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Jeg håber I alle har haft en rigtig god 

sommer, og at I og jeres katte er klar til 

at kaste jer ud i efterårets mange udstil-

linger. I år har vi en helt speciel udstil-

ling, idet Felis Danica deltager på ”Vores 

levende hobby”, et stort arrangement i 

Forum i København den 28.-30. septem-

ber, hvor vi fredag har kattefremvisning, 

og hvor der lørdag og søndag afvikles en 

international udstilling, delt på katego-

rierne. Det er Camilla Scharff, der har 

været tovholder på denne opgave, og 

Racekatten og DARAK, der i samarbejde 

har lagt arbejdskraft til at give os denne 

unikke mulighed for at nå et publikum, 

der ikke normalt ville tage på katteudstil-

ling. Der vil være fugle og fisk og hunde 

og insekter, slanger og meget andet på 

udstillingen, der nok skal lokke folk til, 

og vi glæder os meget over, at vi blev in-

viteret til at deltage i arrangementet. Det 

er et friskt initiativ at genoplive denne 

udstillingsform – så vi håber, det bliver 

en stor succes for alle parter. Det skal I 

nok høre mere om i næste nummer.

Vi er i skrivende stund midtvejs i afhol-

delse af de planlagte strukturmøder. Det 

første blev afholdt den 18. august i Brøns-

høj, og desværre var fremmødet noget 

mindre, end vi havde håbet på, kun 16 

deltagere, hvoraf de fleste var repræsen-

tanter for klubber og FU. Det er selvføl-

gelig rigtigt skuffende, at vi ikke kunne 

trække flere af huse, når det er et emne, 

der er så mange der har en mening om, 

men vi håber på bedre held, når vi den 8. 

september besøger Kolding. Til gengæld 

var lysten til at diskutere fin og der var 

en god stemning, og vi kom rundt om 

mangt og meget. Der kommer et mere 

fyldestgørende referat i næste nummer, 

når vi har afholdt begge møder.

Vi har i sommerens løb fået en række 

henvendelser fra killingekøbere, der 

har oplevet, at den fine nye killing, de 

havde fået hjem, havde problemer med 

maven – der har åbenbart været en hel 

del tilfælde af Giardia, og i næste num-

mer bringer vi en artikel om netop denne 

parasit. Men husk at tage henvendelser 

fra jeres killingekøbere alvorligt. Køber 

har 24 måneders reklamationsret, og de 

første 6 måneder er det som bekendt jer, 

der skal bevise, at killingen var rask, da 

den flyttede hjemmefra. Så gå i dialog 

med køber, hvis der er problemer, og 

find ud af hvad det drejer sig om. Der er 

ikke noget vigtigere end en god dialog, 

og som opdrættere kan vi typisk hjælpe 

med en masse information og støtte.

Jeg håber, at I har fundet gode hjem til 

sommerens killinger, og at vi kommer 

til at se en del af dem på udstillinger 

fremover. Jeg er selv en af de opdræt-

tere, der neutraliserer kælekatte før jeg 

sender dem ud af huset, og det vil jeg til 

en hver tid opfordre til at man gør, når 

der ikke er brug for katten i avl. Men jeg 

håber også, at I tænker på vores racers 

fremtid. Vi har så hårdt brug for at få 

nye opdrættere og udstillere ind i vores 

organisation, at vi simpelthen bliver nødt 

til at være åbne overfor at sælge katte til 

avl, hvis vi har katte, der egner sig. Det 

er meget forskelligt fra race til race hvor 

svært det er at få lov til at købe en kat til 

avl, men jeg håber, at I vil tænke over det 

en ekstra gang, før I siger nej – for racens 

skyld. Der vil altid være en risiko for at 

tage fejl, men hvis vi altid siger nej, så er 

det med sikkerhed en fejl, en fejl, der kan 

koste os vores races fremtid. Vi skal have 

nye opdrættere og nye udstillere!
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Formandens leder

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica

Hjælp søges! 
Vi søger stadig en kompetent 

person, der har lyst til at 

prøve at skaffe annoncer til 

Kattemagasinet. Send mig en 

mail, hvis du er den person, 

der vil hjælpe med til at skaffe 

økonomi til bladet.



….Sikken en sommer vi har haft:  
64 sommerdage i træk   
 
Det er næsten lige før det har været for 
meget, især har jeg kunnet mærke det 
på vores katte.  De har været inde om 
dagen og i løbegården om natten.   
 
Nu er temperaturen da blevet normal 
igen efter danske forhold, selv om 
varmen har været skøn. 
 
Vi har lige overstået vores sommer-
udstilling i Herlufmagle.  
Det var en meget varm fornøjelse for 
både udstillere og katte, men heldigvis 
havde langt de fleste taget deres 
forholdsregler og indkøbt ventilatorer 
og køletæpper til kattene.  
 
De var jo tvunget til at ligge i deres 
bure, hvor vi andre kunne gå ud og 
blive kølet ned engang imellem. 
 
Herlufmagle var en super udstilling. Der 
var god stemning og jeg tror de fleste 
hyggede sig.  
 
Som noget nyt havde vi en kattecafé på 
udstillingen, et nyt tiltag som Nanna 
Mikkelsen står for.  
 
Tak for det Nanna, vi sætter stor pris på 
det, du gør for klubben.  
 
I caféen har man kunnet tilmelde katte, 
som kunne blive taget ud og nusset 
med af dem som kom forbi,  og der var 
hele tiden nogen i caféen, som kunne 
fortælle om de racer, der var udstillet i 
caféen.  
 
Det er helt sikkert noget vi vil fortsætte 
med, og de ting som måske ikke 
fungerede så godt , vil der blive rettet 
op på næste gang,  bl.a skiltning til 
 
 
 
 
 

cafeen, og hvis Nanna ellers har 
opdaget noget,  som skal gøres 
anderledes til næste gang. 
 
Som noget nyt har vi fået ny grus 
sponsor til vores udstillinger, nemlig 
Agrosam, som fremover vil sørge for 
der er grus til alle udstillere, og som 
noget nyt også høm høm poser til alle 
burerne, så man pænt kan samle pu pu 
op fra kattebakkerne , binde en knude 
på dem og i affaldsspandene.  
 
Det giver forhåbentlig en bedre duft i 
hallen   
 
Agrosam sponsorerer også andet til os 
som oplyst på klubben´s facebook side 
og 10 % til Darak medlemmer, der 
køber grus hos dem.  
 
Vi ser frem til et godt samarbejde med 
Agrosam, tak til Ellen og Jan. 
 
Lørdag den 18/8 blev der afholdt 
struktur møde på sjælland. Desværre 
uden den store deltagelse, der mødte 
kun 16 personer op, det var ellers en 
mulighed for og komme med input til 
FD og stille spørgsmål, så synd ikke 
flere benyttede sig af denne mulighed. 
 
Mødet gik super godt, vi fik vendt og 
drejet mange ting og der var god gang i 
debatten.  
 
Det jeg var mest glad for, er at vi 4 
formænd for hovedklubberne har aftalt 
og mødes og snakke muligheder for 
bedre samarbejde imellem klubberne, 
og hvad kan vi gøre for det ikke kun 
handler om og skaffe medlemmer til 
ens egen klub, en mulighed som jeg 
åbnede var at man skulle afskaffe at 
indflydelse på plenarforsamlingen ikke 
afhang af antal plenarer, men der 
måtte kunne findes en anden løsning. 
 
Tror selv årsagen til vi engang imellem 
ikke snakker så pænt om de andre 
klubber er, at vi alle jagter medlemmer.  
 
Jeg håber vi i fremtiden kan få bedre 
samarbejde imellem klubberne. 
 
Nu mangler vi i skrivende stund stadig 
og afholde struktur mødet i Kolding, 
håber flere har lyst til og møde op 
 
 
 
 

 
derover og komme med gode ideer, det 
er jo en oplagt mulighed for og få FD i 
tale. 
 
Der er også planlagt en International 
udstilling i Forum (levende hobbydyr). 
 
Håber mange af jer vil støtte op om det 
og evt. udstille jeres katte derinde og 
prøve at se, om vi kan få flere til at 
købe racekat. Der vil blive gjort en stor 
indsats fra arbejdsgruppen i Felis 
Danica til, at det skal blive en succes. 
 
Darak´s næste udstilling er i Strøby 3.-4. 
november blot en uge efter WS. 
Forhåbentlig får vi igen lov til at fejre 
nogle danske WW 2018.   
Vi glæder os til udstillingen i Strøby. 
Husk der vil være præmier til bedst 
pyntede bur og til bedst udklædte 
udstiller. 
 
Vi ønsker alle jer, der skal til WS i 
Finland rigtig god tur og krydser fingre 
for jer alle. 
 
Som nogen sikkert ved, har vi ændret 
lidt på vores udstilling i marts 2019. 
Den bliver som først annonceret ikke 
afholdt i Albertslund hallerne, men 
istedet for i Hollænderhallen i Dragør. 
  
Det har været et stort ønske fra flere 
udstillere og især vores nordiske 
venner. Derfor håber vi, at vi denne 
gang kan trække endnu flere svenskere 
og nordmænd til vores udstilling, så vi 
igen kan holde et brag af en udstilling 
med mange udstillere. Vi er i hvert fald 
klar skulle jeg hilse fra bestyrelsen at 
sige.  
 
Vi ses derude på klubbernes udstillinger 
eller på temamøderne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mette Usbeck 
Formand for 
Darak  Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk 
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helle.sivkjaer@darak.dk  
 
Bestyrelsesmedlem   
Beata Fröhlich   
Højleddet 9, Dalby 
4690 Haslev 
Tlf: +45 26 46 22 82 
beata.frohlich@darak.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Tanja Petersen 
Ougtvedvej 1 
4291 Ruds-Vedby 
Tlf. +45 58 26 21 24 
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E-mail:  
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Dansk Racekatte Klub 
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Kære medlemmer. 
Sommeren lakker langsomt mod 
enden, og sikke en sommer vi har 
haft.  
 
I juni måned gæstede vi FÆNGS-
LET i Horsens, hvor vi i rå omgivelsr 
havde en hyggelig udstilling. Ste-
warder og standholdere i fængels-
uniformer og bure med katte bag 
tremmer; jo der var godt gang i te-
maet ved denne lejlighed.  Der man-
ge mange positive tilkendegivelser 
over stedet, selv om det er lidt ru-
stikt og der mangler cafeteria og der 
er lidt afstand at gå til toiletterne. 
Pandekagebilen var tydeligvis et hit! 
Og jeg håber at I vil se frem til end-
nu en tur i FÆNGSLET, for vi har 
netop indgået aftale om at komme 
igen i sommeren 2020. 
 
Samtidig med FÆNGSLET var der 
dyrskue i Horsens, men arrange-
mentet med katte har de sidste par 
år ikke rigtigt kunnet trække delta-
gere, forståeligt nok når der er inter-
national udstilling samme weekend. 
I år var kattene så placeret alene i 
et stort, tomt telt hvor den erhvervs-
mæssige udstiller simpelthen ude-
blev. Det blev derfor et tyndt arran-
gement, og vi lægger det simpelt-
hen på hylden de næste år. 
 
Til gengæld var det så meget mere 

fantastisk at være tilbage på Lands-
skuet i Herning. Vi havde presset på 
for at komme tilbage i kostaldene, 
og det lykkedes heldigvis. Der var 
heldigvis lige nogle få dage med 
tålelige dagstemperaturer, mens vi 
var i Herning, og det var et stort hit 
blandt de tilstedeværende udstillere. 
Som tidligere væltede det ud og ind 
ad stalden med tilskuere, barnevog-
ne, hunde i snor og hvad har vi el-
lers; og vi havde frit udsyn til de fi-
neste Simmentaler køer. Vik fik igen 
én på opleveren, og vi glæder os til 
at komme igen til næste år nu hvor 
vi er sikret plads i staldene igen.  
 
I slutningen af august havde vi et en
-dages seminar ”Farver og striber” 
med Ole Amstrup og Helene Lis, 
der forklarede alt hvad man kan øn-
ske sig at vide om farver, mønstre 
og hvordan de indvirker på hinan-
den. Der var pænt fremmøde på ca. 
25 spørgelystne deltagere.  
 
Sommeren afsluttes med udstilling i 
Lem, hvor vi rigtigt kommer ud vest-
på. Vi ved det kan være svært at 
trække mange tilmeldte katte, når vi 
bevæger sig langt fra motorvejen, 
men formålsparagraffen omfatter jo 
at vi skal udbrede kendskabet til 
racekatte, så vi drager afsted med 
spændt forventning om en god ud-
stilling. 

Racekatten har i løbet af sommeren 
købt sig ind i vores udstillingssy-
stem. Vi ønsker Racekatten god 
fornøjelse med det og håber I hurtigt 
vænner jer til de nye brugerflader :) 
 
Efteråret bringer os endvidere struk-
turdebatmøde med Felis Danica i 
Kolding den 8. september. Mødet i 
København havde ikke mange inte-
resserede, men jeg har en klar for-
ventning om at JYRAKs medlemmer 
med vanlig interesse for sin hobby 
møder frem og deltager i debatten, 
nu chancen er der. 
 
Endelig skal vi i Plantorama butik-
kerne igen den 9. september, hvor 
vi atter prøver at skabe interesse for 
racekattene. 
 
Alt i alt masser af muligheder for at 
være med til noget, der på den ene 
eller anden måde handler om kat.  
Vi ses sikkert et sted derude :) Hav 
et fantastisk efterår! 
  
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 
med Mobilepay eller plastic-
kort. 
  
Anvender du homebanking: 
Reg. 5343 konto 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: Udstillin-
ger, stamtavler m.v.  

 
Stambogssekretær  
Kategori I og II  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori III og IV  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
Tlf. 4099 9578 
stambog3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@jyrak.dk 

 
 
JYRAKs konsulenter: 
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 Sønder-
sø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf. 
4871 7397, anette@jyrak.dk 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8723 Løs-

ning,  Tlf. 75 62 61 09;  nem-
mest på formand@jyrak.dk  
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Linda Grøtner Nielsen, 
licarini@profibermail.dk  
Tlf. 29 80 00 93  
 
Randers: Lykke Simonsen,  
kreds-ls@kattekreds-
randers.dk  Tlf. 22 71 53 69  
 
Herning: Tanja Trillinggaard 
lmail@kattens-studiekreds.dk 
Tlf. 25 38 89 84  
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

                    9. september: Plantorama fremvisninger 
24.- 25 november: International udstilling, Århus 

12.- 13. januar 2019: International udstilling, Skanderborg 
23. februar 2019: Ordinær generalforsamling, Århus 
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Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Skolevænget 9  
8723 Løsning  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
Forsyningstropper, stamnavne:  
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   
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Vedbæksalle 109  
8700 Horsens  
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
24 82 59 51 
rene@jyrak.dk 
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, forsekretariat og ildsjæle 
Lykke SImonsen  
9310 Vodskov 
22 71 53 69  
lykke@jyrak.dk     
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Denne leder skrives på bagkanten 
af den netop overståede ekstra-
ordinære generalforsamling 
afholdt d. 03. september.

Jeg vil gerne begynde med 
at sige, at en ekstraordinær 
generalforsamling aldrig er en 
behagelig oplevelse og det bør 
være det sidste en klub griber 
til, når en situation udvikler sig 
i en retning, der hverken gavner 
klubben eller dens medlemmer.

Personligt mener jeg ikke at 
situationen i bestyrelsen var så 
meget ude af kontrol, at den 
ikke kunne løses via dialog og 
derfor foreslog jeg også ganske 
kort inden den afgåede formand 
valgte at indkalde til GF'en, at 
vi burde kunne tale os til rette 
internt i bestyrelsen.

