano 

Dushara, SOM n, Ejer og opdrætter: 

Tine Jensen, WW13 Bailey DSM, Huskat 

Han, Ejer: Lonny Sanderson, og endelig 

WW13 Miss Bilka DSM Huskat Hun,  

Ejer: Sonja Aurbo Nielsen. Et stort til 

lykke til alle 4 – en utroligt flot præsta-

tion, ikke mindst i betragtning af den 

store konkurrence.

Vi er nu i gang med en række opgaver, 

der har ligget lidt brak i de seneste må-

neder. Når dette læses, er vi gået online 

med Felis Danicas stamtavledatabase, 

sådan at der kan laves opslag på stam-

tavler på alle katte, der er registreret i 

Felis Danica siden det første stambogs-

system blev taget i brug. Vi håber, at I vil 

tage godt imod tiltaget, og så må vi se 

på hvordan vi kan udbygge funktionalite-

ten hen ad vejen.

Når vi når til 1.1.2014 træder en række 

nye FIFe regler i kraft, og I skal bl.a. være 

opmærksomme på, at killinger først må 

udstilles, når de er 4 måneder gamle. Der 

er ligeledes en ændring i aldersopdelin-

gen for killinger og ungdyr, sådan at vi 

har kl. 12: 4-7 mdr. og kl. 11: 7-10 mdr.  

Felis Danica ændrer samtidig kuldklassen 

på danske udstillinger til 4-6 mdr.

Reglerne for tildeling af titlen National 

Winner (NW) ændres, sådan at kun 

udstillingsresultater inden for samme 

kalenderår og inden for eget land kan 

medtages. Som følge af dette ændrer Fe-

lis Danica topkattereglerne, sådan som 

I kan læse mere om inde i bladet. Hvis 

vi havde holdt fast i de tidligere regler, 

ville vi have været nødt til at undlade at 

uddele NW titler til nr. 1 på listerne – det 

ville vi simpelthen ikke være bekendt.

Der kommer desuden en ændring af 

avls- og registreringsreglernes §3.6 

og 3.6.3, som betyder, at der kommer 

en uddybning af hvilke katte, der ikke 

må anvendes i avl. Som følge af disse 

ændringer, har Felis Danica lavet en ny 

stamtavlerekvisition, som skal benyttes 

fra 1.1.14 – se mere inde i bladet.

Men nok om det – julen er over os og 

forhåbentligt bliver det en dejlig tid for 

både jer og jeres katte. Vi snakkes ved i 

det nye år.

Mange hilsner 

Bette
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Medlemsmøder 
og arrangementer
DARAK afholder jævnligt med-
lemsmøder, som er åbne for alle 
interesserede. 
Der tilstræbes at afholde op-
drætsmøde ca. hvert kvartal.

Møderne er gratis for alle. 
Dog er det kun medlemmer, 
som kan få DARAKs Palet-logo. 
Der skal være minimum 10 
tilmeldte til alle møder, før de 
kan blive gennemført. 

Hvis ikke andet er nævnt, 
afholdes møderne i:
Valby Medborgerhus 
Valgårdsvej 4-8 
2500 Valby
Tlf. 36 17 13 94
Kl. 19.00

www.darak.dk
E-mail: mette.usbeck@darak.
dk

Medlemsinfo

“Udstillingsudvalg”
Bestyrelsen har besluttet 
at oprettet et udstillings-
udvalg. Har du lyst til at 
være med i en planlæg-
ningsprocedure og hjælpe 
med at afvikle Darak ud-
stillinger? 

Opgaver er der mange af; 
f.eks. at hjælpe ved ind-
tjek, informere steward 
og måske selv være stew-
ard, sidde ved indgangen 
og byde folk velkommen 
til vores udstilling samt 
hjælpe med andre prak-

tiske ting. Forretnings-
gangen vedtager udvalget 
selv, og du skal forvente, 
at der er møder forud for 
en udstilling. 

Du kan få mere at vide hos 
Torsten Jespersen, som er 
ansvarlig og tovholder for 
udstillingsudvalget. 
Mvh bestyrelsen 

“A-post”
Bestyrelsen har besluttet, 
at stamtavler og lignende 
ydelser fremover sendes 
som A-post til medlem-
merne. Dette for at vi kan 
sikre så hurtig ekspedi-
tionstid fra DARAK som 
muligt. 

Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling
Den ordinære generalfor-
samling afholdes torsdag 
den 20. februar 2014 i Valby 
Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 
Valby kl. 19.00.

Forslag til ændring af klub-
bens love og evt. forslag til 
FIFe via Felis Danica skal 
være formanden i hænde 
senest den 15. december 
2013. 
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

Det forekommer naturligt på dette   
tidspunkt at gøre status over katte-
sportens vilkår og begivenheder i 
2013, og på den baggrund er der 
planlagt og forberedt tiltag for det 
kommende år, som vi i DARAK nærer 
de bedste forhåbninger for. 
Håbet er, at vi kan styrke interessen 
for racekattene og samle endnu flere 
omkring vores dejlige hobby.

Gennem de senere år har kattesporten 
haft trangere kår end tidligere, hvilket 
der selvsagt kan være flere årsager til 
. Dette kan søges imødegået på flere 
måder, bl.a. gennem gensidig aner-
kendelse og støtte medlemmerne 
imellem, ligesom udveksling af ideer, 
videns- og erfaringsdeling og hjælp-
somhed er motivationsfremmende 
for gamle som potentielt nye med-
lemmers engagement i kattesporten. 
Der forekommer desværre fortsat eks-
empler på usportslig eller uvenlig  op-
træden blandt medlemmer, hvilket 
man bl.a. kunne læse om i  artiklen 
“Fair play? Ja tak!” i katteMagasinet nr. 
2 - 2013. Det må være muligt at formå 
alle medlemmer til at medvirke aktivt 
til at komme sådanne adfærdsmøn-
stre til livs. Mon ikke de fleste kender 
til “den positive jantelov” ? Et nytårs-
fortsæt kunne være, at vi alle sætter 
som mål, at vi vil medvirke til god 
sportsånd og agere som gode ambas-
sadører for kattesporten over for ud-
stillingsgæster samt ligestillede som 
nye opdrættere og udstillere. Navnlig 
de sidstnævnte er en medlemsskare, 
vi i egen interesse må værne om. 
Størstedelen går ind til opgaven med 
stort engagement og taknemmelighed 
over for de såkaldt gamle opdrætteres 
viden og erfaring, når de stiller sig til 
rådighed.

Vi kan tiltrække flere medlemmer, 
hvis vi optræder imødekommende og 
deler nye opdrætteres succeser  -  og 
lader evt. spirende jalousi forblive “ 
hjemme i skuffen”. Vi har alle været 
“de nye”  -  og den bedste vejledning 

er som regel den problematiserende, 
der sætter tanker i gang og udfordrer 
-  også kaldet “tilpasse forstyrrelser”. 
Små venlige og anerkendende “øjen-
åbnere” og respektfuld vejledning 
medvirker som oftest til, at den selv-
oplevede og nødvendige erfaring be-
fordrer erkendelse af egen identitet i 
forhold til hobbyen samt tilblivelse af 
egne mål og metoder i forhold til kat-
teopdræt og udstillingskarriere. Der 
er mange veje til målet, og ingen veje 
et er rigtigere end andre, når blot kat-
tenes trivsel har højeste prioritet.

Jo flere dygtige opdrættere og udstillere 
vi bliver, jo større og sjovere bliver ud-
fordringen for os alle, og det er vel 
det vi ønsker ?  - udvikling,  kvalitets-
fremme og sund konkurrence i katte-
sporten.

Det nye år vil forhåbentlig byde på 
en del nye og spændende tiltag fra 
Daraks side. Jeg har planer om at in-
troducerer en mærkbar bonusordning 
i form af udstillingsgebyrer for med-
lemmer, der foretager stamtavleregis-
trering. Det er en ide, hvor jeg har brug 
for at I kære medlemmer kommer til 
den kommende generalforsamling 
og bakker op. Der vil også være nye 
forsøg på, at forbedre afviklingen af 
udstillingerne på en mere brugerven-
lige måde, dette kræver ikke en GF 
beslutning, så det vil I kunne læse om 
på hjemmesiden.

Året har været begivenhedsrigt på 
mange måder, og senest har stort 
set alt stået i worldshowets tegn. Fra 
DARAKs  bestyrelse skal der lyde stor 
anerkendelse og tak for alle aktør-
ernes store indsats i forbindelse med 
forberedelse og afvikling af dette “gi-
gantiske” show. Vi i DARAK vil også 
benytte lejligheden til at ønske alle 
vores dygtige medlemmer til lykke 
med de flotte resultater, deres katte 
opnåede på verdensudstillingen. Flere 
af disse katte opnåede at blive de bed-
ste i farvevarianten, og en betragtelig 

del af kattene opnåede ligeledes at 
blive nomineret til den eftertragtede 
titel som World Winner. Det lykkedes 
endog for 2 af DARAKs medlemmer 
at hjembringe world winner titlen. 
Stort tillykke til familien Irbil,  som 
har opdrættet den tysk ejede WW Fe-
lihankats BellaNotte, sort orientaler, 
og til Annika Billing som er den stolte 
ejer og opdrætter af WW Star Wars 
Twilight, sort tortie exotic.

Det var en fornøjelse møde jer alle på 
Worldshowet i Aalborg, og tusind tak 
for mange hyggelige timer i jeres be-
hagelige selskab.

Året er ved at rinde ud, og juletiden 
står for døren sammen med julepynt, 
gavebånd og mange andre farlige 
katte-fristelser. Vær derfor ekstra op-
mærksomme på at gøre julen katte-
sikker. Nyd jeres jul sammen med 
venner, familie og katte, og kom fes-
tligt og sikkert ind i det nye år.

Lad engagementet i Darak og jeres 
opdræt få højest tænkelig prioritet i 
2014.

Alle i bestyrelsen ser frem til at med-
virke til at skabe, en klub vi kan være 
stolte af.

Læs også indkaldelsen til DARAKs gene-
ralforsamling 2014 på næste side.

God jul, godt nytår 
og tak for samarbejdet i 2013

DARAK hilsen

Jørgen

Kære DARAK- medlemmer
Her ved årets afslutning forbereder vi os med 
optimisme på et forhåbentligt fremgangsrigt 2014 
for kattesporten.

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk

Formand
Jørgen Billing
Røjlehaven 52 - 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 96 99 
Mobil 27 21 19 53 (mest til SMS)
joergen.billing@darak.dk

Næstformand, udstillingssekretær 
udland, buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12 - 4300 Holbæk
Tlf. +45 72 55 66 68 - kan kontaktes 
efter kl. 16
torsten.jespersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, kasserer, 
udstillingssekretær indland
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1 - 4291 Ruds-Vedby
Tlf. 58 26 21 24 - træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk
Betalinger til DARAK via netbank/
overførsel:
Giro (+01) 9003975
IBAN DK56 3000 0009 0039 75 
BIC Swift-id: DABADKKK 
SE nr. 53048668

Bestyrelsesmedlem, sekretær 
Mette Usbeck 
Emilsvej 38 - 3650 Ølstykke 
Tlf. 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, stambogssekretær, 
webmaster
Lissi Ohlsson
Abelsvej 10 - 4100 Ringsted
Tlf. 61 68 83 03 - træffes bedst via mail
birmaohlsson@gmail.com
OBS; Jeg modtager ikke post, som er sendt 
anbefalet

Bestyrelsesmedlem, præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14 - 4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, 
medlemsregistrering
Flemming Runge
Frejas Plads 19 - 3650 Ølstykke
Tlf. 61 86 55 07
flemming.runge@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, medlemsmøder
Nanna Mikkelsen
Hvidovre Standvej 28 - 2650 Hvikovre
Tlf. 38 74 82 78 
nanna.mikkelsen@darak.dk

Suppleant
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st.tv. - 2300 København S
Tlf. 30 88 83 05
richard.remvold@darak.dk 

Darak sider KM januar.indd   2-3 02/12/13   7:48:27
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og arrangementer
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udvalg. Har du lyst til at 
være med i en planlæg-
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stillinger? 
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hjælpe med andre prak-
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at der er møder forud for 
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Du kan få mere at vide hos 
Torsten Jespersen, som er 
ansvarlig og tovholder for 
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Mvh bestyrelsen 
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Bestyrelsen har besluttet, 
at stamtavler og lignende 
ydelser fremover sendes 
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merne. Dette for at vi kan 
sikre så hurtig ekspedi-
tionstid fra DARAK som 
muligt. 
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Valby kl. 19.00.
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senest den 15. december 
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på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde 
senest 14. dage før.

Indkaldelse, dagsorden samt 
evt. forslag bliver fremsendt 
til medlemmerne.
VEL MØDT - DARAK

Det forekommer naturligt på dette   
tidspunkt at gøre status over katte-
sportens vilkår og begivenheder i 
2013, og på den baggrund er der 
planlagt og forberedt tiltag for det 
kommende år, som vi i DARAK nærer 
de bedste forhåbninger for. 
Håbet er, at vi kan styrke interessen 
for racekattene og samle endnu flere 
omkring vores dejlige hobby.

Gennem de senere år har kattesporten 
haft trangere kår end tidligere, hvilket 
der selvsagt kan være flere årsager til 
. Dette kan søges imødegået på flere 
måder, bl.a. gennem gensidig aner-
kendelse og støtte medlemmerne 
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somhed er motivationsfremmende 
for gamle som potentielt nye med-
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Der forekommer desværre fortsat eks-
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træden blandt medlemmer, hvilket 
man bl.a. kunne læse om i  artiklen 
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2 - 2013. Det må være muligt at formå 
alle medlemmer til at medvirke aktivt 
til at komme sådanne adfærdsmøn-
stre til livs. Mon ikke de fleste kender 
til “den positive jantelov” ? Et nytårs-
fortsæt kunne være, at vi alle sætter 
som mål, at vi vil medvirke til god 
sportsånd og agere som gode ambas-
sadører for kattesporten over for ud-
stillingsgæster samt ligestillede som 
nye opdrættere og udstillere. Navnlig 
de sidstnævnte er en medlemsskare, 
vi i egen interesse må værne om. 
Størstedelen går ind til opgaven med 
stort engagement og taknemmelighed 
over for de såkaldt gamle opdrætteres 
viden og erfaring, når de stiller sig til 
rådighed.
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hvis vi optræder imødekommende og 
deler nye opdrætteres succeser  -  og 
lader evt. spirende jalousi forblive “ 
hjemme i skuffen”. Vi har alle været 
“de nye”  -  og den bedste vejledning 

er som regel den problematiserende, 
der sætter tanker i gang og udfordrer 
-  også kaldet “tilpasse forstyrrelser”. 
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beslutning, så det vil I kunne læse om 
på hjemmesiden.

Året har været begivenhedsrigt på 
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og til Annika Billing som er den stolte 
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Twilight, sort tortie exotic.
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venner, familie og katte, og kom fes-
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Lad engagementet i Darak og jeres 
opdræt få højest tænkelig prioritet i 
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Alle i bestyrelsen ser frem til at med-
virke til at skabe, en klub vi kan være 
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Læs også indkaldelsen til DARAKs gene-
ralforsamling 2014 på næste side.

God jul, godt nytår 
og tak for samarbejdet i 2013

DARAK hilsen

Jørgen

Kære DARAK- medlemmer
Her ved årets afslutning forbereder vi os med 
optimisme på et forhåbentligt fremgangsrigt 2014 
for kattesporten.

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk

Formand
Jørgen Billing
Røjlehaven 52 - 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 96 99 
Mobil 27 21 19 53 (mest til SMS)
joergen.billing@darak.dk

Næstformand, udstillingssekretær 
udland, buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12 - 4300 Holbæk
Tlf. +45 72 55 66 68 - kan kontaktes 
efter kl. 16
torsten.jespersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, kasserer, 
udstillingssekretær indland
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1 - 4291 Ruds-Vedby
Tlf. 58 26 21 24 - træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk
Betalinger til DARAK via netbank/
overførsel:
Giro (+01) 9003975
IBAN DK56 3000 0009 0039 75 
BIC Swift-id: DABADKKK 
SE nr. 53048668

Bestyrelsesmedlem, sekretær 
Mette Usbeck 
Emilsvej 38 - 3650 Ølstykke 
Tlf. 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, stambogssekretær, 
webmaster
Lissi Ohlsson
Abelsvej 10 - 4100 Ringsted
Tlf. 61 68 83 03 - træffes bedst via mail
birmaohlsson@gmail.com
OBS; Jeg modtager ikke post, som er sendt 
anbefalet

Bestyrelsesmedlem, præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14 - 4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, 
medlemsregistrering
Flemming Runge
Frejas Plads 19 - 3650 Ølstykke
Tlf. 61 86 55 07
flemming.runge@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, medlemsmøder
Nanna Mikkelsen
Hvidovre Standvej 28 - 2650 Hvikovre
Tlf. 38 74 82 78 
nanna.mikkelsen@darak.dk

Suppleant
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st.tv. - 2300 København S
Tlf. 30 88 83 05
richard.remvold@darak.dk 
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Kære medlemmer. 
Så nåede vi til enden af endnu et 
meget aktivt JYRAK år. Siden sidst 
har vi deltaget på FIFe World Show 
i Aalborg, hvor næsten en trediedel 
af medlemmerne havde kat med; 
det er vel nok flot gået :-) Den trak 
lidt tænder ud rent arbejdsmæssigt. 
Hvis én person skal nævnes og 
have et ekstra skulderklap, så skal 
det være  Dorthe Elwarth, som I 
kender fra vores sekretariat på 
udstillingerne. Dorthe har haft 
kontakt med samtlige udstillere på 
WS, idet hun var den der udsendte 
de endegyldige bekræftelser. Hatten 
af for en kæmpe indsats. Også tak 
til alle andre der bidrog, enten i form 
af arbejdsindsats eller med god 
stemning i løbet af weekenden. Vi 
havde stand med, den var vældig 
populær som samlingssted henover 
de 2 dage. Til lykke med alle de 
flotte resultater, og et ekstra kip 
med flaget til ”vores” verdensvinder 
Miss Bilka.  Oprydningsholdet blev 
mødt af et hidtil uset svineri på 
gulvet! Hvor er jeg glad for at vores 
udstillere ikke efterlader den slags til 

dagligt, tak for det, for ellers tror jeg 
hurtigt de frivillige hænder ville tabe 
modet og opgive. 
 
