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Den 8. maj, 2015, mistede den danske 

katteverden en markant personlighed. 

Felis Danicas ene revisor, Jette Rybak, 

afgik ved døden efter kort tids syg-

dom. Jeg har arbejdet sammen med 

Jette i flere sammenhænge og lært at 

sætte stor pris på hendes humor, skarpe 

hjerne, store viden og hendes sikre sans 

for hvad der var det rigtige at gøre. Jette 

vil blive husket og savnet.

FIFes generalforsamling er netop over-

stået og den kan I læse meget mere om 

inde i bladet. Her skal jeg blot bemærke, 

at jeg er glad for, at Danmark hvert år 

møder op og bidrager til FIFes videre ud-

vikling via egne forslag og holdninger til 

andres. FIFe er en demokratisk opbygget 

organisation, men demokratiet fungerer 

kun, hvis man tager del i arbejdet med 

at holde det ved lige, og desværre ser vi 

år efter år, at der er enkelte medlemmer, 

der vælger at holde sig væk, og som ikke 

engang gør sig den ulejlighed at uddele-

gere deres stemme til et andet land. Af 

de 42 medlemmer var i år 35 repræsen-

terede ved generalforsamlingen.

Til næste år fylder Felis Danica 60 år. 

Landsforeningen Felis Danica blev opret-

tet i 1956 og det skal fejres. Det gør vi 

med en ganske særlig udstilling i week-

enden 18. og 19. juni, 2016 i Middelfart. 

Det kommer der naturligvis meget 

mere information om i de kommende 

måneder, men I kan godt allerede nu 

reservere denne weekend – jeg glæder 

mig allerede til at se jer.

Til gengæld er det så som så med 

glæden, når vi i Felis Danicas forretnings-

udvalg er nødt til at gribe til repressalier 

over for klubbernes medlemmer. Vi 

ville helst helt kunne undgå at skulle 

behandle sager, hvor folk ikke kan opføre 

sig ordentligt over for deres kollegaer, 

det være sig opdrættere eller udstillere. 

Da vi i sin tid lavede et etisk regelsæt 

håbede vi, at det, at der var regler på 

området, ville få folk til at tænke sig om 

en ekstra gang, og lade være. Men det er 

desværre ikke tilfældet. 

Det er sket flere gange inden for de 

seneste år, at der er mennesker, der er 

blevet lagt for had, chikaneret, og truet 

af andre, der mener, at netop de har de 

rigtige meninger, og de rigtige katte, 

og de rigtige venner, og tror, at de kan 

tillade sig at bestemme, hvordan andre 

skal agere. Men det går simpelthen 

ikke. At opdrætte og udstille er vores 

hobby, og det skal være en hobby, der 

giver glæde både hjemme og på udstil-

lingerne. Vi vil ikke acceptere, at der er 

medlemmer, der ikke tør komme på 

udstillinger, fordi de er bange for at blive 

mentalt og verbalt overfaldet. Vi vil ikke 

acceptere, at der er medlemmer, der ikke 

selv kan vælge, hvem de vil snakke med 

og hvem de vil søge råd hos, fordi de er 

bange for konsekvenserne, hvis de ikke 

følger parolen. Når det sker, er vi nødt 

til at gribe ind, og det gør vi – ikke med 

glæde, men med overbevisning om, at 

det er det rigtige at gøre. 

Så derfor skal min opfordring her op til 

sommerferien være: støt dine opdræt-

terkollegaer, medudstillere og killinge-

købere med råd og vejledning, hvis de 

har behov, men lad dem også finde deres 

egne veje – de kunne gå hen og over-

raske dig positivt og du kunne risikere at 

lære noget af dem.

Rigtig god sommer,

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.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk

E-mail: 
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

Desværre er der også ting man skal 
tænke på, hvis man har katte gående 
udendørs. Husk at beskytte dem for 
solen, taler her af erfaring, har selv en 
hvid kat, som jeg har måttet smøre med 
solcreme på ørene og på næsen, han 
kunne nemlig ikke selv finde ud af at 
trække i skygge. 

Vi er godt igang med vores temamøder. 
Der har været god tilslutning til de fleste 
af møderne, dog har vi måttet aflyse et 
enkelt pga. manglende tilmelding. Vi 
har netop holdt temamøde på KU-Life 
ang. HCM hos katte, det har der været 
stor tilslutning til, hvilket vi er meget 
glade for.

Darak´s temamøder er planlagt for 
resten af året, men sidder der nogen de-
rude, som har gode ideer til næste års 
møder, modtages det med kyshånd.
Vi har nu fået vores nye udstillingssys-
tem igang, og når man tilmelder sig til 
vores udstilling i Dragør, vil det være 
anderledes end det I er vant til, der vil 

stadig være små justeringer, som vil 
blive rettet løbende, men vi har stor 
tiltro til at det nye system vil lette ar-
bejdet for vores udstillingssekretær og 
det vil gøre det nemmere på vores ud-
stillinger. 

Det kan en masse, som vi først skal 
lære, derfor vil Boris Lupan igen kom-
me til vores udstilling i Dragør og være 
support på systemet, så alt forhåbentlig 
vil forløbe uden problemmer.

Ellers er vi allerede godt i gang med 
at planlægge næste års udstillinger, så 
allerede nu kan vi fortælle, at Darak´s 
85 år´s  jubilæumsudstilling i marts 
2016 vil foregå i Virum hallen. Vi 
håber på at rigtig mange vil støtte op 
om udstillingen, og vi arbejder stadig 
på, hvad der skal foregå på udstillin-
gen, så glæd jer til den.

Ellers bliver vores august udstilling 
2016 afholdt i Herlufmagle, vi syntes 
det var en dejlig lys hal og den var til en 

overkommelig pris, der er også 15 fine 
værelser tilknyttet til hallen, som man 
kan leje for billige penge, det var der 
mange der var glade for på vores sidste 
udstilling der. Der var lidt udfordringer 
med cafeteria forpagteren dernede, han 
var meget obs på om man nød med-
bragt mad og drikke i hallen, der var 
nok lige lovlig meget kontrol fra hans 
side, men man kan også godt forstå, at 
når han sætter alt ind for at forpleje os 
på den bedste måde, så er det lidt æv 
at se så mange selv har mad og drikke 
med. Der er kommet ny forpagter siden 
vi har været der, men det skal endnu 
engang understreges, at man som re-
gel aldrig må medbringe mad / drikke i 
nogen haller, så vil I venligst fremover 
tage mere hensyn til det. Vi prøver at 
finde gode haller og også haller der har 
god forplejning.

Nu håber jeg, at rigtig mange af Jer 
tilmelder til vores næste udstilling i 
Dragør. Det plejer at være en rigtig hy-
ggelig udstilling og en god mulighed 
for at få sin kat/katte kvalificeret til WS 
som jo lige foregår på den anden side af 
Øresundsbroen, nemlig i Malmø, som 
jeg er sikker på vil blive invaderet af 
danskerer.

Kan I have en dejlig sommer og så ses 
vi til august i Dragør.

Sommer hilsen

Mette Usbeck
Formand for DARAK

Vi er godt igang...... 

Så nærmer sommeren sig med hastige skridt og forhåbentlig får vi en dejlig varm og tør sommer.

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

Kære medlemmer. 
Siden sidst har vi afholdt 
forårsudstilling i Hedensted med 
præmiering af en lang række 
topkatte. Der var mange katte 
tilmeldt, og der var en rigtig fin 
stemning. Mange lækre kager og 
boblevand  -  det var ikke så ringe 
en weekend :-)   I skrivende stund 
arbejdes der på højtryk på at blive 
klar til Vejle udstillingen, hvor vi i 
dette øjeblik stadig mangler at få 
mange små ting til at falde på plads 
inden vi er klar. Vi er glade for den 
gode tilslutning hver gang vi prøver 
at arrangere noget særligt for 
enkelte racer, men vi kommer ikke 
udenom at der er meget arbejde i 
det :-) Denne gang har Maine Coon 
klubbens bestyrelse rigtigt lagt sig i 
selen og arbejder hårdt på at få 
søndagens udstilling i Vejle til at 
blive et tilløbsstykke, og der er da 
også tilmeldt katte fra nær og fjern; 
Mexico må være rekorden for 
tilmelding fra ”Langbortistan”.  
Straks vi har lukket for tilmelding til 
Vejle, åbner vi for tilmelding til 
Herning udstillingen, der som vanligt 
foregår som en del af det store 
Landsskue midt blandt køer og 
andre husdyr. Vi håber at se rigtigt 
mange af jer derude! 
 
Henover sommeren skal vi have 
fundet ny stambogssekretær for kat. 

I, III og IV, idet Eva Køhler af 
familiemæssige forpligtelser 
desværre er nødt til at stoppe. Vi 
arbejder på at finde en afløser, men 
må henvise til jyrak.dk for nærmere 
oplysninger, ligesom vi selvfølgelig 
også sender en medlemsmail ud 
lige så snart vi er klar. 
 
Studiekredsen på Fyn må desværre 
kaste håndklædet i ringen på grund 
af manglende tilslutning. Vi ved 
godt, at det er svært at trække folk 
af huse nu om dage, hvor så meget 
foregår på nettet. Ikke desto mindre 
kan man opbygge et godt netværk 
ved at møde folk personligt. Tak til 
Rikke og Catharina for indsatsen på 
Fyn for den seje indsats.  Hvis der 
sidder nogen derude, der har mod 
på at prøve at oprette en ny 
studiekreds i det sydjyske/fynske 
område, så lad os endelig høre om 
det. 
 
Killingesæsonen er godt i gang, og 
lad os håbe det endelig bliver året 
hvor udviklingen vender og antallet 
af registreringer atter stiger. Der er 
ikke megen økonomi i katteopdræt 
og katteudstillinger, så lidt fremgang 
der kan føre os væk fra 
smertegrænsen ville være godt! 
Husk at give jeres killingekøbere en 
god handel. Killinger kan som små 
børn hurtigt rage lidt infektion til sig. 

Hold dem hjemme til de er helt ovre 
det, det kan forhindre mange 
problemer.  Husk nu at de SKAL 
vaccineres inden de flytter, og de 
SKAL have en stamtavle. Det burde 
være overflødigt at nævne det, men 
der er hvert år få sager der tyder på, 
at det er noget der er nødvendigt at 
gentage hver sommer. 
Bortset fra det så er der heldigvis 
kun få klagesager. Jeg har sagt det 
flere gange på vores årlige 
generalforsamling, at jeg er stolt af 
at det aldrig er JYRAKs 
medlemmer, der er på dagsordenen 
når FU er nødt til at bruge tid på at 
behandle klager over dårlig 
opførsel. Tak for det!  Der har været 
nogle få trælse sager i foråret, som 
må anses for spild af FU´s tid som 
burde og kunne bruges på noget 
mere konstruktivt, for det burde vel 
være en selvfølge at man behandler 
hinanden ordentlig på og udenfor 
udstillingerne? Det ER trods alt kun 
en hobby, og kan man ikke lide 
hinanden kan man vel i det mindste 
lade hinanden være... 
 
Vi ses et sted derude, hvor der er 
katte! God sommer til alle. 

   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.  
 
 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Eva Køhler  
Åvænget 56, 8250 Egå  
Tlf. 4099 9578 
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
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 
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 
 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Gerda Andersen, 8700 
Horsens, Tlf. 75 61 34 87  
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 
Horsens,  
Tlf. 75 62 61 09;  ikke efter kl. 
20,00; og oftest lettest på mail 
formand@jyrak.dk 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

2. og 3. juli: Fremvisning i forbindelse med Herning Landsskue 
4, juli: International udstilling på Herning Landsskue 

5. og 6. september: International udstilling i Ribe med Breed 
BIS NFO samt Ocikatteklubbens jubilæum 



www.jyrak.dk 
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
Siden sidst har vi afholdt 
forårsudstilling i Hedensted med 
præmiering af en lang række 
topkatte. Der var mange katte 
tilmeldt, og der var en rigtig fin 
stemning. Mange lækre kager og 
boblevand  -  det var ikke så ringe 
en weekend :-)   I skrivende stund 
arbejdes der på højtryk på at blive 
klar til Vejle udstillingen, hvor vi i 
dette øjeblik stadig mangler at få 
mange små ting til at falde på plads 
inden vi er klar. Vi er glade for den 
gode tilslutning hver gang vi prøver 
at arrangere noget særligt for 
enkelte racer, men vi kommer ikke 
udenom at der er meget arbejde i 
det :-) Denne gang har Maine Coon 
klubbens bestyrelse rigtigt lagt sig i 
selen og arbejder hårdt på at få 
søndagens udstilling i Vejle til at 
blive et tilløbsstykke, og der er da 
også tilmeldt katte fra nær og fjern; 
Mexico må være rekorden for 
tilmelding fra ”Langbortistan”.  
Straks vi har lukket for tilmelding til 
Vejle, åbner vi for tilmelding til 
Herning udstillingen, der som vanligt 
foregår som en del af det store 
Landsskue midt blandt køer og 
andre husdyr. Vi håber at se rigtigt 
mange af jer derude! 
 
Henover sommeren skal vi have 
fundet ny stambogssekretær for kat. 

I, III og IV, idet Eva Køhler af 
familiemæssige forpligtelser 
desværre er nødt til at stoppe. Vi 
arbejder på at finde en afløser, men 
må henvise til jyrak.dk for nærmere 
oplysninger, ligesom vi selvfølgelig 
også sender en medlemsmail ud 
lige så snart vi er klar. 
 
Studiekredsen på Fyn må desværre 
kaste håndklædet i ringen på grund 
af manglende tilslutning. Vi ved 
godt, at det er svært at trække folk 
af huse nu om dage, hvor så meget 
foregår på nettet. Ikke desto mindre 
kan man opbygge et godt netværk 
ved at møde folk personligt. Tak til 
Rikke og Catharina for indsatsen på 
Fyn for den seje indsats.  Hvis der 
sidder nogen derude, der har mod 
på at prøve at oprette en ny 
studiekreds i det sydjyske/fynske 
område, så lad os endelig høre om 
det. 
 
Killingesæsonen er godt i gang, og 
lad os håbe det endelig bliver året 
hvor udviklingen vender og antallet 
af registreringer atter stiger. Der er 
ikke megen økonomi i katteopdræt 
og katteudstillinger, så lidt fremgang 
der kan føre os væk fra 
smertegrænsen ville være godt! 
Husk at give jeres killingekøbere en 
god handel. Killinger kan som små 
børn hurtigt rage lidt infektion til sig. 

Hold dem hjemme til de er helt ovre 
det, det kan forhindre mange 
problemer.  Husk nu at de SKAL 
vaccineres inden de flytter, og de 
SKAL have en stamtavle. Det burde 
være overflødigt at nævne det, men 
der er hvert år få sager der tyder på, 
at det er noget der er nødvendigt at 
gentage hver sommer. 
Bortset fra det så er der heldigvis 
kun få klagesager. Jeg har sagt det 
flere gange på vores årlige 
generalforsamling, at jeg er stolt af 
at det aldrig er JYRAKs 
medlemmer, der er på dagsordenen 
når FU er nødt til at bruge tid på at 
behandle klager over dårlig 
opførsel. Tak for det!  Der har været 
nogle få trælse sager i foråret, som 
må anses for spild af FU´s tid som 
burde og kunne bruges på noget 
mere konstruktivt, for det burde vel 
være en selvfølge at man behandler 
hinanden ordentlig på og udenfor 
udstillingerne? Det ER trods alt kun 
en hobby, og kan man ikke lide 
hinanden kan man vel i det mindste 
lade hinanden være... 
 
Vi ses et sted derude, hvor der er 
katte! God sommer til alle. 

   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.  
 
 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Eva Køhler  
Åvænget 56, 8250 Egå  
Tlf. 4099 9578 
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
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 
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 
 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Gerda Andersen, 8700 
Horsens, Tlf. 75 61 34 87  
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 
Horsens,  
Tlf. 75 62 61 09;  ikke efter kl. 
20,00; og oftest lettest på mail 
formand@jyrak.dk 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

2. og 3. juli: Fremvisning i forbindelse med Herning Landsskue 
4, juli: International udstilling på Herning Landsskue 

5. og 6. september: International udstilling i Ribe med Breed 
BIS NFO samt Ocikatteklubbens jubilæum 

 
 
 
 
 
Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Forsekretariat:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
51 80 56 96  
kira@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 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
24 82 59 51 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle 
Patrick Kristensen  
Anna Anchers Vej 23  
7500 Holstebro  
patrick@jyrak.dk 
51 58 73 75  
  
 
 

Glimt fra Hedensted udstillingen 2015:  
Årets mange  topkatte præmieres på dagen, og det vrimler med pokaler, 

kokarder og flotte, fantasifulde kager og boblevand; en rigtig festdag for alle. 