For mig handlede general-
forsaml ingen ikke  om en 
person eller valget mellem en 
personkreds og en anden.
Den person der blev udpeget til at 
være problemet var et symptom 
på en meget dybereliggende 
problemstilling i bestyrelsen.

Det var  min oplevelse  på 
generalforsamlingen at jeg ikke 
sad alene med dette synspunkt.
Et medlem foreslog at bestyrelsen 
tog en 5 minutters pause og 
prøvede at tale om der ikke 
kunne opnås fælles fodslag, evt. 
via en coach.
Et andet medlem, som er coach, 
ville gerne være behjælpelig. Men 
desværre vandt det ikke genklang 
i bestyrelsen

Mit fokus i hele denne situation 
var hvad der efter min mening er 
det bedste både for klubben og 
for Jer medlemmer og jeg stemte 
efter det!

Der vil naturligvis løbe en masse 
rygter på div. sociale medier, på 
udstillinger og blandt kattefolk 
generelt, det kan ikke undgås.

Jeg vi l  minde om, at  den 
afgåede formand samt fire 
bestyrelsesmedlemmer selv valgte 
at trække sig fra bestyrelsen - de 
blev ikke gået!

Jeg er nødt til at berøre et par 
enkelte punkter på general-
f o r s a m l i n g e n ,  s o m  b l a . 
har indflydelse på klubbens 
troværdighed i forhold til de 
andre hovedklubber samt Felis 
Danicas Forretningsudvalg.

Inge Nord fortalte på GF'en, at  
medlemslisten som der blev sendt 
indkaldelser udfra var ukorrekt 
og at Katteklubben derfor har 
haft for mange plenarer på Felis 
Danicas Plenarforsamling.
Medlemslisten som der er udsendt 
fra, ligger på Katteklubbens 
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hjemmeside og er en gammel 
medlemsliste som webmaster 
har til sin rådighed for at teste 
forskellige nye elementer på 
hjemmesiden. Listen er kun  
tilgængelig for webmaster samt 
bestyrelsen.
Den aktuel le  og korrekte 
medlemsliste ligger altid hos 
kassereren og det er denne 
liste som indsendes til Felis 
Danica hvert år forud for 
Plenarforsamlingen.
Inden den afsendes til Felis 
Danica (og dermed de 3 andre FD 
medlemmer) har Katteklubbens 
egen formand medlemslisten til 
gennemsyn.
Så hvordan udmeldte medlemmer 
skal kunne have optrådt som 
aktive og være overset af både 
formand, samt de 3 andre FD 
medlemmer, er mig en gåde og 
indtil alt andet er bevist, et "slag 
i luften".

Jeg er også nødt til at tage fat i 
emnet loyalitet. Jeg forstår godt 
hvis der sidder medlemmer, som 
er efterladt med en følelse af at 
en del af bestyrelsen har begået 
"Dronningemord" og har været 
illoyale.

Hvad er mest i l loyalt?  At 
fortælle i fuld offentlighed på 
et Felis Danica møde, at der 
skal være en ekstraordinær 
generalforsamling til dem der 
nu hører det, incl. medlemmer af 
andre hovedklubbers bestyrelser, 
før hele ens egen bestyrelse ved, 
at  man har til hensigt at indkalde 
til en ekstraordinær GF?

Eller at man som besty relses-
medlem vælger at holde sin 
mund, da der tegner sig et 
flertal som for enhver pris vil 
fremtvinge en ekstraordinær 
generalforsamling?
At man sidder stille og tier stille 
fordi man på forhånd ved, at hvis 
man udtrykker sin mening så får 

man et grimt og personorienteret 
svar retur fra en eller fl ere af ens 
bestyrelseskolleger?

D e t  h e r  k o m  f r e m  p å 
g ene r a l f o r s aml ingen ,  f ø r 
tillidsafstemningen til kassereren!

Ka t t ek lubben  v i l  i  Fe l i s 
Danicas Forretningsudvalg 
frem til førstkommende ordi-
nære generalforsamling være 
repræsenteret  ved Kirsten 
U l s ø  s a m t  I n g e  N o r d .
Jeg vil gerne rette en tak til Inge 
Nord for at påtage sig opgaven 
som klubbens ene repræsentant 
i FU.

Jeg vil derudover også rette en 
kæmpestor og ærlig ment tak til 
Inge Nord og Kirsten Foldager. 
I er om nogen lig med det DNA 
som klubben er bygget på. Jeres 
indsats gennem alle årene kan 
ikke påskønnes nok. I har udført 
et kæmpe arbejde!

Jeg vil også gerne sige tak til 
de medlemmer som kom på 
generalforsamlingen. Tak for at 
I kom og var med til at der blev 
ført en sober debat med fokus 
på hvad der er det bedste for 
klubben.

Jeg vil også godt takke vores faste 
dirigent Lene Christiansen for på 
stedet at påtage sig opgaven med 
at være ordstyrer.
Det er trygt for klubben og 
dens medlemmer, at have så 
kompetente kræfter på banen, 
når tungen skal holdes lige 
i munden, med ændringer i 
dagsorden undervejs og hvad der 
deraf følger af forklaringer for 
forsamlingen.
Lene, tak fordi du på en fattet og 
pædagogisk måde sikrede dig at 
alle vidste hvad de stemte om og 
hvad konsekvenserne ville være 
for klubben.

Naturligvis siger jeg også tak til de af 
mine medbestyrelsesmedlemmer 
fra den gamle bestyrelse, som har 
lyst til at gi' det en chance.

Stor tak skal også lyde til de nye, 
som har lyst til at prøve kræfter 
med bestyrelsesarbejdet og os 
andre.
Blandt de nye finder man 
formandens & næstformandens 
ægtefæller. Det er der fl ere årsager 
til: Dels blev de foreslået af 
medlemmerne og der var ingen 
sky af modkandidater, dels er de 
begge erfarne i bestyrelsesarbejde.
Meningen er, at både Nina & 
Marianne sidder i bestyrelsen 
frem til førstkommende GF.

Er der blandt Jer medlemmer 
nogle som har lyst til at gå ind 
i bestyrelsesarbejdet, så meld Jer 
endelig på banen! I kan være med 
til at præge Jeres egen klub.
Er du "ny" i katteverdenen og 
derfor mener, at du ikke er 
kvalifi ceret for skal man "vide 
noget", så hold dig ikke tilbage.
Der er plads til alle; nye & gamle, 
korthårede & langhårede og fra 
begge køn 
Kandidater kan sagtens komme 
tæt på bestyrelsen og gå "føl" på 
udstilligerne og på den måde få 
en ide om hvad bestyrelsesarbejde 
i en katteklub også er.

Faktum er, at vi skal nå at fi nde 
fi re kandidater inden 31.12 som 
er deadline jvf. vedtægterne.
Der er allerede en ledig plads, 
så er der Nina & Marianne 
som går af og Susanne Quick 
har for længe siden meddelt, at 
hun fratræder sin bestyrelsespost 
til ferbuar 2019 når hendes 
valgperiode udløber.

Jeg ved naturligvis ikke hvad 
I som medlemmer har af for-
ventninger til mig og den nye 
bestyrelse.

Jeg kan håbe på, at hvis I ikke 
mener Jeres forventninger bliver 
indfriet, at I så ikke tøver med 
at kontakte mig pr. mail eller på 
telefonen. Jeg er normalt hjemme 
efter klokken 18.00
Hvad I ikke må forvente af mig 
er, at jeg bliver en "Facebook 
formand".
Jeg kommer ikke til at følge alle 
opslag, tråde og bemærkninger 
og vil meget ofte heller ikke 
kommentere.
Ikke fordi jeg ikke ønsker at 
være i dialog med Jer, men 
ganske enkelt fordi jeg ikke har 
ressourcerne til at kommentere 
på alt.
Men min mail er altid klar til 
kommentarer og spørgsmål og 
I er altid velkomne til at ringe.
Eller tage fat i mig på Katte-
klubbens udstillinger eller hvor 
I nu støder på mig.

Den første opgave for den nye 
bestyrelse ligger lige foran os - 
udstillingen i Kolding

Jeg håber at rigtigt mange af Jer 
har lyst til at bakke op om Jeres 
klub og tilmelder.
I har både mulighed for at se 
"girafferne" og samtidigt afprøve 
et nyt udstillingsformat i Viking 
Cats, som en den danske TICA 
klub.

Medlemmer fra andre klubber 
er naturligvis også mere end 
velkomne til at udstille og komme 
og hilse på det nye hold og prøve 
kræfter med TICAs spændende 
og anderledes udstillingssystem

Afslutningsvis vil jeg sige, at I må 
tilgive mig, at der denne gang 
ikke blev plads til bare et enkelt 
lille kattebillede. Og tak for at I 
har læst med!

På genhør





Bestyrelsen 

Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 27 94 93 20
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
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@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

Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem
Ulrike Wahl

Suppleanter
Linda Lloyd Hughes
Michael Robdrup

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

Sikker en sommer vi har haft. Det må 
være den varmeste sommer i mands 
minde. Jeg kan se, at mange af vores 
katte også har haft det ”lidt” for varmt 
og har søgt skyggerne under alle ha-
vens buske. Normalt er sommer også 
lig med grillvejr, men i år har det man-
ge steder været forbudt at grille. Så 
man kan jo sige, at det var heldigt, at 
Racekattens 75 års jubilæumsfest var 

i juni. Til trods for, at det var en rigtig varm dag, så blev der 
grillet kæmpe store bøffer og andre lækkerier, som besty-
relsen havde disket op med til alle de tilmeldte til sommerfe-
sten. Det blev en rigtig skøn og afslappet dag med god mad 
og drikke, flot kage og sjove lege, hvor vi kunne grine lidt ad 
hinanden, når nogen blev udfordret i de sjove konkurrencer. 
Ellers har det været en meget stille sommer i Racekattens 
tegn - men nu er vi alle klar til at tage arbejdstøjet på igen. 
 
Vi er allerede startet her i august med at deltage i Felis Da-
nicas strukturdebatmøde. Lidt trist at så få var mødt op, nu 
flere havde taget den lange vej for at have en dialog med de 
fremmødte. 
 
Der har længe været ønsker om mere indflydelse på – samt 
kritik af - strukturen i dansk kattesport, og her var chancen 
for at byde ind med noget konstruktivt. 
 
En ting, der blandt andet blev diskuteret, var stambogssyste-
met. Her var der blandt andet ønsker om, at vi selv i fremti-
den kunne printe stamtavler. Jeg må indrømme, at den idé 
ville jeg være lidt ked af, hvis den blev indført. Jeg mener, 
at vi, som sælger racekatte, også skal sende vores katte ud 
med et ægthedsbevis, som ser professionelt ud. Ikke noget 
jeg bare selv har printet ud på min halvdårlige printer, som 
sætter klatter og streger hen over papiret. Det synes jeg 
ikke, at de nye ejere af en racekat fortjener – det er og bør 
være noget særligt at købe en ægte racekat! 
 
Racekattens bestyrelse har sat en søndag af til at få arbej-
det på den nye hjemmeside i håb om, at den snart kan se da-
gens lys. Vi er meget taknemmelige for de mange timer, som 
vores webmaster Lene bruger på at lave en ny hjemmeside 
til klubben. 
 
Snart er der nyt HCM-møde på KVL. Det er den 12. september, 
hvor alle er velkomne. Man kan tilmelde sig via Racekattens 
hjemmeside.

www.racekatten.dk
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Medlemsmøder:

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  
arrangementerne: 
workshops@racekatten.dk 
Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-

Udstillingsudvalget:

Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk

Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Chefsteward
Lisette Siigaard Henriksen
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær
Dorthe Bondesen 
E-mail: praemier@racekatten.dk

Sponsorpræmier
Hanne Hansen
hanhan@outlook.dk

Annoncer & Stande
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Pia Robdrup
Thomas Bondesen
Helene Carstensen

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
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk

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

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

www.racekatten.dk

Med efteråret stående uvægerligt for døren betyder det 
forhåbentlig også for mange, at der skal udstilles igen. Vi 
håber at se mange af de nye killinger samt deres ejere. 
 
Racekatten skal til Køge for at afholde udstilling i septem-
ber, men ud over det bliver der også afholdt en national 
udstilling i Forum. Det er den sidste weekend i september. 
Da det samtidig er en dyremesse, vil der være noget for 
enhver dyreelsker at se på. Det er Racekatten og Darak, 
der samarbejder i Felis Danicas navn. Vi håber på, at vi 
kan få gjort en masse publikum interesserede i de mange 
smukke racekatte, og hvis vi er heldige, få en mulig ny op-
drætter eller udstiller. 
 
Dette fører mig tilbage til strukturdebatmødet, hvor der 
også blev talt om at få flere medlemmer ind i vores katte-
verden. 
 
Nogle gange skal vi huske på de signaler, vi sender til om-
verdenen, når vi er på udstilling eller skriver på diverse 
medier. Det, der ind i mellem bliver skrevet, er virkelig no-
get, som kan skræmme mange potentielle nye medlemmer 
væk. Nogle gange bliver jeg helt chokeret over, hvordan 
der skrives til hinanden. Vi behøver ikke at være enige. 
Man skal have lov til at have sin egen mening, eller stille et 
dumt spørgsmål, uden at skulle nedgøres. 
 
Håber at det kan give lidt stof til eftertanke, og husk at be-
handle hinanden, som I selv ønsker at blive behandlet. 
 
Jeg ønsker jer alle et dejligt efterår, og I, der tager turen til 
Finland på WS, ønskes held og lykke!

Varme hilsner 
Pia Børgesen - Formand

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

HUSK at støtte klubben 

med at melde dine  

killingekøber ind i  

Racekatten

Onsdag d. 12 september 2018 kl. 19:00

HCM møde på KU Universitetshospitalet for Familiedyr  
En spændende aften hvor Professor Jørgen Koch vil  
fortælle om nyt fra HCM-fronten - Hvor langt er de kom-
met? 
Dyrlægevej 16 
1870 Frederiksberg C
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Nyt fra Felis Danica

KatteMagasinet er et vigtigt bindeled 

mellem Felis Danica, klubberne og med-

lemmerne, og vi har brug for dig, der kan 

sikre, at det udkommer 4 gange om året.

Opgaven går i al enkelhed ud på at samle 

materiale sammen til bladet. Vi vil gerne 

have et indhold, der har interesse for så 

bred en læserskare som muligt, sådan er 

der både er noget at komme efter for de 

erfarne opdrættere og de nye katteejere, 

og dem, der bare elsker katte.

Du skal ikke, men må selvfølgelig gerne, 

selv skrive artiklerne, og du skal ikke 

sætte bladet op – den opgave løses af 

en professionel grafiker. Men du skal 

være god til at samarbejde og overholde 

deadlines.

Er du interesseret, så kontakt Katte-

Magasinets ansvarshavende redaktør, 

Bette Lind, på formand@felisdanica.dk 

eller på telefon 2440 1626 for yderligere 

oplysninger

Redaktør søges  
til KatteMagasinet

Kattemagasinet søger billeder
Specielt søger vi situationsbilleder, der kan bruges i forskellige artikler.

Kattefødsler, helt små killinger, katte på tur osv.
Alle indsendte fotos lægges i arkivet og vil blive benyttet, når det passer ind i artiklerne.

Vi modtager også gerne flere af de sædvanlige billeder af smukke katte. 
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ER DU OPDRÆTTER? 
Vi gir’mellem 30-45% i opdrætterrabat 

- direkte til døren!

 DU KAN NU BESTILLE DIT 
FODER HOS OS OG FÅ LEVERET 

DIREKTE HJEM TIL DØREN

FØRSTEKLASSES TØRFODER – GANSKE ENKELT
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Nyt fra Felis Danica

I skrivende stund har Felis Danica afholdt 

et af 2 planlagte åbne møder, hvor der er 

mulighed for at få forretningsudvalget i 

tale, og diskutere om og hvordan vi kan 

gøre tingene anderledes.