Efter WS havde vi årets sidste 
udstilling i Hobro. Det var dejligt 
med en udstilling nede i øjenhøjde 
igen, det trængte vi til ovenpå den 
store WS udstilling.  Vi er dog ikke 
mere trætte end at vi for længst har 
åbnet for tilmelding til den første 
2014 udstilling i Brædstrup. Vær 
opmærksom på sidste 
tilmeldingsfrist; det er altid om 
fredagen 2 uger før udstillingen og 
vi KAN ikke strække den længere 
hvis vi skal nå at blive færdig med 
alle opgaver inden udstillingen. 
 
Til februar har vi ordinær 
generalforsamling, og vi efterlyser et 
godt emne til kassererposten. Det er 
en post, der er en del arbejde 
forbundet med, så man skal have 
noget fritid som man vil stille til 
rådighed for opgaven. Det er kun en 
fordel hvis man har erfaring med 
bogføring i E-Conomics og i øvrigt 
kan arbejde forholdsvis 

selvstændigt med bogføring, 
fakturering og i øvrigt har god 
forståelse af pengestrømmen i den 
moderne verden. Det ER et stort 
job, men vi håber der sidder den 
helt rigtige person derude, som har 
både tid og lyst at ”aftjene sin 
værnepligt” for sin hovedklub. 
 
Årets julebrev er udsendt, og hvis 
du endnu ikke har modtaget når du 
læser bladet, så kontakt kassereren; 
vi ved af erfaring at en mindre del af 
dem bliver væk i posten. 
 
Sidst men ikke mindst tak for iår! 
Det har som altid været forrygende, 
og vi glæder os til at se jer igen i 
2014 til nye udstillinger eller 
arrangementer i studiekredsene. På 
bestyrelsens vegne de bedste 
ønsker om en lun og god jul og et 

glædeligt nytår til 
alle medlemmer og 
venner af JYRAK! 

   Susanne 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 
8500 Grenå 
Tlf. 4099 9584 
kasserer@jyrak.dk 
 
Alle betalinger til JYRAK kan 
foretages på hjemmesiden. 
  
Anvender du homebanking: 
Reg. 5343 konto 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: 
Udstillinger, stamtavler m.v. 
Husk også betaling for porto 
for alt der skal sendes til FD! 

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: Catharina Nielsen  
catharina@bigtails.dk 
 

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 22. februar 2014 kl. 11,00 i Asferg Forsamlingshus, 
Vestergade 2, 8990 Fårup. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. december 2013. 
Endelig dagsorden jf. vedtægterne samt regnskab m. bilag kan findes på JYRAKs hjemmeside cirka 14 dage før 
generalforsamlingen. 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

11. og 12. januar 2014:  Udstilling i Brædstrup 
9. februar 2014: JYRAK i  Plantorama 

22. februar 2014: Ordinær generalforsamling i Asferg 
29. og 30. marts 2014: Udstilling i Hedensted; 

 JYRAK fylder 80! 
21. og 22. juni 2013: Udstilling i Vrå;  

årets Summer Camp udstilling! 

JYDSK 
RACEKATTE 

KLUB 
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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  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, 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 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Baysvænge 16, Yding  
8752, Østbirk   
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
Tlf.: 48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  

Fremvisning i Plantorama 9.  februar 2014 
 
Vi er endnu engang blevet inviteret til fremvisning i Plantorama i forbindelse med 
Dyrenes Dag 2014. 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).  

Årets JYRAK Topkatte 2013 
 

Konkurrenceåret er kalenderåret 2013. 
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 2013 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 2013   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 2014 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 2014! 
 
Præmieoverrækkelse: Præmier vil blive overrakt om lørdagen på JYRAKs 
udstilling i Hedensted den 29. og 30. marts 2014. 



2




































































 
    
   
   
  



Så er endnu et år gået.
Og det er tid for fornyelse af 
medlemsskab, indsendelse af evt 
forslag til KATTEKLUBBENs og 
Felis Danicas generalforsamlinger.
Tid for opstilling af bestyrel-
seskandidater, samt indsendelse 
af resultater til hhv KAT TE-
KLUBBENs og Felis Danicas 
toplister.
Se på modstående side vedr. 
KATTEKLUBBENs generalfor-
samling og toplister.

Det er også tiden til at se tilbage 
og ikke mindst fremad.

Dette år har mest af alt stået i 
Verdensudstillingens tegn.
Der har været afholdt ekstra 
FU-møder og andet i  den 
sammenhæng.
Nogle få personer fra hver 
bestyrelse har haft en række 
opgaver at tage vare på.
Udstillingen var meget styret af 
økonomien. Felis Danica har 
ikke uanede resourcer at trække 
på, og derfor var det vigtigt 
at komme igennem uden et 
underskud.

Vi fi k tilmeldingsrekord. Pub li-
kum en masse. Og ikke mindst, 
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inden for tidsrammen.
Samarbejdet klubberne imellem 
fungerede.

Så alt i alt synes jeg vi kan være 
stolte af resultatet.
Stor tak til alle Jer, som jeg ind-
forskrev til diverse op gaver (nogle 
endda helt uden forudgående 
accept) . . . ,  dommer kørse l , 
plakat op hængning, uddeling af 
fl yers, samarbejde med presse, 
maling af podier, promovering 
af udstillingen sammen med 
Felis Danicas sponsor, Royal 
Canin osv.

Netop på grund af Verdens-
udstillingen aflyste vi vores 
oktoberudstilling. Men næste 
år er vi klar med fuldt program.

På vores hjemmeside kan du 
allerede nu orientere dig om 
datoer, placeringer og dommere 
for 2014-udstillingerne.

Vi har i årets løb indgået aftaler 
med en del dyrlæger, så vores 
medlemmer får rabatter på vac-
cinationer, kastrationer og ste ri-
li sationer.
Og vi har allerede kontakt til fl ere 
dyrlæger, som vi regner med at 
få lavet aftaler med i nærmeste 
fremtid.
Også vores samarbejdspartner, 
Dyrekassen, er ved at være klar 
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medlemmer.
Men alt det, vil medlemmerne 
blive informeret nærmere om, 
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"Med lems fordele".
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medlemmer, læsere, sponsorer 
og samarbejdspartnere en god jul 
og et godt nytår.
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Racekattens 
næste udstilling:

Søndag 
d. 9. februar 2014

Storebæltshallen, 4220 Korsør

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

Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverd. kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk

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

Næstformand/Udst.sekr. udland 
Jørgen Seemann 
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverd. kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk

Suppleant
Tine Jensen
Stadionvej 111, 2. tv.
2600 Glostrup

Poul Kiærulf
Stensager 20
4330 Hvalsø

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær 
Henriette Lodberg Knudsen 
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff 
Annette Kjelstrup Hansen
Michael Robdrup 
Annie Dahl 
Nancy Krambech
Poul Kiærulf
Dennis Kulager Ipsen
Helene Carstensen

Udstillingssekretær:
Annie Dahl, udstilling@racekatten.dk 
Stande:
Nancy Krambech, standudlejning@racekatten.dk
Stewarder: 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

Julen er ved at være over os og 
årets sidste udstilling er afholdt. 
Denne gang kunne vi glæde os 
over, at måtte lukke udstillingen før 
sidste tilmeldingsdato – vi havde 
simpelthen fået fyldt op med katte. 

Meget snart vil I medlemmer mod-
tage årets brev fra klubben. I brevet 
fi nder I indkaldelse til generalfor-

samlingen, indkomne forslag m.v.

Siden sidst har vi sammen med de øvrige klubber afholdt 
World Show. Jeg er rigtig stolt af, at være formand for en klub, 
hvor samtlige hjælpere virkelig tager fat og får udrettet noget, 
når hænderne skal op af lommen – store som små tages der 
fat med de opgaver man nu er i stand til at løse. Og det er 
den helt rette ånd: Sammen kan vi det hele.

Det gør mig helt tryg ved, at RK også fremover kan formå at 
stable nogle rigtig gode udstillinger op. Selvom det ofte er de 
sædvanlige ”tordenskjolds soldater”. Jeg har fl ere gange måtte 
lægge øre til, at vi er en ”Skovkatteklub”. Hertil har jeg kun at 
sige, at vi meget gerne tager imod alle, der ønsker at yde en 
indsats for klubben – uanset hvilken race de har. 

Jeg håber at se rigtig mange medlemmer til årets generalfor-
samling lørdag d. 15. februar kl 13.00. Husk hvis du ønsker at 
stille forslag, skal de være klubben i hænde d. 15. december.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

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

Kontrakter 
v/ Camilla Scharff og Vivi Fletcher
Hvad kan du tillade dig at skrive i en kontrakt? Holder den i 
retten? Vi tager en jurist med på råd og viser konkrete eksempler, 
der på forhånd bliver anonymiseret. Send meget gerne din 
kontrakt til b-camilla@racekatten.dk
Onsdag d. 22. januar 2013 kl 19.00
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4,2500 Valby

Tilmelding hos Lone Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

Lørdag d. 8. februar kl. ca. 10-15, 
samt søndag d. 9. februar
Udstilling i Korsør
Få et indblik i, hvad det kræver at arrangere en udstilling.
Lørdag stiller vi op, og søndag skal vi have udstillingen til at 
fungere.
Der er ikke tale om fysisk hårdt arbejde, så alle kan være med.
Du kan naturligvis udstille din kat, hvis du har planlagt det.
Begrænset antal deltagere, frokost er inkl.

Kontakt Pia på b-pia@racekatten.dk og få en dialog om, hvilke 
opgaver der kunne være noget for dig.

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS
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Ny stamt avle-
rekvis ition sblanket 
fra 1.1.2014

Fra 1. januar skal der benyttes ny stam-

tavlerekvisitionsblanket. 

På den nye blanket skriver såvel hankat-

teejer som hunkatteejer under på, at 

de respektive katte ikke har medfødte 

defekter, der gør, at de ikke må anvendes 

i avl, jfr. FIFes avls- og registreringsregler 

§3.6 (cats not allowed for breeding), og 

3.6.3. (congenital abnormalities).  

Dermed skrives der blandt andet under 

på, at forældrekattene ikke har diskva-

lificerende, medfødte, defekter, så som 

navlebrok, døvhed, for mange eller for få 

tæer, mfl. 

Den fulde liste over diskvalificerende 

defekter findes i den generelle standard.

 

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Kattemagasinet er 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.

Kontakt venligst klubben direkte.



Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg
Grazette von Gott . Ejet og opdrættet af Nanna og Flemming

Kattemagasinets redaktion og 
Felis Danicas forretningsudvalg

 ønsker jer alle en glædelig jul
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Der er sket nogle få ændringer omkring 

Felis Danicas opdrætteruddannelse.

Dels ligger alle moduler i vest nu om lør-

dagen og tilsvarende ligger alle moduler 

i øst om søndagen. Dels har vi været 

nødt til at finde nye lokaler i øst, adres-

sen fremgår af invitationen.

Indbydelse til Modul 3

Dato og sted: d. 22. 

marts i Brædstrup 

Hallen, Skovvejen 29C, 

8740 Brædstrup og d. 

23. marts i Ravnsborg-

hallen, Ravnsborgvej 3, 

4600 Køge.

Tid: Begge dage er det 

fra kl. 09.00 til 17.00.

Emner:

•	 Kattehold, herunder 

Behov, lovgivning, FIFes regler på 

området, hygiejne og transport

•	 Grundlæggende farvegenetik

•	 Kattens adfærd, herunder 

Sanser, opvækst fra killing til kat, 

kropssproget og opdragelse

Tilmelding:

Tilmelding pr. mail åbnes d. 05. januar 

2014. Tilmeldinger indsendt før denne 

dato er ugyldige.

Du skal sende din tilmelding på den 

tilmeldingsblanket som ligger på Felis 

Danicas hjemmeside under det enkelte 

modul med angivelse af hvilken dag og 

antal deltagere til: uddannelse@felisda-

nica.dk

Betaling: Kr. 350,- pr. 

person. Inkluderer 

kaffe/the/vand hele 

dagen.

Seneste betalingsfrist 

og alt andet vedr. 

tilmeldingen vil fremgå 

af hjemmesiden.

Bemærkninger: Man må ikke medbringe 

mad, hverken i Brædstrup Hallen eller 

Ravnsborghallen.

Indbydelse til Modul 4

Dato og sted: d. 12. april i Brædstrup 

Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup 

og d. 13. april i Ravnsborghallen, Ravns-

borgvej 3, 4600 Køge.

Tid: Begge dage er det fra kl. 09.00 til 

17.00.

Felis Danica 
Diplom opdrætter-
uddannelse 
Forår 2014

Tilmeldinger 
indsendt før  

5. januar 2014 
er ugyldige
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Emner:

•	 Købeloven, herunder 

Aftaleloven, Købelovens bestemmel-

ser om forbrugerkøb, mangler, klager 

og erstatninger

•	 Felis Danicas kontrakter (salgs- og 

parringskontrakter)

•	 Udstillinger – fra tilmelding til Best in 

Show 

Regler, standarder, EMS-systemet, 

kategorier, grupper og klasser, hvad 

skal du huske før udstillingen og selve 

forløbet af en udstilling.

•	 Moral og etik, herunder 

Felis Danicas etiske regelsæt og op-

drætternes ansvar.

Tilmelding:

Tilmelding pr. mail åbnes d. 05. januar 

2014. Tilmeldinger indsendt før denne 

dato er ugyldige.

Du skal sende din tilmelding på den 

tilmeldingsblanket som ligger på Felis 

Danicas hjemmeside under det enkelte 

modul med angivelse af hvilken dag og 

antal deltagere til: uddannelse@felisda-

nica.dk

Betaling: Kr. 350,- pr. person. Inkluderer 

kaffe/the/vand hele dagen.

Seneste betalingsfrist og alt andet vedr. 

tilmeldingen vil fremgå af hjemmesiden.

Bemærkninger: Man må ikke medbringe 

mad, hverken i Brædstrup Hallen eller 

Ravnsborghallen.

Midnatstjernen’s Klara Kluk, NFO n 03 23. Ejer: Elaine Derry og J. Kristensen
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Så var det 5. gang, at STAR WARS katte-

riet fik en World Winner - og oven i købet 

på hjemmebane!

Det er lige fedt hver gang det lykkes en 

af vore katte at opnå denne titel - der er 

rigtigt meget, som skal falde på plads.

Det er en speciel følelse at vinde på et 

World Show, og jeg ser det som en vis 

form for anerkendelse af opdrættets 

niveau.

Denne gang var det så STAR WARS 

TWILIGHT – i daglig tale Twille eller trold 

- en sorttortie exotic, der blev verden-

svinder kun 4 måneder gammel. 

Twille er ud af en avlslinie, hvor hun er 3. 

verdensvinder på morsiden og alle 3 har 

opnået denne titel i killingeklassen. Den 

første var Cando Touch Me, næste var 

STAR WARS Zam Wezzel. På linien ligger 

ligeledes STAR WARS Parade Gown, den 

bedste kat vi har opdrættet. Hun kunne 

desværre ikke deltage på World Show 

dengang, fordi vi begge dømte der, men 

jeg tror, hun nemt havde hentet den 

titel, hvis hun havde haft muligheden.

Twille var lige fra fødsel utroligt spæn-

dende at se på, og da hun var omkring 

3 uger gammel, talte *vi om hendes 

potentiale som udstillingskandidat til 

dette WS.

Hun har en teknisk opbygning som ikke 

mange katte i kategori 1 er udstyret 

med og samtidig har hun et fint udtryk, 

lækker kort pelskvalitet, og en krop som 

hænger godt sammen. Det er altid svært 

at være korthårskat i denne kategori, da 

intet kan skjules under en lang pels, så 

vores forhåbninger var til stede, men vi 

vidste at det ikke var så lige til. Da min 

favorit ikke blev nomineret, øjnede jeg 

dog en chance, men det holdt hårdt i 

konkurrence mod en halvbror fra Italien.