2












































































    
   
   
  
  



Så fi k vi fjernet en alvorlig sten 
fra vores vej: Katteklubben har 
fået NY hovedsponsor.

Hills meddelte os i begyndelsen af 
året, efter mange års sam arbejde, 
at de ikke ville forlænge spon-
seringen allerede fra indeværende 
år, men benytte andre kanaler.

Vi vil helst kunne "kobles sam-
men" med et kvalitetsprodukt, 
og derfor er det en stor glæde at 
det lykkedes at få tegnet kontrakt 
med Kingsmoor.
Et helt igennem dansk produkt, 
med de kvalitetskrav, der stilles til 
dansk fødevareproduktion.
Da Kingsmoor indenfor katte-
mad er relativt nyt, og derfor 
ukendt af mange, har vi ladet 
fi rmaet introducere sig på "vores 
sider".
Der er lagt op til et samarbejde, 
som bl.a. vil betyde særtilbud, 
diverse konkurrencer via de 
sociale medier samt killinge-
pak ker.
Og selvfølgelig vil fi rmaet være 
repræsenteret på vores udstil-
linger, så I selv kan "se giraffen" 
og høre mere om produktet.
Første mulighed bliver i Årslev 
til efteråret pga allerede planlagt 
ferie, som forhindrer et "goddag" 
i Brejning.

Jeg er sikker på, at samarbejdet 
b l iver  t i l  g læde  for  både 
Kingsmoor og Katteklubben, 
opdrættere, udstillere, killinge-
købere og også kattene. Vores 
anden samarbejdspartner, Dyre-
kassen, melder i hvert fald tilbage 
om rigtig god respons på deres 
start forsikring, hvor vores op-
dræt tere kan forsikre solgte 
killinger den første måned i det 
nye hjem.

Selvom det har været lidt svært 
at få sparket sommeren rigtigt 
i gang, så er der nu åbnet for 
tilmelding til Brejning i juli.
Det er, som bekendt, en lille 
ud stilling med 120 katte pr 
dag, med plads til hygge, spe-
cial konkurrencer, udeliv, grill 
og klubbens cafe "Chez Katte-
klubben" hvor vi for rimelig 
betaling vil kræse for Jer.
Så har du endnu ikke tilmeldt dig 
til denne anderledes udstilling, så 
ER det nu, hvis du vil sikre dig 
en af de relativt få pladser, at der 
skal tilmeldes.

Som bisidder på FIFe's general-
forsamling har jeg endnu engang 
brugt en uges ferie (i hvert fald i 
ferieregnskabet...) i kattesportens 
tjeneste.
Andet steds i bladet fi ndes Bettes 
fyldige referat, så jeg vil kun 
knytte en enkelt kommentar: 
Tendensen i de fl este forslag er 
en udhuling af "værdien" af titler. 
Det SKAL bare være nemmere og 
nemmere.
Så en opnået titel behøver langtfra 
at være et kvalitetsstempel. Hel-
digvis blev ikke alle vedtaget.
Ka' I nu ha' en forhåbentlig rigtig 
god sommer
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Formand

Poul Kiærulf

Stensager 20, 4330 Hvalsø

Tlf.: 21 71 38 94

E-mail: formand@racekatten.dk

Kasserer

Medlemsregistrering

Mariann Zittlau Jacobsen

Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde

Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)

Email: kasserer@racekatten.dk

Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223

Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154

Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626

Næstformand

Medlemsmøder

Pia Børgesen

Lindevej 25, 4140 Borup

Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18) 

E-mail: b-pia@racekatten.dk

Webmaster

Killingelisten

Lene Skov Mikkelsen

Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S

Tlf.: 29 89 42 84

Email: webmaster@racekatten.dk

Sekretær

Susanne Høj Andersen

Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre

Tlf.: 36 78 91 09

Email: b-susanne@racekatten.dk

Camilla Scharff 

Hovedvejen 72, 2600 Glostrup

Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 

E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Udstillingssekretær, udland

Tine Jensen

Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup

Tlf.: 31 48 28 77

E-mail: udland@racekatten.dk

Suppleanter

Ulrike Wahl

Annie Dahl

Udenfor bestyrelsen

Stambogssekretær

Henriette Lodberg Knudsen

Tågerupvej 45, 3200 Helsinge

Tlf./fax: 36 96 27 29 

(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)

E-mail: stambog@racekatten.dk

Felis Danica’s etiske regelsæt burde 

ikke eksistere. Det mener jeg, da der 

vel ikke er nogen af os, der ikke i et 

eller andet omfang, måske med an-

dre ord, er for: God kattetrivsel, po-

sitiv udvikling af racerne, sundhed, 

hyggeligt samvær med andre, osv. 

Så det regelsæt er selvfølgelig ikke 

nødvendigt.

Det holder bare ikke i virkeligheden. 

På grund af alle de intriger, beskyld-

ninger, trusler, der fyger rundt i vores lille verden, har FU på et 

tidspunkt fundet det nødvendigt at have et redskab der kan 

hjælpe med at regulere vores adfærd. 

De sociale medier har ikke gjort det bedre, da man lynhurtigt 

kan sprede et ondsigtet rygte, der er ødelæggende ikke bare for 

den det går ud over, men også for kattesporten som helhed. Jeg 

erkender at vi ikke altid kan være enige om hvordan opdræt, 

udstilling mm. skal foregå; og vores grænser for, hvornår noget 

er etisk forsvarligt, heller ikke er ens. Heller ikke selv om det sker 

inden for de regler og vedtægter vi nu en gang er underlagt.

Er der noget, man mener ikke bliver overholdt, fi ndes der for-

skellige instanser der kan tage aff ære. Er der regler og vedtæg-

ter man ikke synes er som de burde være, er den eneste mulig-

hed at prøve at få ændret dem på generalforsamlinger mm. 

Hvis man ikke kender reglerne er det måske en god ide at kigge 

på dem og de konsekvenser der er for overtrædelser. De er ret 

hårde og kommer måske nogle gange bag på overtræderne. FU 

har udarbejdet et ”takstblad” der fi ndes her:

www.felisdanica.dk/Organisation/LoveRegler/overtraedelser.

aspx

Nogle af konsekvenserne kan umiddelbart virke hårde, men 

det er hårdt og kan have store konsekvenser for dem det går 

ud over, både katte og mennesker, så jeg mener de er rimelige. 

Hvilket man bør tænke over inden man begiver sig ud i overtræ-

delser. 

www.racekatten.dk



Udstillingsudvalget:

Udstillingsleder

Pia Børgesen

E-mail: dommeroensker@racekatten.dk

Udstillingssekretær, indland

Annie Dahl

E-mail: udstilling@racekatten.dk

Stewarder

E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær

Annette Kjelstrup Hansen 

E-mail: praemier@racekatten.dk

Annoncer

Michael Robdrup

E-mail: annoncer@racekatten.dk

Stande

Nancy Krambech

E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Sponsorpræmier

Susan Zindel

E-mail: u-susan@racekatten.dk

Camilla Scharff 

Poul Kiærulf

Helene Carstensen

Dennis Kulager Ipsen

Niels Lynge

Christina Kyed

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 pr. e-mail (også gerne links til online-

udgaver)

Smitsomme sygdomme

Camilla Scharff 

Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 

E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Adfærd

E-mail: adfaerd@racekatten.dk

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

www.racekatten.dk

Det er heldigvis de færreste der ender som en sag hos FU, men 

det er bare dem vi bruger mest tid på, hvilket er urimeligt overfor 

både os i FU og alle andre som vi burde gøre noget mere for. Men 

er der nogle der ikke kan opføre sig ordentligt på den ene eller an-

den måde, bruger vi meget gerne tiden. 

”Forskellighed og uenighed er drivkraften til udvikling”, så lad os 

bruge vores uenighed positivt.

I skrivende stund er Inge Nord og Bette Lind på vej hjem fra FIFe’s 

generalforsamling. Hvilket betyder at de er kommet hjem igen 

når KatteMagasinet er ude. Jeg håber at de har fået i det mindste 

nogle af vores forslag igennem. Jeg er sikker på at både Inge og 

Bette har arbejdet hårdt på det.

Jeg håber at se Jer til Racekattens arrangementer og vores udstil-

ling i september.

God sommer

Poul

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 arrangemen-

terne: workshops@racekatten.dk

Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

God sommer

Vi ses til september

på udstillingen i Køge

Eller på efterårets medlemsmøder, 

som snart bliver off entliggjort på 

hjemmesiden
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Endnu et år er gået og endnu en FIFe Ge-

neral Assembly er afsluttet. Lokationen 

i år var Monte Gordo i Portugal. Det er 

et sted med en ualmindelig skøn strand 

tæt på og dermed med gode muligheder 

for at få lidt feriestemning ind over de 

lange dage. En GA starter altid med et 

åbent møde med FIFes kommissioner, 

og som oftest også repræsentanter 

for bestyrelsen, hvor alle de fremsatte 

forslag gennemgås og diskuteres. Det er 

en glimrende anledning til at få afprø-

vet forslagene og få input til eventuelle 

rettelser.

Når selve generalforsamlingen går i 

gang er de første punkter på agendaen 

godkendelse af referater og regnskaber 

og budgetter, og dernæst afvikles årets 

valg. I år var der valg til vicepræsident og 

kasserer, og der var genvalg uden mod-

kandidat på begge poster, sådan at også 

de næste 3 år er det Dietmar Sagurski, 

der er vicepræsident, og Leopold van de 

Haterd, der er kasserer.

2 medlemmer af dommerkommissio-

nen (Judges and Standards Commission 

– JSC) havde trukket sig i årets løb, og 

derfor var der valg for 1 år af 2 medlem-

mer. Posterne gik til Stephane Henry og 

Katia Pocci. 

Som revisorer genvalgtes Laura Burani 

og Michael Wirth Färdigh og som as-

sisterende revisorer valgtes Jürg Keller og 

Joeri Vanrusselt.

FIFe fik et nyt medlem under patronage, 

idet Kina blev accepteret med Tjekkiet 

som mentor.

Moldova søgte om fuldt medlemskab og 

dette blev accepteret.

Derefter gik forsamlingen over til at 

behandle de indkomne forslag. Vi havde 

selv et par forslag med i kufferten – 

forslag, som var blevet vedtaget på 

vores plenarforsamling, og derfor en del 

af vores egne regler, uanset om de er 

vedtaget i FIFe eller ej. 

Det første forslag omhandlede brug 

af hankatte, ejet af vores medlemmer, 

til parringer, hvor killingerne ikke kan 

få stamtavler fra et af de anerkendte 

forbund (de forbund, der er medlem 

af World Cat Congress). Dette forslag 

gik igennem, og det betyder, at det fra 

1.1.2016 i hele FIFe er forbudt at udlåne/

bruge en hankat ejet af et FIFe medlem til 

sådanne parringer. I Danmark er reglen 

allerede gældende i og med at den blev 

indført efter plenarforsamlingen i februar. 

Nyt fra Felis Danica

FIFe General 
Assembly 2015

Af Bette Lind, formand
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Livslang tryghed 
med en god forsikring

Hvad  gør du hvis din kat kommer 
til skade eller bliver syg? Dyr-
lægeomkostningerne kan hurtigt 

løbe op i mange tusinde kroner. Du kan 
sygeforsikre din kat fra 55 kroner per 
måned. Få et skræddersyet tilbud til din 
kat, som dækker dine ønsker og behov.

Beregn prisen og tegn forsikring 
online på www.agria.dk eller ring 
til os på 70 10 10 65.

Medlem afDyrenes Beskyttelsefår 10% rabat på forsikringen

Agria er specialister i dyreforsikringer. 
Vi har forsikret katte siden 1974.

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65

I praksis betyder det, at 

• Hvis man ejer en hankat skal man sikre sig, at de hun-

katte, man lader ham parre, ejes af et medlem af et af 

de anerkendte forbund. 

• Man må ikke lade naboen låne hankatten til sin hus-

kattehunkat eller lade ham parre andre hunkatte, 

hvor det på forhånd er sikkert, at killingerne ikke kan 

indføres i en anerkendt stambog.

 

Vores andet forslag omhandlede brug af øjendråber/ sal-

ver mm umiddelbart før og under udstillinger. Forslaget 

fald med kun én stemme. For danske udstillere gør det 

ingen forskel – det er i vore egne regler, gælder for alle 

danske udstillinger, og betyder at:

• Katte, der har behov for at blive behandlet med recept-

pligtige midler i øjnene inden for 24 timer op til udstil-

lingsstart skal blive hjemme – de må ikke udstilles. 

• Katte, der behandles på udstillingen med sådanne 

midler, skal fjernes fra udstillingen sammen med alle 

andre katte fra samme udstiller.

 

Der er en lang række andre forslag, der har indflydelse på 

vores hverdag, og jeg vil nedenfor gennemgå disse:

Forslag, der vedrører standarderne og EMS listen:

Seychellois Shorthair vil fra 1.1.2016 blive registreret som 

SIA *01 *02 *03

Seychellois Longhair vil fra 1.1.2016 blive registreret som 

BAL *01 *02 *03

og dermed er kattene altså tilbage hvor de startede: som 

Siamesere og Balinesere med hvidt. Det er ikke hvad 

vores Siameser opdrættere ønskede, og det var ikke hvad 

Breed Council for Siameserne ønskede, men det var hvad 

flertallet af de delegerede ønskede.

De finske forslag om ændringer i standard og point for 

Abyssinier og Somali blev begge vedtaget og det betyder, 

at opdrættere og dommere skal læse lidt op før 1.1.16, 

da der er ganske mange ændringer. Ændringerne i point 

består i tilføjelse af 20 point til hovedet, sådan at der her 

er 25 point. Disse 10 point tages fra kropsfarve og ticking 

www.agria.dk
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– 5 point fra hver, så der her er i alt nu 30 

point, 15 point på hver.

Også Européen får ændret sine point 

på forslag fra Finland. Her fjernes de 10 

point fra øjenfarven, og fordeles ligeligt 

mellem hoved og krop, som så får 30 

point hver.

BRI omdøbes til BSH (British Shorthair) 

som pendant til BLH (British Longhair), 

som blev foreløbigt godkendt.

Beskrivelsen af øjenfarven for BEN n 

22/24 31/32 er blevet ændret:

 Eye colour

22/24  green, brown, gold

22/24 31 green, gold 

22/24 32  blue-green, aquamarine

22/24 33 blue

Forslag, der vedrører avls- og 

registreringsreglerne

Vi har fået en ny fuldt godkendt race i ka-

tegori II: La Perm Longhair and Shorthair. 

Godkendelsen gælder fra 1.10.2015, 

så kattene kan deltage på World Show i 

Malmø. 

Breeding and Registration Commis-

sion (BRC) opdaterede deres regler på 

Nyt fra Felis Danica

Thomanis Cherry Garcia, NFO ns 09 22. Ejer og opdrætter, Annie Dahl 



flere punkter, herunder flyttede de lidt 

rundt på reglerne i §3, så det blev endnu 

tydeligere, at et FIFe medlem kun kan 

fastsætte nationale avlsbegrænsninger 

med baggrund i helbredsforhold – sådan 

som FD fx har gjort med Briterne, hvor 

der kom regler for HCM test af han-

katte sidste år. Men det er ikke lovligt at 

kræve fx Excellent på en udstilling for at 

en kat kan anvendes i avl. Det er heller 

ikke lovligt at placere visse katte i RIEX 

registreret blot fordi de ikke har en given 

bedømmelse på en udstilling.

Der er kommet særlige EMS koder for 

XLH/XSH for visse racer til brug for regi-

strering af target breed:

EMS-code  Appearance  Only applies to target breeds

XLH/XSH * 81  long coat  DSP, PEB, SPH

XLH/XSH * 82  short coat  DSP, PEB, SPH

XLH/XSH * 83  brush coat  DSP, PEB

XLH/XSH * 84  straight coat  CRX, DRX, GRX, LPL/LPS, SRL/SRS

Reglerne omkring novicegodkendelse er 

blevet opdateret, så det er lidt nemmere 

at gennemskue, og de nye tilrettelser 

betyder, at det nu bliver muligt at få 

novicen flyttet til target racen til udstil-

lingsbrug, Brug af katten i avl kræver 

stadig et godkendt avlsprogram fra FIFe-

medlemmet.