Der var desværre ikke mange frem-

mødte til mødet i Brønshøj, og vi håber, 

at der kommer flere til mødet i Kolding, 

men de, der var tilstede, kom vidt om-

kring.

Vi lagde ud med at gennemgå de opga-

ver, der i dag løftes i de forskellige dele af 

Felis Danica – hovedklubber, specialklub-

ber, råd, udvalg mm.: de var alle blevet 

bedt om at melde ind, hvilke opgaver 

de rent faktisk påtog sig, så vi ikke blot 

kiggede på hvad regler mm havde at 

sige. Hvorfor bruge tid på dette, var et 

af de spørgsmål der kom op, og svaret 

er ganske enkelt, at forretningsudvalget 

får så mange henvendelser i årets løb om 

spørgsmål, der skal løses andre steder, 

at det helt tydeligt er et problem for en 

hel del af klubbernes medlemmer at 

finde rundt i. Og når man vil ændre, er 

det rigtigt godt at vide hvad status quo 

er, før man begynder at lave om. Der er 

nok heller ikke nogen tvivl om, at mange 

medlemmer ikke er klar over hvor mange 

forskellige opgaver, der egentligt løses 

rundt omkring i organisationen.

Vi havde desuden en række input til 

forandring med fra specialklubberne, 

som vi snakkede igennem, og der var 

derudover frit slag for deltagerne til at 

bringe emner op.

Der kom en opfordring fra Mette Usbeck 

fra DARAK til de øvrige klubber om 

bedre samarbejde, og da vi havde alle 

4 formænd tilstede ved mødet, gik der 

ikke længe før der var en aftale i stand, 

om at Mette indkalder de 4 formænd til 

et møde, hvor de kan snakke samarbejde 

og klubmål for fremtiden. Kan dette lyk-

kes, så kunne det måske danne grobund 

for en bedre tone klubberne imellem, og 

et fælles fodslag i principielle sager. 

Jeg vil ikke her gennemgå de øvrige spe-

cifikke ting, der blev taget op. Det tager 

vi med i næste blad; vi skal lige have 

mødet i Kolding med, og så kan vi lave 

en fælles opsamling på ønsker og emner 

til forbedring, og finde ud af hvordan vi 

sikrer, at de forskellige ønsker munder 

ud i reelle forandringer. Noget vil kunne 

gennemføres alene via beslutninger i for-

retningsudvalget, mens andet vil kræve 

egentlige vedtægtsændringer. 

Men som sagt: meget mere om dette 

emne i næste nummer af Kattemagasi-

net.

Struktur- 
debat 

Af Bette Lind
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SUNDHED ER
GRUNDLAGET FOR
EN STORSLÅET
FREMTID
Din killing er mest følsom i starten af livet.  
Dens stofskifte, immunsystem og sensoriske 
nervesystem er meget skrøbelige i et vigtigt
udviklingstrin.

ROYAL CANIN® Kitten produktserien indeholder en 
skræddersyet kombination af næringsstoffer, som 
styrker killingens immunsystem. De understøtter 
killingens sunde vækst og udvikling. Dette er især 
vigtigt i den følsome periode som opstår, når killingen 
ikke længere er beskyttet af de antistoffer 
den får fra sin mor, samtidig med, at den stadig ikke 
har udviklet sit eget immunsystem fuldt ud.

Ved at tilbyde din killing ROYAL CANIN®  Kitten  
giver du den de bedste forudsætninger for et fantastisk 
liv. 

Få mere information på royalcanin.dk

©ROYAL CANIN SAS 2018. ALL RIGHTS RESERVED
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Nyt fra Felis Danica

I overensstemmelse med Felis Danicas 

vedtægter, §7 stk. 2, skal der i januar 

2019 afholdes formandsvalg.

Kandidater kan opstilles af en hovedklub 

eller af min. 30 hovedmedlemmer af en 

hovedklub.

Kandidater skal være meddelt forret-

ningsudvalget senest den 1. november, 

2018. 

Såfremt der er mere end én kandidat, 

afholdes urafstemning mellem hoved-

klubbernes hovedmedlemmer i januar 

2019.

Formands-
valg 2019

Trollehöjda Walking in Sunshine, sbi b  21. 
opdrætter Liza Gustafsson, ejer
Nanna & Fl. Mikkelsen
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Viacutan® Plus                         

– giver blank pels og sund hud

Få flere 
oplysninger 

hos din dyrlæge 
eller  på

 www.bivet.nu/dk

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 fra 
hjulkroneplantens frø. Desuden indeholder 
Viacutan naturlige antioxidanter i form af 
ekstrakt fra grøn te og gurkemeje. 

Viacutan kan desuden fungere 
understøttende ved hudproblemer.

Læs mere på

www.bivet.nu/dk

SCAN KODEN           
OG LÆS MERE           
OM VIACUTAN

SMARTPHONE
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Vi håber I alle har nydt sommeren og 

solen og fået hygget jer med familie, 

venner og jeres katte. 

Hvor meget vi endt har sat pris på det 

gode vejr, er det alligevel tid til snart at 

se frem mod efteråret. 

Vi har i oktober og november for sidste 

gang, afholdelse af Diplomopdrætterud-

dannelsens modul 1 og 2 på begge sider 

af broen i samme weekend.  

Tilmeldingen er åben på  

www.kursus.felisdanica.dk

Som tidligere nævnt, vil undervisningen 

fra 2019 blive afholdt med 2 moduler i 

det jyske og 2 moduler på Sjælland. Året 

efter bytter man, så det fremover min. vil 

tage 2 år at blive Diplomopdrætter, med 

mindre man vil krydse broen. 

Vi glæder os sammen med jer, hver gang 

en ny kan kalde sig ”Felis Danica Diplom-

opdrætter” og ved hvad den kræver, da 

vi alle 5 selv har været igennem uddan-

nelsen. Noget er nemt for nogle, og an-

det er svært for andre. Vi laver løbende 

statistikker på hvor den største fejlpro-

cent ligger, og bruger det til at give vores 

undervisere konstruktiv feedback. 

Denne feedback bruger de efter- 

følgende, når de underviser på uddan-

nelsen, og vi kan se at det har hjulpet 

på antallet af fejl til den efterfølgende 

prøve, hos bla. vores jurist, som sam-

men med genetikdelen har det svære-

ste stof. 

En spørgsmål vi ofte får er, om prøven 

og materialet er ændret efter der kom 

nye undervisere til forrige år. Til dette 

kan vi svare, at undervisningsemnerne er 

de samme, og eksamensspørgsmålene 

er som de altid har været. Der er blevet 

lavet lidt sproglige og grammatiske 

justeringer, hvis vi har fundet det nød-

vendigt (som en hjælp til forståelsen), 

samt enkelte spørgsmål er ændret, bla. 

hvis emnet er forældet. Det har været 

vigtigt både for os som ansvarlige for 

uddannelsen, samt for Forretningsud-

valget, at Diplomopdrætteruddannelsen 

er up-to-date med viden, og at der ikke 

bliver undervist i forældede regler. Men 

samtidig skal det at være ”Felis Danica 

Diplomopdrætter”, være lige meget 

”værd” om du tog uddannelsen i 2013 

eller 2018. Derfor er sværhedsgraden og 

indholdet af modulerne den samme som 

altid. Det er hverken blevet lettere eller 

sværere at bestå de 4 prøver, og vi ser da 

også igen og igen med glæde, at helt nye 

og uerfarne opdrættere består prøverne 

med glans.

Husk at det i Felis Danica er vigtigt, at op-

drætterne erhverver sig den grundlæg-

gende viden til glæde for dem selv og 

deres købere, så derfor har Forretnings-

udvalget på foranledning af Mentorrådet 

besluttet, at hvis man er så uheldig, at 

man er dumpet 2 gange i et specifikt 

Nyt fra 
mentor rådet

På vegne af Mentorrådet

Lisette Siigaard Henriksen
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modul, så deltager man fremadrettet 

gratis i undervisningen og den efterføl-

gende eksamen i det pågældende modul 

(forudsat, at der ikke er fyldt helt op på 

holdet).

Husk, at vi også i Felis Danica også har et 

tilbud til vores opdrættere, hvis I mang-

ler råd og vejledning i jeres opdræt, så 

har vi i mentorordningen en håndfuld 

passionerede, erfarne og meget meget 

søde mentorer tilknyttet ordningen. De 

sidder parate til at give jer en hjælpende 

hånd, hvis I føler, at I har brug for nogen 

til at sparre med. 

Det er blot at skrive til os på: mentor@

felisdanica.dk  

Vi er her kun for at hjælpe jer… I kan læse 

mere om ordningen på Felis Danicas 

hjemmeside.
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”
Som ny opdrætter har det været 

meget lærerigt, at jeg tog op-

drætteruddannelsen. Den giver virkelig 

god opdateret viden. Opdrætteruddan-

nelsen er en fantastisk mulighed for at få 

viden om alt inden for katteopdræt. På 

mit hold var der erfarne opdrættere, og 

de synes også, at uddannelsen var meget 

givende.

Opdrætteruddannelsen er et must, når 

man opdrætter katte. Der undervises i 

alt, der vedrører katteopdræt, og så er 

det hyggeligt at mødes med andre med 

samme interesse. 

Jeg er helt ny i katteopdræt, og jeg har 

netop solgt mit første kuld på 6. 

Samtlige købere pointerede, at de var 

trygge ved, at jeg havde opdrætterud-

dannelsen. 

Jeg er meget glad for mentorordningen. 

Det er en god mulighed for at få andres 

mening om de spørgsmål, man kan have 

inden for katteopdrættet. 

I mentorordningen møder man perso-

ner, der gerne vil dele ud af den viden, 

de har. Det er guld værd at få andres 

synspunkter om stort og småt inden for 

katteopdræt. 

Selvom de fleste opdrættere gerne 

hjælper i forbindelse med kattens trivsel, 

er det et virkelig godt tilbud, at man kan 

få tildelt 2 mentorer. 

Så får man flere og mere nuancerede 

synspunkter på de spørgsmål, man har.

- Hanne Andersson, “DK Catsbylove”

”
Den første del af uddannelsen 

tog jeg for nogle år siden med de 

tidligere undervisere. Da jeg er begyndt 

som opdrætter i 1999, hvor jeg købte 

min første abyssinier til avl, kan man jo 

sige, at jeg var en erfaren rotte, udi det 

at være opdrætter, men derfor kan man 

altid lære noget nyt, og der er jo sket for-

andringer i organisitationen i FIFe, som 

det var rart at få præsenteret af nogle, 

som var meget erfarne i organisationsar-

bejdet der. I det hele taget var det gode 

oplæg af meget vidende personer, som 

var engagerede og gerne ville dele ud af 

deres viden. Måske ikke så meget nyt for 

mig om kattefødsler og kattepasning, 

men dejligt at snakke katteopdræt med 

både oplægsholdere og nye, som gamle 

opdrættere. Det bliver jeg aldrig træt 

af. Anden del af uddannelse blev taget, 

hvor det arrangerende team var skiftet 

til det nuværende. Genetikkursusdelen 

er nok den, der vil volde kursisterne flest 

vanskeligheder. Der er ingen tvivl om, 

at underviseren ved meget, men det er 

svært stof, og man kunne godt bruge 

mere end de 30 min. man har til prøven. 

For mit vedkommende har jeg beskæfti-

get mig meget med genetik, og desuden 

opdrætter jeg en race, som har 4 grund-

farver, og som også findes i en sølvvari-

ant. Det er forholdsvis overskueligt, når 

man som jeg har opdrættet i næsten 

20 år. Det der for mig var mest nyt i, 

var kurset om købeloven. Juristen var 

meget vidende og også rigtig god til på 

en letfattelig måde at præsentere det til 

tider indviklede lovstof, så her lærte jeg 

rigtig meget. Til slut vil jeg sige, at kurset 

bestemt ikke bare er for nye opdrættere, 

men også vi gamle kan med fordel tage 

uddannelse og få opdateret vores viden 

og måske også blive inddraget i organi-

sationen.

- Anne Løhr, ”DK Kronhede”

”
Jeg bestemte for 30 år siden, 

at når jeg blev voksen, ville jeg 

opdrætte Maine Coons. For at være 

klædt bedst muligt på tog jeg diplom-

opdrætteruddannelsen og blev færdig i 

2014. Supergodt kursus, der virkelig fik 

mine øjne op for, hvor stort et ansvar det 

er at være opdrætter. Turde jeg egentlig 

det? I 2016 havde jeg tænkt færdig og 

ja, det turde jeg. Jeg fik mit stamnavn 

DK ChiCha i sommeren 2016 samt min 

første udstillingskastrat og bevægede 

mig langsomt ind i kattesporten. Jeg fik 

min første fertile hunkat i 2017 og blev 

tilknyttet en mentor. Min mentor har 

været guld værd med alle de praktiske 

detaljer, som jeg ikke bare lige kunne 

læse mig til. Både kursus og senere men-

torforløbet er de bedste beslutninger, 

jeg har taget for at være bedst muligt 

forberedt til at være opdrætter.

- Birgit Holme, ”DK ChiCha”

Feedback på diplomopdrætteruddannelsen og 
mentorordningen
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Som en af verdens ældste naturligt 

opståede racer går beretningen om 

Siameseren langt tilbage. Fascinationen 

af den slanke elegante kat med den 

kontrastrige maske og de tryllebindende 

himalayablå øjne finder vi i talrige både 

seriøse og fantasifulde beskrivelser lige 

fra omtale og tegninger i gamle papy-

rusmanuskripter helt tilbage i 1300-tal-

let, over mere nøgterne beretninger 

om Siameserkatte fremvist på verdens 

første katteudstilling i London i 1871, 

og ankomsten af det første Siam avlspar 

(Pho og Mia) til England i 1884 til begej-

strede skrøner om Siameserens kontakt 

med det guddommelige og mindre 

flatterende fremstillinger som i Disneys 

Aristocats. 

På den første katteudstilling blev disse 

katte, der jo var meget anderledes i både 

farve og statur end de ellers fremvi-

ste Persere og “Engelske katte” af en 

journalist betegnet som “et unaturligt 

mareridt af en kat”, men trods dette blev 

de hurtigt ganske populære.

I 1879 sendte en diplomat fra konsulatet 

i Bangkok en Siameser hjem som gave til 

USAs førstedame Mrs. Lucy Hayes. Kat-

ten, blev kaldt Siam og kom naturligvis til 

at bo i det hvide hus. I følge det medføl-

gende brev, var hun den første Siameser, 

der blev sendt til USA.

De første Siamesere kom til Danmark i 

1920´erne. De kom fra England, og der 

blev også importeret katte direkte fra 

Thailand. Informationerne på stam-

tavlerne var særdeles begrænsede. For 

eksempel var farven blot angivet som 

“almindelig” og der var ikke anført aner. 

Dygtige opdrættere gik målrettet igang 

med opgaven og de iøjnefaldende katte 

blev hurtigt et stort hit. Udvalget var ikke 

stort, så alt materiale skulle bruges og i 

én dansk stamtavle angives “præstens 

siam, nu bortløbet” som fader til et kuld 

killinger.

Siameseren blev oprindeligt ikke kun 

defineret som en maskefarvet kat og 

thailandske opdrættere adskiller stadig 

ikke de forskellige “frakkefarver”. Vores 

skelnen skyldes, at mange af de første 

katte, der blev importeret til Europa fra 

Siam, havde maskefarver. Siameseren 

blev kendt for masken og de blå øjne, 

og selv om mange af os i dag heller ikke 

separerer skarpt mellem de utallige va-

riationer i pelsfarver, mønstre og masker, 

deler vi dem af historiske og følelses-

mæssige årsager stadig op i dem med 

de blå øjne: Siamesere og Balinesere, og 

Fra Siams templer 
I anledningen af Dansk Siameser og 
Orientaler Rings 25 års jubilæum, er jeg 
faldet over både interessante, sjove og 
også totalt misvisende detaljer om vores 
højt elskede kattes historie

Charly Riis   Formand for DSO
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dem med de grønne øjne: Orientalsk 

Korthår og Langhår. De fleste har i dag 

accepteret dem alle under betegnelsen 

Orientalske katte.