Twilles storebror fra et tidligere kuld var 

ligeledes nomineret til bedste hankastrat 

i Ålborg. Han fik dog kun 1 stemme, 

hvad jeg ikke forstår spor af! Men sådan 

er der så meget mellem himmel og jord, 

jeg sikkert ikke skal forstå.

Vi ser frem til Twilles kommende avlskar-

riere og håber, hun kan fortsætte tra-

ditionen med at producere kommende 

topkatte.

En stor tak til Annika for hendes stædig-

hed og engagement i opdrættet af vores 

katte. Uden hendes selektive tilgang 

var det aldrig lykkedes. Hun er hjernen i 

STAR WARS opdrættet og har en viden 

og et mod, som jeg kun kan misunde. 

Tak for de fede oplevelser, vi har haft på 

World shows gennem de forgangne år.

Kat. I – killing 3-6

WW13 DK Star Wars Twilight

Exotic - EXO f

Ejer og opdrætter: Annika & Jørgen Billing
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Carlos var fra helt lille noget helt særligt og udover 

han havde et super temperament, udviklede han 

sig også rigtig fint. Han har gjort det rigtig godt på 

udstillingerne rundt omkring, men derfra og så at 

kunne gøre sig på et World Show var kun en drøm. 

Jeg vidste, at der ville komme en del somali på World 

Show, så i første omgang var det certet vi gik efter. 

Det fik han uden konkurrence og han fik tilmed BIV’et 

over 6 andre kastrater. Jeg kunne ikke ønske mere, 

for på bare 2 år og 3 dage var min dreng blevet DVM. 

Endnu mere glad blev jeg, da han blev NOM - nu stod 

verden da ikke længere. Søndag på scenen var der 

12 andre smukke kastrater og mit lille ønske var, at 

fik han bare en enkelt stemme, var jeg glad….. Det 

gjorde han så, og mere til endda. 9 af 14 stemmer ! 

Jeg indrømmer blankt, at jeg i det øjeblik blev sat til 

tælling, mine knæ gav efter og jeg måtte lige støtte 

mig til gulvet. Aldrig har jeg været så lamslået; på den 

fede måde altså. 

Min Carlos…. Han kom, han så, han sejrede. Helt 

fantastisk og så på ”hjemmebane”

Tusind tak for alle de lykønskninger der strømmede 

til, både fra kendte og ukendte, jeg var helt overvæl-

det.

Tusind tak til Teresa Guldager for at få lov til at arbejde 

med de smukkeste somali linier i DK

Kat. III – kastrat han

WW13 IC, Catika’s Carlos 
Cayetano Dushara

Somali - SOM n

Ejer og opdrætter: Tine Jensen
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Huskat – han

WW 13 Bailey DSM, Huskat

Ejer: Lonny Sanderson
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Miss Bilka begyndte sin udstillingskar-

riere i 2005 som ungkat. Det viste sig, 

at hun syntes det var helt ok at blive 

udstillet og har igennem årene været på 

mange udstillinger i både ind- og udland. 

Det er blevet til over 50 Best in Show, 6 

gange nr. 1 på en hovedklubs topkatteli-

ste, 4 gange nr. 1 på Felis Danicas topkat-

teliste og nu World Winner 2013.

Huskat – hun

WW 13 Miss Bilka DSM

Huskat

Ejer: Sonja Aurbo Nielsen
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Først og fremmest stort tillykke til alle 

vindere, nominerede og alle nye titel-

tagere. Et stort antal danske katte var 

nomineret på vores hjemmebane og vi 

fik 4 smukke danske verdensvindere. 

I kategori I blev det WW13 DK Star Wars 

Twilight, EXO f, der løb af med sejeren 

i killinger 3-6. Ejes af Annika & Jørgen 

Billing. I kategori III blev det WW13 IC, 

Catika’s Carlos Cayetano Dushara, SOM 

n, der løb af med sejren som smukkeste 

neutraliseret han. Ejet af Tine Jensen. De 

sidste to vindere var begge huskatte. 

Neutraliseret han, WW13 Bailey DSM, 

ejet af Lonny Sanderson. Neutraliseret 

hun, WW13 Miss Bilka DSM, ejet af Sonja 

Aurbo Nielsen.

Dem der ikke var så heldige at være i 

Aalborg i den weekend, kunne følge 

livesteaming hjemmefra. Så alle havde 

en chance for at heppe på de danske 

deltagere. 

Lørdag:

Kl. 07.00 slog Gigantium officielt dørene 

op for udstillerne og deres katte, samt 

standholderne. To haller måtte tages i 

brug for at kunne have alle kattene. 

Showet startede for publikum kl. 10.00, 

og det var et helt fantastisk syn der mød-

te dem. Showets Snedronningetema var 

gennemført, lige fra udklædte formænd, 

til de dekorative træer og lænestolen 

med H.C. Andersens eventyr. Men også 

katteburene var pyntet efter alle kun-

stens regler i nationalitetens tegn.

Vibeke Gamst fra Aalborg kommune 

startede med at byde velkommen. Dom-

mere og stewarder blev herefter præ-

senteret på scenen. Og så gik bedøm-

melserne ellers i gang fra kl. 10.30 til kl. 

19.00 med kun en times frokost pause. 

Det er rigtig mange katte, der går igen-

nem dommernes hænder sådan en dag. 

Opgaven virkede dog ikke til at volde de 

rutinerede dommere nogen synlig sved 

på panden. 

Der var tid til masse af snak og hygge 

indimellem med kollegaer fra andre 

lande. Samtidig var der også rig mu-

lighed for at handle, da der var et stort 

27.-27. oktober. Gigantium Aalborg. 
1699 konkurrenceklare katte var mødt 
op. Omkring 30 forskellige lande deltog. 
Det blev til 4 danske verdensvindere og 
Fifes største show til dato.

Tekst og foto: Karin Hald

Hvis du endnu ikke har set 

livesteaming af showet, kan du 

stadig nå at se det: 

www.ws2013.dk.

Royal Canin - styrker kattens karakter

Til alle jer 
der går med pels

Royal Canin er hovedsponsoR af 

WoRld Cat shoW 2013
Besøg vores stand - få din billets pålydende 

refunderet v/køb af foder på standen - vi ses!
nB! 1 billet pr. købt pose
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standområde, med alt hvad kattene 

kunne begære. 

Lørdagen gik med alle bedømmelserne 

sikkert i hus. Lørdag aften var der gal-

lemiddag.

Søndag

Dommerbordet var legnet op næste 

dag, med dommernes banner i en 

dekorativ rundkreds bagved. Showet 

blev styret af FD formand og showan-

svarlig Bette Lind. Alle virkede utrolig 

spændte og klar til dagens udfordringer. 

For den vil der jo unægteligt også være 

nogle stykker af til sådan et show. Rent 

teknisk skulle der også lige varmes op og 

kommes ind i en rutine med at tænde 

og slukke projektorene over kattene. En 

super smart ide, der gør at tilskuerne har 

nemmere ved at følge med hvad der sker 

på scenen.

Best in Show var utrolig spændende, 

især fordi vi havde så mange nomine-

rede danske katte med. Også selv om 

Danmark ikke vandt så var der jublen, 

næsten som til en fodboldkamp. Alle 

vinderne var på scenen efter de blev 

udråbt og de gik sejrsrige med deres kat 

ned af podiet med en masse klapsalver 

i ryggen. På vej ned af scenen skulle de 

forsøge at balancere katten samtidig 

med den store mængde flotte præmier 

fra diverse sponsore. Se listen i boksen. 

Søndag blev afsluttet med taksalver på 

scenen. 

Det var første gang jeg selv var med til 

World Show, og jeg må sige at jeg er 

dybt imponeret over hvor fantastiske et 

show det var. Især når man tænker på at 

det hele bliver båret på kattekærlighed 

og frivillige hænder.  

Sponsorer:

Royal Canin

Aalborg Kommune

Maxi Zoo

Zylkéne

Dyrekassen

Johns træ

Agria Dyreforsikring

MysteryCoons Petshop

Dreamies

Carl Hansen & Søn

Se alle resultaterne
fra showet på 

www.ws2013.dk
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Er din kat urolig eller utryg, 
når det brager?

Skab tryghed med Zylkène 

ved uro og utryghed

210bx148,5h_kattemagasinet november 2013.indd   1 11/11/2013   9:22:15 AM

”Lifetime Award” 
til Aase Nissen
Gallamiddagen på Verdensudstillingen 

gav os en fin anledning til at tage en 

ordentlig afsked med Aase Nissen, der 

forlod FU i august, men som heldigvis 

sagde ja til at gøre opgaven som stand-

ansvarlig for udstillingen færdig. 

Aase har været en drivkraft i den danske 

katteverden i mere end en menneskeal-

der, både i FIFe, DARAK og i Felis Danica, 

og det var derfor med stor fornøjelse 

og glæde, at vi kunne overraske med en 

”Lifetime Award” som en anerkendelse 

af de mange års utrættelige indsats. Tak 

Aase!
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Kategori I

World Winner 2013 – voksen hankat

WW13 SW11, SW13 Abraxas Thor of 

Iron JW, DVM

Persian - PER n

Ejer: Susanne Östervall

Opdrætter: Susanne Östervall

World Winner 2013 – voksen hunkat

WW13 SW’12, IC ES* Maradán -A- 

Niebla,DSM

Persian - PER f

Ejer: Annevi Abrahamsson

Opdrætter: Luis Garcia Mauriño

World Winner 2013 – kastrat han

WW13 SW,EP,EC,S*Athelstones 

Redone,JW

Exotic - EXO d 24

Ejer: Lisbeth Larsson & Bert Persson 

Opdrætter: Mats Pålson & Anna-Lena 

Wester

World Winner 2013 - kastrat hun

WW13 WW11,10,06,SW10,08,07,06,05

,04,02,NW,EP,GIC Athelstones Unbeli-

evable, DSM

Exotic - EXO f 22

Ejer: Lisbeth Larsson & Bert Persson

Opdrætter: MATS PÅLSON

World Winner 2013 - Ungdyr 6-10

WW13 giufrans uriel

Persian - PER w 62

Ejer: spadafora francesco 

Opdrætter: spadafora f./pistocchi p.

World Winner 2013 - Killing 3-6

WW13 DK Star Wars Twilight

Exotic - EXO f

Ejer: Annika & Jørgen Billing

Opdrætter: Annika & Jørgen Billing

 Kategori II

World Winner 2013 – voksen hankat

WW13 JW GIC. CH* Lukijn’s Real

Siberian Cat - SIB n 23

Ejer: Gabriele & Wanda Dadò 

Opdrætter: Dadò Gabriele & Wanda

World Winner 2013 - voksen hunkat

WW13 GIC Welwynja v. Marquis’Zaro JW

Maine Coon - MCO f 03 22

Ejer: Renate Kury 

Opdrætter: Cornelia Nagel

World Winner 2013 - kastrat han

WW13 IP GIC S*Linéahuset’s Maharajah 

DSM DVM

Sacred Birman - SBI b

Ejer: Eva Porat 

Opdrætter: Ewa Hagel

World Winner 2013 - kastrat hun

WW13 SP.SC.Piroschka von 

Ruopigen,JW,DSM,WW12

Siberian Cat - SIB f 24

Ejer: Trudy Anliker 

Opdrætter: Anliker Trudy

World Winner 2013 - Ungdyr 6-10

WW13 S*Myselisia’s White Cloud

Norwegian Forestcat - NFO n 03 22

Ejer: Cecilia och Thomas Gylling

Opdrætter: Cecilia och Thomas Gylling

World Winner 2013 - Killing 3-6

WW13 Pikkumetsän Khal Drogo

Maine Coon - MCO n 09 22

Ejer: Sanna Nisula

Opdrætter: Anna-Liisa & Jarkko Koponen

Kategori III

World Winner 2013 - Voksen hankat

WW13 GIC Alba Regia Ganxsta Gustav 

JW

Burmese - BUR e

Ejer: Judith Toth & Laca Pál

Opdrætter: Judith Toth & Laca Pál

World Winner 2013 – voksen hunkat

WW13 IC Alba Regia Miti-Miti JW

Burmese - BUR j

Ejer: Szabone Lovasi Tímea 

Opdrætter: Judith Toth & Laca Pál

World Winner 2013 - kastrat han

WW13 IC, Catika’s Carlos Cayetano 

Dushara

Somali - SOM n

Ejer: Tine Jensen

Opdrætter: Tine Jensen

World Winner 2013 - kastrat hun

WW13 HU*Alba Regia Ganxsta Gizi

Burmese - BUR h

Ejer: Jaana Honkonen

Opdrætter: Judith Tóth & Laca Pál, HU

World Winner 2013 - Ungdyr 6-10

WW13 UA*Oktarin Kenya

Burmese - BUR n

Ejer: Vlada Sanchenko

Opdrætter: Vlada Sanchenko
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World Winner 2013 - Killing 3-6

WW13 Tapir aus Abusir

Abyssinian - ABY n

Ejer: Christoph Kappel

Opdrætter: Christoph Kappel

Kategori IV 

World Winner 2013 - Voksen hankat

WW13 WW’12. NW. SC. Cesarion Ami-

koshi* RU, DSM

Siamese - SIA n

Ejer: Elvira Zakirova

Opdrætter: Elvira Zakirova

World Winner 2013 – voksen hunkat

WW13 GIC, WW’12 Filihankats Bella 

Notte JW,DSM

Oriental Shorthair - OSH n

Ejer: Dr. Ruth Arndt

Opdrætter: Dorete & Peder Irbil

World Winner 2013 - kastrat han

WW13 PR Calenacat’s Alles v.Eldo of 

Santuario

Oriental Shorthair - OSH n

Ejer: Tomas Masek (Czech Republic)

Opdrætter: Dr.Ruth Arndt

World Winner 2013 - kastrat hun

WW13 SC Wilda Narsil*CZ, JW

Oriental Shorthair - OSH g

Ejer: Martin Sanda + Petra Jurutkova 

Opdrætter: Petra Jurutková, CZ

World Winner 2013 - Ungdyr 6-10

WW13 S*Labolina’s Magic Girl JW

Siamese - SIA n 21

Ejer: Maria Madsen

Opdrætter: Maria Madsen

World Winner 2013 - Killing 3-6

WW13 NO*Andruszak Charming Choco-

late Dude

Oriental Shorthair - OSH b

Ejer: Anne Røed Meek

Opdrætter: Nina Vivian Andruszaks Joa

Huskatte

World Winner 2013 - Neutered male

WW13 Bailey DSM

Huskat

Ejer: Lonny Sanderson 

World Winner 2013 - Neutered female

WW13 Miss Bilka DSM

Huskat

Ejer: Sonja Aurbo Nielsen (Denmark)
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Vi starter lige med at skrue tilbage til 

JYRAK’s generalforsamling den 12. 

februar 2011, hvor jeg for første gang 

hører, at klubberne skal til at tænke på at 

uddanne stewards, fordi der skal bruges 

mange til World Show i 2013, som Felis 

Danica skal være vært for.

Jeg havde på dette tidspunkt gået ste-

ward 4 gange og havde egentlig syntes, 

at det havde været meget sjovt, så jeg 

tænkte straks, at det der World Show 

– DET kunne jeg godt tænke mig at gå 

steward til, for det måtte da være den 

største oplevelse som steward.

Godt 2½ år og 24 steward-gerninger se-

nere er det blevet den 26. oktober 2013, 

og startskuddet lyder til World Show 

2013 i Gigantium i Aalborg. Et team på 

25 håndplukkede stewards under ledelse 

af Lars Seifert-Thorsen assisteret af 

Simone Søderberg er samlet – og jeg er 

én af dem! Og det er jeg stolt af! 

Bekræftelsen på, at jeg var ”udtaget til 

holdet” kom ca. 1½ måned før showet 

og den indeholdt en række instruktio-

ner – bl.a., at vi skulle være iført sorte 

bukser og hvid skjorte. På showet ville vi 

blive udstyret med ”jakke og matchende 

butterfly”, som vi skulle bære på udstil-

lingen i stedet for de sædvanlige hvide 

kitler, grønne T-shirts eller hvad man nu 

ellers plejer at have på som steward, så 

der var lagt op til, at det skulle være et 

show med stil!

Det hårde benarbejde

På showet er klokken blevet 09.15 lørdag 

morgen, og alle stewards er mødt op 

foran den store scene, hvorfra vi samlet 

går til stewardrummet til en sidste 

briefing. Da vi kommer ud i rummet, 

ligger jakkerne klar på bænken til højre 

i lokalet. De ligger fint sorteret i stør-

relsesorden, men gud hvor de dog ligner 

kitler. Nej! Det ER kitler!! Et eller andet er 

gået galt i kommunikationen med den 

sponsor, som skulle stå for jakkerne, og 

der er i stedet blevet leveret kitler og 

det ser chefstewarden først nu, da de er 

blevet leveret direkte til hallen.

Mens vi tog kitler og butterflies på 

fortsatte briefingen, hvor vi hver især 

fik tildelt en dommer. Jeg skulle have 

fornøjelsen af Hannah Jensen, som jeg 

At være Steward 
på World Show
Ikke nok med, at Flemming Vorbeck 
designede det smukke World Show 2013 
logo; han fungerede også som Steward. 
Læs hans beretning om weekenden her.