Nyt fra Felis Danica

   Hvis uheldet er ude... 

10 % 
RABAT til 

medlemmer af 
Felis Danica

Find os på facebook Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk

NyHed!:
Vi tilbyder alle Katteklubbens opdrættere 
en gratis sygeforsikring til deres solgte  
killinger. Forsikringen er uforpligtende  
for den nye ejer, og ophører automatisk 
efter 30 dage. 

Kontakt os på telefon 63 57 11 11, hvis du 
vil høre nærmere. 

14
36

39

Vi samarbejder med

http://www.bivet.nu/dk/Produkter/handelsvarer/viacutan_plus.html
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BRC fik også ændret tidspunktet for ind-

sendelse af dokumentation (1. januar), 

og de fik genindført en linje, der var fal-

det ud omkring ”preliminary recognized 

breeds”, nemlig at de skal have mindst 

15 katte med titlen PIC/PIB før endelig 

godkendelse.

Forslag vedrørende dommer-

reglerne

FFH (CH) fik vedtaget et forslag ved-

rørende FIFe seminarer gående ud på, 

at tilmeldte dommerelever skal have 

besked hurtigst muligt, hvis nogle af 

de annoncerede racer alligevel ikke kan 

være til stede på seminaret.

ANFI fremlagde et forslag der stiller 

krav om at FIFe medlemmet tager fuldt 

ansvar for sine elevers fremskridt og 

opførsel, og samtidig giver FIFe medlem-

met ret til at forhindre eleven i at gå til 

eksamen, hvis eleven ikke har tilstræk-

kelig viden og FIFe medlemmet kan 

desuden anvende disciplinære sank-

tioner eller suspendere en elev enten 

midlertidigt eller permanent. Forslaget 

blev vedtaget. 

Forslag vedrørende udstillings-

reglerne

Felis Belgica mfl. gik sammen om at 

udforme et fælles forslag om Winner 

shows og resultatet blev at vi fremover 

Nyt fra Felis Danica

Catika’s Carlos Cayetano Dushara, SOM n. Opdr. & ejer: Tine Jensen



kan have følgende Winner shows ud over 

World Winner: 

• American Winner

• Baltic Winner

• Mediterranean Winner

• North Sea Winner 

• Scandinavian Winner

 

alle med tilhørende titler. Showene kan 

kun arrangeres af den gruppe lande, der 

tilhører hvert Winner Shows arrangør-

gruppe, men udstillere fra alle lande kan 

deltage i udstillingerne. De arrangerende 

lande må ikke afholde andre udstillinger 

i den weekend, hvor Winner-showet af-

holdes. Alle skal afholdes i første halvår, 

så de ikke kommer i konflikt med World 

Winner showet.

All winner udstillinger vil fremover tælle 

som ”et hvilket som helst andet land”, 

sådan at forstå, at hvis man skal bruge 

et udenlandsk certifikat kan man altid 

deltage i en Winner udstilling, selvom 

ens øvrige certifikater er taget i det på-

gældende land, hvor Winner udstillingen 

afholdes.

Listen af lande, der kan få en Junior 

Winner på kun 3 x BIS blev udvidet med 

alle lande i Latin Amerika pga de store 

afstande og det lille antal udstillinger.

Show Commission (SC) fik følgende ret-

telser indført: 

Medlemmer skal fremover angive 

postnummer, når de bestiller en udstil-

lingsdato, og de skal ligeledes selv 

                                
–  giver blank pels og sund hud

Viacutan har den afbalancerede sammen- 
sætning, der giver en optimal understøttelse  
af hudens funktion og som giver din hund  
eller kat blank pels.

I Viacutan kombineres essentielle omega-3 
fedtsyrer fra fisk med omega-6 fedtsyrer med 
højt indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø. 

Desuden indeholder Viacutan naturlige  
antioxidanter i form af ekstrakt fra  
rosmarin og gurkemeje. 

Viacutan kan desuden fungere 
understøttende ved hudproblemer.

SCAN KODEN           
OG LÆS MERE           
OM VIACUTAN

Køb Viacutan® Plus  
hos dyrlægen

oplysninger hos din dyrlæge eller  på www.bivet.nu/dk

Viacutan® Plus
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K

210 x 148 mm + 3 mm viacutan DK.pdf   1   26-02-2014   10:13:19

Nyt fra Felis Danica
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havde kontrolleret om deres udstilling 

er mindst 400 km fra alle andre allerede 

godkendte udstillinger. Udstillingsledel-

ser skal sørge for at kommunikere med 

dommere via deres officielle (email) 

adresse – ikke via Facebook eller tilsva-

rende sociale medier.  

Der er en skærpelse af reglen om at katte 

skal være registreret i en FIFe stambog, 

når de udstilles, med mindre de udstil-

les under open doors reglerne – dette 

betyder fra 1.1.16, at alle katte skal 

være registreret i ejerens FIFe-medlems 

stambog – dog skal killinger 4-7 mdr. 

blot være under registrering og katte fra 

andre forbund kan udstilles til og med 

klasse 9, hvis de er under registrering. 

Det er nu blevet gjort mere tydeligt 

hvornår en afvisning af en kat medfører, 

at andre katte fra samme ejer skal fjernes 

fra udstillingen: konstaterer man fx at 

en hunkat er drægtig er det kun denne, 

der skal fjernes, mens tegn på sygdom 

medfører at alle katte fra ejeren skal 

sendes hjem.

Breed BIS reglerne er lavet om således, at 

det fra 1.1.16 er nok, at der er nok katte i 

kataloget – en absent kat eller 5 kan ikke 

længere ødelægge mulighederne for at 

holde Breed BIS. 

For huskattene er det nu præciseret, at 

der ikke kan laves en opsplitning til Best 

in Show på alder – alle huskatte konkur-

rerer efter den gældende opdeling (han / 

hun – langhår / korthår).

Nogle forslag, der faldt

Blandt de mange forslag, der blev truk-

ket eller stemt ned, var der flere, vi gerne 

havde set vedtaget.

Felikat havde stillet et forslag om at der 

skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der 

skulle lægge en strategi for FIFe – dette 

forslag faldt med én stemme.

Fra Mundikat og fra FNFR (RO) var der 

forslag om en ombudsmand-ordning 

i FIFe. Der var lighedspunkter mellem 

forslagene, men det Rumænske forslag 

havde en langt mere kompliceret opbyg-

ning – vi var indstillet på at støtte det 

hollandske forslag. Begge blev trukket, 

så der kommer nok et forslag om en 

ombudsmand til næste år igen.

Bestyrelsen havde fremsat et forslag om 

ændring af reglerne for dommeruddan-

nelsen, som blandt andet indeholdt et 

nok så vigtigt forslag om ”opgradering” 

af dommere i forhold til den kommende 

nye kategoriopdeling. Forslaget som 

sådan var ikke optimalt, men da det 

blev forkastet, står vi nu uden regler 

på området. De gældende regler kan 

selvfølgelig føres videre, men de hænger 

ikke sammen. Som eksempel kan næv-

nes, at reglerne i dag kræver, at elever i 

kategori III skal se 900 katte, mens der 

skal ses 450 katte i kat. IV: det giver jo 

ingen mening efter 1.1.16, hvor racerne 

er fordelt helt anderledes. Det er utroligt 

utilfredsstillende ikke at kunne give et 

klart svar til vores elever på hvordan de 

skal fortsætte deres uddannelse. Hvad 

der kommer til at ske på dette område er 

pt op til bestyrelsen.

Bedre var det, at et forslag fra JSC om 

en ny standardiseret gruppeopdeling, 

som skulle gælde alle racer, der udstilles 

i grupper, faldt. Det ville simpelthen give 

for megen forvirring og uhensigtsmæssi-

ge ændringer i forhold til de grupper, der 

i dag anvendes, at der var modstand fra 

stort set alle gruppekatte opdrætterne.

Nyt fra Felis Danica
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Nyt fra Felis Danica

IC DK WHITE SECRET ADOBE HOWMANN POULSEN, PER n33. EJER og Opdrætter: LINDA HOWMANN POULSEN



JSC havde et andet problematisk forslag: 

de lavede tilbage i 2011 en ny skabelon 

for standarder, som er blevet anvendt 

i forbindelse med godkendelsen af de 

seneste racer. Denne skabelon ville de nu 

presse ned over alle øvrige standarder, 

med risiko for at der kunne snige sig æn-

dringer ind, som ikke var til racens bed-

ste. Der var fra flere sider modstand mod 

dette forslag, og det endte heldigvis 

med at blive stemt ned med stor flertal. 

Det triste var, at det bagefter viste sig, 

at JSC allerede havde spildt en masse tid 

på at udføre arbejdet, uden først at sikre 

sig, at det var noget, som Generalfor-

samlingen kunne bakke op om.

Men afslutningsvis kan jeg konkludere, 

at det var en ganske glimrende gene-

ralforsamling. Stemningen var god hele 

vejen igennem, hvilket ikke altid har 

været tilfældet, og det betyder meget, 

når der skal forhandles. At vi så ikke alle 

kan være enige om alting er nok ikke så 

underligt, når man tager i betragtning 

hvor mange lande, der er repræsente-

rede i FIFe – 40 lande, der trods alt kan 

samarbejde, og blive enige om en lang 

række ændringer og tiltag. Det må siges 

at være ganske godt gået!

22

Nyt fra Felis Danica

SC Carezzandos Silver Cecilie, EUR ns22. Ejer: Pernille Boholdt
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www.royalcanin.com

Norske Skovkat             
er unik           

Din

- ligeledes er dens foderpiller

NYHED

Indeholder det rigtige niveau af kalorier for at holde idealvægten 
og sikre sunde knogler og led.

S k ræ d d e r s y e t  e r n æ r i n g  t i l  r a c e k a t t e

F E L I N E  B R E E D  N U T R I T I O N
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Eksklusiv foderpille

Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid 
knoglestruktur, og har en naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at 

den er aktiv af natur. Den har en enestående dobbelt pels, der kræver pleje og 
et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. Derfor har Royal Canin 

udviklet specielt dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

En unik foderpille opmuntrer katten til at tygge ordentligt og hjælper med 
at reducere spisehastigheden takket være sin eksklusive størrelse, form og          
tykkelse. Foderet bidrager til at fjerne hårboller naturligt, er rig på fedtsyrer    

for at understøtte hudens sundhed og opretholde tilstanden af pelsen.        

ELEGANT, UDTRYKSFULDE 
MANDELFORMEDE ØJNE, OG EN FANTASTISK 

HJERTEFORMET HALSKRAVE ...

Din norske skovkat har unikke ernæringsmæssige behov, 
og fortjener enestående ernæring

http://www.royalcanin.dk
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Modul 1

For at deltage på Modulet skal betaling 

findes sted samtidig med tilmelding, 

nøjagtig som på de fleste udstillinger.

Man er ikke med som deltager før man 

via mail modtager en bekræftelse.

Dato og sted:

19. september i Brædstrup Hallen, Skov-

vejen 29C, 8740 Brædstrup

20. september i Ravnsborghallen, Ravns-

borgvej 3, 4600 Køge

Der må ikke medbringes mad i hverken 

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

Tid:

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.

Tilmelding:

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. juli 2015.

Tilmeldinger indsendt før denne dato 

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal 

benyttes!

Du skal sende din tilmelding på tilmel-

dingsblanketten der findes på Felis 

Danicas hjemmeside under: Opdræt 

– Diplomopdrætter – Indbydelse med 

angivelse af hvilken dag du ønsker at 

deltage samt antallet af deltagere.

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

felisdanica.dk

Deadline for tilmelding & betaling er d. 

05. september 2015, eller når holdet er 

fyldt op.

Sidste afmeldingsfrist er 05. september. 

Afmeldinger efter denne dato medfører 

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!

Betaling:

Kr. 350,- pr. person som skal betales 

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

gen registreres ikke før betalingen er 

modtaget. Betalingen skal ske på Felis 

Danicas konto: 8117 – 3386974.

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

Emner:

• Tamkattens historie

•  Gennemgang af den danske og inter-

nationale katte organisation

•  Avls- & Registreringsregler i både 

Danmark og Internationalt

•  Kattens sundhed, arvelige og smit-

somme sygdomme samt ernæring

Felis Danicas 
Diplomopdrætter-
uddannelse
Indbydelse til modul 1 & 2 – 2015

PR Sivkjær’s JoJo, MCO f. Opdr. & ejer: Helle 
Sivkjær & Mikkel Henriksen
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Modul 2

For at deltage på Modulet skal betaling 

findes sted samtidig med tilmelding, 

nøjagtig som på de fleste udstillinger.

Man er ikke med som deltager før man 

via mail modtager en bekræftelse.

Dato og sted:

07. november i Brædstrup Hallen, Skov-

vejen 29C, 8740 Brædstrup

08. november i Ravnsborghallen, Ravns-

borgvej 3, 4600 Køge

Der må ikke medbringes mad i hverken 

Brædstrup Hallen eller Ravnsborghallen!

Tid:

Begge dage er fra kl. 09.00 til 17.30.

Tilmelding:

Tilmelding pr. mail åbnes d. 01. juli 2015.

Tilmeldinger indsendt før denne dato 

er ugyldige. Tilmeldingsblanketten skal 

benyttes!

Du skal sende din tilmelding på tilmel-

dingsblanketten der findes på Felis 

Danicas hjemmeside under: Opdræt 

– Diplomopdrætter – Indbydelse med 

angivelse af hvilken dag du ønsker at 

deltage samt antallet af deltagere.

Blanketten skal sendes til: uddannelse@

felisdanica.dk

Deadline for tilmelding & betaling er 

d. 24. oktober 2015, eller når holdet er 

fyldt op.

Sidste afmeldingsfrist er 24. oktober. 

Afmeldinger efter denne dato medfører 

ikke tilbagebetaling af deltagergebyr!

Betaling:

Kr. 350,- pr. person som skal betales 

samtidig med tilmeldingen. Tilmeldin-

gen registreres ikke før betalingen er 

modtaget. Betalingen skal ske på Felis 

Danicas konto: 8117 – 3386974.

HUSK at anføre hvad betalingen gælder!

Emner:

•  Nationale og Internationale Avls- & 

Registreringsregler i forbindelse med 

kattes leveforhold, registrering af kil-

linger mv. 