Ifølge legender var Siamesere kongelige 

kæledyr der udelukkende tilhørte hoffet 

i Siams (nu Thailand). De levede indenfor 

paladsets mure og tjente som vogtere 

i budistiske templer. En af legenderne 

fortæller at et par hellige Siamesere i 

et tempel, der vogtede en af templets 

værdifulde vaser, tog opgaven så alvor-

ligt, at de krøllede deres haler rundt om 

vasen og stirrede så intenst på den, at 

de blev skeløjede. Øjnenes magiske blå 

farve skyldes, at katten har stirret gud 

så længe i øjenene, at dens egne øjne 

blev blå. En anden legende fortæller om 

Siamesere, der vogtede en prinsesses 

ringe. Kattene anbragte dem på halen, 

der udviklede et haleknæk, for at ringene 

ikke skulle falde af. I den allerførste stan-

dard fra 1892 er dette haleknæk tilmed 

beskrevet. Faktisk troede man, at når en 

kongelig afgik ved døden, overgik sjælen 

til en Siamesisk kat, der efterfølgende 

blev overført til et tempel, hvor den 

tilbragte resten af sine dage i luksus.

I de gamle siamesiske manuskripter 

blev brune og blå katte beskrevet og vi 

finder også fortællinger om helt hvide 

og shaded sølv. Helt sorte katte må også 

have været kendt, da parringer mellem 

en brunmasket (genetisk sort) og en 

fuldfarvet jo kan give fuldfarvet sort. Li-

geledes er katten Shinghesep beskrevet 

som en sort/hvid bicolor. 

I et DSO blad fra1993 har jeg fundet en 

kommentar om at “En nyere statistik 

over katte i Thailand viser, at der kun er 

ca. 20% katte med maskefarve, medens 

over 50% er fuldfarvede og/eller fuldfar-

vede med hvidt”.

Den “originale Siameser” i den vestlige, 
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moderne opdrætsverden inkluderede 

oprindeligt også katte, der var farvede 

over det hele. Det var ikke før i slutnin-

gen af 1920´erne, at The Siamese Cat 

Club of Britain tog den endelige beslut-

ning om kun at anerkende opdrættet af 

den blåøjede Siameser. Fra dette øjeblik 

blev de fuldfarvede katte med gule eller 

grønne øjne udelukket fra siameserklas-

serne på udstillingerne og det blev star-

ten på et separat opdræt verden over, nu 

kendt som Orientaleren.

Der skulle nu gå en del år, før et målret-

tet opdræt mod Orientaleren skulle 

begynde. Først  efter anden verdens-

krig tog arbejdet tydelig form.  I 1950 

blev den chokoladefarvede Siameser 

godkendt, hvilket satte gang i tankerne 

om en fuldfarvet chokolade. 1970 god-

kendte GCCF så Havanna, som den første 

varietet indenfor orientalerne. 1977 fik 

Foreign Lilac champion status. 1977 

Foreign White (den hvide Siameser) 

champion status, og så gik det slag i slag 

med varieteterne inden for begge racer.

Ligeledes dukkede der i 1940’erne 

pludseligt langhårede killinger op i ellers 

rene Siameser linier, og disse blev i løbet 

af 1950’erne i Californien udviklet til en 

egentlig race, Balineseren, der naturlig-

vis også fandt vej til Europa i 1970’erne.

Helt uafhængigt af den langhårede Sia-

meser (Balineseren), blev der i England 

skabt en langhåret Orientaler. Ved at 

krydse en Siameser, med den slanke 

krop og en Abyssinier, der bar langhår, 

forsøgte man at genskabe den oprinde-

lige og relativt slanke Tyrkisk Angora, der 

var forsvundet fra den engelske katte-

scene med indtoget af de mere pelsrige 

og kraftigere Perserkatte. Af samme 

årsag hed denne nye race i mange år slet 

og ret Angora eller Engelsk Angora, og 

blev først senere omdøbt til Orientalsk 

Langhår for at undgå forveksling. 
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I midten af 70´erne blev en tilfældig 

parring mellem en chinchilla Perser og 

en chokolademasket Siameser starten på 

arbejdet med sølv hos både Siameseren 

og Orientalerne. Mens sølvet som noget 

nær det eneste endnu ikke er anerkendt 

hos Siameseren er de nu helt almindelige 

hos Orientalerne. Det var almindeligt 

anerkendt at sølvet havde en “bred 

måde at komme til udtryk på”, noget vi 

stadig bakser med den dag i dag. Noget 

tyder på at samtalen om karamel også 

begyndte her, da nogen var lyse i tonen 

og nogen mørke i tonen (beskrevet som 

karamel).

Begejstringen for de mange nye mulig-

heder for farver og mønstre er som med 

alt nyt også blevet mødt med modstand. 

Dog ikke så meget hos Orientalerop-

drætterne som hos Siameserfolket. 

Begrebet “rene” Siamesere beskrev 

oprindeligt fuldmaskede katte (rene 

non-agouti), der ikke havde “uønskede” 

tabbymaskede katte i stamtavlerne, 

og kun i farverne sort, blå, chokolade 

og lilla. Røde og tortie masker slap 

modstræbende gennem nåleøjet. 

Den cinnamonmaskede blev omsider 

godkendt, men da Siameser med hvidt 

kom på dagsordenen, måtte man i første 

omgang finde på et nyt navn: Seychellois 

Korthår og Seychellois Langhår.

I 2005 var vi således oppe på 6 såkaldte 

søskenderacer, men efter lidt benar-

bejde blev Siameser med hvidt endelig 

godkendt i 2015 og den langhårede 

version blev accepteret som Balineser 

med hvidt. Det ville nu være logisk og 

enklere også at omdøbe Balineseren til 

Siamesisk Langhår, men så vidt er vi altså 

ikke komme endnu.

I dag accepterer vi alle fire søskenderacer 

som forskellige versioner af samme race, 

der frit kan parres med hinanden. De 

Orientalske katte findes nu i 704 god-

kendte varianter i FIFE (EMS koder). Det 

dækker over forskellige farver, mønstre, 

mængder af hvidt, sølv, masker, kort- 

og langhår. Af historiske grunde deler 

vi  altså stadig kattene op i Siamesere, 

Balinesere og Orientalere (fuldfarvede) 

med kort og lang pels, men avlsmæssigt 

bliver de ganske ofte blandet sammen.

Det er altid sjovt at forklare en killinge-

køber, at det altså er helt legalt med flere 

“racer” i samme kuld. Desværre er det 

aldrig lykkedes mig at få et kuld med alle 

fire søskenderacer på én gang, selv om 

det genetisk har været muligt i mange af 

mine kuld. 

I 1993 blev specialklubberne for de 

mange forskellige Orientalske varieteter 

slået sammen til Dansk Siameser og 

Orientaler Ring. I år har Katteklubben 

så slået sig sammen med Viking Cats 

om en udstilling i Kolding i oktober og i 

anledningen af 25.året for DSOs stiftelse 

afholder Katteklubben Breed BIS for de 

Orientalske katte lørdag d.20. oktober 

og Viking Cats holder Slinky Congress for 

Orientalske katte og Peterbald søndag d. 

21. oktober. 

Vi har tænkt os at samle tykke og tynde, 

gamle og unge i alle regnbuens farver, så 

vi kan få en fest for de Orientalske katte.

 

Kildehenvisning

By Cats of Thailand. - Tamra Maew (The 
Cat-Book Poems) thought to originate 
from the Ayutthaya Kingdom (1351 to 
1767 AD). Over a dozen are now kept in the 
National Library of Thailand., CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=57609465

Kort version som nok går an:
Cats of Thailand - Tamra Maew, CC BY-SA 
4.0
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For os, der har katte, er overskriften 

nok en selvfølgelighed, men i de senere 

år er der også kommet videnskabelige 

undersøgelser, der viser det. På Hvid-

ovre hospital har man lavet en under-

søgelse, der viser, at i hjem, hvor der er 

tæt kontakt til dyr, er der mindre risiko 

for at udvikle forskellige allergier, fordi 

tilstedeværelsen af de allergifremkal-

dende stoffer hele tiden er til stede, og 

derfor udvikles der immunitet. Man siger 

tit, at katten er sin egen, men det er ikke 

rigtigt. Katten interagerer tæt med os 

mennesker og er afhængig af at vise os 

det. I mange situationer viser katten, at 

den forstår og vil hjælpe os, f. eks hvis vi 

er i sorg over at have mistet nogen. Også 

når vi er syge, viser vores katte os om-

sorg. Intet er så sikkert, som at hvis man 

ligger syg i sengen, kommer katten og 

vil ligge tæt, måske oven i købet oven på 

os, og det gør den i timevis. En fantastisk 

varmedunk. 

Et studie af britiske kæledyrsejere fra 

2010 lavet på Bristol Universitetet 

konkluderer, at katteejere oftere havde 

universitetsuddannelser end hundeejere, 

og at det skyldtes, at katteejere kunne 

arbejde længere, da katte ikke er så af-

hængige af at skulle luftes, og at de kan 

være hjemme alene længere.  En forsker 

fra Wisconsin lavede en spørgeundersø-

gelse på 600 studerende, og her fandt 

han, at katteejerne var mere intelligente 

end hundeejere. 

Det er sundt 
at have kat

Af Anne Løhr.

Nattero er måske så meget sagt



Den meget velrenommerede Mayo klinik 

for søvn har udgivet et studie, som viser, 

at man også sover bedre, hvis dyr sover 

i sengen eller i det mindste er i sovevæ-

relset.

En af grundene til at vi reagerer på kat-

tens stemme er, ifølge Karen McComb 

fra Sussex Universitet, at de lyde, en 

kat laver, for at vi skal give den mad - en 

blanding af spinden og miawen, minder 

om en babys gråd, når barnet er sulten, 

og derfor er det meget svært at igno-

rere. Det er vores urhjerne, der reagerer 

på den lyd.

Katte spinder med en frekvens på 

mellem 20.94 og 27.21 megaherz, og 

dette gør den både for at vise velvære, 

men også for at berolige sig selv. Dette 

oplever vi katteejere nogle gange hos 

dyrlægen, eller hvis man støder på en 

trafiksåret kat - så vil katten spinde. 

Denne lyd påvirker også os mennesker 

således, at vores puls falder, og det be-

tyder, at det ikke er nemt at stresse med 

en kat på skødet. Det er godt for vores 

hjerter, og derfor får katteejere sjæld-

nere hjerteanfald end andre. Bare det 

at se på en kat på computer  giver mere 

energi og giver en følelse af velvære. Det 

er måske derfor, der er så mange billeder 

af katte, ikke bare for os katteelskere.

Også autistiske børn har fordel af at have 

en kat, da de bliver bedre til at være 

socialiseret.

Så der er mange grunde til at anskaffe 

sig en kat.

Kildehenvisninger:

http://mentalfloss.com/article/51154/10-
scientific-benefits-being-cat-owner
https://www.today.com/health/should-
your-pets-sleep-bed-you-new-studys-
surprising-answers-t61266
https://web.archive.org/
web/20021004100013/http://www.nih.
gov/news/pr/aug2002/niaid-27.htm
https://www.livescience.com/5556-cats-
control-humans-study-finds.html
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Jeg bliver glad i låget af sådan en kurvfuld

”
Godt og lærerigt kursus. 

God viden til at blive en 

bedre opdrætter, samt dele erfa-

ringer med nye og gamle opdræt-

tere.

- Dennis Meyer, ”DK Richardt”
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Som opdrættere er kattenes fertilitet et 

vigtigt emne, da vi jo klart må styre både 

hunkatte og hankattes fertilitet. Inter-

naterne viser jo helt klart hvad der sker, 

når man ikke gør det. I FIFe er det reglen 

at hunkatte kun må få 3 kuld pr. løbende 

24 måneder, og det er en god ting, der 

sparer hunkattene fra at blive misbrugt 

som fødemaskiner. 

Fertiliteten er forskellig hos de forskellige 

racer. Især de lette racer, som er dem 

jeg kender til i mit opdræt bliver hurtigt 

fertile, men selvom en hunkilling kan gå 

i løbetid i en alder af 5 til 6 måneder skal 

den altså ikke have killinger der. Tungere 

racer kommer ifølge det jeg har hørt, se-

nere i løbetid og derfor skal de nok også 

senere i gang med deres avlskarriere.  

Som hovedregel lader jeg først mine 

hunkatte få killinger, når de er omkring 

1 år gamle. 1 års datoen er god for mine 

abyssiniere, fordi løbetiden kommer 

hurtigt og de kommer ofte. Hvis ikke jeg 

griber ind, så kan en abyssinier hun-

kat gå i løbetid hver 16 dag. Sådanne 

heftige hyppige løbetider medfører også 

risikoen for det allerfarligste for vores 

avlshunner, nemlig livmoderbetændelse, 

pyometra. 

For hankattene er det også hårdt at være 

fertile. Deres testosteron niveau gør, at 

de er parate til at parre altid, når først de 

er blevet kønsmodne Det er rigtig svært 

at holde dem i kondition, for de bruger 

enormt med energi i deres trang til at 

parre, for slet ikke at tale om, hvor svært 

det er at have en strintende hankat i sit 

hjem. 

Altså skal vi som opdrættere se os om 

efter, hvordan vi styrer fertiliteten, selv 

om vi også må erkende at disse styrings-

midler har nogle indbyggede risici for 

både han- og hunkatte. 

HUNKATTE 

P-PILLER

Den første P-pille til brug i små selskabs-

dyr kom i 1963, men først i 1970erne 

blev det mere almindeligt at bruge det, 

desværre med ret tragiske bivirkninger 

som bl.a. livmoderbetændelser og can-

cer i brystet. Brugen af den type P-piller, 

hvor det aktive stof er progesteron, er 

derfor noget som de fleste dyrlæger 

i dag har et anstrengt forhold til. De 

P-piller jeg bruger til mine katte og som 

er dem man får udskrevet hos dyrlægen 

i dag, er Perlutex og de indeholder 5 mg 

Medroxyprogesteronacetat og Laktose-

monohydrat. Mængden af progesteron 

er meget formindsket i forhold til piller-

ne, der først kom frem, og jeg har brugt 

Fertilitet 
(skontrol)

Af Anne Løhr
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Fertilitet 
(skontrol)

dem i hele mit 20 årige opdrætterliv til 

hunkattene. Vi ved dog nok alle sam-

men, at det bestemt ikke er optimalt, 

fordi mange hunkatte kan udvikle kræft 

ved langvarig brug af disse piller. 

For mit vedkommende har det betydet, 

at jeg har brugt det så begrænset som 

det var muligt. Det har betydet, at jeg 

oftest har ladet hunkatte få de kuld de 

skulle have hurtigt og så steriliseret dem 

og fået dem videre i nyt hjem. Oftest har 

mine hunkatte været mellem 2 og 3 år, 

når de blev steriliseret og har sjældent 

fået mere end 3 kuld. Dermed mener jeg 

at have fået det avlsmateriale ud af den 

hunkat, som jeg havde behov for i mit 

opdræt og det betyder, at det har været 

meget begrænset hvor længe de har 

været på P-piller. Oftest var den læng-

ste periode fra første løbetid frem til 1. 

kuld; derudover måske en periode på 3 

måneder mellem kuld 2 og 3. Jeg har så 

været så heldig, at jeg aldrig har haft en 

hunkat med. 