Tekst: Flemming Vorbeck 
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Et team på 25 
håndplukkede 

stewards  
– og jeg er én  

af dem!

ikke havde prøvet at gå hos før og jeg er 

altid lidt spændt, når jeg skal gå hos en 

ny dommer, for det er jo før set, at dom-

mere og stewards bare ikke fungerer 

sammen, og så kan det 

altså godt blive en lang 

dag.

Efter briefingen går vi 

alle sammen ud i hallen 

igen. Jeg skal selv være 

i den store hal, så jeg 

styrer direkte op til 

dommerområdet til 

venstre for scenen, så jeg kan få styr på, 

hvor min dommer skal være. Efter lidt 

søgen finder jeg endelig Hannah Jensens 

dommerring, og jeg begynder at gøre 

klar – pakke aftørringspapir ud, gøre 

bure rene, og gå listerne med katte igen-

nem, så jeg kan danne mig et overblik 

over, hvor mange BIV’er, der er til, og 

hvordan de er fordelt. 

Denne øvelse er også 

med til at give mig et 

overblik over, i hvilken 

rækkefølge det under-

vejs bedst kan svare sig 

at tage kattene. Det kan 

godt være lidt af et pus-

lespil at få kabalen til at 

gå op, hvis man f.eks. har mange hanner, 

som skal op lige efter hinanden, eller hvis 

mange katte skal deltage i konkurrence 

om BIV, og derfor kan jeg godt finde 

på at bytte lidt rundt undervejs, så jeg 

hele tiden har så mange bure bag mig at 

arbejde med som muligt. Hvis der sid-

der for mange katte og fylder, som blot 

venter på BIV, kan der hurtigt opstå en 

flaskehals, hvor der kun er plads til 1 eller 

2 ”nye” katte ad gangen, og så begynder 

det at være svært hele tiden at være et 

skridt foran.

Som steward kan man altså være med til 

at mindske denne risiko ved hele tiden at 

tænke lidt fremad og have plads i burene 

til kattene i god tid før bedømmelse. Det 

giver mere ro hos dommeren, og samti-

dig giver det også stewarden selv bedre 

tid til at lede efter katte, der endnu ikke 

måtte være dukket op, da dommeren 

Præsentation på scenen før showets begyndelse. Foto: Hanne Lindvig
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som regel blot kan springe en kat over i 

bedømmelsen og tage en af dem, som 

allerede sidder og venter.

Mens jeg er i gang med forberedelserne 

i dommerringen, er den første håndfuld 

udstillere allerede forbi for at stille det 

obligatoriske spørgsmål: ”Hvilken ræk-

kefølge tager I kattene i?”, hvortil jeg 

kun kan svare næsten lige så obligato-

risk: ”Det ved jeg ikke endnu, men jeg 

forventer, at vi går frem efter kataloget”. 

Udstillerne forsøger naturligvis også at 

danne sig et overblik over, om de har 

bedømmelser hos forskellige dommere, 

der kolliderer med hinanden, men som 

stewards kan vi dårligt svare på dette, 

før vi har talt med dommeren – specielt 

når vi skal gå hos en dommer, som vi ikke 

kender i forvejen.

Klokken nærmer sig 10 og det er tid til 

at gå op mod området til venstre for 

scenen, hvor stewards og dommere skal 

samles, før de skal sættes sammen to og 

to og præsenteres på scenen foran ud-

stillere og publikum. Der er blevet lavet 

et flot roll-up-banner til hver af dom-

merne med deres navne på, som skal 

stå ved den ring, hvor de skal dømme. 

Unægtelig noget andet end de små A4-

skilte, som plejer at stå bag dem oven på 

burene. 

På scenen er de indledende taler ved at 

være overstået, og det er blevet tid til 

at præsentere dommerne samt deres 

stewards. Dommere og stewards går 

parvis op til den store præsentation, og 

området ved scenen 

bliver mere og mere 

tomt, men Hannah og 

jeg står der stadigvæk. 

Jeg bemærker, at flere 

stewards undlader at 

gå ned ad catwalken 

for at få deres bifald, 

så jeg beslutter mig 

for, at jeg vil give den 

lige lidt ekstra, så vi kan få publikum lidt 

op i gear. Som rosinen i pølseenden går 

jeg derfor ned ad catwalken svingende 

opildnende med armene, mens Bette 

Lind præsenterer mig som steward for 

Hannah Jensen og samtidig får nævnt, at 

jeg også er manden bag logoet for World 

Show. Tusind tak for den lille ekstra 

cadeau, Bette. 

Efter præsentationen går vi mod dom-

merringen, jeg må dog med det samme 

af sted igen for at hente dommermapper 

i sekretariatet og få dem fordelt blandt 

dommerne. Da jeg kommer retur, sørger 

jeg – ganske egoistisk – for, at Hannah 

som den første får sin mappe, så hun kan 

gå i gang med at forberede sit papir-

arbejde, mens jeg fordeler de øvrige 5 

mapper, jeg havde med ned.

Tilbage hos Hannah går jeg igennem 

ABS-listen, som i dagens anledning 

fylder 5-6 A4-sider mod normalt 1 max. 

2 sider! De mange sider til trods har vi 

kun 3 ABS’ede katte, og jeg fornemmer, 

at Hannah allerede nu er urolig for, om vi 

skal nå det hele. Alene i NFO grp. II er der 

tilmeldt 34 katte, og så er der jo lige alle 

de exotics og persere, hun skal dømme 

i kategori I samt en stak ragdolls og 

sibirere i kategori II.

Jeg får sat numre på burene for de første 

katte i kategori I, mens Hannah færdig-

gør sit sidste papirarbejde, så folk så 

småt kan begynde at komme med deres 

katte. Det er her, jeg 

normalt kalder folk op 

i mikrofonen, men ikke 

i dag. World Show er 

et ”silent show”, så jeg 

skal i stedet aflevere en 

seddel med de kata-

lognumre, jeg gerne vil 

se. Jeg skal også anføre 

tidspunkt for, hvornår 

jeg gerne vil se dem. Meget fancy.

Jeg får lavet min liste og går hen til de 

folk, som sidder for enden af burræk-

kerne og taster numre og tidspunkter 

ind på en tablet. Min skræk er stor, da 

jeg ser bunken af sedler foran de stakkels 

piger. ”Det går galt, dette her!”, er min 

første tanke. Der er også kun mødt en 

enkelt kat op, så der er ikke meget at gå 

i gang med. Jeg bliver enig med Hannah 

om, at hun må gå i gang med den kat, 

som trods alt er kommet, og så må jeg 

Lørdagens grundbedømmelserne er i gang. Foto: Hanne Lindvig

 Jeg fornemmer, 
at Hannah  

er urolig for, 
om vi kan nå 

det hele
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gå ud blandt udstillerne og kalde dem op 

manuelt. Det er skidt at komme for langt 

bagud fra start, da det ellers kommer til 

at bide os selv bagi sidst på dagen, og vi 

SKAL være færdige med nomineringer 

senest kl. 19. 

Kattene begynder så småt at dukke op, 

og der kommer et fint flow i bedøm-

melserne. Hannah er kort og præcis i 

sine bedømmelser og utroligt skarp til 

at pege ud, hvad hun godt kan lide, og 

hvad hun godt kunne tænke sig bedre og 

ikke mindst få sat ord på det. Jeg er lidt 

duperet, for sjældent har jeg da oplevet 

en dommer arbejde så effektivt uden at 

udstråle, at hun faktisk har travlt. Jeg er 

på dette tidspunkt ikke i tvivl om, at vi 

helt sikkert nok skal nå det, for Han-

nah holder en konstant skarp linje med 

5-6 minutter pr. kat helt uden slinger i 

valsen.

Et blik bagover fortæller mig, at tingene 

begynder at skride. Fejlen er min egen, 

for jeg har skrevet de tidspunkter på 

sedlerne, som jeg forventede, at kat-

tene skulle på bordet, men det betyder 

bare, at folk kun lige dukker op ”just in 

time”, og der er ikke plads til, at bare én 

eneste glipper. Jeg må lægge taktik-

ken om. Jeg får skrevet en seddel med 

6 numre på, der skal komme NU, og 

så skriver jeg ellers resten af kategori 

I numrene op og sætter dem på med 

5 minutters intervaller. På den måde 

skulle kattene gerne komme, når der 

bliver et bur ledigt til dem og ikke først, 

når de skal på bordet. Taktikken virker! 

Tiden nærmer sig 12.30, hvor vi skal 

til frokost. Pausen er fastsat til at være 

fra 12.30 til 13.30. Hannah mangler 

dog stadig at bedømme nogle katte i 

kategori I, og vi bliver enige om at gøre 

kategori I færdig, før vi går til frokost, 

så vi kan starte på en frisk med kategori 

II bagefter. Nomineringerne vil Hannah 

vente med til allersidst, og det bruger 

jeg en del tid på at 

forklare undrende ud-

stillere, som jo er vant 

til, at nomineringerne 

afslutter den enkelte 

kategori. Men da dette 

er World Show, vil 

Hannah gerne gøre lidt 

ekstra ud af nomine-

ringerne, og derfor vil 

hun gerne gemme dem til sidst, så sådan 

blev det.

Klokken bliver 13, og vi er færdige med 

kategori I. Jeg får gjort burene rene og 

sat numrene på de katte, 

som vi gerne vil se som 

de første i kategori II, på 

burene inden frokost. Jeg 

får også lavet en seddel, 

hvor der står, at vi gerne 

vil se de første 6 katte 

kl. 13.45. Men hvor er 

folkene, der skal lægge 

numrene i systemet, så 

de kan komme op på storskærmen?! De 

er gået til frokost. Jeg kaster et blik op på 

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.

 Hannah holder 
en konstant 

skarp linje med 
5-6 minutter  

pr. kat 
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storskærmen, hvor der bare står ”Lunch 

break”. Nå – så kan det også være lige 

meget, så jeg går til frokost.

Jeg er tilbage fra frokost ca. 13.40, så 

jeg lige kan få gjort klar til, at vi kan gå 

i gang med kategori II. Numrene sidder 

på burene, men der er ikke dukket én 

eneste kat op, og på storskærmen står 

stadig ”Lunch break”, og folkene til at 

taste numre ind er stadig ikke kommet 

retur. Minderne om de panikagtige 

tilstande fra om morgenen passerer 

revy for mine øjne – der er kun én ting at 

gøre. Fat i burnøglen igen og så ellers ud 

og hive fat i udstillerne personligt, så vi 

kan komme i gang.

Vi får startet på kategori II, som jeg 

gerne vil indlede med kastrater i NFO 

grp. II, da der kun er 5 af dem. Så er de 

ligesom af vejen, ligesom vi kan få uddelt 

kastrat-BIV, og Hannah er helt enig. Det 

giver anledning til lidt kaos, fordi der 

begynder at dukke folk med fertile katte 

op, selvom de endnu ikke er kaldt til 

bedømmelse, men udstillerne udviser nu 

fin tålmodighed, og de fleste katte tager 

det også rigtig pænt. 

Flere af de andre stewards har lagt sedler 

på bordet med numre, som skal kaldes 

op, men det tør jeg simpelthen ikke af 

fare for, at min seddel bliver væk. Jeg vil 

gerne aflevere den til en person, så jeg 

er sikker på, at der bliver taget hånd om 

den, og så er jeg på den måde også sik-

ker på, at det ikke er på grund af sløseri 

fra min side, hvis der er katte, som ikke 

dukker op. Endelig kommer folkene 

tilbage fra frokost, og jeg får afleveret en 

seddel med en ordentlig endefuld numre 

på. En del katte bliver kaldt til omgående 

bedømmelse, mens endnu flere får sat 

tider på med 5 minutters intervaller.

Burene bliver langsomt fyldt op igen, og 

bedømmelserne flyder. Der er mange 

fertile katte fordelt på mange forskellige 

klasser, fordi der er så mange tilmeldt i 

farvegruppen, og jeg bliver derfor nødt 

til at sende folk ned igen, selvom de skal 

have deres katte med i konkurrence om 

BIV. Problemet er, som næsten altid, 

hankattene. Jeg sætter ikke voksne han-

katte ved siden af hinanden i burene, og 

det betyder, at jeg maksimalt kan have 3 

hankatte i burene ad gangen, og når der 

samtidig mangler at blive bedømt en del 

hanner, dur det bare ikke at fylde burene 

op med hankatte, der venter på BIV, så 

de må pænt gå ned igen og vente på at 

blive kaldt tilbage lidt senere.

Da vi bliver klar til BIV, laver jeg en seddel 

med de katte, som skal retur til BIV, og 

jeg har helt sikkert set meget forkert ud 

i ansigtet, da jeg fik at vide, at det kunne 

systemet ikke håndtere. Kattene kunne 

kun kaldes to gange - til bedømmelse 

og så igen til nominering. Men altså ikke 

til BIV! Jeg kunne gå på scenen og kalde 

i mikrofonen, som vi ellers have fået 

forbud mod tidligere på dagen. 

Jeg kommer tilbage på min pind og 

forsøger at få dannet mig et overblik, og 

jeg kan se, at flere af kattene, som skal til 

BIV, er begyndt at dukke op. Der mangler 

faktisk kun en enkelt, viser det sig, og 

her får jeg hurtigt fat i ejeren og fortalt, 

at det altså er nu, det sker. Jeg får også 

sendt et par stafetter af sted, som godvil-

ligt tilbød deres hjælp med at gå ned og 

prikke folk på skuldrene, og det skylder 

jeg naturligvis disse folk tak for. 

De sidste katte dukker hurtigt op, og 

Hannah får uddelt BIV til sin bedste 

fertile NFO grp. II, og så går turen ellers 

videre til ungdyrene og killingerne. Jeg 

havde selv en NFO grp. II hankilling til 

bedømmelse hos Hannah, men han blev 

præsenteret af min kone, som Hannah 

 Jeg sætter ikke 
voksne hankatte 

ved siden af 
hinanden i 

burene, og det 
betyder, at jeg 
maksimalt kan 

have 3 hankatte 
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heller ikke kendte på forhånd, så Hannah 

var ikke klar over, at det var min kat. Det 

fortalte jeg hende først, da vi tilfældigt 

mødtes om aftenen før gallamiddagen. 

Til min store glæde får vores killing fra 

vores allerførste kuld en 

fantastisk bedømmelse 

af Hannah, som er helt 

vild med ham og ikke 

mindst hans udtryk. Jeg 

skal virkelig gøre mig 

umage for at skjule min 

glæde. Desværre for 

os var der en lidt ældre 

hankilling, som liiige 

havde lidt ekstra, og 

efter længere tids votering med sig selv 

valgte Hannah at give EX1 til den anden 

killing og EX2 til vores. Lidt ærgerligt, 

når det nu var så tæt på, men set med de 

objektive briller var det nu fortjent nok. 

Hannah sagde, mens hun vaklede mel-

lem de to killinger, at det var de to bed-

ste killinger, hun havde haft på bordet 

den dag, og den anden killing endte da 

også med at blive nomineret helt uden 

problemer. Så tæt på en nominering til 

et World Show med en hjemmelavet kil-

ling fra vores allerførste 

kuld – og så alligevel så 

langt fra.

Dagens bedømmelser 

bliver sluttet af med et 

par ragdolls samt en 

god håndfuld sibirere, 

hvoraf den ene i øvrigt 

senere kunne bryste 

sig af at blive kåret som 

World Winner 2013.  Klokken er blevet 

godt 17, og vi har stadig næsten 2 timer 

tilbage, og mangler nu kun nominerin-

gerne, som vi endda har rigtig god tid til. 

Efter de sidste bedømmelser kalder jeg 

til nominering – først kategori I og siden, 

da disse er afsluttet, kategori II. Her fun-

gerer systemet med at få kaldt kattene 

upåklageligt, og der er vist kun en enkelt 

sydamerikaner, det glipper for, og som 

jeg derfor må ned i hallen for at finde. 

Hannah tager sig god tid til at fortælle 

om samtlige katte til nomineringerne og 

fremhæver deres kvaliteter, mens hun 

også klart og præcist får fortalt, hvorfor 

hun vælger, som hun gør.

Vi får afsluttet nomineringerne og ud-

delt de sidste NOM-kokarder. Kort inden 

jeg kalder til nominering, konstaterer 

jeg dog, at vi kun har fået udleveret 10 

NOM-kokarder, men vi skal altså bruge 

12, så jeg har både Lars Seifert-Thorsen, 

som i første omgang kun finder en 

enkelt, og Jørgen Billing i gang med at 

støve ekstra kokarder op. Til sidst kom-

mer de dog begge styrtende med en, 

og så var jeg dækket ind, så alle ejerne af 

de nominerede katte kunne få en af de 

Så tæt på en 
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eftertragtede kokarder, som jeg i øvrigt 

synes er enormt flotte!

Jeg går i gang med at rydde op efter 

dagens strabadser, og vi takker af for i 

dag. Hannah udtrykker stor tilfredshed 

med min assistance, hvilket jeg naturlig-

vis er rigtig glad for. Hun har tydeligvis 

ikke mærket den begyndende panik, 

der var ved at opstå inde i mit hoved på 

et tidspunkt. Hun lover, at jeg vil få mit 

stewardcertifikat dagen efter.