• Opdrætterfilosofi 

• Fertilitet, drægtighed, fødsler 

• Killingers opvækst 

• Salg af killinger

Summerstar’s I’m Kissable of Namyslo, PER a 02 62. Ejer: Lone og Jan Namyslo



VOKSEN HAN
1) 530 points: GIC Jaquet Bounty JW ,RAG a 03 ; ejer Karen Kalmayer Jaquet       

2) 522 points: SC Hindkjær’s Frej JW DVM DSM, OCI b 24; ejer Marianne & Lars Hindkjær 

3) 512 points: GIC Amal Tangerine & Faeton, OSH n 25; ejer Inge Lise Jensen 

4) 511 points: SC DK Harmakhet’s Krudttønde DVM,  NFO ns 09 23; ejer: Gitte Strøjer Andersen

5) 505 points:  GIC Ideal Cat Klondike, PEB b 83; ejer Mette Mejdahl 

UNGDYR HAN
1)  412 points: DK White Secret Adobe Howmann JW, PER n 33;  

ejer Linda Howmann Poulsen 

2)  410 points: IC Golden Oracles Sugar Rush JW, NFO d 09;  
ejer Dorthe Ellgaard   

3)  409 points: IP WW14 Lindows Anando, BUR d; ejer Claus Lindow Hansen

4)  407 points: Nadikat’s Bellamy JW, BUR n; ejer: Anne-Grethe Ting Skov

5) 403 points: CH S*Myselisia’s Celtic, NFO d 03 22; ejer Flemming Vorbeck    

KASTRAT HANNER
1)  527 points: SW08 WW09 2XNW EC/EP Iah-Ra’s Osiris DSM DVM DM, 

ABYn; ejer  Inge Pia Slot

2)  521 points: IP Fagan’s T.J Maxx, NFO n 23; ejer Anders Daniel Møller

3) 513 points GIP Staff Only By Fate, EXO n 22; ejer Marlene Nielsen 

4)  511 points: DK Safkan Kedi’s Pierre Curie, TUV e 62; ejer Pernille 
Kristensen 

5)  509 points: GIP Felarof en Reemen, PEB b 09 64; ejer Pernille Pedersen

5)  509 points: DK Thomnille’s Samvis, MCO n 09 22; ejer Lotte Crone 
Lindskov  
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554 BEDSTE HUSKAT
509 points: Anton, HCS; ejer Lena Mark  



KASTRAT HUNNER
1)  526 points: GP Harmakhet’s La Bostella, NFO f 09 22; ejer 

Rikke Thingholm Hansen

2)  507 points: IP  O Feline Hawai, PEB b 23 83; ejer Mette 
Mejdahl    

3)  506 points: SP DK*Kamyne Hexia de Trick DSM, BAL b 21; ejer 
Tanja Trillinggaard Jensen 

4)  505 points: IP Lindows Viola, BUR j; ejer Claus Lindow Hansen   

5)  502 points: IP Fagan’s Lady Beetle, NFO f 09 23; ejer Anders 
Daniel Møller  

UNGDYR HUNNER
1) 410 points: Jaquet Vanilla, RAG a 03; ejer Karen Kalmayer Jaquet

2)  401 points: Hindkjær’s Larissa, OCI b 24; ejer Lars og Marianne 
Hindkjær   

3)  398 points: Naturell’s Bette Smæk, NFO g 23; ejer Anne Louise 
Nygaard Sadek 

4)  397 points: Lyngkatten’s Identity, MCO ns 03; ejer Simone 
Søderberg  

5)  394 points: IC Magnolia Dumny Kot*PL, NFO fs 03 22; ejer Dorthe 
Ellgaard    

VOKSNE HUNNER
1) 516 points: SC Wehnert’s Vega, EUR n22; ejer Susanne & Claus Wehnert  

2) 507 points: SC Nuance’s Zaga DVM, SBI a; ejer Linda Grøtner Nielsen 

3) 505 points: SC DK TurkishDelight Mavi Topaz, TUV g; ejer Pernille Kristensen   

4) 504 points: GIC DK KorZhik’s Marikix, KBL fs 24; ejer: Knud Erik Jensen

5) 501 points: SC Hyrdinde Felis Jubatus, NFO w; ejer Anne-Louise Nygaard Sadek 

5) 501 point: IC  N*Manhunters Dreams take time, PEB n 83; ejer Kira Marseen

JYRAK – Topkatte 2014
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Det blev 
bengalracen, der 
stjal mit hjerte – 
og jeg gik igang 

med at finde min 
første bengaler

Hvordan og hvorledes blev jeg 

opdrætter?

Trin et

Jeg er nok det, som Marianne Seifert-

Thorsen kalder ”udstiller som også er op-

drætter”. Jeg blev bidt af udstillingshallø-

jet omkring tre år inden, jeg overhovedet 

havde nogen avlskat, 

og den første kat, jeg 

udstillede, var desuden 

ikke en bengal men en 

abyssinier. Det gik ikke 

så vældig godt med 

at udstille, idet vores 

dejlige kælekat Hexana 

ikke syntes, udstillinger 

var lige så fascine-

rende, som jeg syntes, 

så især for kattens 

skyld opgav jeg at udstille hende efter 

nogle få forsøg, hvor der ikke var tegn til 

større entusiasme fra hendes side. På det 

tidspunkt opdagede jeg, at der fandtes 

nogen plettede katte og for at gøre en 

lang historie kort om valget mellem de 

plettede muligheder, blev det bengalra-

cen, der stjal mit hjerte, og jeg gik i gang 

med at finde min første bengaler.

 På Verdensudstillingen i København 

i 2003 kom jeg i snak med en kvinde, 

der havde en hunkat, 

som det var menin-

gen at avle på, og jeg 

skulle få lov til at stå på 

venteliste til en killing. 

Der blev så ikke nogen 

killinger det første år, 

så efter en falsk dræg-

tighed, hvor de troede, 

katten havde en enkelt 

killing i maven, fik jeg 

besked om, at det nok 

var bedre for mig at lede efter andre 

muligheder. Jeg endte så med at købe to 

killinger fra Farup i Nordjylland, og da jeg 

tog drengen med på udstilling i Jyllinge i 

Præsentation af: Eva Hellerud
Stamnavn: DK Benga
Race: Bengal

Serie: Opdrætterportræt

Kattemagasinet vil bringe op-

drætterportrætter i bladet, der 

tjener til formål at give indblik i 

andres opdræt – så vi måske kan 

blive klogere på hinanden og på 

kattene.

Portræt af en opdrætter

Tekst og foto: Eva Hellerud

Benga bengaler
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Benga Salamanca. Min mest wild-looking kat, 
hun er efter Fauno x Majenka.



30

Portræt af en opdrætter

2004 viste det sig, at han havde show-

temperament, og han gik hen og vandt 

BIS. Jeg blev selvfølgelig super lykkelig, 

da jeg havde fået at vide fra andre udstil-

lere, at jeg ikke skulle regne med, at 

temperamentet på en bengal ville egne 

sig til udstilling. Men jeg udstillede Hasse 

helt frem til, han havde fået sin Europa 

Premiér-titel, som det hed dengang. 

Ved at være i miljøet, hvor jeg hele tiden 

mødte opdrættere af forskellige racer, 

blev jeg smittet af ”opdrætter-sygen” og 

begyndte at lede efter en avlskat, som 

jeg håbede både kunne udstilles og give 

mig afkom, som jeg i næste omgang 

kunne tage med på show.

Jeg havde set et par katte fra Brock-

enmoor i Tyskland, som jeg syntes var 

pæne og besluttede mig for, at jeg ville 

prøve at få købt en hunkat til avl derfra. 

Det var ikke noget problem bortset fra, 

at jeg ikke syntes, de havde nogen, der 

var helt det, jeg kunne ønske mig. Men 

det endte alligevel med, at jeg købte 

Brockenmoor Bonita, som vandt killinge-

klassen på juleudstillingen kort tid efter, 

at jeg havde hentet hende hjem. Hun 

forblev dog en meget lille bengal selv 

som voksen, og der skulle en stor han til, 

før jeg fik et kuld killinger, hvor der var en 

pige med god størrelse og grov bygning, 

jeg valgte at beholde. Den store han var 

så SW SC Absolutely Super Cooper DSM, 

DVM som jeg havde købt sammen med 

min veninde Ullis (Ulrica Lindblom Gran-

lid), som har KungsgardenCats i Sverige.

Trin to

Jeg mødte Ullis og hendes datter Fifi 

(Sofia) på en af Sydkattens udstillinger 

i Malmö, hvor de lige havde købt en 

bengalhan ved navn Leopardette’s Lux 

of Lama. Vi faldt i snak og fandt ud af, 

SC Benga Fauno In Bosco DSM, DVM

Udviklingen af en 
Bengal kat
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at vi måske kunne lave en aftale om at 

parre min hunkat med deres han, og 

sådan blev det, efter at vi havde mødt 

hinanden flere gange og begyndt at 

skrive sammen. Jeg beholdte en pige 

efter den kombination ved navn Benga 

Bandita Lamita, som jeg selvfølgelig 

prøvede at udstille, og hun vandt også 

nogle gange. Typemæssigt var hun ikke 

helt, hvad jeg skulle ønske, men hun 

havde en flot farve, smukke øjne og små 

ører, så jeg håbede at med den rigtige 

han skulle jeg kunne få en datter fra 

hende med forbedret type og samtidig 

beholde den flotte pelsfarve og de andre 

gode egenskaber, hun nu havde. Det 

gik ikke så godt. Hun 

fik kun én pige (som 

blev solgt til kæl) og 

resten drenge i det ene 

kuld, og i det andet 

kuld var den bedste 

af pigerne marble, så 

jeg beholdte hende, 

selv om jeg egentlig 

ikke var interesseret 

i marble mønster. 

Men hvilken farve og 

kontrast den pige havde! De få gange jeg 

udstillede ”Bella,” faldt hun som forven-

tet i dommernes smag, men jeg ønskede 

jo egentlig noget andet og valgte at 

sterilisere hende. Dermed var den linje 

ude af mit opdræt.

Cooper

Ullis og jeg blev rigtig gode venner, og 

det var før Facebook og andre chatrooms 

var opfundet, så vi skrev utallige mails 

frem og tilbage, efter at vi var blevet 

enige om at købe en hankat sammen. 

Efter lang tids venten fik vi tilbudt en 

dreng fra Absolutely i USA, som vi begge 

godt kunne lide og med helt nye linjer 

her i Europa, og hvor opdrætteren var 

rigtig sød. Stor var spændingen, da vi 

skulle hente Cooper i lufthavnen. En dag 

før vi troede, han skulle ankomme, blev 

jeg lige pludselig ringet op med besked 

om, at der sad en kat ude i Kastrup og 

ventede på at blive hentet. Der blev 

promte udrykning fra Flyinge, efter at 

jeg havde fortalt min veninde, at katten 

var kommet før tid, og vi ankom aldeles 

forpustede men bredt smilende da vi så 

vores ”lille” killing, som var på størrelse 

med et velvoksent ungdyr og fuldstæn-

dig cool lod sig tage op og blive kysset 

og nusset af hans nye 

ejere. Cooper bo-

ede hos mig de første 

måneder, fordi det på 

det tidspunkt stadig 

var nødvendigt med 

rabies blodprøve (titer 

test) for at komme 

ind i Sverige. Så jeg fik 

fornøjelsen af at have 

Cooper herhjemme 

indtil blodprøven var 

i orden, hvorefter han kunne flytte til 

Kungsgarden som planlagt, og hvor han 

som voksen fik en fantastisk udstillings-

karriere. Det gik ikke så godt som killing/

ungdyr, men efterhånden begyndte 

dommerne at vænne sig til hans type, og 

han udviklede sig også meget fra killing 

og frem til fuldt udviklet hankat. 

Jeg havde samtidig med Cooper en 

anden hankilling i huset ved navn Wild 

Africa Flashy Masai of Benga, som 

jeg havde importeret fra Letland. De 

to drenge er omtrent lige gamle, og 

Leospot Benga Majenka

SC Wild Africa Flashy Masai of Benga

SC Wild Africa Flashy Masai of Benga

Jeg havde set 
et par katte fra 
Brockenmoor  

og  ville prøve at 
få en hunkat til 

avl derfra
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historien, om hvordan jeg fik købe Masai, 

kommer her…

Møde med en mand fra Riga

Noget af det, jeg værdsætter mest ved at 

udstille, er alle de forskellige mennesker, 

man møder og knytter kontakt til. På 

en udstilling i Hamburg, hvor jeg skulle 

have udenlandsk cert. for at få IC titlen 

på min lille Bonita, var der et par bengal-

hanner, jeg slet ikke kunne få øjnene fra. 

De var bare noget helt andet, end hvad 

jeg var vant til at se. Den ene havde nog-

le fantastiske rosetter, jeg tidligere kun 

havde set på billeder, og den anden var 

helt ekstrem i kontrast, pelskvalitet og 

look, så jeg fik helt gåsehud og blev nødt 

til at snakke med ejeren om hans katte 

og høre, om jeg måske kunne få lov til 

at købe en killing fra hans opdræt. Men 

ork, det var ikke så let at kommunikere, 

for engelsk var ikke noget, han forstod 

særlig meget af. Men med enkle ord og 

kropssprog fik vi da etableret kontakt, og 

IC Bambang de Ledicia. Spansk import som til fulde har vist sine evner som “latino lover” ved at gøre alle mine hunner drægtige og med mange smukke killinger 
som resultat
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Viktor Gerlinsh, som han hedder, var ikke 

uvillig til at sælge mig en killing. Jeg fik 

hans visitkort, og da jeg kom hjem, skrev 

jeg en mail, hvor jeg også vedhæftede 

et par billeder fra udstillingen, men jeg 

fik ikke noget svar, før der var gået nogle 

uger. Heldigvis var svaret dog positivt så 

det var bare med at vente igen. Og lige 

pludselig fik jeg tilbud om en hunkilling, 

som jeg var lidt tøvende omkring, og 

da jeg så besluttede mig til at sige ja til 

hende, var det for sent. 

Hun var solgt til en anden opdrætter. Så 

fik jeg billeder af to drenge, selv om jeg 

havde sagt, at det var en pige, jeg var 

ude efter, siden jeg jo 

havde aftalt med Ullis, 

at vi skulle købe Coop-

er sammen. Meeen, 

jeg forelskede mig i 

den ene dreng lige 

med det samme, jeg 

så billederne af ham 

og svarede lynhurtigt, 

at jeg godt ville købe 

ham, og siden jeg selv 

kunne vælge navn, 

blev det så Wild Africa Flashy Masai of 

Benga. Masai udviklede den flotteste 

pels, jeg kunne tænke mig. Grundfarve 

som varmt guld og sorte rosetter med 

rustrødt i midten var noget, der fik de 

fleste, der så ham, til at kigge en ekstra 

gang eller to. Han havde selvfølgelig sine 

svagheder som alle andre, men han var 

totalt set en fantastisk spektakulær kat, 

som også gjorde det godt på show og 

havnede på Racekattens og FDs topkat-

teliste, til trods for at han ikke var nogen 

”showman” - Forstået på den måde, at 

han var lidt genert og forsigtig, og det 

føltes tit, som om han hellere ville, at 

dommeren skulle kigge på de andre 

katte og vælge en af dem. 

Men det er altså ikke let at være usynlig 

med sådan en pels, så det blev til mange 

ture i panel, og han blev også udstillet 

op til Supreme Champion, hvorefter jeg 

syntes, han fortjente at få fri fra udstil-

lingslivet. Han fandt sig i det, selv om 

han ikke akkurat nød at være i rample-

lyset på samme måde som hans søn SC 

Benga Fauno in Bosco DSM, DVM, som 

jeg kommer tilbage til.

Vel, min nye kontakt i Riga købte jeg 

flere katte fra gennem 

nogle år. Det blev en 

blandet pose bolcher, 

vil jeg sige og desvær-

re fik jeg ikke afkom fra 

et par af de mest inte-

ressante katte derfra. 

Til gengæld havde jeg 

i hvert fald glæden af 

at udstille Wild Africa 

Fire Captain of Benga, 

som både blev JW og 

fortsatte med at vinde en masse som 

voksen, frem til jeg kastrerede ham efter 

utallige resultatløse parringer både med 

egne hunkatte og desuden et par af Ullis’ 

piger. Captains halvsøster Wild Africa 

Riga Santiana of Benga opgav jeg at få af-

kom efter, da hun fyldte tre år og havde 

været prøvet sammen med 4 forskellige 

hanner både herhjemme og i Sverige. 

Hun var ikke meget for at blive parret, og 

fertiliteten var nok heller ikke den bed-

ste, tænker jeg. Det er nok den hunkat, 

jeg er mest ked af at, ikke gav mig nogen 

killinger, for hun var noget særligt med 

33

SW SC Absolutely Super Cooper DSM, DVM

IC Brockenmoor Bonita. 

Jeg forelskede 
mig i den ene 

dreng lige med 
det samme, 

 jeg så billederne 
af ham 
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sit vilde look, relativt små ører, store 

rosetter og dejlige personlighed. 

Fauno

Det er egentlig mere held end forstand, 

at SC Benga Fauno In Bosco DSM, DVM 

bor hos mig og har givet mig nogle 

dejlige killinger, hvoraf jeg har beholdt 

fire piger fra forskellige kuld. Fauno er en 

kombination af tidligere omtalte Masai 

og min keeper CH Benga Be My Jemima 

(Bonita x Cooper). Jemima fik et kuld på 

to killinger, hvor der var en rigtig smuk 

pige, som jeg havde 

lovet til en opdrætter 

i Nordsverige, som 

havde ventet længe 

for at få købe, og så 

var der en dreng, som 

jeg også godt kunne 

lide. Først og frem-

mest pga. typen, men 

jeg havde altså lovet 

hende, der havde 

købt kuldets mormor 

(Bonita) som kastrat, at hun nok skulle få 

et barnebarn (drengen).