Fordelen ved P-piller er, i mine øjne, at 

det er nemt at styre, hvornår man vil 

have killinger. Der går sædvanligvis 3 

uger fra den sidste P-pille til hunkatten 

går i løbetid og kan blive parret. Jeg har 

dog oplevet at selv med P-pille har nogle 

hunkatte udviklet livmoderbetændelse 

og det betyder jo ændrede planer for 

killingefødsler, men som hovedregel har 

det været nemt at indordne fødslerne, så 

det passede i mit avlsprogram. 

En faktor til beslutningen om at bruge 

P-piller til mine katte, var at for mig som 

udstiller var vigtig, og har været det 

siden verdensudstillingen i København i 

2003, at komme til verdensudstillinger 

med i hver tilfælde 1 kat. Med dette in 

mente, så jeg ville meget gerne have 

killinger, der blev født i marts eller april 

og senest maj og derfor var 4 måneder 

i september/oktober, således jeg kunne 

nå at kvalificere med 1 EX1 på en dansk 

udstilling i klasse 12. Jeg opdrætter ho-

vedsagelig blå og fawn abyssiniere, dem 

er der ikke så mange af, derfor kunne jeg 

være rimelig sikker på et EX1. 

En anden faktor er, at killinger født i 

ovennævnte perioder sjældent kommer 

”
Vi har taget uddannelsen i 

henholdsvis 2015 og 2018. 

Begge forløb med dygtige lærere, 

som er gode til at holde motivatio-

nen oppe hos deltagerne. Lærerige 

forløb. Kan kun varmt anbefales.

- Dorthe og Thomas Bondesen, 

”DK Tumling”

Selkirk Rex killing opdrættet og ejet af Vivian Tzari  Andresen Selkirk Rex killing opdrættet og ejet af Vivian Tzari Andresen
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i løbetid før hen på foråret det følgende 

år. De kommer i løbetid når lyset er 

tilbage og de er så tilpas gamle til at få 

det første kuld. Jeg behøvede derfor ikke 

at starte med P-piller til disse hunkatte 

så tidligt. Min erfaring er også, at årets 

gang og dagens længde har en indvirk-

ning på hunkattenes løbetider. Jeg har 

ingen videnskabelige beviser for dette, 

kun mine observationer af lige præcis 

min race.

Teaser-hankat

I forsøget på at undgå brug af P-piller 

til hunkatte er der nogle opdrættere, 

som bruger en kastreret hankat, kaldet 

en teaser. Han parrer hunnerne, når de 

er i løbetid og så går de falsk drægtige i 

næsten hele perioden en normal dræg-

tighed varer, således at de kun kommer 

i løbetid ca. hver 55-60 dage.  Det er en 

metode jeg aldrig selv har brugt, men 

ved at den er meget almindelig f. eks i 

USA, hvor de nærmest har et religiøst 

antipati mod P-piller. Det er ikke alle 

hankastrater, der vil parre, når de er 

kastreret, så det handler også om at 

have den rigtige teaser. Jeg ved heller 

ikke, hvor godt det er for hunkattene, 

men jeg ved at Dr. Susan Little plejer at 

sige: ”at en sund livmoder, er en drægtig 

livmoder”. Min erfaring er også at dræg-

tige hunner er fantastisk harmoniske og 

ustressede under drægtigheden. 

Suprelorin-chip

Til dette har jeg brugt følgende artikel.

http://www.acc-d.org/docs/default-sour-

ce/Resource-Library-Docs/accd-e-book.

pdf?sfvrsn=0

I 1989 fandt man ud af at gonadotro-

pin hormonet, som er et lille protein, 

der består af 10 aminosyrer, og er det 

øverste styrende hormon, der frigiver 

de reproduktive hormoner, testoste-

ron i hanner og østrogen i hunner, og 

Selkirk Rex killing opdrættet og ejet af 
Vivian Tzari Andresen
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derfor er styrende for dyrenes fertilitet. 

Gonadotropin produceres i hjernen i 

hypofysen. 

Produktionen af dette er selvfølge-

lig afhængig af lysniveau, kondition, 

alder og blodtilførslen til hormonerne. 

Produktion sker i intervaller og ikke kon-

tinuerligt. Hvis ikke det sker i intervaller, 

har det ikke den normale virkning på det 

reproduktive system. Ulempen er, at det 

var dyrt at producere og at den første 

effekt er at øge fertiliteten og at der er 

stor forskel i virkningen på hvert enkelt 

individ. Fordelen er, at det kan bruges 

til både hanner og hunner. Det lukker 

for produktionen af spermatogenese i 

hanner og ægproduktionen hos hun-

nerne. En anden fordel ved brug af dette 

hormon er at det også virker på kønsad-

færd og især hankattenes strinten. Det 

afhjælper hankattens strinten, som ellers 

er en meget generende adfærd og tit en 

forhindring for at have fertile hankatte i 

vores hjem.

s. 14 Peptech Animal Health, Australien 

udviklede meget billigere implantater 

til hanhunde, der varede i henholdsvis 

6 måneder og 12 måneder, hvor man 

brugte det gonadotropin analoge 

hormon deslorelin og det blev fundet at 

det også virkede fertilitetskontrollerende 

på hunhunde og hunkatte. Desværre er 

dette produkt kun tilladt til hanhunde, så 

når vi bruger disse Suprelorin implan-

tater i katte, er det uden viden om den 

langvarige effekt hos kattene. Suprelorin 

En kuld hellig Birma killinger fra opdrættet DK Precious Beauty. Attilia,Alice og Anna.



blev tilladt i 2007 i EU. Der findes et 

andet implantat Gonazon til brug for 

hunhunde, som er gjort lovlig i 2006 i 

EU. Varigheden af produktet er stadig 

stor inden for gruppen af individer, der 

bruger det.

Suprelorin medfører også ofte en øget 

fertilitet lige efter at dyret har fået 

implantatet. Det betyder løbetid for 

hunnerne og af og til meget øget ag-

gressivitet og strinten i hannerne. Det 

er derfor ikke brugbart til at få fertili-

teten til at forsvinde øjeblikkeligt. På 

de 2 hunkatte jeg har brugt Suprelorin 

chippen, det var den lille chip, har der 

været meget forskellig reaktion. SC 

Wimmerhales Luna fik den i november 

2017 efter at hun havde fået 2 kuld, i alt 

10 killinger. Kuldene var født henholdsvis 

d. 14.02.17 og 01.08.17. Hun havde 

ikke været i løbetid efter 2. kuld og jeg 

valgte at isætte chippen, da jeg regnede 

med at en løbetid var tæt forestående, 

i stedet for at begynde på P-piller igen. 

Hun kom ikke i løb og har ikke udvist 

løbeagtig adfærd siden og hun har heller 

ikke taget på af det. Den anden hunkat, 

IC Wimmerhales Coeur de Lionne, jeg 

har chippet havde ikke fået killinger. Det 

var en killing efter SC Wimmerhales Luna 

født i august 2017, altså kuld nr. 2 og jeg 

havde startet hende på P-piller i januar. 

I februar var der lidt gult flod fra vagina 

og alle mine alarmklokker ringede for 

pyometra, men ved dyrlægeundersøgel-

sen viste det sig ikke at være livmoder-

betændelse, men derimod skedekatar 

og efter samråd med dyrlægen valgte 

jeg at chippe hende i februar 2018. Hun 

kom øjeblikkelig i løbetid, igen efter 

samråd med dyrlægen, fik hun P-piller i 

de 5 dage løbetiden varede. Hun har lige 

siden med ret jævne mellemrum haft 

præ-løbetids adfærd, kurren og smiden 

sig på gulvet og rulle, men hun kom-

mer aldrig mere end det og det varer 

bare et døgn. Jeg har ingen hankatte i 

34

Wehnerts Johnny B Goode. Opdrætter: Susanne & Claus Wehnert  
Ejer: Maiken & Brian Trane

Jokeren von Gott.

Ragdoll fra Heidi Clausen
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hjemmet, så der er ingen risiko for at hun 

bliver parret, men til gengæld har jeg så 

heller ikke set, om hendes adfærd ville 

stimulere en hankat. Til gengæld har 

hun haft vægtøgning, dommerne kalder 

det hendes kastratdelle. Hun har taget 

ca. 200g på siden implantatet blev sat i. 

Ingen af hunkattene er kommet i løbetid 

endnu i skrivende stund, august 2018. 

Ifølge producenten af Suprelorin chippen 

er varigheden mellem 12 og 18 måneder 

hos hanhunde. Det er jo problemet for 

os katteopdrættere at chippen ikke er 

godkendt til brug på kat og derfor oply-

ser producenten Virbac selvfølgelig ikke 

ting, som vi kan bruge. 

Der er dog lavet en undersøgelse på Kø-

benhavns universitet af domesticerede 

katte, som et led i et bachelorprojekt, af 

Lena Vindfeldt Rasmussen, Mette Len-

kerstorff Nielsen, Torben Greve, Sandra 

Kathrin Goericke-Pesch og Hanne Gervi 

Pedersen. Denne undersøgelse har jeg 

haft adgang til på http://infolink2003.

elbo.dk/DVT/dokumenter/doc/15659.

pdf 

Ifølge dette studie er det oplagt at bruge 

ovennævnte metode og ifølge dem er 

varigheden af implantatet på 6 mg. 4-14 

måneder og 9.5 mg implantatet mindst 

18,5 måned. Netop fordi de behandlede 

katte har født levendefødte sunde kil-

linger efter ophør af effekt, er forfat-

terne meget positive omkring brugen 

af Suprelorin. Ligeledes har der været 

meget små bivirkninger såsom ømhed 

og hævelser på injektionsstedet og der 

har også været enkelte tilfælde af pyo-

metra, ifølge undersøgelsens forfattere 

1/10 hunkatte efter studiets ophør og 

1/15 hunkatte 92 dage efter injektion af 

implantat. For måske at kunne styre det 

endnu mere for opdrættere  anbefales 

det at fjerne implantatet for at få kat-

tene til at have normal kønsadfærd. I så 

tilfælde skal implantatet sættes ind ved 

navlen, fordi det her er lettest at fjerne 

det. Studiet lægger selvfølgelig op til at 

der fortsat er ting, der skal undersøges, 

men indtil videre må vi altså nøjes med 

dette. I artiklen har jeg ikke medtaget 

erfaringer med forskellige homoøpatiske 

midler, selv om jeg ved de findes, men 

det er ikke nemt at finde oplysninger om 

dem, så derfor er de ikke taget med.

Enkelte opdrættere har valgt at følge op-

fordringen på FD-Opdrætter facebooksi-

Burmeser fra Mette Lambert
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den og det er kattemagasinets redaktør 

rigtig glad for:

Nanna Mikkelsen Von Gott Hellig 

Birma opdræt skriver: 

”Har 2 gange benyttet Suprelorin til 

hankatte.  Første gang, gik hankatten 

direkte hjem og parrede. Det var nu ikke 

helt meningen. Ellers fungerede den 

fint, efter ca. 1 år valgte vi dog at kastere 

ham. P.t. har vi endnu en hankat på Su-

prelorin, han fik chip i oktober 2017, og 

ser ikke ud til at være fertil. Så vi venter 

endnu. Jeg har ikke prøvet på hunkat.”

Heidi Schlaikjer Clausen Melodic-

Aura opdræt af Ragdolls skriver:

Vi har god erfaring med brugen af Supre-

lorin til hunkat – det virker. Dog kunne vi 

godt ønske os at den max. holdt 1 år (vi 

venter tålmodigt på den skal udløbe, nu 

knap 11 måneder efter implantat).

Mette Lambert Temple Bar opdræt af 

Burmesere skiver:

Nogle opdrættere vælger at få den fjer-

net, inden den opløses. Varigheden er 

forskellig fra kat til kat og (min egen lille 

lommeteori baseret på 2 hunkatte) vari-

erer i forhold til, hvor mange hormoner 

fra andre, de bliver udsat for.

Camilla Baird, Primprau opdræt af 

Korat skriver:

”Mine erfaringer med Suprelorin er lidt 

forskellige. Alle positive.  

En hankat virkede Suprelorin præcist 

6mdr på begge gange han fik chippen. 

Han fik en smule klædeligt huld, mens 

chippen virkede. Efter 2. chips ophør 

blev han en smule mere “sexet”. 

Han havde parret inden 1. chip. 

En anden hankat virkede chippen ca. 

16mdr på! Hans vægt steg eksplosivt. 

Da chippen ophørte parrede han 3 piger 

inden kastration. Han havde ikke parret 

inden chippen. 

En hunkat havde meget voldsomme 

løbetider med ekstrem urenlighed. 

Hendes chip holdt ca. 16 mdr. Først var 

der endnu en ekstremt voldsom løbetid 

med urenlighed, så virkede chippen 

fortrinligt, bortset fra en eksplosiv væg-

tøgning. Ved chippens ophør var hendes 

voldsomme løbetider med urenlighed 

tilbage for fuld kraft - hun blev forsøgt 

parret (hankatten var dog ikke helt af 

chippen endnu) - derefter blev hun 

kastreret, da hun er udstationeret i et 

kælekattehjem. 

Hun havde haft to kuld inden chippen. 

Min generelle betragtning angående 

chippen er, at den fortrinsvis skal bruges 

på katte, der har vist deres fertilitet. 

Dette gælder også for p-piller. Alt, der 

går ind og piller ved hormonelle, bør 

IMHO ideelt set først anvendes, når en 

hankat har parret eller en hunkat har haft 

sit første kuld, da det går ind og laver rod 

i systemet. Det er også min erfaring, at 

chippede katte tager voldsomt på. Jeg 

har også bemærket, at i nogle tilfælde, er 

det som om deres udvikling i bedste fald 

går i stå (i nogle tilfælde er det, som om 

den går baglæns).

”
Jeg synes, at diplomop-

drætteruddanelsen gav 

mig mere viden omkring kattens 

verden på trods af, at jeg allerede 

vidste alt (troede jeg). Uddannel-

sen har gjort mig mere sikker i mit 

liv som opdrætter. 

- Mohammed El-Abbassi,  

”DK-Lima”
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For noget tid siden var jeg til et foredrag 

hos Jyraks Studiekreds Syd. Foredraget 

var med dyrlæge Regitze Nissen fra Byg-

holm Dyrehospital. Hun talte meget en-

gageret om akupunktur på dyr. Hendes 

erfaring, på daværende tidspunkt, var 

primært på hunde og nogle få katte. Jeg 

havde på daværende to ældre huskatte, 

som var begyndt at skrante lidt; derfor 

søgte jeg internettet tyndt for mere in-

formation om akupunktur til katte. I hå-

bet om at finde en medicinfri løsning på 

alderdommens indtrængen. Det skulle 

være en medicinfri løsning i det begge 

katte var vildkatte og det i deres 12 årige 

liv aldrig var lykkedes mig at gøre dem 

trygge ved at få piller. Akupunktur så 

derfor ud til at kunne være en løsning, 

især da Reitze fortalte at de fleste katte 

slappede af med at blive behandlet.

Akupunktur er fra klassisk kinesisk 

medicin og har været brugt i mange 

tusinde år. Det har været brugt til dyr 

næsten lige så lang tid og de seneste 30 

år har det også i Vesten været brugt på 

katte og hunde (Sharma, 2018). Aku-

punktur er set af mange som alternativ 

behandling og der er lavet undersøgelser 

viser det ikke har nogen effekt udover 

placebo. Der er dog også lavet kliniske 

undersøgelser med MRI, på mennesker, 

at akupunktur har en målbar indvirkning 

på smertecentre i hjernen. (Hui, 2018)

Hvis det har en virkning på smerteopfat-

telse i den menneskelige hjerne, hvorfor 

skulle det så ikke også virke på vores 

katte?! 

Hvad er teorien bag akupunktur og 

hvordan virker det.