Det store show

Kl. 09.30 mødes alle stewards foran sce-

nen til briefing forud for sceneshowet. 

Der er specielt to ting, der skiller sig 

ud fra et normalt sceneshow. For det 

første får vi hver især, lige inden vi går 

på scenen, at vide, hvilket podium vores 

kat skal stå på. Dette er MEGET VIGTIGT, 

fordi det hænger sammen med lyssæt-

ningen på scenen, hvor det er planen, at 

der starter med at være spotlight på alle 

katte, og så slukkes lysene ét efter ét for 

til sidst kun at være tændt på den kat, 

der bliver World Winner. Desuden får vi 

også at vide, at vi ikke skal løfte kattene 

op, når dommerne er færdige med at 

kigge på kattene. Dette er fordi kattene 

i forvejen bliver udsat for nok, når så 

mange dommere skal have fat i dem, så 

vi skal have fokus på at gøre oplevelsen 

på scenen så behagelig for kattene som 

muligt. Desuden vil hele idéen med spot-

lightet forsvinde, hvis vi løfter kattene 

ud af rampelyset. I stedet for at løfte kat-

tene op, skal vi række en arm i vejret, når 

den kat, vi står med, bliver nævnt.

Jeg ved, at der efterfølgende har været 

en del kritik fra udstillere af, at kattene 

ikke blev præsenteret ordentligt på 

scenen, og jeg fik også selv en bredside 

og blev beskyldt for at være bange for 

kattene. Intet kunne være mere for-

kert – vi havde fået nogle instrukser, 

som skulle følges, og desuden havde 

Lars Seifert-Thorsen fået sammensat et 

meget rutineret felt af stewards, som er 

vant til at håndtere alle typer af katte, og 

jeg så ingen, der faldt igennem denne 

dag. Tværtimod så jeg et par stewards, 

som handlede snarrådigt og kompetent, 

da et par katte forsøgte at stikke af fra 

sceneshowet.

Klokken er blevet godt 10, og alle 

stewards er samlet i nomineringsringen, 

som til dagens anledning kun har én 

indgang foruden udgangen til scenen 

gennem dommerområdet, som er spær-

ret af for udstillerne. Det er så meningen, 

at udstillerne skal komme med kattene 

til indgangen, hvor kattene krydses af 

på en liste, hvorefter stewards tager 

kattene og placerer dem i deres bure. En 

rigtig smart idé, som var med til at sikre, 

at ingen behøvede at rende rundt i nomi-

neringsringen og tjekke, om alle kattene 

var kommet – det var blot at tjekke på 

listen ved indgangen til nomineringsrin-

gen.

Nomineringslisterne for alle 4 kategorier 

samt huskattene ligger klar i nomi-

neringsringen, så vi kan skrive vores 

navn på ud for de katte, vi skal gå med. 

Tanken er, at vi som udgangspunkt skal 

gå med de katte, der er nomineret af 

den dommer, vi har gået steward for om 

lørdagen. Dog må vi – naturligvis – ikke 

gå med egne katte på scenen, ligesom 

vi heller ikke må gå med en anden kat i 

samme panel, som vi selv har en kat i. Til 

gengæld må vi gerne tage mod ønsker, 

og hvis dette kolliderer med at tage 

”vores dommers” katte, findes der blot 

en anden steward til disse. Det er altid 

et puslespil at få denne kabale til at gå 

op, fordi showet helst skal flyde. Under 

briefingen får vi dog at vide, at vi ikke 

skal køre BIS/BOX, hvilket gør det noget 

nemmere, og bortset fra kategori II, hvor 

der ganske enkelt var for få stewards 

til, at vi kunne have to hele hold (25 

stewards og op til 18 katte på scenen ad 

gangen), ville det kunne lade sig gøre at 

få dette til at køre ganske fornuftigt.

Kategori III

I nomineringsringen er vi godt i gang 

med at sætte de nominerede kategori 

III katte i burene, og da jeg er på vej ned 

til buret med en burmeser, bliver jeg 

forstyrret af en udstiller, hvis kat jeg har 

lovet at tage på scenen, og vupti – så 

er nummeret på den kat, jeg står med 

i favnen væk fra min hukommelse. Da 

jeg kun har fået et nummer, aner jeg 

reelt ikke, hvad jeg står med i hænderne, 

bortset fra, at jeg ved at bedømme kat-

tens ydre kan se, at det er en voksen kat, 

som ikke er en fertil han. En medsteward 

får hurtigt identificeret katten som cho-

kolade, men hvad er farvekoden nu lige 

for chokolade? Det er ikke en godkendt 

farve hos norske skovkatte, som jeg jo 

selv opdrætter, og jeg kan ikke lige ryste 

farvekoden for chokolade ud af ærmet. 

Det er ”c” skynder medstewarden sig at 

sige, men der er ingen BUR c på listen 

over nominerede katte! Heldigvis over-

hører en anden steward samtalen og kan 

oplyse, at den korrekte farvekode altså er 

BUR b, hvorpå det lykkedes at finde det 

korrekte bur til katten.

Et par stewards, 
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Rækkefølgen til det store sceneshow bli-

ver III, IV, huskatte, I, II. Jeg har modtaget 

en del ønsker på kategori II katte samt 

på en enkelt huskat, men jeg kommer nu 

alligevel på scenen under de første kate-

gorier også, da jeg får tildelt katte, som 

ingen andre har skrevet sig på. Burene er 

ved at være fyldt op med alle de nomine-

rede kategori III katte, og vi gør klar til at 

starte med de fertile hanner. Udstillerne 

er samlet forventningsfuldt foran scenen 

og er, som traditionen byder, klædt ud i 

deres nationalfarver. 

Jeg er selv blevet tildelt en fertil hankat i 

kategori III – en skøn Cornish Rex dreng 

(IC S*Axiom’s Red Bill, CRX d 09), som 

tager det at stå på podiet i stiv pote. 

Bedst som vi står klar til at gå på scenen 

med hannerne, BRAGER musikken ud 

af højttalerne i hallen! Det viste sig dog 

senere, at den vanvittigt høje musik 

skyldtes et kommunikationsbrist mel-

lem det tekniske udstyr ved scenen og i 

teknikrummet, og der skulle gå et stykke 

tid, før dette kom på plads. 

På scenen er dommerne blevet færdige 

med at votere, og Bette Lind begynder 

at nævne kattene én efter én fra en ende 

af startende med dem, som ikke har 

fået nogen stemmer. Efterhånden som 

kattene bliver nævnt, bliver spotlightet 

på dem slukket. Den kat, jeg selv står 

med, er blandt dem, som ikke får nogen 

stemmer. Bette nævner podienummeret 

på kattene, men publikum kan ikke se 

podienumrene, så det giver anledning til 

lidt forvirring. Det bliver heller ikke bedre 

af, at der bliver kludret lidt med lysene, 

og der går ikke lang tid, før taktikken på 

scenen lægges lidt om.

Jeg har fået afleveret min første kat på 

scenen til sin ejer og trasker tilbage til 

nomineringsringen, hvor jeg venter på 

at kunne bære den næste kat, jeg har 

fået tildelt, op på scenen. Der er en god 

stemning i nomineringsringen, ligesom 

jeg gerne bruger tiden på at skabe mig 

et overblik over placeringen af de katte, 

jeg ved, jeg skal have på scenen, så jeg 

kan være klar i god tid. Når det er muligt, 

stiller jeg mig altid hen til katten et 

stykke tid før, jeg skal på scenen, for at 

vi lige kan nå at bliver ”venner”, inden 

katten skal ud af buret. Det er ikke alle 

katte, der gider være venner, men så er 

man også forberedt på det. Katten får 

dog lov at snuse lidt til mig, og er den i 

humør til det, kan vi også godt nusse lidt 

dog med respekt for, at kattene er sat 

op til show, og ejerne naturligvis ikke er 

interesserede i, at man nusser pelsen i 

stykker på dem. 

Den næste kat, jeg skal have med mig 

på scenen, er en hankastrat. En lækker 

bengal (S*Leopardettes Xtreme Ad-

dition, BEN n 22), som trods sin rutine i 

udstillinger virker noget trykket, så min 

fornemste opgave bliver her at sørge for, 

at katten finder en tryg base hos mig, 

hvilket da også lykkes fint. Heller ingen 

stemmer til ”min” kat denne gang, men 

til gengæld får Tine Jensens smukke 

somali, Carlos, hele 9 stemmer og bliver 

den første danske FIFe World Winner 

2013, og herfra skal der naturligvis også 

lyde et stort tillykke til Tine!

Næste gang jeg skal på scenen er til kate-

gori III ungdyr 6-10. Jeg har fået tildelt en 

lille brun burmeser (UA*Oktarin Kenya, 

BUR n), som oven i købet er en lille char-

metrold, der gerne både vil snakke og 

lege. Dommerne kredser rigtig meget 

om ”min” kat, mens roserne flyder ud 

af deres munde. Da Susanne Wehnert, 

som i dagens anledning er klædt og ikke 

mindst sminket ud som snedronningen, 

går forbi mig efter at have været oppe 

for at aflevere dommernes stemmer 

til Bette Lind, hvisker hun til mig, at nu 
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kan jeg godt gøre mig klar, og øjeblik-

ket efter afslører Bette Lind da også, at 

”min” lille brune burmeser har fået hele 

9 af dommerstemmerne og dermed 

bliver FIFe World Winner 2013 i kategori 

III ungdyr. Det var en ganske speciel 

oplevelse at præsentere min første 

World Winner på scenen, og det var også 

en meget glad ukrainsk ejer, som jeg 

afleverede katten og sagde tillykke til på 

vej tilbage til nomineringsringen.

Kategori IV

Kategori IV er næsten altid hurtigt 

overstået, og til sammenligning med 

de øvrige paneler bliver det heller ingen 

undtagelse på World Show 2013. Godt 

en halv time tager det, og med kun 4 

katte på scenen ad gangen, er vi rigeligt 

med stewards. Jeg skal tage mig af en 

sød og nysgerrig orientalsk korthår 

(Moonspell Catmania*PL, OSH c 22), 

som gør sit for at charmere dommerne 

på scenen, men det er desværre ikke 

nok. Han får en enkelt stemme, mens de 

øvrige 3 stemmer går til en flot choko-

lade orientalsk korthår. 

Huskatte

Næste tur på scenen for mig bliver 

en, som jeg blev booket til allerede på 

JYRAKs udstilling i Nr. Aaby i juni måned! 

Sonja Aurbo Nielsen, som er ejer af 

Miss Bilka, der har gået sejrsgang på de 

danske udstillinger gennem mange år, 

kom til mig og spurgte, 

om jeg ville tage Miss 

Bilka på scenen til World 

Show, hvis hun skulle 

ske at blive nomineret. 

Selvfølgelig ville jeg det, 

og så blev jeg ellers in-

strueret i, hvordan Miss 

Bilka helst vil sidde på 

rumpen i ens hånd med 

benene strittende ud 

over, når hun skulle præsenteres, så det 

blev lige prøvet af med det samme.

Det er tid for huskattehunnerne at gå på 

scenen, og Miss Bilka, som har nået en 

alder af 8 år, sidder solidt plantet på rum-

pen i min venstre hånd, mens jeg holder 

hendes forben med min højre. Miss Bilka 

virkede også til at befinde sig godt, så 

af sted det gik! På scenen går Sebastian 

Pruchniak, som har bedømt kattene 

dagen før, rundt og kigger grundigt på 

de 4 nominerede hunkatte og placerer 

dem fra nr. 4 til nr. 1. Til sidst er der kun 

Miss Bilka og en enkelt konkurrent til-

bage, og øjeblikket efter bliver Miss Bilka 

kåret som FIFe World Winner 2013 – den 

eneste titel, hun manglede, da hun for 

længst er blevet DSM.

Det var en glad ejer, der gik mig og 

katten i møde, og jeg fik en kæmpe 

krammer af Sonja, der lignede en, der 

havde svært ved at holde tårerne tilbage. 

Endnu engang et stort tillykke til Sonja 

og Miss Bilka!

Kategori I

Det er blevet tid til at holde frokostpau-

se, inden showet sluttes af med kategori 

I og II, så det arbejdende folk lige kan få 

tanket depoterne op. Da vi efterfølgende 

er ved at gøre klar til kategori I kommer 

den brasilianske ejer af en perser, som 

Hannah Jensen har nomineret, med sin 

kat. Jeg tager imod katten ved indgan-

gen til nomineringsrin-

gen, og jeg ved allerede 

på dette tidspunkt, at 

jeg skal præsentere 

katten på scenen. Ejeren 

gør mig opmærksom 

på, at katten meget 

gerne vil stille sig op af 

folk, men at jeg ikke må 

lade ham gøre det, for 

så vil han hage sig fast i 

min skulder og ikke være til at få fri igen. 

Fin information lige at have med.

Kategori I hankatte går i gang, og jeg 

står parat med harlekin-perseren fra 

Brasilien (NW, SC BR* Ghattas Blackjack, 

DVM, PER n 02 62). Han forsøger et par 

gange at vende sig rundt for at komme 

op på mine skuldre, men nu var jeg jo 

På scenen med WW’13 Miss Bilka DSM. Foto: Rafal Lewandowski
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blevet advaret, så det lykkedes fint at få 

holdt ham ”i skak” uden at skulle kæmpe 

med ham. Det bliver kun til en enkelt 

stemme fra Luigi Comorio til min nye 

brasilianske ven, mens en i forvejen højt 

præmieret sort perser tager alle de reste-

rende 4 stemmer.

Næste gang jeg går på scenen bliver det 

med en dansk kat i hænderne, nær-

mere betegnet Vibekka 

Jensens hunkastrat, en 

blå tortie sølv exotic (IC 

Amalia’s Melissa, EXO gs 

22 62), som er en skøn 

kat at præsentere. Melis-

sa får en enkelt stemme 

af Hannah Jensen, som 

også havde nomineret 

hende, men de 4 øvrige stemmer går til 

en anden exotic, som ”kun” er kåret til 

Scandinavian Winner 7 gange i forvejen 

og World Winner 3 gange før. Så jeg 

syntes faktisk, det var flot af Melissa trods 

alt at trække en stemme!

Kategori II

Til sceneshowet i kategori II havde jeg 

indtil flere ønsker på listen. 1 x fertil 

han, 2 x fertil hun, 1 x hunkastrat og 

1 x ungdyr. Vi havde godt nok fået at 

vide, at vi godt måtte tage flere katte i 

træk, men jeg turde ganske enkelt ikke 

starte med en fertil han og en fertil hun 

efter hinanden, da jeg havde set, hvilket 

tempo de sidste to paneler var kørt med. 

Det første ønske, jeg modtog på dagen, 

var på en fertil hunkat, en hellig birma, 

og derfor valgte jeg at give hende første 

prioritet efter først-til-mølle-princippet. 

Alle nominerede katte er vindere i min 

verden, og jeg vælger ikke kat efter, 

hvem jeg tror, der har chance for at vinde 

på scenen, og ønsker behandler jeg i den 

rækkefølge, de kommer ind. Set i bak-

spejlet kunne jeg også godt have nået 

den fertile hankat, fordi mange stewards 

jo var nødt til at gå flere gange efter 

hinanden, så undskyld endnu engang til 

Betina og Dan for at jeg ikke tog smukke 

Donovan på scenen.

Det længe ventede sceneshow i kategori 

II starter for mig derfor med en smuk 

hellig birma hunkat (DK Aluksus’ Britney 

Spears, SBI b) ejet af Helene Jørgensen. 

Selvom Britney er en smuk kat, der tager 

al balladen med knusende ro, ER det et 

barsk panel, og trods 

18 dommere bliver 

stemmerne bidt over 

i næsten to lige store 

halvdele med en lille 

overvægt til en tortie 

maine coon, der slår 

den nykårede Scandi-

navian Winner og 3 x 

World Winner Alma Snowflake.

Tilbage i nomineringsringen opstår der 

lidt panik. Jeg har afstået fra at tage en 

hankastrat, fordi jeg har et ønske på 

en hunkastrat, og pludselig opstår der 

panik, fordi der er en hankastrat, som 

ikke er på scenen. Lars Seifert-Thorsen 

havde åbenbart skrevet mig på til at tage 

denne kat, mens jeg stod på scenen men 

glemt at fortælle mig det, da jeg kom 

tilbage i nomineringsringen, men nu 

var en anden steward rendt af sted med 

katten. 

Jeg går i stedet hen til buret med den 

næste kat, som jeg skal præsentere på 

scenen. Det er en scenevant kat, som 

jeg har båret i panelet flere gange før, så 

vi kender hinanden. Eller – jeg kender i 

hvert fald hende, for hun ligner ikke en, 

der synes at kunne huske mig. Men det 

gør ikke så meget, for denne smukke 

norske skovkat (NW SC/SP DK Rakías 

Frida, DVM, DSM, NFO n 02 21), som 

i øvrigt er ejet af Jørgen og Mariann 

Seemann, har prøvet dette så mange 

gange før, at det er ren rutine for hende. 

Tilbage i   
nomi nerings-
ringen opstår 
der lidt panik
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Frida bliver ikke World Winner, men hun 

får da en enkelt stemme fra Kristiina 

Rautio, mens 13 af de 18 dommere 

stemmer på en smuk tortie sibirer, der 

dermed bliver kåret som World Winner 

for anden gang, idet den også vandt i 

Zagreb i 2012.