 Ja, jeg har været for flink og dum mange 

gange, men alligevel var jeg heldigvis 

fornuftig nok til at lave en aftale med 

Kirsten Nielsen om, at killingen ikke blev 

kastreret inden flytning, som er normalt 

her.  Jeg ville så gerne føre linjen videre 

og havde kun den hankilling, da jeg 

besluttede mig for at sterilisere Jemima, 

som var blevet uudholdelig domine-

rende overfor alle andre hunkatte her i 

huset. Hun ville være dronning og var 

også den største og stærkeste, så det var 

med blandede følelser, hun blev neutra-

liseret og flyttede ud til en børnefamilie, 

hvor Riga senere også havnede, så de fik 

et godt kastratliv sammen. 

Nå, men tilbage til Fauno, som jeg ikke 

selv har navngivet. Kirsten, som skulle 

have ham, fik vælge navn, og vi var enige 

om, at jeg skulle bruge Fauno til et kuld 

eller to, så jeg kunne videreføre linjen, 

inden han blev kælekat på fuldtid. Alt var 

sådan set godt, bortset fra at mormor 

Bonita slet ikke var glad for at få et aktivt 

barnebarn hjem. Så det korte af det 

lange er, at jeg blev enig med Kirsten om 

at tage Fauno tilbage, 

og så fik hun i stedet 

hans far Masai som 

kastrat. Jeg havde 

tidligere foreslået, at 

Kirsten skulle tage 

Masai, fordi jeg vidste, 

hvor forelsket Bonita 

var i ham, men Kirsten 

var lidt stædig og ville 

hellere have et barne-

barn, som hun troede 

ville ligne Bonita, som hun var så glad 

for. Og fint nok, det hele endte jo godt 

for os alle, og Fauno var lige som hans 

far utrolig sød og nem. Ingen af dem 

strintede, før de var 2,5 år gamle, så det 

var en fornøjelse at kunne have hankat 

gående frit i huset, uden at det hele blev 

pisset ned. 

Fauno er også den kat, jeg har udstillet 

mest. Jeg havde flere gange planer om 

at stoppe, men han var bare så dejlig at 

have med, og både publikum og dom-

mere faldt til stadighed for ham. Fauno 

har altid været super cool, og på udstil-

ling var han som regel slet ikke interes-

seret i de der drillepinde, dommerne 

Portræt af en opdrætter

Jeg blev enig 
med Kirsten om 

at tage Fauno 
tilbage, og så fik 
hun i stedet hans 

far Masai
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vifter med. Han lagde sig bare til rette 

med højt hævet hoved eller gik rundt 

på bordet, så dommeren kunne se, hvor 

lækker han var. 

Det var som om, han tænkte, at han ikke 

var der for at lege men for at blive set. 

Det kunne man i hvert fald komme til at 

tro, og han har flere gange været på Ra-

cekattens Topkatteliste og sidste år også 

på FD-listen. Nu er Fauno en tyk kastrat, 

som stadigvæk opfører sig, som om 

han er konge her i huset, så at bollerne 

er væk, er Bassemanden totalt ligeglad 

med. Unge drenge skal bare ikke prøve 

at vippe ham af tronen, selv om de har et 

par struttende kugler at prale med.

Majenka

Jeg mødte en opdrætter fra Norge på en 

udstilling i Bergen helt tilbage til den-

gang, jeg stadigvæk udstillede Masai, og 

denne opdrætter ville meget gerne købe 

en killing fra mit opdræt, så vi etablerede 

kontakt og skrev en masse sammen. 

På et tidspunkt havde han et kuld, hvor 

jeg blev meget betaget af den ene pige, 

som havde et meget specielt vildt look 

og desuden et flot mønster og med 

linjer, der var brugbare for mig, til hvad 

jeg havde i forvejen. Så jeg bad om at 

få købe pigen, som fik navnet Leospot 

Benga Majenka. Hun har tilført mit 

avlsprogram noget mere vildt look og 

Portræt af en opdrætterPortræt af en opdrætter

Benga Macadamia sammen med Fauno. (Billedet er taget på Racekattens juleudstilling i 2013).



har også givet mere af en profil, jeg godt 

kan lide. Desuden var hendes moder-

egenskaber upåklagelige, og hun blev 

let drægtig. Jeg har to døtre (hvoraf den 

ene er udstationeret) 

og et barnebarn fra 

Majenka, som i øvrigt 

flyttede sammen med 

et af hendes afkom til 

en børnefamilie efter 

tre kuld.

At være opdrætter

Jeg ved næsten ikke, 

om jeg magter at 

skrive om alle de bekymringer og sorger, 

det medfører at være opdrætter, når 

ting ikke går, som man ønsker og håber, 

og det gør det rent faktisk sjælden for 

mig.  Det hårdeste er, når killinger bliver 

syge og dør, efter at man har kæmpet og 

kæmpet for deres liv og er totalt udmat-

tet af mangel på søvn, og hvor ens krop 

har været i en stress-tilstand måske et 

par uger, og til sidst er det nærmest en 

lettelse, når der ikke længere er noget 

at kæmpe for. Men 

voksne katte kan også 

blive syge, og jeg har 

været nødt til akut 

at neutralisere et par 

hunner med livmo-

derbetændelse for at 

redde deres liv, og det 

ødelægger også nogen 

af ens planer for avlsar-

bejdet. Desuden er der 

den evindelige rengøring året rundt, for 

det er jo ikke altid kun hannerne, der vil 

markere deres territorium. 

Og når det er mild, våd vinter som i år og 

løbegården mest af alt vækker associa-

tioner om Roskilde Festivals mudderpøl, 

At være opdræt-
ter medfører 

mange bekym-
ringer og sorger, 
når ting ikke går 

som de skal
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CH Benga Be My Jemima. Datter efter Cooper x 
Bonita.

Bengamur Zakabona



så kattene er møgbeskidte på poterne, 

når de kommer ind, så kan jeg godt 

have tanker om, hvorfor i al verden jeg 

orker det her. Og så er der selvfølgelig 

HCM-scanningerne, hvor man aldrig ved, 

om man lige pludselig alligevel ikke kan 

avle på den kat, man havde så mange 

forhåbninger til.

Men når jeg tænker på alternativet, som 

jo er ikke at have et op-

dræt, så er der for mig 

alligevel så mange glæ-

der ved det at opdrætte 

og udstille, at jeg bliver 

ved, selv når jeg synes 

det hele ser temmeligt 

sort ud. For der er jo 

alle de gode oplevelser, 

som jeg ikke vil und-

være. Kattemødre, der 

stolte ligger med deres små babyer, som 

laver tilfredse lyde, og som man følger 

i deres udvikling, og hvor de tillidsfuldt 

kravler rundt på én og vil nusses og leges 

med, når de bliver lidt større. 

Glæden over en speciel killing, som man 

bare ved, skal blive og se den vokse op til 

en harmonisk og smuk kat med nogen 

af de egenskaber, man så gerne vil have, 

ja, så opvejer det alligevel alle de tunge 

dage, man har været igennem. 

Og så er der selvfølgelig opdrætter-

venner og bekendte, som jeg sætter stor 

pris på. Jeg er utrolig glad for at kende 

så mange dejlige mennesker i kattever-

denen, hvor vi deler glæder og sorger, 

når det gælder kattene, og som man tit 

også kan komme til at indvie i andre dele 

af livet.

Fremtidsudsigter

Jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer 

til at opdrætte, men jeg har en drøm 

om, at når jeg engang bliver pensionist 

stadigvæk kan have min dejlige og 

livsbekræftende hobby, som holder mig 

beskæftiget og gør, at jeg fortsat kan 

have venner, der deler min interesse. For 

selv om jeg er meget individualist som 

person, så vil jeg helst ikke undvære fæl-

lesskabet, der er mel-

lem opdrættere. Både 

når vi udstiller, mødes 

privat til en middag 

eller bare en snak over 

en kop kaffe. 

Det, at jeg ofte er 

alene som bengalop-

drætter på udstil-

lingerne, betyder 

egentlig ikke så meget. Al den tid jeg har 

god kontakt med opdrættere af andre 

racer, for jeg oplever, at vi har mange af 

de samme problemstillinger og udfor-

dringer på tværs af racerne og dermed 

kan støtte og hjælpe hinanden, når vi 

er derude, hvor det er tæt på, at man 

opgiver hele opdrættet. 

I skrivende stund håber jeg på, at min 

unge spanske import, Bambang de Le-

dicia, har lykkes med at gøre nogle piger 

drægtige, så jeg kan få et par spæn-

dende kuld til foråret/sommer. Bambang 

har en dejlig lang og stærk krop med 

gode benstammer og flot pels med fint 

roset-mønster, så jeg håber og tror, han 

skal kunne bidrage med noget godt. Og 

så skal jeg jo til at købe ny hankat igen, 

igen…..

Portræt af en opdrætterPortræt af en opdrætter
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Benga Lonely Planet

Glæden over en 
speciel killing, 
der vokser op 
og bliver en 
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Monty Python har lavet en vidunderlig 

lille sketch, der hedder ’Confuse a cat’ 

(’Forvir en kat’). Den handler om et ulyk-

keligt ægtepar, hvis kat bare sidder ude 

på plænen uden at ville aes eller spise el-

ler noget som helst. Dyrlægen anbefaler, 

at de kontakter firmaet ’Forvir en kat’ 

- De nok vil kunne hjælpe dem. Og så går 

det ellers løs. 

En hel hær af mænd 

kommer kørende i 

en kæmpe lastvogn, 

ført an af John Cleese 

i bedste major-stil. De 

stiller en scene op på 

plænen foran katten, 

og dernæst laver de 

vanvittige teaterkun-

ster, som kun Monty 

Python kan det, på scenen. Det ender 

med, at katten giver op og lusker ind i 

huset, og ægteparret er lykkeligt og tak-

ker igen og igen John Cleese for hjælpen, 

og han ender med at sige, at der ikke er 

nogen grund til at takke, fordi ’it is all in 

a days work for Confuse a cat’ (’det er 

jo blot en del af det daglige arbejde for 

Forvir en kat’).

I mit eget arbejde som katteadfærskon-

sulent ville jeg nogle gange ønske, at det 

’bare’ var så nemt som at lave nogle fjol-

lede kunster for at klare sagerne, når jeg 

møder en kat med adfærdsproblemer. 

Men der skal oftest en del mere til, og 

det er desværre ikke altid, det ender så 

lykkeligt som i Monty Python-sketchen. 

Dog er der heldigvis 

langt mellem de virke-

ligt sørgelige tilfælde, 

og med langt de fleste 

af de katte, jeg møder, 

synes jeg, arbejdet er 

spændende, udfor-

drende og givende. 

I denne artikel vil 

jeg prøve at fortælle 

lidt om, hvilke typer 

adfærdsproblemer jeg 

normalt møder, og hvordan jeg typisk 

arbejder, når jeg er ude hos katte med 

problemadfærd.

Hvad er problemadfærd?

Først skal begrebet ’problemadfærd’ 

defineres lidt nærmere. ’Problemadfærd’ 

er grundlæggende en adfærd, en kat 

udviser, som ejeren finder problematisk. 

Når ejeren ringer til mig, eller en anden 

Tekst: Ayoe Hoff

Foto: Pressefolden.dk

Confuse a cat: 

Mit arbejde som 
katteadfærds-
konsulent

Problemadfærd er 
grundlæggende 

en adfærd, en 
kat udviser, som 

ejeren finder 
problematisk
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Rylle (som i dag er 4½ år gammel). Hende fik jeg fra 

Dyreværnet, hvor jeg havde arbejdet med hende 

med klikkertræning. Mit afsluttende projekt på 

adfærdskonsulent uddannelsen var at undersøge om 

klikkertræning kunne hjælpe nervøse/bange katte på 

internater til at få mere ro og komme mere frem. Rylle 

var den første jeg trænede. Da jeg mødte hende var 

hun 4 måneder og lå og hvæsede af hele verden under 

sit tæppe i et bur for sig selv. Hun var blevet bange for 

mennesker fordi hun, som jeg forstod det, havde været 

i et kuld der fik kattesyge og derfor var isoleret en tid 

hvor hun nok mest oplevede mennesker når hun fik 

medicin og mad og samtidig var syg – det kan godt give 

en negativ association. Men hun reagerede super godt på 

træningen og blev mens jeg arbejdede med hende meget 

mere modig, både over for mig og over for personalet 

på dyrværnet. Jeg forelskede mig i hende og tog hende 

med hjem. Her har vi fortsat arbejdet med at gøre hende 

mere tryg ved verden, gennem klikkertræning, og det 

har været en fornøjelse langsomt at se hende ændre sig 

til i dag at have meget mere mod end før, også når vi har 

gæster. Der er stadig meget at arbejde på, hun kan stadig 

blive nervøs og bange hvis det er nye mennesker, men 

hun rykker ofte – og det er skønt at se.

Rylle
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Emil. Han nåede at blive 17 år og 8 måneder inden 

jeg desværre måtte sige farvel til ham for et par uger 

siden. Han var den første kat jeg klikkertrænede og på 

mange måder den der satte det hele i gang med at tage 

adfærdskonsulent uddannelsen, fordi han reagerede 

så super godt på træningen – han elskede sin træning 

til det sidste! – og gav mig mod på at lære mere om det. 

Jeg har taget 3 praktiske trænings eksaminer med ham 

under uddannelsen. Han var desuden endnu et bevis 

på at klikkertræning kan flytte ting mht. stress: Da jeg 

startede med at træne ham hypersoignerede han sin 

mave (han vaskede sin mave bar). Det var opstået mens 

han og hans søster Emma var på et længere ophold på 

en kattepension. Heldigvis lavede han ikke sår men hans 

mave var helt bar uden hår. Jeg gik i gang med at træne 

ham og som sagt synes han det var evigt sjovt og bad om 

det hver aften. Efter et halvt års tid lagde jeg pludselig en 

dag mærke til at han havde hår på maven igen! Og selvom 

han altid vaskede sin mave når han var lidt stresset var 

det aldrig siden så meget at den var bar. Min teori er at 

den aktivering der var i klikkertræningen sænkede hans 

stress så meget at han ikke havde helt det samme behov 

for at vaske sin mave. Super spændende.

Emil
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adfærdskonsulent, er det fordi, ejeren 

ikke længere kan leve med, at katten har 

denne adfærd. Fra kattens synspunkt kan 

adfærden til gengæld godt være en helt 

naturlig reaktion på ting, der sker i dens 

liv. Langt det meste problemadfærd, jeg 

møder, er forårsaget af kattens naturlige 

behov og instinkter. Katten kan f.eks. 

blive urenlig af mange naturlige grunde: 

den kan have en blærebetændelse, og 

det har derfor gjort ondt at gå på bak-

ken, og så skal den i 

hvert fald ikke prøve 

det mere og finder sig 

et andet toilet, bak-

ken er for beskidt eller 

står et sted, katten 

ikke kan lide at gå på 

toilettet, bakken er 

lukket, og katten føler 

sig ’fanget’ derinde, eller katten føler 

behov for at markere sin tilstedeværelse 

ved urin-markering i hjemmet, fordi den 

føler sig presset af andre katte. Ligeledes 

er angrebsadfærd oftest naturlig: det 

kan være leg, det kan være forsvar af res-

sourcer (mad, vand og andet), eller det 

kan være direkte aggressiv adfærd, hvis 

katten har ondt eller føler sig presset. Alt 

sammen helt naturlige reaktioner hos 

katten.

I sjældne tilfælde skyldes problemad-

færd unormal adfærd, dvs. adfærd en 

normale rask kat ikke typisk vil udvise i 

det miljø, den befinder sig i. Dette kan 

f.eks. være pludseligt opstået urenlig-

hed hos en ellers harmonisk kat. For 

denne kat er urenligheden unormal og 

skyldes med allerstørste sandsynlighed, 

at katten er blevet syg. Selvom unormal 

adfærd falder uden for kattens nor-

male adfærds repertoire, er denne type 

adfærd stadig møntet på at sikre kattens 

overlevelse: Jeg ville også være forsigtig 

med igen at komme i nærheden af den 

væmmelige bakke, hvor det lige har 

gjort mega ondt at tisse på! Den kunne 

jo være endnu mere farlig næste gang!

Endelig finders der patologisk, eller syge-

lig, adfærd. Dette er adfærd, der ikke på 

nogen måde er møntet på at sikre kat-

tens overlevelse. I denne kategori falder 

f.eks. pica, dvs. at katten spiser underlige 

ting (snor, papir, uld etc.), hypersoig-

nering (katten vasker sig så voldsomt, 

at hårene går af, og der nogle gange 

kommer sår), ’at jage 

skygger’ (som f.eks. 

kan opstå ved leg 

med laserlegetøj), og 

andre mere alvorlige 

adfærdsmønstre.