Den grundlæggende ide bag aku-

punktur er at Qi (energi) bevæger sig 

rundt i kroppen via meridianer. Bliver 

Qi blokeret kan sygdomme udvikles og 

ved at genetablere Qi vil sygdomme 

kunne bekæmpes. Sammen med Qi er 

der også Yin, som er negativ, og Yang, 

som er positiv. For meget Yin eller Yang 

giver akutte sygdomme og for lidt Yin 

eller Yang giver kroniske sygdomme. 

(Sharma, 2018)

For at genetablere Qi sættes der nåle i 

akupunkturpunkter. Akupunkturpunkter 

er ”placeret nær områder med mange 

nerveender og blodkar. Når akupunk-

turpunktet påvirkes, udskilles en række 

stoffer (endorfiner, cortisol, serotonin 

etc.), som regulerer kroppens funktio-

ner. Akupunktur kan desuden ændre 

smerteresponset fra kroniske smerter så 

smerteresponset ikke når hjernen - og 

dermed gøres bevidst. Desuden påvirkes 

patientens parasympatiske nervesystem 

under behandlingerne, hvorved kroppen 

slapper af, og bedre kan hele sig selv.” 

(Bygholm Dyrehospital, 2018) 

Til hvilke sygdomme kan det 

anvendes?

Af de mange artikler jeg har læst for at 

lave dette indlæg er de fleste på engelsk 

Akupunktur 
til kat 

Af  Birgit Holme

”
I efteråret 2017 valgte 

jeg at melde mig til Felis 

Danicas diplomopdrætteruddan-

nelse. 4 spændende moduler, 

som dækker bredt. Super gode 

og underholdende undervisere. 

Selvom man har været i ”gamet” 

i mange år, er det ikke for sent at 

lære noget nyt. Opdrætteruddan-

nelsen kan klart anbefales. 

- Annette Preuss, ”DK Preuss”
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og derfor ikke så aktuelle at sætte i 

bladet. Jeg fandt dog denne klinik som 

havde en oversigt på dansk. Der er, som 

det ses af nedenstående, mange syg-

domme, hvor akupunktur, med fordel, 

kan benyttes.

Jeg nåede så aldrig at anvende akupunk-

tur på mine to huskatte, inden de tog 

hinanden i poterne og med få måneders 

mellemrum rejste over regnbuebroen. 

Jeg kan derfor ikke sige jeg har person-

lig erfaring med at bruge akupunktur 

på katte, men jeg finder stadig emnet 

meget interessant.

Hvem kan give dyr akupunktur?

Jeg er, på min vej rundt på nettet, ikke 

stødt på love eller vejledninger for hvem 

der må give dyr akupunktur; men der 

er en sammenslutning som underviser 

dyrlæger i akupunktur. For at blive certi-

ficeret hos IVAS International Veterinary 

Acupuncture Society (IVAS, 2018) skal 

man være uddannet som dyrlæge eller 

være på sidste år i uddannelsen til dyr-

læge. På IVAS hjemmeside er det muligt 

at finde frem til de dyrlæger i Danmark 

som er certificeret akupunktører.

Skulle nogen have fået lyst til at høre 

Regitzes meget inspirerende foredrag, så 

kommer hun til Randers Studiekreds d. 

7. november 2018 (Kattekreds-Randers, 

2018)
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Så har vi haft hegnet haven ind i ca. 4 

måneder nu.

Det har været en større tilvænning, end 

vi havde forestillet os. Godt nok havde vi 

forudset, at især Chopin ville synes, vi var 

trælse, men at han skulle blive så sur - 

den havde vi nok ikke set komme.

VI synes jo egentlig 

selv, at de har en ok 

stor voliere at gå 

rundt i. Der er plads 

til at spæne og lege, 

hvis de skulle få lyst 

til det, og foderbræt-

tet står stadig inden 

for rækkevidde, så 

frokosten er også 

sikret, hvis de skulle 

få lyst til det.

Chopin er den, det har påvirket mest, 

men det var som forventet. Da kat-

tene første gang blev lukket ud i de nye 

omgivelser, skulle det hele afsøges, og 

de skulle lige finde ud af, at de ikke mere 

kunne gå af stien over til naboen. Den 

efterfølgende uge gik Chopin overho-

vedet ikke uden for en dør. Han var ude 

og tisse, og kom så demonstrativt ind 

og lagde sig lige foran havedør eller kat-

telem, så han kunne kigge ud, men ud - 

det skulle han ikke. Han er begyndt at gå 

ud nu, men han patruljerer rundt langs 

kanten af hegnet – forsøger virkelig at 

finde et sted, han kan komme ud. Vi 

kan være ret sikre på, at kommer der en 

mulighed, så er han ude. Så vi skal holde 

alt lukket, og der er kommet ekstra 

sikring på den låge, vi fik lavet, så den 

ikke kommer til at gå op, bare det blæser 

en smule. 

Gordon er, som 

Gordon nu er. Han 

tager det hele stille 

og roligt, og affinder 

sig med sit nye liv 

uden problemer. Han 

kiggede lidt rundt og 

lignede en, der tænk-

te: ”Nå, hvad har de 

nu fundet på? Skulle 

det nu være smart?” 

Han er begyndt at 

lege med bold ude i indhegningen og 

ligner ikke en, der føler sig indelukket 

eller klemt, som Chopin gør.

Så er der Rocky tilbage. Han har gjort, 

at vi endnu en gang har revurderet den 

race, vi har valgt at have. Vi var ret sikre 

på, at briter ikke gør det store væsen af 

sig, når det kommer til fysiske udfoldel-

ser, men vi har måttet sande, at Rocky 

er halvt kat – halvt springmus eller kæn-

guru eller lignende. 

Han har forsøgt alle muligheder for at 

Udfordringerne 
ved vores nye 
katteliv

Han har forsøgt 
alle muligheder 

for at komme ud 
– der må springes, 

hoppes, løbes 
og ellers bare 

forsøges
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Dejlig med lidt udsyn til den omkringliggende verden
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Kristendommen 
har et underligt 
forhold til katte 
og det skyldes 
måske, at kat-
tene i hedensk 

tid har stået for 
frugtbarhed

Grønt græs under fødderne
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komme ud – der må springes, hoppes, 

løbes og ellers bare forsøges. Ca. en uge 

efter hegnet var færdigt, sad vi og så 

fjernsyn lørdag aften. Pludselig render 

Rocky rundt oppe på overdækningen 

til vores terrasse. Os ud og se hvad der 

foregik og få kræet ned igen, og så måtte 

vi tænke nyt. For enden af terrassen stod 

vores kuglegrill, og han havde taget 

springet fra den og næsten 2 meter lige 

op og ind på den buede overdækning 

af plast. Da jeg var færdig med at være 

bange og sur på ham, blev jeg faktisk 

ret imponeret over 

”springmusen”. 

Det var noget af en 

præstation for ca. 6,3 

kg. brite at hoppe 

derop. 

Men lørdag aften kl. 

ca. 22 stod vi så og 

fik katten ned fra ta-

get, grillen flyttet og 

i samme ombæring, 

røg det nyopsatte stakit også ned. Det 

stod nemlig også, så man kunne hoppe 

lige derfra og op på taget, når grillen 

kunne være springbræt nok. Så vi havde 

vores hjemmelavede, lægivende stakit i 

ca. 1 uge, før det røg ned igen. Det var en 

streg i regningen. Lige nu står der 4 pæle 

og venter på, vi finder en anden løsning.

Chopin går stadig rundt og forsøger at 

komme ud, og han er begyndt at klage 

sig. Vi kan af og til høre ham gå og mjave, 

som om han har rigtig ondt af sig selv. 

Det gør lidt ondt, for vi ved jo godt, at vi 

har frataget ham noget, han holdt rigtig 

meget af – nemlig muligheden for at gå 

i skoven og over til sin legekammerat på 

den anden side af vejen. Han er for første 

gang i sit liv også begyndt at tisse inde i 

kattebakken. Førhen har det været yder-

ste nødstilfælde, når han har gjort det. 

Nu gør han det om natten, selvom den 

nye indhegning har medført den frihed, 

at kattelemmen står åben 24/7. De kan 

altså gå ud hele døgnet rundt, selvom 

det bare er i indhegningen, de kommer. 

Men for Chopin har det altså været så 

stor en påvirkning af hans liv, at det på 

nogen måder er lagt helt om.

Alt i alt må vi sige, at det her har været 

en større omgang, end vi havde gen-

nemtænkt. Hvis vi havde kendt kattenes 

reaktion på det her, tror jeg ikke, at vi 

havde taget beslutningen om at hegne 

dem inde. Det kan 

godt ske, vi har taget 

en god beslutning i 

forhold til naboerne, 

vores egen sjælefred 

og i sidste ende lov-

givningen, men vi har 

helt sikkert ikke taget 

den bedste beslut-

ning for kattene. Jeg 

ved ikke, om Chopin 

nogensinde vænner 

sig helt til at være begrænset. De første 

måneder har i hvert fald ikke gjort det for 

ham. Han er godt nok begyndt at komme 

lidt ud, men vi kan se og høre på ham, at 

det ikke er ham at leve på denne måde. 

Den kloge beslutning havde været at 

vente, til han var væk, for de to andre skal 

såmænd nok vænne sig til det. Gordon 

har det fint med de nye betingelser, og 

Rocky, tror vi, også har vænnet sig til det. 

Vi skal bare lige lære ikke at have ting 

stående, som man kan springe fra. 

Så det her med at ændre levebetingelser 

for vores elskede katte er noget, man skal 

overveje meget. Det syntes vi sådan set 

også, vi havde gjort, men bare ikke godt 

nok. 

Håbet er, at Chopin med tiden falder til 

ro og hviler i sig selv igen – forhåbentlig 

inden alt for længe.

Håbet er, at 
Chopin med tiden 

falder til ro og 
hviler i sig selv igen 

– forhåbentlig 
inden alt for længe



44

Udgivet af Forlaget Turbine

 Katte kan både mjave, spinde, knurre, 

hvæse, gnække, jamre, hyle og snakke!

De fleste kattemennesker kender nok 

disse lyde. Men 

lydene kan 

kombineres og 

udtales på et 

utal af måder. 

Ved at blive 

opmærksom 

på nuan-

cerne kan 

man som 

katteejer få 

en større 

forståelse 

for kattens 

adfærd og 

behov.

 Forfatteren Susanne Schötz er sprogfor-

sker og katteelsker, og i denne bog deler 

hun al sin viden om sine to yndlings-

emner: fonetik (lydlære) og katte! Med 

sine egne fem katte som udgangspunkt 

beskriver hun, hvad man lære ved at 

lytte nøje til sin kat.

 Vidste du for eksempel, at katte og 

deres ejere har en tendens til at tilpasse 

sig hinandens sprogmelodi? Og at du 

kan få din stille kat til at snakke mere, 

hvis du gør en indsats for at tale dens 

sprog? Eller at du nemmere kan opdrage 

din kat, hvis du bruger kattelyde frem for 

menneskesprog?

 Denne bog er en perle for alle kattemen-

nesker, der gerne vil have et endnu bedre 

forhold til deres pelsede ven.

Boganmeldelse

Susanne Schötz: 
Kattenes 
hemmelige sprog 

Anmeldelse af Karin Hald, tidligere 

redaktør af katte magasinet
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Mjav”

Det hyppigste ord i kattesproget
Mjav er den mest brugte kattelyd. Der 

mjaves først og fremmest, når katten 

henvender sig til mennesker, og lydbil-

ledet har mange nuancer. Nogle katte 

mjaver med en dyb og mørk stemme, 

andre med en mere lys stemme. 

Mange katte mjaver tit, andre stort set 

aldrig. Alligevel ved alle, hvordan et 

mjav lyder, fordi mjav er den typiske 

kattelyd. Den kan gå fra ”alarm” til 

næsten ikke at blive hørt. Den høje-

ste alarmlyd må være den fra vores 

tidligere hankat Vincent, der kunne 

mjave så gennemtrængende, at vi ikke 

behøvede noget vækkeur. Han vidste, 

at når han var sulten om morgenen, 

så skulle han bare mjave højt et par 

gange for at få sine mennesker hurtigt 

ud af sengen, så han kunne få noget 

morgenmad. Hans vækkemetode 

fungerede fint et stykke tid. Men vi 

mennesker var også hurtige til at lære. 

For ikke at lade os styre for meget 

holdt vi ganske enkelt op med at give 

ham morgenmad, lige når vi var stået 

op. Og det fungerede åbenbart, for 

derefter blev vi kun sjældent vækket af 

mjav lyde om morgenen. Med fem katte 

i huset kunne det ellers hurtigt gå hen 

og blive et mareridt.

 Vores katte mjaver tit og gerne i alle 

mulige situationer − og gør det på højst 

forskellig vis. Kompis mjaver med en 

lys ”babystemme”, når han vil lukkes 

ud eller ind. Rocky mjaver i to eller tre 

stavelser, når han vil lege med sine 

søskende. Turbo mjaver med sin hæse 

stemme, når han vil op på mit skød. Og 

Donna mjaver blidt og indsmigrende, 

når hun vil opfordre mig til leg eller kæl. 

Den lille Vimsan mjaver kun sjældent, 

men har langsomt lært, at det tit hjælper 

med en svag piben, når vi ikke forstår, 

hvad hun vil (spise, ud i haven). Hvis 

det heller ikke fører til noget, skruer hun 

op for lyden og mjaver højt og gennem-

trængende. Det samme gælder, når 

hun vil lukkes ind. Som om hun tror, at 

en højere lydstyrke er nødvendig for at 

blive hørt af os inde i huset.

Beskrivelse af lyden
Mine katte har altså vist mig, at der fin-

des mange forskellige måder at mjave 

på. Lyden optræder i talrige variationer 

og højst forskellige situationer. En 

mjavlyd kan dannes med forskellige 

vokaler (for eksempel [iu], [iau], [uæ]), 

med eller uden „m“ med lukket mund i 

begyndelsen (med m: [miau], uden m: 

[au] eller [wau]) eller med et forskelligt 

antal stavelser ([wu-au], [mia-wau], 

[miæ-æ-aʊ]).

Uddrag af bogen Kattenes hemmelige 
sprog af Susanne Schötz
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 Mjaven kan lyde bestemt, lokkende, 

krævende, opfordrende, klagende, trist, 

lidende, kærligt, tappert eller frækt. Ly-

den bruges tit for at få opmærksomhed 

(”Jeg vil have noget.”) eller konstate-

rende (”Nu er min madskål tom igen.”), 

men det kan også bare være en venlig 

måde at hilse på (”Jeg ser, at du er 

der. Jeg er lige her.”). Måske findes 

der også en, for os mennesker, uhørlig 

mjaven. En slags ultralydsmjav med 

frekvenser, som det menneskelige øre 

ikke kan opfange (en kat kan høre me-

get høje toner på ultralydsskalaen og 

er derfor god til at høre byttedyr som 

mus, og den kan muligvis også selv 

udsende ultralyde).

 Mjaven bliver for det meste frem-

bragt med åbnende/lukkende mund, 

der giver den typiske mjavlyd [miau]. 

Ved ”m” er munden lukket, den åbner 

sig ved ”i”, ”a” udtales med åben mund, 

og ved ”u” bliver munden lukket igen. 

Prøv engang selv at sige ”mjav”, og se 

dig i spejlet imens. Mærker du, hvor-

dan munden åbner og lukker sig igen?

 Nogle mjav starter med åben mund 

(”aou”) eller slutter med åben mund 

(”vuæ”). Selvom mjav skrives forholds-

vis ens på mange sprog og tit starter 

med bogstavet ”m”, begynder lyden i 

virkeligheden ofte snarere med et [w] 

eller [u]. Man hører også mjavlyde med 

to eller flere stavelser (som ”mavau”) 

hos nogle katte. Hunkatte (der har en 

mindre kropsbygning og derfor også 

et mindre taleapparat) giver ofte lysere 

mjav fra sig end voksne hankatte. 