To katte tilbage, og så er der fyraften. 

Min ryg er begyndt at drille mig. Den 

næstsidste kat, jeg skal præsentere på 

scenen er endnu en norsk skovkat (DK 

Twikke’s Ariel, NFO f 23), et ungdyr 6-10 

og igen et ønske fra ejeren, Trine Winkel. 

Ariel er en skøn kat og slet ikke som 

tortier ofte har ry for at være. Ariel får 

ingen stemmer på scenen, men 6 stem-

mer går til den eneste norske skovkat, 

som bliver World Winner i 2013, nemlig 

S*Myselisia’s White Cloud, NFO n 03 22, 

så herfra skal der da også lyde et stort 

tillykke til Cecilia og Thomas Gylling fra 

Sverige, som altså blev de eneste til at 

holde fanen højt for de norske skovkatte 

i år.

Rosinen i pølseenden bliver for mit 

vedkommende en killing 3-6, en sort van 

norsk skovkat (SE*Jacama’s Front Page 

News, NFO n 01 62). Katten var også på 

bordet hos Hannah Jensen om lørdagen 

og var den killing, som efter nogen 

betænkningstid hos Hannah Jensen slog 

vores egen hankilling i kampen om at 

blive EX1.

Jeg havde selv taget imod killingen ved 

indgangen til nomineringsringen og sat 

ham ned i sit bur, og der var han glad og 

tilfreds, men da jeg tager ham ud for at 

bære ham på scenen, hvæser og sprut-

ter han, som jeg kun har hørt voksne, 

virkelig sure katte gøre det. Jeg kommer 

på scenen og får placeret ham på podiet, 

og han bliver ved med at være vred, og 

det er som om, at det bliver værre og 

værre efter hver dommer, der har haft 

fat i ham, og han virker virkelig ikke som 

en kat, der har lyst til at være der.

Katten forsøger flere gange at bide ud 

efter mine hænder, og til sidst lykkes 

det da også for ham at få tildelt mig en 

blødende rift på min venstre håndryg. 

Pia Børgesen spørger, om hun skal finde 

en transportkasse til katten, men jeg 

vurderer, at jeg fortsat har situationen 

under kontrol, og det ser aldrig godt ud, 

når en kat skal tvangsfjernes fra panelet. 

Efter at dommerne har forladt scenen 

er det også som om, han er faldet lidt 

til ro igen, men efter at have været rolig 

et stykke tid, begynder katten igen at 

bide ud efter mig, og jeg beder Pia gøre 

en transportkasse klar, så jeg kan sætte 

ham derind, hvis situationen skulle eska-

lere. Hannah Jensen overværer optrin-

net og beder mig til sidst sætte katten i 

transportkassen. En lidt trist afslutning 

på World Show for alle involverede 

parter, men det var det rigtige at gøre i 

situationen.

Et par dage efter hjemkosten fra World 

Show kontakter ejeren af katten mig 

for at høre min version af, hvad der er 

foregået, for hun har hørt alle mulige 

historier fra folk, som har overværet 

optrinnet. Bl.a. har nogen observeret, 

at jeg har håndteret kattene dårligt og 

være decideret bange for dem. Tak for 

kaffe, siger jeg bare! Men hun får min 

version, og jeg får så også at vide, at da 

hun bar katten ned fra scenen til sit bur, 

krampede han sig nærmest sammen, 

og med det samme han kom ind i buret, 

styrtede han på bakken og leverede den 

største pølle i mands minde. Den stak-

kels fyr havde altså haft ondt i maven 

hele vejen, og jeg stod naturligvis i vejen 

for, at han kunne komme til at gøre det, 

han trængte allermest til.

Showet slutter med, at alle stewards bli-

En lidt trist 
afslutning på 

World Show for 
alle involverede 

parter, men 
det var det 

rigtige at gøre i 
situationen
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ver kaldt på scenen til publikums hyldest, 

som i min optik var velfortjent. Samtlige 

stewards gjorde et fortrinligt stykke 

arbejde både lørdag og søndag. Som det 

allersidste går vi ned fra scenen, hvor vi 

hver får udleveret en kuvert med vores 

stewardhonorar. 

Famous last words

Jeg vil lige slutte af med at ønske Lonny 

Sanderson med Bailey (huskat, han) og 

Annika og Jørgen Billing med DK Star 

War’s Twilight (EXO f, killing 3-6) et stort 

tillykke med deres titler som FIFe World 

Winners 2013.

For mig personligt var det en kæmpe 

oplevelse at være en del af et World 

Show. Jo, der var forskellige problemer 

undervejs specielt af teknisk karakter, 

men vi må ikke glemme, at det er et 

kæmpemæssigt arbejde at stable et så 

stort show på benene, og det er nær-

mest uundgåeligt, at der er ting, som 

ikke fungerer, som det var planlagt fra 

starten. Der er lagt tusindvis af timers 

frivilligt arbejde i World Show 2013, og 

samlet set gik det hele rigtig fint, og 

var det ikke for alle de frivillige hænder, 

havde jeg aldrig fået denne oplevelse. Så 

tak alle sammen for at gøre det muligt 

for mig at få denne storartede oplevelse.

Jeg vil også gerne sende en personlig 

tak til Hannah Jensen, som jeg havde et 

fortrinligt samarbejde med om lørdagen. 

Det er altid skønt at arbejde sammen 

med en dommer, som lader stewar-

den styre alt det praktiske og selv blot 

koncentrerer sig om at bedømme katte. 

Hannah var også meget glad for sam-

arbejdet, og jeg tror ikke, jeg har andre 

stewardcertifikater, hvor jeg bliver kaldt 

både en helt og en stjerne. Med sådan 

en oplevelse kan man da kun få lyst til at 

fortsætte som steward.

Flere ejere har efterfølgende henvendt 

sig til mig og sagt tak for den måde, jeg 

håndterede deres katte på. For mig er 

det den største selvfølge at forsøge at 

give kattene så god en oplevelse som 

muligt, men det varmer nu alligevel, når 

mit arbejde bliver påskønnet, og ligesom 

hos dommerne er det den slags, der gi-

ver mig lyst til at fortsætte med steward-

gerningen. Så næste gang vi ses bliver 

det nok ikke på en stor verdensudstilling, 

men mindre kan vel også gøre det?

Et roligt øjeblik med SE*Jacama’s Front Page News, NFO n 01 62. Foto: Virginie Jost.
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Indhegningen 
ville blive på  

ca. 4.000 m2 og 
kattene kunne 
gå ud og ind 

som de havde 
lyst til

Da vi er de ”lykkelige ejere” af 10 bir-

maer, skulle der naturligvis også tages 

hensyn til dem. Vi har haft katte i mange 

år. Vores mål har altid været, at kattene 

skulle leve så frit som muligt, men stadig 

i sikkerhed bag hegn.

Dette projekt skulle vise sig at blive det 

største, vi nogensinde var gået i gang 

med. For vi syntes, at 

kattene skulle have ad-

gang til både skovhave 

og skoven med alle de 

høje træer. Indhegnin-

gen ville blive på ca. 

4.000 m2 og kattene 

kunne så gå ud og ind, 

som de havde lyst til. 

Men det kunne vi andre 

også, vi kunne åbne 

både døre og vinduer 

ud mod baghaven. Det 

ville give en frihed uden lige.

Vi gik i gang med at bore 119 huller og 

sætte stolper i. Der blev brugt 250 m 

hønsenet. Øverst blev der på skrå sat 

50 cm hønsenet. Til sidst blev arbejdet 

afsluttet med et bræt forneden.

Det var et kæmpearbejde, men alle 

kattene sad i vinduerne og fulgte slagets 

gang. Og selvom det var hårdt arbejde, 

så fortsatte vi, for vi vidste, at kattene 

kun ventede på at komme ud.

Der blev også anlagt en skov/naturhave. 

Og da vores katte er birmaer, ja så hed-

der haven naturligvis Birmahaven. 

I dag er der kommet en 

fantastisk skovhave ud 

af det til glæde for både 

kattene og os.

Det er vidunderligt at 

se sine skønne katte 

derude i trygge om-

givelser, men alligevel 

lever de vildt. De har 

små huse derude i 

skoven, hvor de spiser 

om dagen, for ingen har tid til at komme 

ind. Der er store vandfade rundt omkring 

med frisk vand. Her drikker de af lyst, for 

at drikke ude er bedst. Der er sandkasser 

rundt omkring, som fungerer som katte-

toiletter. De bliver renset for pølser hver 

morgen, resten sørger regnen for. 

Tekst og foto 

af Anna-Lise Hougård

Birmahaven
Vores Birmahave-projekt startede med, at 
vi købte en naturgrund på 10.000 m2, der 
var omgivet af skov. Her skulle vores hus 
bygges og en skovhave anlægges.
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Om morgenen, når dørene bliver slået 

op til den store verden, styrter alle 10 

katte ud i skoven. Det er det skønne-

ste syn at se sine ”gazeller” i fuld fart 

strække de små kroppe helt ud. Man 

glædes så meget over, 

at det er muligt at give 

dem så dejligt et liv.

I løbet af dagen klatrer 

de i de højeste træer. 

De prøver at fange 

egern, som lever i sko-

vens trætoppe. Tit må 

der en kæmpestige til 

for at få dem ned igen, men de bliver 

dygtigere til at klatre med alderen. Vores 

mindste birma-pige, Nella, er den værste 

til at klatre helt op i de største træer. Vi 

tror hun har lidt abe-gener.

At fange mus er også en skøn beskæfti-

gelse. Men frøer er heller ikke værst, dem 

kan man gå tur med i timevis. Og lige så 

snart man klapper dem lidt bagi, hopper 

de lystigt af sted. Smage på dem skal 

man dog ikke, det lærer de hurtigt. Men 

så kan man jo prøve at fange fugle og 

sommerfugle i stedet 

og insekter er dejligt 

sprøde at tygge på.

Det er også sket, at de 

har taget en levende 

muldvarp ind gennem 

kattelemmen, ja sågar 

en flagermus, der også 

var sprællevende.

Om sommeren stiller vi telte op, gerne 

5-6 stykker. Så får kattene vattæpper ind 

i teltene. De elsker at campere og sove 

til middag i alle tæpperne og den lille 

Nella-pige elsker at kravle rundt ovenpå 

teltene, men hun er jo også en halv abe.

Man glædes så 
meget over, at 
det er muligt 

at give dem så 
dejligt et liv
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Man skulle tro, at kattene blev beskidte 

af alt dette udendørsliv, men nej. Deres 

pelse bliver så store, luftige og lækre. De 

dufter af frisk luft og skovbund, selvom 

de aldrig bliver vasket af andet end 

regnen.

Mine birmakatte er 5 piger og 5 drenge 

fra 3 – 9 år, og de har alle regnbuens 

farver.

De elsker når der er sne om vinteren og 

deres vinterpelse er store med flotte 

kraver.

Inden det bliver mørkt om aftenen, bliver 

de hentet ind. Og det kan godt tage sin 

tid, for de gemmer sig rundt omkring og 

sidder musestille, for ingen vil ind.

Men resten af aftenen kan de gå ud i den 

lukkede kattegård, hvor de har hver sin 

hylde. Her sidder de så og lytter til alle 

lydene i mørket og det er slet ikke så 

værst.

De elsker når 
der er sne om 

vinteren og 
deres vinterpelse 

er store med 
flotte kraver
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Katte har nu overhalet hunden i at være 

familiens kæledyr nummer et. Der 

er med andre ord blevet flere katte i 

Danmark, og de er populære som aldrig 

før. Vi betragter katte som ligeværdige 

familiemedlemmer, og vi bruger meget 

tid og mange penge på at optimere for-

holdene for vores katte. Det kan derfor 

virke paradoksalt, at så mange katte 

bliver syge, og at en af de mest almin-

delige endokrine lidelser hos katten er 

sukkersyge eller diabetes mellitus. 

Denne artikel vil forklare årsagen til 

sukkersyge hos kat, gå i dybden med 

den optimale fodring og til sidst skitsere 

behandlingsmulighederne for katte med 

sukkersyge. Et vigtigt budskab er, at suk-

kersyge hos kat kan behandles!

Årsagen til sukkersyge hos katte

Type II diabetes er karakteriseret ved en 

nedsat eller ophørt evne til at udskille 

insulin fra bugspytkirtlen efter et glukose 

stimuli, som opstår efter et måltid. Dette 

skyldes dels en defekt i bugspytkirtlens 

insulinproducerende celler; de beta-

producerende celler, og dels en perifer 

insulin resistens.

Bugspytkirtlen: Den manglende evne til 

at producere insulin fra bugspytkirtlen 

skyldes dels, at beta-cellerne i bug-

spytkirtlen kan være defekte og fyldes 

op af et proteinstof kaldet amyloid, og 

dels det faktum, at et kontinuerligt højt 

blodsukker undertrykker betacellernes 

insulinproducerende funktion. Effekten 

af, at bugspytkirtlens celler ikke produ-

cerer insulin er, at glukose ikke trans-

porteres videre ind i kroppens celler, og 

Sukkersyge 
hos katte
Ligesom hos mennesker er Type II 
diabetes den hyppigste form for 
sukkersyge hos kat. Baggrunden for 
dette hænger for både mennesker og 
katte sammen med livsstilsbetingelserne, 
kattens kost, og genetiske faktorer.

Tekst: Christa Hede, dyrlæge, 

Centrum Dyreklinik



47

kroppen kan derfor ikke udnytte glukose 

som energikilde. Der er med andre ord 

en masse tilgængelig sukker i blodet; 

der er bare ikke nogen transportør til at 

få sukkeret videre ind i 

cellerne, hvor det skal 

omdannes til energi. 

Insulinresistens: Det 

konstante høje blod-

sukker øger i begyndel-

sen produktionen og 

frigivelsen af insulin for 

at imødekomme det 

høje blodsukker niveau. 

Men når systemet mættes og kroppen 

ikke længere har brug for den øgede 

tilførte mængde sukker, begynder krop-

pen at nedregulere insulinreceptorerne 

gradvist, og der udvikles det, vi kalder in-

sulinresistens. Konsekvensen af ødelagte 

insulinproducerende celler og insulinre-

sistens bliver, at katten har brug for at få 

tilført insulin for at få glukosen væk fra 

blodet og ind i cellerne. Udover faktorer 

som beskrevet ovenfor, 

er der en række andre 

lidelser, som også 

øger kattens risiko for 

insulinresistens og suk-

kersyge. Det er blandt 

andet fedme, kronisk 

betændelse i bugspyt-

kirtlen og akromegali 

(se senere).

Genetiske faktorer: Det er videnskabeligt 

bevist, at hankatte har halvanden til to 

gange øget risiko for sukkersyge sam-

menlignet med hunkatte. Oftest stiger 

risikoen for sygdommen med alderen. 

Kattene er oftest over 8 år, men med en 

GIC DK Boholdt Celine Dion, EUR. Ejer: Pernille Boholdt og Anja Lund

Et vigtigt 
budskab er, 

at sukkersyge 
hos kat kan 
behandles!



48

gennemsnitsalder på 12 år. Derudover er 

burmeserkatte arveligt disponerede for 

at udvikle sygdommen. 

Livsstilsbetingelserne 

har for katte ændret sig 

meget de sidste 20 år. 

Vi har et langt større 

antal lejlighedskatte 

end tidligere, hvilket 

ofte betyder, at katten 

ikke kommer ud og 

jage, og ikke får brugt 

sig fysisk.

Hvordan kan jeg se om min kat har 

sukkersyge

Det kan være vanskeligt at opdage suk-

kersyge hos katten i de tidlige stadier, 

idet symptomerne kan være lidt diffuse. 

Der kan ofte ses et vægttab trods øget 

appetit, let forstoppelse og irritabilitet 

hos katten og nedsat soignering. Når 

lidelsen bliver mere fremskreden, ses en 

markant øget appetit og vægttab samt 

øget drikkelyst. Hos indekatte ser ejeren, 

at katten vil søge kattebakken oftere 

og tisse større tårer. Når lidelsen efter 

et godt stykke tid virkelig har fat, kan 

katten opleve en svaghed i bagparten, 

kaldet neuropati. Konsekvensen bliver, 

at katten falder ned og går på haserne. I 

modsætning til hund og mennesker ses 

meget sjældent grå stær hos katte.

Hvordan stilles diagnosen 

sukkersyge

Sygdommen diabetes mellitus stilles ved 

en udvidet blodprøve, hvor blandt andet 

niveauet af fructosamin bestemmes. 

Fructosamin viser glukosespejlet i blodet 

over ca.3 uger og er en vigtig parameter i 

diagnosen. Fructose vil nemlig ikke være 

påvirket af den glukosestigning i blodet, 

katten kan udløse ved stress, som når 

den skal undersøges hos dyrlægen. Det 

er samtidig vigtigt at udelukke en række 

andre sygdomme, som også kan give 

kattene den beskrevne insulinresistens 

og medføre vægttab og øget drikkelyst. 

Det er sygdomme 

som nyresygdomme, 

akromegali (forøget 

dannelse af vækst-

hormon), hyperthy-

reoidisme (forøget 

dannelse af stofskif-

tehormon), kræft og 

inflammatorisk lidelse i 

mavetarmsystemet og 

bugspytkirtlen. 