Som sådan er ’pro-

blem adfærd’ ikke en 

veldefineret adfærdstype hos katten 

men mere et paraplyudtryk, der kan 

dække mange forskellige ting. Grundla-

get for at kunne ændre en problematisk 

adfærd er at finde ud af, hvad der er 

årsag til adfærden, og herunder om ad-

færden er normal adfærd, set fra kattens 

side, unormal adfærd eller patologisk 

adfærd.

Det store detektivarbejde

Når jeg tager ud og besøger en kat, der 

udviser problematisk adfærd, er mit 

grundlæggende mål således at finde 

årsagen til, at katten opfører sig, som 

den gør. Hvis jeg ikke kender årsagen, 

har jeg meget svært ved at hjælpe kat-

ten og dens ejer. Årsagen til adfærden 

er nemlig det, der bestemmer, hvordan 

adfærden skal behandles. Hvis kat-

ten f.eks. er urenlig, fordi den har haft 

eller stadig har blærebetændelse, skal 

selve sygdommen først behandles, og 

dernæst skal katten trænes til at finde 

ud af, at bakken altså ikke er et stort 

væmmeligt monster, der bider den bagi. 

Hvis katten er urenlig, fordi den ikke kan 

I sjældne 
tilfælde skyldes 
problemadfærd 
unormal adfærd
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lide specifikke forhold ved bakken (åben/

lukket, forkert placering, forkert grus, for 

beskidt), så skal disse forhold behandles. 

Og hvis katten er urenlig, fordi der er uro 

i den katteflok, den befinder sig i, skal 

forholdet mellem kattene behandles. 

Det er oftest et større detektivarbejde 

at finde ud af, hvad årsagen til proble-

madfærden er. Ofte beder jeg ejerne om 

at tage en tur til dyrlægen med katten, 

inden jeg selv kommer ud. Specielt hvis 

katten er urenlig, eller hvis den proble-

matiske adfærd er opstået meget plud-

seligt. Så kan en del af årsagen med god 

sandsynlighed være sygdom. Når jeg er 

sikker på, at katten ikke er syg, eller at 

den er i behandling, men også har behov 

for adfærdsterapi for at komme tilbage 

til sin gamle adfærd (hvis den f.eks. sta-

dig mener, at bakken er et kattespisende 

monster efter en blærebetændelse), så 

er mit job at finde ud af andre årsager 

(end sygdom) til, at katten opfører sig 

problematisk. At finde ud af dette kræver 

ofte en længere samtale med ejeren.

Mange katteejere bliver overraskede, 

når jeg begynder at spørge om ’noget 

helt andet’ end problemet. Dvs. før jeg 

overhovedet beder dem om at tale om 

problemet, spørger jeg en hel masse 

ind til kattens hverdag: Jeg spørger om 

spisevaner, bakkevaner, daglig rutine 

sammen med ejerne (f.eks. hvor meget 

katten er alene hjemme), interaktion 

med andre katte eller dyr i hjemmet, 

interaktion med katte og dyr uden for 

hjemmet hvis katten kan komme ud, 

hvor meget der leges med katten, og 

om den på andre måder bliver aktiveret. 

Specielt beder jeg altid ejerne beskrive, 

’hvem katten er’, dvs. dens personlig-

hed. Alle disse oplysninger er brikker i 

det store puslespil, det er, at finde ud af 

hvorfor katten opfører sig på en måde, 

ejeren ikke kan leve med.

Først når vi har fået talt alle disse ting 

igennem, får ejeren for alvor lov at tale 

om problemet (selvom der oftest dukker 

mange små interessante oplysninger 

op undervejs – også om problemet – 

fordi ejeren endelig får lov blot at ’tale 

Toonscat’s Qutie,  NFO f 0924, sorttortie med hvid spotted tabby. Ejer: Pia Børgesen og Henrik Buusmann
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ud’ om det hele). Her beder jeg ejeren 

om at beskrive problemet, hvor tit det 

opstår, hvornår ejeren først lagde mærke 

til det og den historiske udvikling. Og 

så et meget vigtigt spørgsmål, nemlig 

hvad ejeren selv har prøvet at gøre ved 

problemet. Dette gør jeg ikke for at løfte 

en hævet pegefinger, hvis ejeren har 

prøvet at straffe katten, men for at finde 

ud af hvad der ikke virker. Dog, hvis der 

har været straf involveret, sørger jeg for 

at snakke med ejeren om fordelene og 

ulemperne ved straf, men oftest kan 

jeg godt forstå den frustration, der kan 

opstå, hvis man ikke kan forstå sin kat, 

og hvad man dog skal gøre for at ændre 

dens adfærd. Oftest er det dog ikke 

straf, jeg hører om, men derimod ting 

ejeren har gjort, der faktisk har belønnet 

kattens adfærd! F.eks. hvis katten miaver 

og miaver om natten eller tidligt om 

morgenen. Her er reaktionen fra ejeren 

meget ofte at ’prøve at berolige katten’, 

’tage den op i sengen 

og kæle for den’, ’ser-

vere mad’, ’lukke ud’ 

osv. Hvilket faktisk alt 

sammen er ting, der 

fortæller katten, at 

det jo i den grad virker 

at miave hysterisk om 

natten/morgenen – 

for så vågner ejeren 

og gør rare ting! 

Ud fra alle disse 

oplysninger prøver jeg at danne mig et 

billede af, hvad der sker med katten, og 

hvorfor den opfører sig, som den gør. På 

baggrund af min mening om årsagen, 

designer jeg så et træningsprogram til 

ejerne, der oftest også bygger på, hvor-

dan ejernes og kattens hverdag fungerer, 

og på hvordan hjemmet er indrettet. Det 

nytter ikke, efter min mening, at give 

ejere med en travl morgen, hvor børn 

måske skal op og i skole, besked på at de 

skal lave træningsøvelser med deres kat 

om morgenen. Hos den travle børnefa-

milie tager vi en snak om, hvordan deres 

daglige rutine er, og hvor og hvor meget 

de synes, de kan passe evt. træning ind. 

Det nytter heller ikke at bede det unge 

par med en lille toværelses om at sætte 

et Kæmpe Kattens No. 1 op i stuen, hvor 

det vil tage halvdelen af pladsen. Men 

et galoptræ med en hylde i toppen kan 

oftest passes ind. Som sådan bygger 

terapiprogrammet, jeg laver, både på, 

hvad der er nødvendigt, og hvad der er 

muligt for ejerne at håndtere. Det sidste 

er efter min mening en meget vigtig 

komponent, hvis træningsprogrammet 

skal have succes.

Terapi for katte

E terapiprogram vil oftest inkludere 

flere elementer. Rigtigt tit foreslår jeg at 

forskellige ting ændres omkring katten, 

dvs. uden at det egentlig involverer 

den. F.eks. at der 

indføres et klatretræ 

til indekatten, at der 

indføres ændringer 

omkring kattebak-

ken, at der indføres 

flere kattesenge 

eller lignende. Hvis 

jeg mener, at katten 

keder sig, og derfor 

udviser problematisk 

adfærd, foreslår jeg 

næsten altid foderak-

tivering, dvs. at madskålen skal afskaffes, 

og katten skal arbejde for sin mad ved at 

få den i forskellige aktiveringsting. Jeg 

bor i København og møder derfor mange 

indekatte, der er ved at kede måsen ud 

af pelsen, og derfor finder på de sjoveste 

ting for at underholde sig selv. Gennem 

foderaktivering får de brugt hjernen på 

en afstressende og trættende måde og 

får fyldt en del af den tit lange dag med 

at arbejde for sin mad. Dette kan faktisk 

Jeg prøver at 
danne mig et 

billede af, hvad 
der sker med 

katten, og hvorfor 
den opfører sig, 

som den gør

EL Zaburs Charmaur of DiKeRo,JW, PER d 24. 
Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen
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nogle gange i sig selv sænke intensiteten 

af problemadfærden. Endelig foreslår 

jeg ofte direkte træning af katten, ved 

brug af klikkertræningsmetoder, dvs. 

at vi belønner den adfærd, vi gerne vil 

se, og ignorerer anden adfærd. Det er 

min erfaring, at brug af disse kan have 

en positiv effekt på mange problemer. 

F.eks. har jeg set to katte, der slet ikke 

kunne holde synet af hinanden ud, lære 

at være i samme rum 

igen ved brug af disse 

metoder. Og min 

egen helt private lille 

kæphest er en teori 

om at klikkertræning 

kan have en overra-

skende positiv effekt 

på specielt nervøse/

bange katte. Her har 

jeg flere gange set 

sådanne katte få mere 

mod på livet gennem 

målrettet træning, 

hvor katten får lov at ’udløse’ godbidder 

gennem sin egen adfærd og dermed 

pludselig har kontrol med noget i en el-

lers skræmmende verden.

The confused cat

Som det forhåbentligt fremgår af denne 

artikel er adfærdsterapi desværre ikke 

bare så nemt som at sætte en scene 

op for at forvirre katten, så den bliver 

normal igen. Det er nærmest omvendt, 

idet det meget ofte er en meget forvirret 

kat, jeg møder, når jeg kommer ud. En 

kat, der er forvirret over den verden, den 

lever i og nogle gange over ejerens signa-

ler og forventninger. Så mit arbejde er at 

sørge for, at katten bliver mindre forvir-

ret og mere tryg i den verden, den lever 

i. Det er et super spændende arbejde, 

der ofte bringer mange både positive og 

pudsige oplevelser med sig. Jeg møder 

masser af skønne katte, og rigtigt mange 

søde og meget dedikerede ejere, der 

elsker deres kat og er lige så forvirrede 

som katten over, hvad der dog er galt. 

Der er rigtigt mange succesoplevelser, 

hvor de ting, jeg foreslår, resulterer i et 

bedre forhold mellem kat og ejer og i et 

bedre, og mindre forvirret liv for katten. 

Disse oplevelser opvejer heldigvis i stor 

stil de gange, hvor jeg ikke kan finde 

årsagen til problemet og ikke hjælpe nok 

til, at det fører til en acceptabel tilvæ-

relse for katten og 

ejeren. Nogle gange 

må jeg tage en snak 

med ejeren om, hvor-

vidt katten vil have 

det bedre et andet 

sted, og et par gange 

har jeg også oplevet, 

at en kat er blevet 

aflivet, fordi intet har 

afhjulpet enten urenli-

gehd eller aggression. 

Det er oprivende hver 

gang, men jeg bruger 

disse tilfælde til at samle information og 

lære så meget som muligt. 

Som sagt er der heldigvis flest gode 

oplevelser at tage af, og jeg mener, at  vi 

i dag kan gøre rigtig meget for at hjælpe 

katten til at blive mindre forvirret i vores 

moderne verden gennem adfærdsterapi, 

og det er dejligt at se at flere og flere op-

dager, at vi faktisk er en del adfærdskon-

sulenter spredt ud over Danmark, der har 

specialiseret os i katte.

 Jeg foreslår ofte 
direkte træning 
af katten, ved 

brug af klikker-
træningsmetoder, 
dvs. at vi  belønner 

den adfærd, vi 
gerne vil se

SW’15 DK*DiKeRo’s Excalibur TRY to Tame Me, 
PER n. Ejer: Michelle Jellum & René Aspe Larsen
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Nekrolog
Den 8. maj 2015 mistede DARAK et af sine mest 

trofaste medlemmer Jette Rybak efter længere tids 

sygdom.

Jettes store interesse var både hunde og katte. Hun 

fik sin første British i 1984 og startede sit eget suc-

cesfulde opdræt i 1987 under stamnavnet Hampton 

Court. I de seneste år skiftede Jette race og begyndte 

at opdrætte Europé under samme stamnavn ligele-

des med stor succes. Ved siden af sit katteopdræt 

var hun også en meget dedikeret DKK opdrætter 

af Australsk Terrier under kennelnavnet Rumle og 

havde taget opdrætteruddannelsen i DKK. Hun var 

desuden uddannet instruktør i lydighed.

Jette blev medlem af klubben i 2003 og hun blev me-

get hurtigt en vigtig del af bestyrelsen, idet hun blev 

udstillingssekretær allerede samme år. Et krævende 

arbejde, hun beholdt til 2012. I 2014 blev hun sup-

pleant i bestyrelsen og trak sig tilbage i 2015. I alle 

årene, hvor Jette var udstillingssekretær, var hendes 

mand Kurt også en stor hjælp for klubben, han pas-

sede kassen.

Foruden at være udstillingssekretær var Jette også 

Felis Danica’s revisor i et par år.

Jette var en flittig udstiller og hun tog tit til udlandet 

for at udstille. Et af højdepunkterne i hendes brit-

teopdræt var, da Hampton Court’s Indiana (blåspot-

tet hun) blev WW i 1998. En anden og mere sjælden 

erkendelse fik hun også, da hun i 2010 i Tjekkiet 

modtog titlen ”Den mest trofaste udstiller, der har 

deltaget flest gange på Litvinov Klubbens udstillin-

ger i Most, Tjekkiet”, Jette havde nemlig udstillet 20 

gange!

Hun var en loyal støtte og altid parat med en hjæl-

pende hånd, et godt råd eller bare et godt grin. Hun 

var eminent god til FIFe’s og Felis Danica’s love og 

regler. Hun kunne dem alle så at sige ordret og man 

kunne altid spørge hende, hvis man var i tvivl om 

noget.

Vi i DARAK vil savne Jette. Æret være hendes minde.
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Denne artikel er ment som en opfordring 

til alle i den danske kattesport om at 

reflektere lidt over ens egen opførsel, da 

der i alle de år, jeg har været med, har 

været konflikter, personfnidder og åbne 

kampe udstillere/opdrættere imellem, 

og klubberne har også en tendens til at 

bekrige hinanden i stedet for at hjælpe.

Udstillerne

Vi kan starte med, at stille os op og kigge 

os selv i spejlet med spørgsmålet ”Hvad 

er grunden til at jeg tager på udstil-

ling?” Der kan være mange svar på dette 

spørgsmål, men rent personligt er mine 

grunde (i rækkefølge):

• At møde ligesindede med samme in-

teresse som mig selv og på den måde 

skabe relationer til andre udstillere, 

opdrættere og potientelle killinge-

købere samt at have en hyggelig dag 

sammen med dem.

• At få mine katte bedømt på en god 

og fair måde, og forhåbenligt blive 

bekræftet i min opfattelse af mine 

kattes kvaliteter og fejl.

• At være med til at fremme interessen 

for racekatte i Danmark.

Hvad kan jeg gøre for at opnå dette?

Jeg kan starte med hjemmefra at lade 

være med at sætte mine forventninger 

til resultaterne for højt. Vi plejer at sige, 

at hvis katten har fået en god og fair be-

dømmelse, har dagen været god. En god 

og fair bedømmelse betyder nødven-

digvis ikke, at min kat får certifikat, men 

at dommeren er kommet med nogle 

saglige begrundelser for, hvorfor den/de 

andre katte er bedre end min. Her skal 

man huske, at dommeren også kun er et 

menneske med egne holdninger til, hvad 

der er vigtigt for min race, samt huske 

på at det aldrig er kattens skyld, at en 

bedømmelse ikke stemmer overens med 

ens egen mening om sin kat. De fleste 

af kattene er høflige, og accepterer at vi 

gerne vil vise dem frem, men jeg tror, at 

kunne man spørge dem, ville de fleste 

helst blive hjemme.

Når jeg kommer på udstillingen, kan jeg 

respektere og anerkende det store arbej-

de, som det er at stable en udstilling på 

benene. Og ikke blive sur og tvær over, 

at jeg ikke lige har fået den dommer 

jeg ønskede, den plads i burrækkerne 

Med hvæssede 
kløer eller 
fremstrakt hånd?
Hvordan behandler vi hinanden?

Af Michael Robdrup, udstiller i 5½ år og 

opdrætter af norske skovkatte i 5 år.
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som jeg ønskede og med de helt rigtige 

naboer. Igen er det kun mennesker, der 

arrangerer og afholder udstillingerne og 

ikke semiguder. Hvis jeg kommer med 

min problemstilling på en god og imø-

dekommende måde, er der helt klart en 

stor velvillighed til at løse problemerne.