Unge katte har endnu lysere stemmer.

 En mjaven kan varieres på utallige 

måder, og fordi der findes så mange 

varianter, er det ikke helt nemt at 

inddele de forskellige lyde i underka-

tegorier. Dertil kommer, at hver kat har 

forskellige typer og nuancer af mjav-

lyde – måske fordi en kat tilpasser, ud-

vider og forandrer sine mjavlyde efter 

situationen og dens behov. Der findes 

muligvis også geografiske forskelle 

– det vil sige forskelle, der skyldes på-

virkninger fra det menneskelige sprog 

eller fra den dialekt, der tales, hvor 

katten bor, eller fra andre kattes lyde 

i nabolaget. Forskelle mellem racerne 

spiller også en rolle. Mange påstår for 

eksempel, at siameserkatte mjaver me-

get højt. Nogle racer har ry for at være 

mere snakkesalige end andre, og der 

findes også katte, der snakker mindre 

end deres søskende fra samme kuld. 

Mange katte mjaver i flere stavelser, 

for eksempel [mi-a-a-au] eller [wa-æh-

æh]. Det lyder næsten, som om de 

siger sætninger med flere ord, måske 

prøver de at efterabe os, når vi taler i 

længere sætninger.

 Enhver katteejer må altså lytte 

opmærksomt og tål modigt til sin kats 

lyde for at forstå betydningen af dem. 

Her kan de fonetiske karakteristika, der 

præsenteres i denne bog, være en stor 

hjælp. Jeg har valgt følgende katego-

rier af mjaven ud fra deres fonetiske 

forskelle for at demonstrere det brede 

spektrum af kattelyde.

1. Pibe-mjaven
Det drejer sig her om en meget høj/

lys mjaven, der ofte indeholder vokaler 

som [i], [ɪ], [e] og [u]. Munden kan 

enten være ganske lidt eller lidt mere 

åben. Små killinger benytter lyden, når 

de vil have deres mors opmærksom-

hed eller har brug for hendes hjælp. Tit 

piber killinger også, når de fryser, er 

sultne eller er faret vild og ikke kan fin-

de hjem. Vi må gå ud fra, at kattemo-

ren hører og forstår denne lyd. Praksis 

har i hvert fald vist, at når killingen mja-

ver på den måde, reagerer moren med 

det samme. Der findes også voksne 

katte, som beholder denne ”børnelyd” 

og bruger den over for mennesker, når 

de er triste eller bange.

DK Thomnille,s Venus (Eros)
Farve: MCO d22  (MCO d09 22) rød 
blotched tabby gruppe 5.
Ejer: Lone Hansen
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2. Bræge-mjaven
Det, vi hører, når en kat bræge-mjaver, 

minder meget om en pibe-mjaven, bare 

mere hæst, nasalt og kortere. Voka-

lerne består ofte af [ɛ] eller [æ]. Denne 

venligt, opfordrende mjavlyd slutter 

som regel med åben mund og lyder 

som [wæ], [mɛ] eller [ɛʊ]. En pibe-

mjaven har altså mere ”i” i sig, bræge-

mjaven mere ”æ”. Mine katte bruger 

tit lyden, når de vil opfordre mig til leg 

eller vil have en godbid. Praksis viser, 

at bræge-mjaven som regel betyder: 

”Jeg vil have noget og er glad for, at du 

ser det,” eller: ”Jeg er så lille og sød og 

vil gerne have dig til at gøre noget for 

mig.” Ofte stiger melodien til sidst.

3. Jamren
En mørk, ofte klagende eller trist 

mjaven, der tit er båret af vokalerne [o] 

eller [u]. Katte jamrer typisk, når de er 

bange, nervøse eller kede af det – for 

eksempel når de er spærret inde i et 

værelse eller en transportkasse og ikke 

kan komme ud. Eller når de vil have 

noget og optræder meget krævende. 

Så lyder det som [mou] eller [wuæu]. 

Ofte (men ikke altid) er melodien mo-

noton og falder hen mod slutningen.

4. Mjaven
Den typiske mjavlyd dannes ved en 

kombination af flere vokaler, der giver 

den karakteristiske sekvens, i lydskrift 

ofte [miau], men også [ɛau] eller [wɑːʊ]. 

Mjaven er ud over kurre-mjaven den 

hyppigste lyd i kommunikationen mel-

lem katte og mennesker. Den bruges 

for at få vores opmærksomhed, for 

eksempel når vi står i køkkenet og 

laver mad, eller når der skal gøres 

opmærksom på en forhindring som 

en lukket dør eller et lukket vindue. 

Vi mennesker er som regel meget 

modtagelige for denne lyd og reagerer 

med det samme. Små killinger, der er 

ude over det første babystadie, mjaver 

især til deres mor. Voksne katte mjaver 

først og fremmest over for mennesker 

og kun sjældent over for andre katte. 

En voksen kats mjaven kan helt klart 

ses som en følge af domesticeringen 

og kan fortolkes som en overførsel af 

killingers mjaven til mennesket.

5. Kurre-mjaven
Når en mjaven indledes med en kur-

ren, opstår der en sammensat lyd: 

kurre-mjaven. Denne lyd er også 

meget typisk, og fordi den begynder 

med lukket mund, tilhører den en un-

derkategori af mjaven. Den lyder som 

[mrh̃iau], [mhʀ̃ŋ-au] eller [whr ̃ː au]. Ty-

pisk er der en lavere tone i kurredelen, 

der hurtigt skifter til et højere toneleje, 

når lyden går over i et mjav. Kurre-

mjaven høres tit, når katten prøver at 

få vores opmærksomhed, og den er en 

af de hyppigste lyde, der bruges over 

for mennesker.

Konkrete eksempler
Som allerede sagt, mjaver mine fem 

katte ikke alle lige meget og lige tit. 

De har hver deres individuelle mjav- 

variationer.

 Vimsan piber eller jamrer som regel 

svagt. Først for nylig er hun begyndt 

at sige ”rigtige” mjavlyde. Da vi fandt 

hende med det tilskadekomne ben, 

skulle hun gå med en halskrave for 

ikke at slikke i såret. Vi havde virkelig 

ondt af hende, da hun gik rundt og peb, 

selvom vi ikke vidste, om det skyldtes 

smerter, eller at hun bare ikke kunne 

lide kraven. Hun piber og jamrer stadig 

i dag, hver gang hun er sulten eller vil 

have vores opmærksomhed. Vi tror, at 

hun kan huske de positive erfaringer 

med at pibe (vi hjalp hende jo, da hun 

var kommet til skade) og nu bruger 

det, når hun vil have medlidenhed eller 

hjælp fra os. Engang havde hun gemt 
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sig på loftet i vores hus. Vi havde ikke 

set det og havde lukket døren derop til. 

Efter nogle timer hørte vi en svag pi-

ben fra oven, som vi identificerede som 

den typiske Vimsan-piben. Vi kunne 

dog ikke rigtig høre, hvor lyden kom 

fra. Den blev højere og højere og førte 

os til sidst op på loftet, hvor vi befriede 

Vimsan fra sin knibe.

 Donna er derimod en sand mester 

i at bræge-mjave. Hun bruger lyden, 

når hun vil lege eller kæle. Og hun er – 

med rette – fuldstændig overbevist om, 

at hun nok skal få sin vilje. Hun er en 

meget forkælet prinsesse, der med sin 

brægen har fuld kontrol over sit følge. 

Hun kan endda variere lydstyrken, så 

vi – hendes følge – straks forstår, hvad 

hun vil og har brug for.

 Når vores katte skal til dyrlægen, 

jamrer de altid højlydt i transportkas-

sen. Undtagen Rocky, der er så lam-

met af skræk, at han ikke siger en lyd. 

De uvante omgivelser og de fremmede 

lyde og lugte er der ikke mange katte, 

der bryder sig om, heller ikke mine 

fem. De jamrer uafbrudt. Hen mod 

slutningen flader lyden ud. Det lyder 

hjerteskærende trist, som et grædende 

barn, og rammer os katteforældre lige 

i hjertekulen. Kompis lider desuden lidt 

af klaustrofobi. Derfor lyder hans hylen 

og jamren endnu mere fortvivlet. Des-

uden kradser og hvæser han og forsø-

ger med alle midler at bryde ud af sit 

fangenskab. Som gode katteforældre 

har vi selvfølgelig udviklet en strategi 

til at tackle den vanskelige situation. Vi 

prøver altid at få dagens første tid hos 

dyrlægen, så Kompis ikke skal vente 

for længe i transportkassen, når vi er 

ankommet til klinikken.

 Donna, Rocky og Turbo mjaver 

gerne, når jeg står i køkkenet og laver 

mad til dem, især når det er fisk. Har 

kattebanden først fundet ud af, at der 

er fisk på menuen, bliver der mjavet 

ekstra højt og krævende: ”Skynd dig 

lidt!”, ”Jeg vil også have!”, ”Kan jeg få 

det største stykke?” Mens de tre for 

det meste mjaver til mig, er det noget 

andet med Rocky. Han mjaver nemlig 

også til sine søskende, når han vil 

opfordre dem til leg. Så løber han rundt 

i huset og mjaver: ”Mjav, mjav!” – ”Hvor 

er I? Kom og leg med mig!” Turbo be-

nytter tit en ekstra lang, hæs mjaven, 

når han mener, at jeg ikke tager mig 

nok af ham, og han vil lege eller kæle 

med mig.

 Den smukke hankat Zoran, som 

tilhører vores venner Peter og Ma-

rie, fandt hurtigt ud af, at den bedste 

metode til at få sine ejere til at åbne 

kælderdøren er at sætte sig foran 

døren og mjave højt. Det giver næsten 

altid pote, så han kan komme ned i 

kælderen, hvor der er stille og køligt.

 Kombinationen af kurren og mjaven, 

kurre-mjaven, er hyppigt en venlig 

måde at hilse på, kombineret med en 

opfordring til leg eller kæl eller uddeling 

af godbidder. Donna er den af vores 

katte, der behersker denne lydvariant 

til perfektion. Når det ikke hjælper 

at mjave eller kurre, måske fordi jeg 

sidder dybt opslugt af mit arbejde ved 

computeren, kommer hun hen til mig 

og forklarer med nogle lange kurre-

mjav, at jeg skal stoppe det, jeg er i 

gang med, fordi det i hendes øjne er 

irrelevant, og at jeg hellere skal vende 

min opmærksomhed mod, hvad hun 

finder vigtigt. Det kan for eksempel 

være hendes yndlingslegetøj, lige for 

tiden er det en pind med nogle kulørte 

fjer på. Dermed siger hun også, at hun 

gerne vil lege. Legen har selvfølgelig 

højeste prioritet for hende og kan ikke 

vente: ”Kom og leg med mig,” lader 

hun til at sige.

 Turbo og Rocky bruger kurre-mjav-

lyden, når vi kommer hjem fra arbejde, 

og de vil hilse på os. De kurre-mjaver 
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også, når de vil spise, lege eller kæle, 

men er da knap så krævende i tonen.

Kropssprog
Kropsholdning, bevægelser – af hele 

kroppen eller enkelte kropsdele – og 

den ansigtsmimik, der ledsager et 

mjav, afhænger altid af situationen. 

Ved opmærksomhedskrævende mjav 

(”Jeg er sulten!”, ”Jeg vil ud!”, ”Du skal 

stoppe med dit arbejde og lege med 

mig!”, ”Det kan jeg ikke lide!”, ”Jeg 

vil ud/ind/væk!”) søger katte tit øjen-

kontakt med deres ejere og viser om 

muligt også med deres kropssprog, 

hvad de vil. De stiller sig hen i nær-

heden af det, de vil have, eller hen til 

den genstand, de har brug for, som for 

eksempel døren, hvis de vil lukkes ud, 

eller den tomme madskål, hvis de vil 

have mad, og så videre. 

 Somme tider lægger de også 

hovedet lidt på skrå og ser på deres 

ejere med store, tiggende øjne. Det er 

derfor ikke så svært for os mennesker 

at forstå, hvad en kat vil. Mange katte 

stryger eller gnider hovedet eller hele 

kroppen mod deres ejeres ben, mens 

de mjaver, for endnu mere tydeligt at 

vise, hvad de tigger om.

Fonetisk klassificering (lydtype, melodi)

Artikulation

De fleste mjavlyde frembringes med 

åbnende/lukkende mund. Men der 

findes også varianter, som begyn-

der eller ender med åben mund. 

Pibe-mjaven kan endda nogle gange 

frembringes med næsten lukket el-

ler helt lukket mund, som et lyst og 

syngende ”mmmm”, nærmest som 

en stille kurren. Det er svært at sige, 

hvordan tungen bevæger sig imens, 

fordi det, som tidligere forklaret, med 

de nuværende undersøgelsesmetoder 

ikke er muligt at observere af hensyn til 

kattens ve og vel.

Fonetisk beskrivelse og transskription

Mjavlyde består for det meste af en 

kombination af to eller tre stemte vo-

kaler, men kan også bestå af en enkelt 

vokal. Det drejer sig ofte om vokalerne 

og vokalkombinationerne: [i], [ɪ], [e], 

[ɛ], [æ], [a], [ɑ], [o], [u], [iu], [ɑːʊ], [ɛʊ], 

[æu], [oɑu] eller [iau]. Konsonanter fin-

des som regel i begyndelsen af lydræk-

ken, men kan også findes i slutningen: 

[miau], [ɛaw] eller [wɑːʊ].

Stemme og melodi
Mjavlyde er stemte og har en stigende 

eller faldende melodi. De kan dog også 

starte med en stigende og derefter 

have en faldende melodi. Et mjav kan 

være monotont, men kan også have 

store lydsvingninger i et frekvensområ-

de fra 50 til 1000 Hz, alt efter situatio-

nen og kattens humør.

 Den store variation i vokalerne og 

i melodien afhænger formentlig af 

situationen og af, hvor hurtigt katten 

vil opnå noget, eller hvor følelsesladet 

budskabet er. For det meste lærer kat-

teejere at tyde de forskellige nuancer 

i deres kattes mjaven. Når en kat er 

bange, mjaver den anderledes, end 

når den er glad eller sur. Når den vir-

kelig har brug for noget, benytter den 

en anden (ofte mere varieret) melodi 

(”Jeg vil have det nu!”) end når det ikke 

haster så meget.

 Mjaven optræder tit sammen med 

følgende lyde: kurren (kurre-mjav som 

en venlig hilselyd eller opfordring), 

mjav med to eller flere stavelser, mja-

a-av, vau-au, og spinden (når katten 

er glad og tilfreds). I det næste kapitel 

skal vi se nærmere på kurrelyden og 

dens mange variationer.