Der laves også altid en urinundersøgelse. 

Denne kan eventuelt opsamles i hjem-

met af ejeren, for at undgå den nævnte 

stress inducerede glukose stigning

Hvordan behandles sukkersyge

Sukkersyge er en sygdom, som kan 

behandles. Idet kattene ofte først 

Miellis Apollo (blå), Audi (Blåtabby), Bellis(Blåtabby). Ejer Dorthe Mikkelsen.

Livsstils-
betingelserne 
har for katte 
ændret sig 
meget de  

sidste 20 år
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præsenteres i klinikken, når sygdommen 

er ret udtalt, er de fleste katte, der får 

diagnosen sukkersyge, insulinafhæn-

gige. Hos katte som diagnosticeres 

tidligt i forløbet, kan en kostændring 

nogle gange være 

tilstrækkelig. Men ofte 

er det en kombination 

af insulininjektioner, 

kostændring og daglig 

tilrettelæggelse af en 

meget kontrolleret 

hverdag, der giver en 

optimal effekt hos kat-

tene. Det er krævende 

for ejeren, og dialog 

med dyrlægen er alt-

afgørende for et godt 

behandlingsforløb.

Hvad skal min kat have at spise

Det er utroligt vigtigt, hvad man fodrer 

sin kat med, specielt når den har fået 

konstateret sukkersyge. Katte er obligate 

carnivorer, hvilket betyder, at de er rene 

kødædere. I naturen vil den naturlige 

sammensætning af et kattemåltid bestå 

af 0-5% kulhydrat, 45-70% protein og 

et moderat fedtindhold på 15-35%.( % i 

tørstof).

 Denne sammensætning ses i f.eks. mus 

og fugle. Flere studier har nu vist, at 

fodring med lav-kulhydratrig diæt viser 

en markant reduktion i insulinbehov 

og et signifikant større antal katte kan 

trappes ud af insulinbehandling. For 

optimal fodring af en sukkersyg kat bør 

et lavt indhold af kulhydrat derfor altid 

tilstræbes. Dette sker på bekostning af 

enten en stigning i fedtindholdet eller et 

øget proteinindhold. 

De fleste diæter øger indholdet af pro-

tein og holder fedtindholdet moderat til 

lavt. Men til trods for dette er de fleste 

tørkostdiæter langt fra optimale for 

katte med sukkersyge. Anderledes for-

holder det sig for mange vådkostdiæter. 

Kulhydratindholdet i vådkost er generelt 

lavere end i tørkost. 

Hvis man fodrer med 

vådkost, bør man 

tilstræbe, at kulhy-

dratindholdet ligger 

på under 10%. Det er 

samtidig vigtigt, at 

vådkosten er af god 

kvalitet og ikke kun 

består af sovs, som kat-

tene oftest kun slikker 

i sig, og på den måde 

ikke opnår tilstrækkelig 

næring og varieret 

kost. For diabeteskat-

tene er der andre tydelige fordele ved 

vådkost. 

Det øgede væskeindtag er godt for 

urinvejene og kan hjælpe sukkersygekat-

tene, der ligesom hos mennesker har 

øget tendens til infektioner i urinvejene. 

Risikoen for dehydrering mindskes og 

ofte er proteinindholdet i vådkost ani-

malsk, hvilket øger den biologiske værdi 

i foderet sammenlignet med planteba-

seret protein. Et ekstra plus er også, at 

kattene som regel elsker vådkost. Hvis 

du sidder med en diabeteskat hjemme, 

er det dog meget vigtigt, at et even-

tuelt foderskift sker i samråd med din 

dyrlæge, da katten ofte indenfor samme 

døgn, som diæten ændres, kan have et 

lavere insulinbehov. 

Dertil kommer også, at katte med føl-

gesygdomme som eksempelvis betæn-

delse i bugspytkirtlen eller nyrelidelser 

kan have brug for anden fodersammen-

sætning. Her er dialogen med dyrlægen 

også vigtig for valget af det rette foder 

til din kat. Nyere studier har vist, at det 

essentielle spor-mineral krom har en 

Ester af Kambyses PER g. Ejer Anni og Aage Dogel

Alnashar’s Black Label, EXO n. Ejer Lis og Hen-
ning Larsen 

Det er utroligt 
vigtigt, hvad 
man fodrer 
sin kat med, 
specielt når 
den har fået 
konstateret 
sukkersyge
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gavnlig effekt på blodglukose koncen-

trationen, idet krom har vist sig at øge 

vævets følsomhed overfor insulin. 

Insulinbehandlingen

Når beslutningen om at behandle din kat 

med insulin er taget, er det næste skridt 

at komme ordentligt fra start. Katte kan 

være rigtigt svære at få stabiliseret, så 

det kræver tålmodighed og ofte skal 

angsten for at injicere insulin og stikke 

forkert overvindes. 

En god øvelse til at lære at stikke kan 

være at rulle et håndklæde sammen, 

trække lidt vand op i en insulinsprøjte 

og få fornemmelsen af at gå igennem 

klædet med kanylen. Første injektion 

til din kat bør altid være sammen med 

din dyrlæge. De fleste ejere af katte 

med sukkersyge lærer det imponerende 

hurtigt og oplever, at katten næsten op-

søger ejeren, når tidspunktet for næste 

injektion nærmer sig. Om de kan mærke, 

at de får det bedre, eller om det er fod-

ringen forbundet med injektionen, der 

lokker, er svært at afgøre, men både kat 

og ejer vænner sig ofte meget hurtigt til 

Jungle Man’s Ferrari, MCO ns 22. Ejet af Pernille Poulsen.
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det. Insulin skal gives to gange dagligt, 

på de samme tidspunkter og helst af 

samme person.

I Danmark er insulin-

præparatet Caninsulin 

det eneste registrerede 

produkt til diabetes 

behandling af katte, 

men nogle gange er 

det nødvendigt for 

dyrlægen at ændre 

produktet til et andet 

insulinpræparat for at 

kattens blodglukose 

kan stabiliseres. Det 

kan være, at et produkt 

som Levemir virker 

bedre. Der er også få 

tilfælde, hvor det at give insulin til en 

sukkersyg kat ikke kan lade sig gøre. I 

disse tilfælde er kosten altafgørende for 

et godt liv til din kat.

Hvordan tjekker jeg min sukkersyge 

kat hjemme

Monitorering er vigtig for at sikre, at 

der bliver givet en korrekt dosis, så 

insulinen kan være effektiv og undgå 

hypoglykæmi, det vi populært kalder 

insulinchok. Blodglukose måles hjemme 

med et glukometer, og katten prikkes 

enten i øret eller i en trædepude. Kattene 

tager det utroligt fint, men det kræver 

lidt øvelse, før det rigtigt fungerer for de 

fleste katteejere. 

Målingerne bruges til at dosisjustere 

insulinen. Urinen kan også bruges til at 

tjekke for glukose, men det er ofte svært 

og resultatet siger ikke så meget. Urin-

stiks er derimod brugbare til at tjekke for 

ketonstoffer. Ketonstoffer dannes, når 

der intet insulin er tilbage, og fedtfor-

brændingen går igang. Hvis ketonstof-

fer måles i urinen på en sukkersyg kat, 

skal dyrlægen konsulteres, også selvom 

katten endnu ikke viser tegn på at være 

dårlig. Heldigvis er ketoacidosis sjælden 

hos katte med diabetes. 

Det er ligeledes vigtigt 

at tjekke kattens vægt 

og holde øje med, hvor 

meget katten drikker. 

Det er altid vigtigt at 

kontrollere vægten på 

katte med sukkersyge 

og stræbe efter at nå 

idealvægt, da over-

vægt er en af årsagerne 

til insulinresistens. 

Sukkersyge katte bør 

vejes hver anden til 

tredje uge.

Livet med en sukkersyg kat

Ved rette behandling og opstart i tide 

kan de fleste katte få styr på deres suk-

kersyge, og nogle kan tages af de daglige 

insulininjektioner. For de katte, som ikke 

kan tages af insulinen, så bedres deres liv 

betydeligt af den rette diæt og god mo-

nitorering. Det kræver dog tålmodighed 

og overskud at få livet til at fungere med 

en sukkersyg kat. Men når det lykkes, 

er det en stor tilfredsstillelse at opleve, 

hvordan kattens liv bedres og hvor godt 

katten kan leve med sin sukkersyge.  

Nyttige links til hjemmesider om 

sukkersyge: 

FDMD, The feline diabetes message 

board: www.felinediabetes.com

Feline Diabetes: www.catinfo.org/feline-

diabetes.htm

Canine and Feline diabetes mellitus: 

www.cat-dog-diabetes.com

Dr. Elizabeth Hodgkins side: www.your-

diabeticcat.com

 Nogle gange er 
det nødvendigt 

for dyrlægen 
at ændre 
produktet 
til et andet 

insulinpræparat 
for at kattens 

blodglukose kan 
stabiliseres
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På FIFes generalforsamling blev det ved-

taget, at National Winner titlen fremover 

kun kan uddeles på baggrund af resulta-

ter opnået i det enkelte land.

Selv om denne regel 

først træder i kraft pr. 

1. januar 2014 vil det 

alligevel betyde, at vi 

vil komme i konflikt 

med den nye regel fra 

1. januar, da National 

Winner titlen tildeles 

nr.1 på Felis Danicas 

Topkatteliste.

Derfor har Felis Danicas Forretningsud-

valg besluttet, at der med øjeblikkelig 

virkning laves ændringer vedrørende 

Felis Danicas Topkatte.

Ændringerne betyder at:

Konkurrenceåret 2013 er ændret, 

således at det følger kalenderåret 2013. 

Dvs. at det løber fra 1. januar til 31. 

december.

Der kan kun indsendes resultater fra 

danske udstillinger.

Antallet af resultater som skal indsendes 

til reduceres til 6 (seks) for fertile og 

kastrater.

Der skal fortsat indsendes 5 (fem) resul-

tater for killing/ungdyr/huskat.

Resultater opnået i 2013 som er brugt 

til 2012-13 konkurrencen kan ”genbru-

ges”. Dvs. at man kan 

indsende resultater fra 

samtlige danske udstil-

linger, inkl. World Show, 

afholdt i 2013.

Det komplette regelsæt 

for Felis Danicas Topkat-

te findes på Felis Danicas 

hjemmeside, hvor det 

også fremgår hvordan 

man gør og til hvem resultaterne sendes. 

Her fremgår det også hvor og hvornår 

præmierne uddeles.

Tillægspoint fremgår af Felis Danicas 

hjemmeside.

Resultaterne skal være indsendt senest 

mandag d. 6. januar 2014.

Felis Danicas 
Topkatte 2013

Konkurrence-
året 2013 er 

ændret, således 
at det følger 
kalenderåret 

2013
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Rigtig mange 
katte har det 
skidt i dagene 

omkring 
nytårsaften

Gråmis ligger på øverste hylde i 

bogreolen. Hun ryster og gisper. Ude 

på vejen hvisler raketter, og pludselig 

kommer der et ordentligt brag fra et 

kanonslag. Det får katten til at springe 

ud af sit skjul, gennem stuen og køkke-

net, videre ind i soveværelset. Selvom 

der er fart på, nærmest kryber den lille 

kat hen over gulvet. I skabet finder hun 

en plads allerbagerst. 

Desværre er Gråmis 

ikke den eneste kat, 

der er utryg og urolig 

nytårsaften og i dagene 

op til. Rigtig mange 

katte har det skidt i den 

periode, fordi de bliver 

utrygge over alle de 

høje lyde og situationer, som de ikke 

kender. Til daglig er Gråmis en super 

velfungerende kat. Hun færdes frit ude, 

og hun har sin faste plads i stuens læne-

stol. Hun kæler med alle, ligger gerne 

på skødet, lige som hun finder sig i, at 

børnene bærer rundt på hende. Hun 

er altid familiens midtpunkt. Nu ligger 

hun desværre inde bagerst i skabet, 

skræmt fra vid og sans. 

Undgå at dine dyr bliver skræmt

Denne situation kunne måske være 

undgået, hvis Gråmis havde været 

bedre forberedt på nytårsaften. Hun 

kunne være trænet i at høre skud og 

larm fra killing af. Det 

kan man træne med 

særlige lyd cd’er, som 

indeholder forskellige 

fyrværkerilyde. Hun 

kunne også være blevet 

forberedt til aftenen 

med en kur af fodertil-

skuddet Zylkène. Det 

er et naturligt produkt, 

der indeholder mælkeprotein. Men 

hvordan kan katten blive rolig af mæl-

keprotein? 

Jo, undersøgelser har vist, at killinger 

og andre spæde dyrebørn bliver rolige 

og afslappede, når de får mælk hos de-

Undgå at din kat 
bliver bange 
nytårsaften
Nytårsaften er ikke altid lige så sjov for 
vores katte, som den er for os. Dog kan 
aftenen gøres langt mere behagelig for 
din kat, hvis du gør en indsats.

Af journalist 

Helle Sydendal
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res mor. Det er ikke kun, fordi de bliver 

mætte. De helt spæde dyr har nemlig 

et enzym i tarmen, der spalter mælke-

proteinet, så det får en beroligende og 

afslappende effekt på dyret. Zylkène 

indeholder netop dette spaltede mæl-

keprotein, som kan give dyrene en 

højere tærskel for, hvornår de føler sig 

utrygge og urolige.

Zylkène kan gives som 

en kur i ugerne før 

og efter nytårsaften, 

hvor der også skydes 

fyrværkeri af. Giv den 

daglige dosis, lige 

når det er ved at blive 

mørkt. På selve nytårs-

aften giver du første 

dosis allerede midt på 

dagen, og derefter hver 

4.-6. time til det hele er overstået.

Du kan ofte forebygge, at katte får nyt-

årsangst. Når skaden er sket, så husk, 

at der kan gøres noget ved det - for 

eksempel med træning, fodertilskud 

samt tilpasning af omgivelserne.

Træn inden næste nytårsaften

Katten kan vænnes til de ting, den ikke 

bryder sig om, men det er vigtigt, at 

det gøres gradvist, dvs. at man arbej-

der med én ting ad gangen. Nytårsfyr-

værkeriet kan trænes med lyd-cd’er. 

Start med at afspille nytårs-knaldene 

lavt, og skru op efterhånden, som 

katten vænner sig til det. Når katten 

har vænnet sig til lydene i realistisk 

styrke, kan du begynde at lære katten 

at forbinde lydene med noget godt, for 

eksempel mad.

Gode råd til nytårsaften

Nytårsaften skal du holde katten inden-

dørs allerede fra formiddagen af. 

Afskærm for fyrværkeriet ved at trække 

gardinerne for eller rulle persiennerne 

ned, når det begynder at blive mørkt i 

de rum, hvor katten opholder sig. 

Husk desuden at tænde for lyset - ikke 

kun i stuen, men i alle de rum katten 

har adgang til.

Sæt let rytmisk musik 

på stereoanlægget for 

at camouflere fyrvær-

kerilydene udefra. Det 

skal helst være musik, 

der normalt bliver spil-

let i hjemmet. Husk, at 

det ikke skal være radio 

eller TV, da der bliver 

transmitteret fyrvær-

keri i løbet af aftenen.

Sørg også for, at katten har et sted med 

fred og ro og et par tæpper, som den 

kan gemme sig i. 

Katte kan godt lide at gemme sig oppe 

i højden. Så placer en kasse eller kurv 

på en reol el. lign. (husk at fastgøre 

den) – eller inde i et skab. Det kan være 

en hjælp, især hvis katten har haft tid til 

at vænne sig til dette nye gemmested. 

Giv første dosis Zylkène allerede midt 

på dagen, og derefter hver 4.-6. time til 

det hele er overstået.

Opfør dig naturligt og afslappet - også 

hvis katten viser tegn på uro. 

Hvis katten vælger at gemme sig, 

skal den have lov til det. At få lov til at 

handle kan være med til at reducere 

den stress, som katten er udsat for.

Katten kan 
vænnes til de 
ting, den ikke 

bryder sig om, 
men det er 

vigtigt, at det 
gøres gradvist
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Til daglig er Gråmis en velfungerende kat. Men når nytårsbragene sætter ind, går hun i panik. Heldigvis kan man gøre noget ved det.
Foto: Shutterstock/Richard Schramm
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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!