En ting, der er meget vigtig at efterlade 

derhjemme, er konflikter og stridigheder 

med andre udstillere og/eller opdrætte-

re. Denne type problemer er ikke noget, 

man skal rippe op i på udstillinger, for så 

ødelægger jeg min første og vigtigste 

grund til at komme på udstillingen. Det 

er også vigtigt, at man ikke begynder at 

sprede rygter og sladder om sine med-

udstillere, da dette er roden til konflikter 

og stridigheder.

Så skal jeg også respektere mine konkur-

renter/kolleger, dvs. mine medudstillere. 

Der kan selvfølgeligt være folk, man 

ikke kan sammen med, eller som man 

ikke ønsker at omgås pga. forskellige 

holdninger/meninger, men derfor kan 

jeg stadig godt udvise respekt.

Med respekt mener jeg, at man hilser, 

hvis man bliver hilst på, at man ønsker 

tillykke, når en kat klarer sig godt, også 
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selv om man ikke er enig. Det er jo ikke 

konkurrenten, der har valgt sin kat frem 

for din, men dommeren som formoden-

ligt har sine bevæggrunde.

Mere vidtrækkende respekt kunne være 

at hjælpe hinanden. Skulle man lige se 

en krølle i pelsen på konkurrentens kat, 

kunne man jo starte med at fortælle 

det til konkurrenten og evt. tilbyde at 

vedkommende kunne låne en kam. Eller 

hvis en konkurrents kat ikke kommer til 

nominering, at man checker op på, om 

de er informeret om, at der er nomine-

ring.

Ligeledes kan jeg sørge for at rydde 

op efter mig selv, både under og efter 

udstillingen, dvs. at affald ender i skral-

despanden og ikke på gulvet, hvis man 

taber/spilder noget, at det bliver samlet 

op/tørret op. Ikke mindst at man sørger 

for, at man efterlader de burpladser, man 

har lånt af klubben i samme stand, som 

man fik dem udleveret i.

Klubberne

Til at starte med kan man kigge i de fire 

klubbers vedtægter og se, hvad formålet 

med klubberne er, og her vil man ligge 

mærke til, at over en bred kam er de alle 

enige om at ville fremme og udbrede 

interessen for racekatte i Danmark gen-

nem medlemsmøder/informationsmøde 

og udstillinger. Så langt er de fire klubber 

enige.

Historisk set var der i Danmark to klub-

ber, en på Sjælland og en i Jylland, men 

på grund af stridigheder og uenigheder 

er der udsprunget to mere. Disse uenig-

heder er stadig gældende de fire klubber 

imellem, og her vil jeg gerne opfordre 

klubberne til at gå foran og sætte et godt 

eksempel ved at strække hånden frem 

og være imødekommende.

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
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Billeder til KatteMagasinet
KatteMagasinet har ret til at anvende tilsendt materiale tidsubegrænset, 
på alle måder og i alle nuværende som kommende udgivelser, herunder 

også i forbindelse med markedsføring af bladet og Felis Danica. 

Når billeder sendes til Kattemagasinet, forventes det, at afsender besidder 
rettighederne til det sendte. Det er afsenders pligt at sikre sig de fornødne 

rettigheder til at offentliggøre materialet.  Eventuelle erstatningskrav 
rettet mod KatteMagasinet vil blive videresendt til den enkelte person, der 

måtte have krænket 3. parts rettigheder. 

Det er alene KatteMagasinet, der afgør, om det tilsendte materiale 
anvendes eller ej. Billeder, der bringes i forbindelse med artikler,  

har som udgangspunkt ikke relation til den pågældende artikel, med 
mindre andet er angivet.

vi i en periode har oplevet faldende 

medlemstal og dårligere tilslutning til 

udstillinger, hvilket jo selvfølgeligt har en 

betydning for økonomien. Dette betyder 

spildt arbejde og penge med at arran-

gere medlems/info-møder, som bliver 

aflyst grundet manglende deltagere. Det 

har også betydet, at en klub har valgt 

at fjerne en udstilling fra udstillingska-

lenderen. Dette kunne måske afhjælpes 

ved, at klubberne lavede arrangementer 

sammen og derved målrettede deres 

indsats mod en større medlemsskare.

Jeg tror også, at de fire klubber skal 

sætte sig sammen og kigge på, om der 

i Danmark er brug for mellem 25 og 30 

udstillingsdage om året, eller om man 

skulle nå frem til en enighed om at skære 

lidt ned på udstillingerne. Dette kunne 

betyde, at vi måske kunne begynde at 

holde større udstillinger igen.

Vi skal også som medlemmer i klubber-

ne blive bedre til at komme med ønsker 

til emner, vi gerne ser medlemsmøder 

om, samt deltage i udstillinger - ikke 

bare i egen klub men også i de andre 

klubber.

Opsummering

Jeg tror, at med en meget bedre gensi-

dig respekt for hinanden og fire klubber, 

der kan finde ud af at samarbejde istedet 

for at modarbejde hinanden, vil vi kunne 

få endnu bedre og hyggeligere udstillin-

ger og et endnu stærkere Felis Danica til 

alles store gavn og fornøjelse.
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Katten har været menneskets ven i 

mindst fire tusinde år. Gennem år-

hundrederne har katten glædet os med 

sit uafhængige sind, sin ynde og sin 

selvsikre skønhed – i en sådan grad at 

katten nu er det mest populære kæledyr. 

I USA for eksempel er der 69 millioner 

tamkatte. (Til sammenligning er der 62 

millioner hunde).

Men trods de mange 

års fortrolighed med 

dette skønne dyr for-

bliver katten lidt af et 

mysterium for mange 

af os. Den har noget 

overjordisk over sig; 

en måde at være på, 

som overstiger vores 

menneskelige fatteevne. Alle katteejere 

har oplevet øjeblikke af denne typiske 

katteadfærd og har fra tid til anden 

tænkt ”Hvorfor gør min kat sådan?” 

Hvad er for eksempel den fysiologiske 

eller biologiske forklaring på, at katten 

snor sig omkring vores ben, når den 

hilser på os? Hvorfor vender den altid 

ryggen til sin ejer efter at være blevet 

skældt ud? Og hvorfor synes et ellers 

venligt, tamt dyr at finde glæde ved at 

torturere sit bytte? Katte er uforudsigeli-

ge, og deres opførsel kan både fascinere 

og frustrere os.

Det er selve pointen i vores årelange 

forhold til katte. Vores glæde ved dem 

– og vores nærhed til 

dem – får os til at tro, 

at deres opfattelse af 

verden ikke ligger så 

langt fra vores egen. 

Vi ser dem med andre 

ord som pelsede, 

firbenede menne-

sker snarere end 

som efterkommere 

af vilde dyr. Det er 

en misforståelse af kattens grundlæg-

gende karakter, og det kan få selv de 

mest velmenende og kærlige og især nye 

katteejere til at behandle deres katte på 

en måde, som kan afføde usikkerhed og 

nervøsitet hos dyrene og skuffelse hos 

ejeren.

’Hvorfor gør min kat sådan?’ svare på 50 

Hvorfor gør 
min kat sådan?
Som katteejer ved du helt sikkert hvornår din 
kat er i godt humør og hvornår den er i dårligt 
humør. Vi opfanger kattens signaler ubevidst 
og helt instinktivt, men ofte kan vi godt undre 
os over, hvorfor gør min kat sådan!?

Uddrag fra bogen: 

Hvorfor gør min kat sådan?

Turbine forlaget

Vi ser kattene 
som pelsede, 

firbenede menne-
sker snarere end 
som efterkom-

mere af vilde dyr



spørgsmål om kattens adfærd, stillet af 

katteejere  og i det efterfølgende bringes 

fem af dem.

Hvorfor trækker min kat overlæben 

tilbage, når den møder en kraftig 

lugt?

SPØRGSMÅL: Naboens kat kom ind i mit 

hus og strintede på sofaen, mens jeg var 

i haven. Min kat blev forfærdet, da den 

opdagede det. Den sprang op i sofaen og 

snusede meget indgående til den. Så gik 

den lidt tilbage, åbnede munden og trak 

sin overlæbe tilbage, mens den stirrede 

ud i luften, som var den hypnotiseret. Jeg 

har aldrig set den lave den grimasse før. 

Er det noget, katte gør, når de føler sig 

frastødte? Og i givet fald hvorfor?

SVAR: Når katte væmmes ved en lugt, 

flytter de sig fra den; de vil væk så hurtigt 

som muligt. Men din kats reaktion på en 

anden kats strinten var anderledes. Det 

var ikke afsky; dens reaktion viser, at den 

var meget interesseret. Kattes strinten 

indeholder mange informationer, og 

din kat ønskede at vide alt, hvad der var 

værd at vide om den kat, der havde lavet 

en markering på dens territorium. Det er 

et faktum, at kattes lugtesans er meget 

mere udviklet end menneskers. Det er de-

res primære sans, ligesom synet er det for 

os. Og det er ikke bare et spørgsmål om, 

at katte er mere ivrige efter at opfange 

lugte, end vi er. De har faktisk et ekstra 

lugteorgan i ganen. Det kaldes det vome-

ronasale organ (VMO). Dette lugteorgans 

superkræfter gør katte i stand til at ”sma-

ge” en lugt, hvilket giver dem en mængde 

informationer af afgørende betydning.

Da din kat lavede den underlige grimasse, 

som du beskriver, var det faktisk for at ak-

tivere VMO. For at gøre det er katten nødt 

til at løfte hagen, åbne munden, trække 

overlæben tilbage og langsomt trække 

luften ind. Det underlige udtryk lukker 

for den sædvanlige vejrtrækning og leder 
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luftstrømmen hen til VMO, så katten kan 

udføre en form for kemisk analyse af lug-

ten. Det kræver koncentration, og det er 

derfor, din kat ser ud til at gå i trance. Den 

søger svar på det væsentligste spørgsmål: 

Blev denne markering lavet af en hun i 

løbetid eller af en han, der trængte sig ind 

på mit område?

Hvorfor leger min kat med sit bytte?

SPØRGSMÅL: Min kæreste påstår, at 

katte er ondskabsfulde, og han henviser 

til den måde, de leger med deres bytte 

på, som bevis. Ved de sjældne lejlighe-

der, hvor jeg har set min kat fange en 

mus, har den bestemt set ud til at nyde 

at pine den. Katten lader, som om den 

mister interessen, og musen prøver at 

stikke af, men så går katten til angreb 

igen. Gør den det, fordi den er ond, eller 

er der en anden grund til, at den leger 

med sit uheldige offer?

SVAR: Det kan bestemt være frustreren-

de at se sin elskede kat tilsyneladende 

torturere et andet levende væsen. Men 

du kan være helt sikker på, at din kat er 

ude af stand til at praktisere den slags 
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ondskab, som din kæreste tilskriver 

den. Man skulle tro, at denne adfærd 

er et andet eksempel på et instinkt, der 

har overlevet, fra da katten levede vildt. 

Men pudsigt nok ses denne adfærd ikke 

hos de vilde kattedyr og kun sjældent 

hos gårdkatte. Kun huskatte piner deres 

bytte på denne måde. Det afspejler, at 

de ikke har tilstrækkelige muligheder 

for at jage. Når en huskat får kløerne i et 

levende bytte, er den naturligt modvil-

lig mod at afslutte legen for hurtigt.

En anden ”leg”, som en kat leger med 

sit bytte, går ud på at daske til det med 

poterne i stedet for at gøre en ende på 

det med et bid i halsen. I modsætning til 

den fangeleg, som du beskriver, er der 

en naturlig forklaring på dette. Nogle 

større byttedyr – som for eksempel en 

rotte eller en markmus – er i stand til at 

bide katten ret voldsomt. Ved at daske til 

dyret flere gange bliver det helt fortum-

let, og katten kan gøre en ende på sit 

bytte uden at risikere selv at komme til 

skade. En kat, der jager meget, slår ikke 

til musen på samme måde, fordi den 

ved, at musen ikke kan forårsage nogen 

skade. En huskat, som har mindre erfa-

ring med at jage, er usikker på, hvilken 

risiko musen udgør, så den slår til den for 

en sikkerheds skyld.

Hvorfor vifter min kat med halen, 

når den ikke er gal?

SPØRGSMÅL: Hunde logrer med halen, 

når de er glade, og katte logrer med de-

res, når de er sure, ikke? Det var sådan, 

jeg troede, det hang sammen, indtil jeg 

selv fik kat, men nu er jeg ikke sikker. 

Min kat vifter med halen hele dagen. 

Nogle gange kan jeg se, at den måske 

er utilfreds, men andre gange virker den 

tilfreds nok. Så kan det betyde mere end 

en ting, når katte vifter med halen?

SVAR: Hvis du gerne vil forstå din kat, er 

halen et godt sted at starte. Den er en 

af de vigtigste indikatorer på din kats 

humør, men halesproget er meget mere 

raffineret, end de fleste mennesker tror. 

For eksempel er en viftende hale ikke 

altid tegn på, at katten er gal. Det er 

oftere et tegn på ubeslutsomhed eller 

usikkerhed. Generelt kan man sige, at 

hvis kattens hale pisker frem og tilbage 

i brede bevægelser, så kan du være ret 

sikker på, at den er utilfreds; meget 

hurtige, brede bevægelser betyder, at 

den er klar til at angribe. Katte vifter også 

med halen, eller bare med halespidsen, 

når de er nysgerrige eller usikre. Hvis din 

kat vågner efter at have ligget og sovet i 

solen, vil du kunne se, at dens halespids 

begynder at vippe, allerede før den rejser 

sig. Katte bruger også deres hale til at 

kommunikere med. For eksempel løfter 

de halen højt som en hilsen. Det menes, 

at den løftede hale tjener som invitation 

til en anden kat om at sno halerne samen 

og gnide kroppene mod hinanden. En 

kats hale bliver helt stiv og begynder 

at sitre, når katten ser sit yndlingsmen-

neske – som regel katteejeren. Når den 

hilser på en fremmed eller en anden kat, 

er halen til gengæld ofte buet, hvilket er 

tegn på, at katten er venligt sindet, men 

en smule på vagt.

En bange kat holder derimod halen lavt. 

Den stikker halen ind mellem benene, 

hvilket er et signal om fuldstændig 

underkastelse. Hvis halen er busket, er 

katten bange. Det ser du, hvis katten 

møder en angribende modpart, som den 

vil prøve at narre til at tro, at den er en 

værdig modstander.

Hvorfor løfter min kat den bagerste 

del af kroppen, når jeg aer den?

SPØRGSMÅL: Jeg elsker katte, men der er 

en ting ved deres adfærd, som altid har 

undret mig – og, hvis jeg skal være helt 

ærlig, som genererer mig lidt. Hvorfor 

insisterer de på at stikke deres bagende 

Hunde logrer med 
halen, når de er 
glade, og katte 

logrer med deres, 
når de er sure, 

ikke?

Calico D. III Hentzel, Bri G 02 62. Ejer Irene 
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op i ansigtet på én, når man aer dem? 

Det virker umuligt at få en kat til at sidde 

på dit skød, uden at den gør det, og jeg 

synes, denne opførsel er yderst utilta-

lende. Hvad er forklaringen på den?

SVAR: Dette er et klassisk eksempel på 

en kommunikationsbrist mellem arter. 

Du som menneske finder måske synet 

af kattens bagdel ret ulækkert; for dig er 

det måske et tegn på manglende respekt 

fra kattens side. Men på kattesprog er 

det et meget tydeligt tegn på hengiven-

hed. Og mere end det: Fremvisningen 

af bagenden er faktisk et signal om, at 

katten ser dig som sin mor.

Katte nyder at blive kælet for, fordi det 

minder dem om den opmærksomhed, 

de fik fra deres mor, da de var killinger.

Helt fra fødslen bruger kattemoren sin 

ru tunge til at pleje killingernes pels. Den 

slikker også deres endetarmsåbning for 

at stimulere tarmene. Når du aer din kat 

med hånden, føles det for katten, som 

da moren slikkede den. Det faktum, at 

du kæler med din kat og også fodrer den 

og tager dig af den, får katten til at op-

fatte sig selv som din killing. Så for den er 

det naturligt at reagere på dine strøg, på 

samme måde som den reagerede på sin 

mors berøring – her ved at fremvise en-

detarmsåbningen. Den holder samtidig 

sin hale stift oprejst; denne instinktive 

holdning er udviklet, så katten er helt 

sikker på, at du har frit udsyn. Det er en 

naturlig adfærd, hvilket vil sige, at der 

ikke er så meget, du kan gøre ved det. 