CH 

Namyslo’s Conrad 

PER d 02 62 
Født 30.05.2012

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Kalmar 13  CAC
Kalmar 13  CAC
Viby Sj. 13  CAC

CH 

DK Gistebo’s Bianca 

NFO ns 
Født 08.05.2009

Opdr.: Gitte & Steen Jensen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Kalkar-Wissel 10  CAC
Karlovy Vary 13   CAC
Karlovy Vary 13   CAC

IC 

Quickstep Terra Felis 

PER d 
Født 17.06.2011

Opdr.: Michala Tajzichova
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Helsingør 13  CACIB
Helsingør 13  CACIB
Malmø 13  CACIB NOM

GIC 

DK Boholdt Celine Dion 

EUR 
Født 20.01.2012

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt og Anja Lund

Resultater 
Grömitz 13  CAGCIB
Nykøbing F 13  CAGCIB
Nykøbing F 13  CAGCIB
Malmø 13  CAGCIB
Värnamo 13  CAGCIB
Viby S. 13  CAGCIB
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SC 

DK Hyrland’s Edmund 
the Just

RAG a Født 05.04.2009

Opdr.: Jeanett og Martin Hyrland
Ejer: Anne Olsen og Christian 
Bendtsen

Resultater
Prag 12  CACS
Køge 13  CACS
Helsingør 13  CACS NOM
Snejbjerg 13  CACS NOM
Snejbjerg 13  CACS
Szczecin 13  CACS NOM
Szczecin 13  CACS NOM
Dragør 13  CACS BIV
Dragør  CACS BIV

IC 

Peanut vom Rimberg 

BRI a 
Født 08.06.2011

Opdr.: Lisa Söhngen 
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Ålborg 13  CACIB                      
Grömitz 13  CACIB                    
Brædstrup 13  CACIB BIV

GIC 

Namyslo’s Debbie JW 

PER g 03 
Født: 05.03.2011

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Fredericia 13  CAGCIB
Fredericia 13  CAGCIB
Nykøbing F 13  CAGCIB NOM 
Helsingør 13  CAGCIB
Helsingør 13  CAGCIB
Trelleborg 12  CAGCIB NOM BIS
Trelleborg 12  CAGCIB NOM BIS
Fuglebjerg 12  CAGCIB NOM BIS

GIC 

Mercedes Dia Chazan 

SBI a 
Født 28.08.2008

Opdr.: Ketty Rasmussen
Ejer: Leise Holm Nielsen

Resultater
Flensburg 11  CAGCIB NOM BIS
Dragør 12  CAGCIB
Køge 12  CAGCIB
Nørre Aaby 13  CAGCIB NOM
Nørre Aaby 13  CAGCIB
Dragør 13  CAGCIB BIV NOM
Dragør 13  CAGCIB BIV
Vamdrup 13  CAGCIB

IC 

Namyslo’s Puzzle 

PER d 02 
Født 12.09.2010

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Malmø 13  CACIB
Sneglbjerg 13  CACIB
Fredericia 13  CACIB NOM

IC 

Namyslo’s Mona Lisa 

PER f 02 
Født 11.004.2011

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Malmø 13  CACIB
Fredericia 13  CACIB NOM
Køge 13  CACIB
Nærum 12  CAC NOM BIS
Fuglebjerg 12  CAC NOM
Frederiks 12  CAC

JW

Namyslo’s Gustav, JW 

PER a 03 
Født 11.06.2013

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Dragør 13  BIV BIS
Dragør 13  BIS
Vamdrup 13  BIS
Schønberg 13  BIS
Tune 13  BIS

PR 

Badina’s Flora Danica 

ABY p 
Født 11.05.2010

Opdr.: Eva og Per Baden
Ejer: Anne Løhr

Resultater
Vamdrup 13  CAP
Vamdrup 13  CAP
Schønberg 13  CAP NOM
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Charles Spijker, NL - All round  
 Alexey Shchukin, NL - All round  
 Bobby Funk, D - III  
 Aina Hauge, N - I, III  
 Laura Boshoven, NL - III, IV  
 Linda Sviksa, LV - I, II    
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing 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. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 27. december 
2013  kl. 18,00 eller ved opnået halkapaci-
tet! Indtil denne dato kan man frit skifte til-
meldte katte ud. Fra 27. december  kl. 
18,00 hæfter man for betaling af udstillings-
gebyr. 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-

les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Danske 
Bank reg.nr. 5343 og konto nummer 
0243470 - husk tydelig angivelse af indbeta-
ler! Sidste frist for indbetaling er 27. decem-
ber 2013 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse 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 
  
Breed BIS BRI lørdag: 
Forudsætter min. 50 BRI og min. 50 andre 
kat. III katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 
 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 - 9,00; søndag 8,00
- 9,00. Katte der er tilmeldt begge dage 
behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om 
lørdagen Sidste dato for nyvaccination/
revaccination: 27.december 2013.  Vaccina-
tionen må ikke være mere end ét år gam-
mel medmindre andet fremgår krystalklart af 
dyrlægens påtegning på vaccinationsatte-
sten! Er ovennævnte ikke overholdt vil kat-
ten blive afvist ved indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis delta-
gelse for børn op til og med 12 år. Tilmel-
ding i sekretariatet 
senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For 
udstillere lørdag 
7,30 - 18,00; søn-
dag 8,00-18,00; dog 
tidligst ved slut på 
BIS! For publikum er 
der åbent begge 
dage fra 9,00 - 
16,00. 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
11. og 12. januar 2014  
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling * Årets western sjov; præmier til bedste udklædning! 
Lørdag:  Breed BIS for BRI  

CH 

Lyngkattens Diamond 
Jubilee

MCO n 03 22 
Født 30.06.2012

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel 
Henriksen

Resultater
Herning 13  CAC
Brejning 13  CAC BIV BIS
Vamdrup 13  CAC

CH 

Wikis Hello Kitty 

BRI g 
Født 01.06.2010

Opdr.: Winnie Kia Winther
Ejer: Winnie Kia Winther
 
Resultater
Haderslev 13  CAC BIV NOM
Nørre Åby 13  CAC
Vamdrup 13  CAC

Ch

Alacoocios CC Qi 

EXO f 22
Født 21.09.11

Opdr.: Karin Larsen
Ejer: Lene Matthews

IC 

Namyslo’s Bellis 

PER a 03 
Født 06.07.2012

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Brejning 13  CACIB NOM BIS
Kalmar 13  CACIB NOM BIS
Kalmar 13  CACIB NOM BIS
Nr. Åby 13  CAC BIV
Trelleborg 13  CAC NOM BIS
Trelleborg 13  CAC NOM BIS

GIP 

Dushara Tatters and 
Rags

SOM n 
Født 30.03.2007

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

Resultater
Viby Sj. 13  CAGPIB
Nørre Åby 13  CAGPIB
Nørre Åby 13  CAGPIB
Dragør 13  CAGPIB NOM
Dragør 13  CAGPIB NOM
Vamdrup 13  CAGPIB
Tune 13  CAGPIB
Ljungbyhed 13  CAGPIB NOM BIS

SC 

Namyslo’s Duchess 

PER d 03 
Født 25.07.2009

Opdr. & ejer: 
Lone og Jan Namyslo

Resultater
Malmø 13  CACS NOM
Fredericia 13  CACS
Helsingør 13  CACS NOM
Helsingør 13  CACS
Køge 13  CACS NOM
Køge 113  CACS
Szczecin 12  CACS NOM
Szczecin 12  CACS NOM
Frederica 12  CACS

PR 

Catika’s Carlos Cayetano 
Dushara

SOM n 
Født 12.07.2011

Opdr. & ejer: Tine Jensen

Resultater
Nørre Aaby 13  CAP BIV NOM
Vamdrup 13  CAP NOM
Tune 13  CAP BIV BIS



  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Charles Spijker, NL - All round  
 Alexey Shchukin, NL - All round  
 Bobby Funk, D - III  
 Aina Hauge, N - I, III  
 Laura Boshoven, NL - III, IV  
 Linda Sviksa, LV - I, II    
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing 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. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 27. december 
2013  kl. 18,00 eller ved opnået halkapaci-
tet! Indtil denne dato kan man frit skifte til-
meldte katte ud. Fra 27. december  kl. 
18,00 hæfter man for betaling af udstillings-
gebyr. 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-

les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Danske 
Bank reg.nr. 5343 og konto nummer 
0243470 - husk tydelig angivelse af indbeta-
ler! Sidste frist for indbetaling er 27. decem-
ber 2013 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse 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 
  
Breed BIS BRI lørdag: 
Forudsætter min. 50 BRI og min. 50 andre 
kat. III katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 
 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 - 9,00; søndag 8,00
- 9,00. Katte der er tilmeldt begge dage 
behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om 
lørdagen Sidste dato for nyvaccination/
revaccination: 27.december 2013.  Vaccina-
tionen må ikke være mere end ét år gam-
mel medmindre andet fremgår krystalklart af 
dyrlægens påtegning på vaccinationsatte-
sten! Er ovennævnte ikke overholdt vil kat-
ten blive afvist ved indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis delta-
gelse for børn op til og med 12 år. Tilmel-
ding i sekretariatet 
senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For 
udstillere lørdag 
7,30 - 18,00; søn-
dag 8,00-18,00; dog 
tidligst ved slut på 
BIS! For publikum er 
der åbent begge 
dage fra 9,00 - 
16,00. 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
11. og 12. januar 2014  
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling * Årets western sjov; præmier til bedste udklædning! 
Lørdag:  Breed BIS for BRI  

PR 

Sivkjær’s JoJo 

MCO f 
Født 03.07.2007

Opdr. & ejer: Helle Sivkjær & 
Mikkel Henriksen

Resultater
Vamdrup 13  CAP NOM
Vamdrup 13  CAP NOM
Schönberg 13  CAP

CH 

Well-Done’s Pocahontas 

PER g 
Født 04.08.2012

Opdr.: Anne Marie Andersen
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Dragør 13  CAC
Dragør 13  CAC
Tune 13  CAC

DVM 

SP DK Colletto’s Ferula, 
DVM

NFO f 09 22 Født 30.012011
Ejer & Opdr.: Marija & Dennis J. 
Kulager Ipsen
Resultater
Haderslev 11  BIV NOM
Brejning 11  BIV
Viby Sj 11  BIV NOM
Strøby 11  BIV NOM
Vrå 12  CAPIB BIV BOX
Vrå 12  CAPIB BIV
Dragør 12  CAGPIB BIV NOM
Køge 12  CAPS BIV NOM
Uitgeest 12  CAPS BIV NOM
Vissenbjerg 12  CAPS BIV BOX
Køge 13  CAPS BIV NOM
Tune 13  HP BIV

GIP 

DK Flowerchild Akantus 
Flora

RAG f 
Født 26.10.09

Opdr. / ejer: Niels Lynge og Pia 
Sørensen

Resultater
Lauterach 11  CAGCIB
Vrå 12  CAGCIB
Vrå 12  CAGCIB NOM
Fredericia 13  CAGCIB
Nørre Åby 13  CAGCIB
Karlovy Vary 13  CAGCIB



  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Linda Knyova, CZ - III  
 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Dieter Filler, CH - All round  
 Donatella Mastrangelo, I - All round  
 Hana Klein Gasbarri, I - I, II  
 Sebastian Pruchniak, PL - I, II, III  
 Steven Jones, N - II, III  
 Pia Nyman, SF - II, IV   
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing 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. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 14. marts kl. 
18,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 14. marts  kl. 18,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Danske 
Bank reg.nr. 5343 og konto nummer 
0243470 - husk tydelig angivelse af indbeta-
ler! Sidste frist for indbetaling er 14. marts 
2014 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse 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 
  
Breed BIS ABY lørdag: 
Forudsætter min. 50 ABY og min. 50 andre 
kat. III katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 - 9,00; søndag 8,00
- 9,00. Katte der er tilmeldt begge dage 
behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om 
lørdagen Sidste dato for nyvaccination/
revaccination: 14. marts 2014.  Vaccinatio-
nen må ikke være mere end ét år gammel 
medmindre andet fremgår krystalklart af 
dyrlægens påtegning på vaccinationsatte-
sten! Er ovennævnte ikke overholdt vil kat-
ten blive afvist ved indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis delta-
gelse for børn op til og med 12 år. Tilmel-
ding i sekretariatet senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 - 
18,00; søndag 8,00-18,00; dog tidligst ved 
slut på BIS! For publikum er der åbent beg-
ge dage fra 9,00 - 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
29. og 30. marts 2014  
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling * JYRAKs 80 års jubilæum 
Lørdag:  Breed BIS for ABY * Præsentation af JYRAKs Topkatte 2013  

Inviterede dommere (der har sagt ja):
DK Anne Køhn I + II
DK Lene Glem II
NL Charles Spijker All-round
NL Alexey Shchukin   All-round
Ret til ændring forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller ved at sende FD-tilmeldingsblanket-
ten til: Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 
Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er den 
24. januar 2014 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
Præmier modtages med tak. 
Venligst send besked om præmier til: 
praemier@racekatten.dk

Stewarder er velkomne og bedes kontakte 
chefstewarden 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.

Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato 
på mail til: annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.

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

Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at 
udstille 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 2014 – dette gælder også re-
vaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan 
katten ikke lukkes ind på udstillingen.

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

Racekattens internationale udstilling

Søndag d. 9. februar 2014
Storebælts Hallen,  
Teilmanns Allé 12, 4220 Korsør
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Linda Knyova, CZ - III  
 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Dieter Filler, CH - All round  
 Donatella Mastrangelo, I - All round  
 Hana Klein Gasbarri, I - I, II  
 Sebastian Pruchniak, PL - I, II, III  
 Steven Jones, N - II, III  
 Pia Nyman, SF - II, IV   
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
Tilmelding:  Onl inet i lmeld ing 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. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 14. marts kl. 
18,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 14. marts  kl. 18,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic på www.jyrak.dk; 
alternativt ved bankoverførsel på Danske 
Bank reg.nr. 5343 og konto nummer 
0243470 - husk tydelig angivelse af indbeta-
ler! Sidste frist for indbetaling er 14. marts 
2014 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse 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 
  
Breed BIS ABY lørdag: 
Forudsætter min. 50 ABY og min. 50 andre 
kat. III katte.  Følg med på www.jyrak.dk! 

Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag kl. 7,30 - 9,00; søndag 8,00
- 9,00. Katte der er tilmeldt begge dage 
behøver kun gå gennem dyrlægekontrol om 
lørdagen Sidste dato for nyvaccination/
revaccination: 14. marts 2014.  Vaccinatio-
nen må ikke være mere end ét år gammel 
medmindre andet fremgår krystalklart af 
dyrlægens påtegning på vaccinationsatte-
sten! Er ovennævnte ikke overholdt vil kat-
ten blive afvist ved indgangen.  
 
Junior handling: Begge dage, gratis delta-
gelse for børn op til og med 12 år. Tilmel-
ding i sekretariatet senest kl. 10,00 
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 - 
18,00; søndag 8,00-18,00; dog tidligst ved 
slut på BIS! For publikum er der åbent beg-
ge dage fra 9,00 - 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
29. og 30. marts 2014  
Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted  
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling * JYRAKs 80 års jubilæum 
Lørdag:  Breed BIS for ABY * Præsentation af JYRAKs Topkatte 2013  

2 Certifikat  udstilling – alle racer begge dage

Inviterede dommere
Veiko Saarela All-round Finland

Lone Lund All-round Danmark

Kristina Rautio I-!!-IV Finland

Ad de Bruijn I-III-IV Holland

Leslie Grebst I-II Danmark

Allesandro Ghibaudo I-II Italien

Jörgen Frithiof II Sverige

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding
Tilmelding kan foregå online 
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis Danica 
tilmeldingsblanket sendes til Tanja Petersen, 
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby, tanja.petersen@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
24.februar 2014 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  begge dage 07.00– 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat   kr. 250,-
Kuld   kr. 300,- 
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse) kr.   75,-
Avl og opdræt  kr.   75,-
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte  kr.225,-
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr.0,-
“Til salg” bur-  kr.150,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 24.februar 2014
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i kataloget. 
Udstillingsgebyret betales nemmest med Visa/Dankort 
via DARAK’s hjemmeside. Gælder også udstiller fra 
andre klubber. Betales via giro+01 9 00 39 75, angives at 
beløbet dækker for udstillingen i Strøby. 
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby

Stewarder
Er meget velkomne – kontakt venligst Torsten Jespersen 
Tlf.: 72 55 66 68, e-mail: torsten.jespersen@darak.dk

Dommerelever/Specialklubber
Kontakt:
Jørgen Billing, Røjlehaven 42, 2630 Taastrup.
Tlf.: 43 52 96 99 Mobil 27 21 19 53 (Mest sms)
joergen.billing@darak.dk

Annoncer
1/1 side  kr. 250.- incl. moms
½ side  kr. 150,- incl. moms 

Format A5 (210 x 148 mm). Send en  trykklar PDF- 
eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou. Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg.
Tlf.: 55 45 30 10, erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 24.februar 2014

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
8 og 9. marts 2014 – Strøby Hallerne , 4671 Strøby
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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

Linda Seistrup

Lindaseistrup@mail.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: 24 98 16 96

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Gerd Jahn

Nyvej 1,  4532 Gislinge

Tlf.  45352901/21256637

 formand@birma.dk

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

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Tlf.: 86 27 28 19

private@susannatoldibugge.com

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Per Hilfling-Olesen

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand  

Tlf. 43 73 68 08

www.siameserogorientaler-klubben.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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2014

11-12 Januar 2014 To dage, to cert. Brændstrup JYRAK

25-26 Januar 2014  To dage, to cert. Køge Katteklubben

9 Februar 2014 En dag, et cert. Vordingborg Racekatten

8-9 Marts 2014 To dage, to cert. København DARAK

15-16 Marts 2014 To dage, to cert. Årslev Katteklubben

29-30  Marts 2014 To dage, to cert. Hedensted JYRAK

Danske udstillinger

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 bruges 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.



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

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