Men når du forstår, hvorfor din kat gør 

det, vil det måske i det mindste blive lidt 

nemmere for dig at tolerere det.

Hvorfor surmuler min kat, når jeg 

skælder den ud?

SPØRGSMÅL: Min kat kan blive rigtig 

gnaven. Det meste af tiden er den venlig 

og kærlig, men når jeg sætter den på 

plads, surmuler den. Så vender den ryg-

gen til mig og vil ikke vende sig om, når 

jeg kalder på den. Den kan helt sikkert 

høre mig (den lægger sine ører ned, når 

jeg kalder), så prøver den at gøre gen-

gæld, eller tager det virkelig tid for den 

at komme over det?

SVAR: Din beskrivelse af din surmulende 

kat kan mange katteejere genkende. 

Men din analyse af kattens kropssprog er 

forkert. Du slutter dig frem til, at din kat 

opfører sig som en trodsig teenager, og 

fortolker dens handlinger ud fra det. Når 

en person ikke svarer dig, er det ofte en 

måde at signalere på, at vedkommende 

er sur på dig. Men når en kat undgår 

øjenkontakt, sender den en anden be-

sked. Du må forstå, hvad blikket betyder 

i kattens verden. For en kat er et direkte 

blik, hvor man ikke blinker, ment som en 

udfordring eller en intimidering. Hvis en 

kat svarer igen på en anden kats fjendt-

lige stirren på samme måde, kan det føre 

til slagsmål. Hvis den derimod sænker 

blikket og kigger den anden vej, signale-

rer den underkastelse. Ved omhyggeligt 

at undgå øjenkontakt kan katten blive, 

hvor den er, frem for at måtte trække sig 

tilbage eller slås. Når du skælder din kat 

ud, stirrer du sikkert vredt på den. Du er 

meget større end din kat, så den trækker 

sig væk fra den ubehagelige situation og 

vender sig væk fra dig. Den anerkender 

faktisk, at du er den dominerende part, 

accepterer din irettesættelse og viser 

dig, at den ikke ønsker at udfordre dig. 

Hvis du vil oversætte det til menneske-

sprog, svarer dens opførsel til en ind-

skyldning. Efter kort tid vil din kat som 

regel slappe af og begynde at spinde. Så 

er den klar til at blive gode venner med 

dig igen.
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Patriarca Poupitoo, RAG a 03 21, ejer: Louise M. 
Svanholm

Hvorfor insisterer 
de på at stikke 

deres bagende op 
i ansigtet  

på én, når man 
aer dem? 
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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 eller 
indscannede titelblade. Det skal være ren tekst, der kan 
kopieres direkte ind på siden

SW

SW WW Mis Bilka DSM 

HUS
Ejer Sonja A. Nielsen
 
Resultat
Göteborg, S  2015 SW15

SW

Catika’s Carlos Cayetano 

SOM n
Født d. 12.07.2011

Opdrætter og ejer: Tine Jensen

Resultat 
Göteborg ‘15
CAPS-NOM-BIS,  Scandinavian 
Winner 2015

SC

DK Namyslo’s Bellis 

PER a 03
Født: 06.07.2012

Opdrætter: Lone & Jan Namyslo
Ejer: Lone & Jan Namyslo

Resultater:
Stargard Szcz. 15 CACS BOB 3
Stargard Szcz. 15 CACS BIS
Gronningen, 15 CACS, NOM
Gronningen, 15 CACS, NOM
Kolding, 14 CACS, NOM
Skælskør, 14 CACS
Helsingborg, 14 CACS, BIS
Dragør, 14 CACS, NOM
Kalmar, 14 CACS, NOM

SP

DK Family’s Only You 

SBI b født 06.07.2012
opdrætter og ejer: Berit Sigersen 
og René Nielsen

Resultater:
Helsingborg 14  caps
Kolding 14  caps
Kolding 14  caps
Haslev 14  caps, biv
Haslev 14  caps, biv, bob 4
Herlev 14  caps, biv, bis
Køge 14  caps, nom
Køge 14  caps, nom, bob 1
Sorø 15  caps, nom, bis
Herlufmagle 15  caps
Herlufmagle 15  caps, nom, bis
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GIP

DK Robdrup’s Sebastian 
Vettel 

NFO n 09 23
Fødselsdato: 17-05-2013

Opdrætter: Pia og Michael 
Robdrup
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater:
Lübeck 14  CAGPIB
Skælskør 14  CAGPIB
Prag, WS 14  CAGPIB
Herlev 14  CAGPIB,NOM
Sorø 15  CAGPIB
Herlufmagle  CAGPIB

GIC

DK Robdrups Cikorie 

NFO n 23
Født 6.7.2012

Opdrættet og ejet af
Pia og Michael Robdrup
 
Resultater:
Haslev 14  CAGCIB 
Haslev 14  CAGCIB
Skælskør 14  CAGCIB
Skælskør 14  CAGCIB
Lübeck 14  CAGCIB
Helsingborg 14  CAGCIB

GIC

DK MinorLynx Hailey 

NFO w 61
Født 23.5.2009

Opdrættet af Sanne og Jens Burø
Ejet af Pia og Michael Robdrup
 
Resultater:
Tune 13  CAGCIB
Dragør 13  CAGCIB
Dragør 13  CAGCIB
Brejning 13  CAGCIB
Snejbjerg 13  CAGCIB
Snejbjerg 13  CAGCIB
Strøby 11  CAGCIB
Malmö 11  CAGCIB

IC

Namyslo’s Carla 

PER f 03 Født:26/1-2014.

Opdrætter: Lone og Jan Namyslo.
Ejer: Frank og Susanne Sarong

Resultater
Herlufmagle  CACIB BIS  
Szczecinski  CACIB NOM
Szczecinski  CACIB BIS

IC

DK Big-Bang Rainbow 
Isabella

EMS: RAG a
Født d. 18/5-2009

Opdrætter: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen
 
Resultater 
Køge ‘15  CAP NOM
Sorø ‘15 CAP NOM
Hedensted ‘15  CAP

IC

DK Toonscats Jumanji 

NFO n 23
Født 9.9 2012

Opdrættet af
Pia Børgesen og Henrik Buusman
Ejet af Pia og Michael Robdrup
 
Resultater:
Dragør 14   CACIB
Hårlev 14   CACIB
Trelleborg 14   CACIB

IC 

S*Little L’s Vicuña 

NFO w 61
Født 18.1.2014

Opdrættet af Sylvia Dalkvist
Ejet af Pia og Michael Robdrup
 
Resultater:
Kristianstad 15  CACIB, BIV
Sorø 15  CACIB, NOM
Sorø 15  CACIB, BIV, NOM

IC

DK Namyslo’s Christoffer 

PER a 02 62
 
Opdrætter: Lone & Jan Namyslo
Ejer: Lone & Jan Namyslo
 
Resultater: 
Kristianstad, 15        CACIB
Hedensted, 15          CACIB  NOM
Gronningen, 15        CACIB  NOM
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Det vil være til stor hjælp for redaktionen, så-

fremt I benytter denne struktur til de indsendte 

oplysninger:

Titel: 

Kattens stambogsnavn: 

EMS kode: 

Fødselsdato:

Opdrætter:

Ejer:

Resultater:

”klub” ”årstal” ”certifikat”

Venligst ingen indscannede diplomer.

Husk at vedhæfte et foto.

Send mailen til titeltager@felisdanica.dk

IC

Cerin Amroth’s 
Silmarien

NFO at s 22
Fødselsdato: 03-12-2014

Opdrætter: Tanja Glebe
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater:
Vissenbjerg 14  CACIB
Vissenbjerg 14  CACIB
Kristianstad 15  CACIB,BIV

IC

Westpoint Liberty Bell 
Columbine

PER n 02 62
F. 13-03-2014

Opdrætter/Ejer: Maiken 
Christiansen

Resultater
Herlufmagle 15    CACIB
Herlufmagle 15    CACIB
Kristianstad  15    CACIB

CH 

Chiara av Litenfoss AT 

NFO g 02 21 62
Født d. 13/7-2013

Opdrætter: Claudia Ziegelböck
Ejer: Marija & Dennis J. Kulager 
Ipsen
 
Resultater:
Stockholm 14   CAC
Stockholm, 14   CAC BIV NOM
Kristianstad 15   CAC 

IP 

Dushara Cathal Caithlin 

Som n Født 04.12.2007

Opdrætter: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene 
Raarup

Resultater:
Haslev 14   CAPIB
Herlev 14 CAPIB
Kristianstad 15 CAPIB

CH

PL* Raggato Giacomo 
Casanova

RAG n 03 19.11.2013

Opdrætter: Wioletta Bielawska
Ejer: Louise Magnusson Svanholm

Resultater:
Kolding ‘14     CAC
Haslev ‘14      CAC
Haslev ‘14      CAC

CH

Namyslo’s Christoffer  

PER  a 02 62 Født:  31.03.2014

Opdrætter og ejer: Lone og Jan 
Namyslo
 
Resultater:
Herlufmagle 15    CAC NOM
Herlufmagle 15   CAC
Sorø 15         CAC
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PR

DK Eife’s Axel Hugo 
Theodor Theorell

EUR e 22
f. 24.02.2014

Opdrætter: Eva Køhler
Ejer: Lykke K. Simonsen og Rune 
Jensen

Resultater:
Brædstrup 15   CAP
Hedensted 15   CAP
Hedensted 15   CAP

DSM

Coogan’s Cliffhanger      
   

MCO n 09 22
12.7.2007      
                 
Opdrætter og ejer: Lene Glem

Resultater:
Rendsburg 10,  CAGCIB, BIS
Rendsburg 10,  CAGCIB, BIS
Frederiksberg 10  CAGCIB BIV BOX
Brejning 11  CACS, NOM, BIS
Helsingborg 11 CACS, NOM, BIS
Flensburg 11,   PH, NOM, BIS
Flensburg 11,   PH, BIV, BIS
Nykøbing F 13   PH, BIV, BIS
Haslev 14   PH, NOM, BIS
Sorø  15  PH, NOM, BIS

DSM

NW SC Nuance’ Zaga 
DVM, DSM

Sbi a 03.08.2009
Opdrætter : Christina Sandberg 
Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater: 
Billund 10 CAC.NOM.BIS
Næstved 10 CACIB.BIV.BIS
Haslev 10 CAGCIB.BIV.BIS
Vorbasse 14 HP.BIV.BIS.BOB 3
Vorbasse 14 HP.NOM.BOX
Vissenbjerg 14 HP.BIV.NOM.BOX
Vissenbjerg 14 HP, NOM.BOX
Kolding 14 HP.BIV. NOM.BIS
Kolding 14 HP.NOM, BIS
Brædstrup 15 HP.NOM.BOX

Med de mange tyskeres medlemsskab i Danmark, er dansk kattesport nu også blevet repræsenteret på en af Europas Største fritidsmesser, nemlig Gruüner 
Woche i Berlin.



2 Certifikat  udstilling 
– alle racer begge dage

Inviterede dommere:
Gianfranco Mantovani All-round Italien
Alfred Wittich All-round Schweiz
Veikko Saarela All-round Letland
Thea Friskovec All-round Schweiz
Fabio Brambilla I - II - III Italien
Glenn Sjöbom II - III Sverige
Ulrika Eriksson III - IV 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:
Annie Orthmann 
Torvevænget 252 - 8310 Tranbjerg J
Tlf.: +45 42 32 36 57 
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
20. juli 2015 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  lørdag 07.00 – 09.30 
og søndag 08.00 - 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat   kr. 250,-
Kun for medlemmer af DARAK
Pr. efterfølgende kat  kr. 200,-
Kuld   kr. 300,-
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse) kr.   75,-
Avl og opdræt  kr.   75,-
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr.    0,-
“Til salg” bur  kr. 150,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 20. juli 2015
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, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i 
DragørHallen. 
Aase Nilsson, Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup

Dommerelever, specialklubber og øvrige 
kontakt:
Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Stewarder
kontakt:
Torsten Kjær Jespersen
chefsteward@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
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 20. juli 2015

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
8 og 9. august 2015 – Hollænderhallen , Halvejen 3, 2791 Dragør
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Hanne Sofie Sneum, DK - All round  
 Yan Roca Folch, F - All round  
 Helene Lis, S - I, III, IV  
 Stephanie Serraï, S - II, III  
 Linda Knyova, D - III  
 Ulrike Wahl, DK - II   
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 21. august kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 21. august kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 

forudbetales! Lettest med plastic på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 
på Arbejdernes Landsbank  reg.nr. 5343 og 
konto nummer 0243470 eller Mobile Pay 40 
99 95 82; husk tydelig angivelse af 
indbetaler!  
Sidste frist for indbetaling er 21. august  
2015. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 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 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 

race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 
samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 6. marts  2015.  
Vaccinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 dage/2 certifikater 
5. - 6. september 2015  

Ribe Fritidscenter & Svømmebad, Simon Hansensvej 8, 6760 Ribe 
Bær selv udstilling  *  Breed BIS lørdag: NFO  *  Special show lørdag: OCI 

Ocikatteklubben fejrer 10 års jubilæum lørdag 

Inviterede dommere (der har sagt ja):
S Helene Lis I + III + IV
D Bobby Funk I + III
PL Grazyna Laskowska-Malaga
  All-round
DK Dorte Kaae All-round
S Zvezdan Memedov I + II
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller med FD-tilmeldingsblanketten til: An-
nie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret 
svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er d. 11. 
september 2015  eller når halkapacitet er nået. 

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekattens 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: 
praemier@racekatten.dk

Stewarder er velkomne og bedes kontak-
te 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.
Ingen 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. 8.00 og 9.00 Alle kattene skal være 
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være 
foretaget min. 15 dage og max. 1 år før udstil-
lingen – dette gælder også revaccination.

Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 12. september 2015 – 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

Køge Hallen
Ved Stadion 2, 4600 Køge

Søndag d. 27. september 2015

Det er IKKE tilladt at 
medbringe mad og 

drikkevarer i hallen!
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Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Marianne Nymann

dksoyanne@gmail.com

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

Dorthe Andersen

Vaseskov 8, 4293 Dianalund 

Tlf. 2670 1227

Dorthe@vaseskov.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Gurli Pedersen

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf. 29 92 59 78

gurli@betonica.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

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben  Danmark

Lene Glem

Tlf. 56 50 33 74

info@coogans.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

Lis Larsen

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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2015

20-21 Juni  To dage, to cert. Vejle JYRAK

4 Juli  En dag, et cert. Herning JYRAK

11-12 Juli  To dage, to cert. Børkop Katteklubben

8-9 August  To dage, to cert. Dragør DARAK

5-6 September  To dage, to cert. Ribe JYRAK

27 September  En dag, et cert. Køge Racekatten

17-18 Oktober  To dage, to cert. Tønder Katteklubben

Danske udstillinger

2 Certifikat  udstilling 
– alle racer begge dage

Inviterede dommere:
Charles Spijker All-round Holland
Alexey Shchukin All-round Holland
Ad de Bruijn I - II - IV Holland
Stéphane Henry I - II Frankrig
Anne Køhn I - II  Danmark
Raymond Saetre I - II Norge
Alessandsro Ghibaudo I - II Italien

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:
Annie Orthmann 
Torvevænget 252 - 8310 Tranbjerg J
Tlf.: +45 42 32 36 57 
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
18. oktober 2015 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  lørdag 07.00 – 09.30 
og søndag 08.00 - 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat kr. 250,-
Kun for medlemmer af DARAK
Pr. efterfølgende kat kr. 200,-
Kuld kr. 300,-
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse) kr.   75,-
Avl og opdræt kr.   75,-
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr.    0,-
“Til salg” bur kr. 150,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 18. oktober 2015
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, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i 
DragørHallen. 
Aase Nilsson, Hjallerup Alle 14 A, 2770 Kastrup

Dommerelever, specialklubber og øvrige 
kontakt:
Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Stewarder
kontakt:
Torsten Kjær Jespersen
chefsteward@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
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 18. oktober 2015 

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
31. oktober og 1. november 2015

Øslstykke hallen , Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke Dragør



Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.

Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.

Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.
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