Morgan von Gott sbi n, ejer og opdrætter 
Nanna Mikkelsen
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Distinguished Variety Merit

FI*Dolldesire’s Unica, JW 
 

RAG a 03 Født: 05/12/2015

Opdr.: Marjo Salonen
Ejer: Anneth Slot

Resultater
Koscian 16  EX1 BIV
Koscian 16  EX1 BIV NOM
Vamdrup 16  EX1 BIV NOM
Vamdrup 16  EX1 BIV NOM 
Rijwijk 16  CAC BIV BIS
Rijwijk 16  CACIB BIV BIS
Vorbasse 16  CACIB BIV BOB I
Vorbasse 16  CACIB BIV NOM 
FÆNGSLET 18  CAGCIB BIV BOB I
FÆNGSLET 18  CAGCIB BIV BIS

Distinguished Show Merit

DK Rokakitho’s 
Cassiopeia, DVM 

SBI b Født: 04/04/2010

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Grömitz 13  CACS + BIS
Herlev 14  HP + BIV + BIS
Haltern Am See 17  CAPS BIS
Haltern Am See 17  CAPS BIS
Hvidovre 17  CAPS BIS
Poznan 17  HP + BOX
Poznan 17  HP + BIS
Lubon 18  HP + BIS
Szczecin 18  HP + BIS
Szczecin 18  HP + BIS

Junior Winner

Zanzibar aus Abusir  

ABY n Født: 15/02/2017

Opdr.: Christoph Kappel
Ejer: Bjørn Jensen

Resultater
Kirchenberg 17  BIS
Kirchenberg 17  BIV BIS 
Warszawa 17  BIS
Uitgeest 17  BIV BIS 
Uitgeest 17  BIV BIS

Distinguished Show Merit

Shadeaby Doubleoseven 
of Tacovilla, JW, DV

ABY n Født: 25/03/2015

Opdr.: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Grindsted 18  POH BIV BIS
Grindsted 18  POH BIV BIS
Herlufmagle 16  CAGCIB BIV BOB2
Odense 17  POH BIV BOB 1
Vallensbæk 17  POH BIV BOB 2
Køge 17  CACS BIB BOB 2
Vorbasse 16  CACS BOB 2
Køge 17  CACS BIV BIS
Grindsted 16  CACIB BIV BOB 1
Grindsted 16  CAC BIV BOB 1



Supreme Champion

DK Wimmerhales Luna  

ABY p Født: 07/06/2015

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr og Margit 
Bøgeskov Thomsen

Resultater
Ørebro 18  CACS
Køge 18  CACS
Køge 18  CACS
Ejby 18  CACS
Albertslund 18  CACS,NOM
Albertslund 18  CACS
Nyborg 18  CACS
Gøteborg SW 18  CACS
Hvidovre 18  CACS,NOM

Supreme Champion

DK Primprau’s May Neet 
Say Choop Khon, DVM

KOR Født: 28/09/2012

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Jan Rudkøbing

Resultater
Reggio Emilia 17  CACS
Reggio Emilia 17  CACS
Odense 17  CACS BIV
Odense 17  CACS BIV NOM
Albertslund 18  CACS BIV NOM
Albertslund 18  CACS BIV NOM
Nyborg 18  CACS BIV
Karben 18  CACS BIV NOM
Fængslet 18  CACS

Junior Winner

DK Dan-Queen Lotus  

NFO a 03 23
Født: 02/10/2017

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Ratingen 18 Bis 
Ratingen 18  bis
Fængslet 18  Bis
Fængslet 18  Bis
Herning 18  Bis

Supreme Champion

DK Alacoccios CC Qi  

EXO f 22 Født: 21/09/2011
Opdr.: Karin Larsen
Ejer: Lene Matthews

Resultater
Ølstykke 15  CACS
Ølstykke 15  CACS
Herlev 15  CACS
Virum 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS
Helsingborg 16  CACS
Helsingborg 16  CACS
Hvidovre 16  CACS
Vallensbæk 17  CACS NOM
Vallensbæk 17  CACS

Supreme Champion

DK Boholdt Dolly  
Parton 

EUR ns 22 Født: 21/03/2016
Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt 

Resultater
Strøby 17  CACS NOM
Strøby 17  CACS NOM BIS 
Albertslund 17  CACS NOM
Køge 18  CACS
Køge 18  CACS BIV
Ejby 18  CACS NOM
Albertslund 18  CACS 
Albertslund 18  CACS
Hvidovre 18  CACS
Hvidovre 18  CACS
Kalmar Sv 18  CACS

Supreme Premier

DK Perli-Gems’ Red 
DeLong 

PER d Født: 18/06/2008
Opdr.: Lisbeth Andersen
Ejer: J. Rudkøbing og C. Baird

Resultater
Skælskør 14  CAPS
Hedensted 16  CAPS
Hedensted 16  CAPS
Herning 16  CAPS NOM
Kolding 16  CAPS
Vorbasse 16  CAPS
Vorbasse 16  CAPS
Herning 17  CAPS
Reggio Emilia 17  CAPS
Reggio Emilia 17  CAPS
Nørre Sundby 18  CAPS

Supreme Champion

DK Boholdt Fascination 
 

BEN n 22 Født: 14/04/2012

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Brno 16  CACS
Herlufmagle 16  CACS NOM
Herlufmagle 16  CACS NOM
Strøby 16  CACS NOM
Strøby 16  CACS
Vorbasse 16  CACS
Vorbasse 16  CACS
Västra Frolunda 16  CACS
Västra Frölunda 16  CACS

Supreme Premier

DK Benga Fauno In 
Bosco, DVM, DSM 

BEN n 24 Født: 23/05/2010

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Gøteborg 17  CAPS
Køge 18  CAPS NOM
Køge 18  CAPS BIS
Ejby 18  CAPS BIS
Albertslund 18  CAPS NOM
Albertslund 18  CAPS NOM
Hvidovre 18  CAPS NOM
Hvidovre 18  CAPS
Nyborg 18  CAPS NOM
Horsens 18  CAPS NOM
Horsens 18  CPS NOM
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Grand Int. Champion

DK Chalina’s Kahlua  

BSH n 24 Født: 11/05/2015

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Resultater
Boskovice 16  CAGCIB
DorfMecklenburg 16  CAGCIB
DorfMecklenburg 16  CAGCIB
Vorbasse 16  CAGCIB
Hørning 17  CAGCIB
Århus 17  CAGCIB

Supreme Premier

DK Dushara Cathal 
Caithlin 

SOM n Født: 04/12/2007
Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene 
Raarup
Resultater
Middelfart 15  CAPS NOM
Herlev 15  CAPS
Kristianstad 16  CAPS
Hvidovre 16  CAPS NOM
Middelfart 16  CAPS NOM BIS
Køge 16  CAPS NOM
Køge 16  CAPS NOM BIS
Strøby 16  CAPS
Ølstykke 17  CAPS NOM
Ølstykke 17  CAPS NOM
Herlufmagle 18  CAPS

Grand Int. Champion

DK Dan-Queen Fine  

NFO n 09 Født: 01/03/2016

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Nyborg 18  cagcib, biv 
Grindsted 18  cagcib, biv
Grindsted 18  cagcib, nom 
Giessen 18  cagcib
Hvidovre 18  cagcib, nom, biv
Szczecin 18  cagcib

Grand Int. Champion

NO*Neverwoods Ajani 
Goldmane 

NFO n 09 24 Født: 27/08/2016

Opdr.: Linn Sletvold
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck

Resultater
Prag, CZ 17  CAGCIB BIV
Nørresundby18  CAGCIB BIS BOB3
Nørresundby18  CAGCIB BIV NOM
Nyborg, DK 18  CAGCIB BIV NOM
Nyborg, DK 18  CAGCIB BIV NOM
Karben, DE 18  CAGCIB

Grand Int. Champion

FI*Dolldesire’s Unica, JW  

RAG a 03 Født: 05/12/2015

Opdr.: Marjo Salonen
Ejer: Anneth Slot

Resultater
Hørning 17  CAGCIB BOX
Nyborg 18  CAGCIB 
Karben 18  CAGCIB
Karben 18  CAGCIB BIS
Fængslet 18  CAGCIB BIV BOB I
Fængslet 18  CAGCIB BIV BIS
Herning 18  CAGCIB BOB II
Herlufmagle 18  CAGCIB BIV BOX

Grand Int. Champion

DK Ushoosinu Trips  

MCO f 22 Født: 25/01/2015

Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Nyborg 18  CAGCIB NOM
Prag 18  CAGCIB BIV NOM
Prag 18  CAGCIB NOM
Århus 17  CAGCIB BIV NOM
Århus 17  CAGCIB NOM
Vorbasse 16  CAGCIB BIV NOM
Vorbasse 16  CAGCIB
Hedensted 16  CAGCIB

Grand Int. Champion

DK SilverRoses Bonita  

NFO ns 23 Født: 12/05/2014

Opdr.: Anja Rose Lorentzen
Ejer: Anja Rose Lorentzen

Resultater
Brejning 15  CAGCIB
Årslev 15  CAGCIB
Ribe 15  CAGCIB
Ribe 15  CAGCIB
Århus 16  CAGCIB, BIV
Århus 16  CAGCIB
Hedensted 16  CAGCIB, NOM
Ratingen 18  CAGCIB, NOM

Grand Int. Champion

DK Harmakhet’s Miss 
Marple 

NFO fs 09 24 Født: 02/06/2013

Opdr.: Britta og Per Wener
Ejer: Anja rose Lorentzen

Resultater
Sorø 15  CAGCIB, NOM
Brejning 15  CAGCIB
Grevesmûhlen 15  CAGCIB
Årslev 15  CAGCIB
Middelfart 15  CAGCIB
Middelfart 15  CAGCIB, NOM
Årslev 17  CAGCIB
Årslev 17  CAGCIB
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Grand Int. Premier

Jack Sparrow af 
Misapotanien 

BML ns 11 Født: 19/03/2014

Opdr.: Bent & Anni Aggersbøl
Ejer: Bent & Anni Aggersbøl

Resultater
Odense 17  CAGPIB
Malmø 17  CAGPIB
Hvidovre 17  CAGPIB/NOM/BIS
Køge 18  CAGPIB/NOM
Ejby 18  CAGPIB
Grindsted 18  CAGPIB/NOM/BIS
Hvidovre 18  CAGPIB/NOM
Horsens 18  CAGPIB/NOM

Grand Int. Premier

Shapur Bluebell  

SBI g Født: 28/04/2015

Opdr.: Sigrid C. Saxegaard
Ejer: Beata Fröhlich

Resultater
Warszawa 18  CAGPIB, BIS
Ejby 18  CAGPIB, NOM
Albertslund 18  CAGPIB
Albertslund 18  CAGPIB, NOM
Göteborg 18  CAGPIB
Hvidovre 18  CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Rokakitho’s Hope  

SBI n 21 Født: 16/04/2012

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Poznan 17  CAGPIB + NOM
Albertslund 17  CAGPIB
Nørresundby 18  CAGPIB
Nørresundby 18  CAGPIB
Nyborg 18  CAGPIB
Lubon 18  CAGPIB + BOB 1
Lubon 18  CAGPIB + NOM
Hvidovre 18  CAGPIB + NOM

Grand Int. Premier

DK Feles Sublimis 
Aladdin 

ABY ns Født: 18/04/2016

Opdr.: Anne-Marie Michaelsen
Ejer: Anne-Marie Michaelsen

Resultater
Køge 18  CAGPIB
Køge 18  CAGPIB
Ejby 18  CAGPIB NOM
Albertslund 18  CAGPIB
Albertslund 18  CAGPIB
Malmø 18  CAGPIB
Malmø 18  CAGPIB
Hvidovre 18  CAGPIB NOM

Grand Int. Premier

DK Primprau’s Wai Khun 
Anakot 

KOR Født: 21/02/2004

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Albertslund 17  CAGPIB
Nørre Sundby 18  CAGPIB
Nørre Sundby 18  CAGPIB
Albertslund 18  CAGPIB
Albertslund 18  CAGPIB
Nyborg 18  CAGPIB
Karben 18  CAGPIB
Karben 18  CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Lucardmis Djemba-
Djemba 

BSH e Født: 28/06/2013

Opdr.: Merete og Aage Bertelsen
Ejer: Merete og Aage Bertelsen

Resultater
Kristianssand 17  CAGPIB
Årselv 17  CAGPIB NOM
Odense 17 CAGPIB
 Grindsted 18  CAGPIB NOM
Grindsted 18  CAGPIB BIS
Hässleholm 18  CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Battlefield’s Harry 
 

OSH n 24 Født: 23/04/2014

Opdr.: Vibeke Lerche
Ejer: Vibeke Lerche

Resultater
Vamdrup 16  cagpib, nom
Kolding 16  cagpib
Vorbasse 16  BOB2
Hørning 17  BOB5
Vejle 17  cagpib, nom
Årslev 17  cagpib
Malmø 18  cagpib
Horsens 18  cagpib

Grand Int. Premier

Kimi Kurt von Gott DK 
 

SBI c Født: 06/07/2016

Opdr.: Von Gott
Ejer: Helle Møller

Resultater
Rijswijk, Holla 17  BIV
Strøby 17  CAGPIB
Strøby 17  CAGPIB BIS 
ODENSE 17  GAGPIB BOB 1
KØGE 18  CAGPIB BOB 2
KØGE 18  CAGPIB BOB 2
ALBERTSLUND 18  GAGPIB BOB 2
ALBERTSLUND 18  CAGPIB BOB 3
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International Champion

Zanzibar aus Abusir  

ABY n Født: 15/02/2017

Opdr.: Christoph Kappel
Ejer: Bjørn Jensen

Resultater
Malmø 18  CACIB BIS
Hvidovre 18  CACIB BIV NOM
Horsens 18  CACIB BIV BOB4

International Champion

Empire’s Blueberries’n 
Cream Pie 

BSH a 33 Født: 24/03/2012

Opdr.: Mette Heltenov Bjørn
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Vamdrup 16   CACIB NOM
Dorf Mecklenbur 16  CACIB
Dorf Mecklenbur 16  CACIB

International Champion

DK Dan-Queen Fine  

NFO n 09
Født: 01/03/2016

Opdr.: Dorthe Ellgaard 
Ejer: Dorthe Ellgaard 

Resultater
Haltern am See 17  cacib, biv
Haltern am See 17  cacib, biv 
Nørresundby 18  cacib, nom, biv

International Champion

S*Pysida’s Azalea  

NFO f 02 21 62
Født: 20/08/2015

Opdr.: Inger Andersson
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck

Resultater
Nyborg, DK 18  CACIB BIV
Nyborg, DK 18  CACIB
Karben, DE 18  CACIB

International Champion

DK Hindkjær’s Olav, JW  

OCI n 24 Født: 15/06/2016

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
WS - Rijswijk 17  CACIB
Odense 17  CACIB, NOM
Køge 18  CACIB, NOM

International Champion

DK Hindkjær’s Nephele  

OCI c 24 Født: 12/06/2016

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
WS Reijswijk 17  CACIB
Odense 17  CACIB NOM BOX
Køge 18  CACIB

International Champion

DK Boholdt Finn The 
Giant 

EUR n Født: 14/07/2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Uppsala 18  CACIB
Uppsala 18  CACIB
Herlufmagle 18  CACIB

International Champion

DK Hindkjær’s Olufa  

OCI n 24 Født: 15/06/2016

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Køge 17  CACIB, NOM
Nyborg 18  CACIB, NOM
Nieuwegein 18  CACIB, NOM
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International Champion

DK Varmdorf’s Daniel 
Agger 

KBL ns 09 Født: 15/05/2015

Opdr.: Birgitte og Bo Varmdorf
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Herlufmagle 16   CACIB
Herlufmagle 16   CACIB
Västra Frölunda 16  CACIB

International Champion

Beloslava Zvezda Kuril  

KBL fs 24 Født: 28/11/2013

Opdr.: V.Moronova Rusland
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Haslev 14   CACIB
Ølstykke 15   CACIB
Kristianstad SE 16  CACIB

International Champion

DK Varmdorf’s 
GuldDreng 

KBL d 09 23 Født: 19/10/2016
 
Opdr.: Birgitte og Bo Varmdorf
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf
 
Resultater
Albertslund 18   CACIB
Albertslund 18   CACIB
Malmø Sverige 18  CACIB

International Champion

Goldycat Amalia  

BEN n 24 Født: 30/12/2015

Opdr.: Elena Bozukova Rusland
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Vorbasse 16   CACIB
Västra Frölunda 16  CACIB
Västra Frölunda 16  CACIB

International Champion

DK Robdrup’s The Only 
One 

NFO w 63 Født: 28/05/2017

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Rodrup

Resultater
Herlufmagle 18  CACIB
Herlufmagle 18  CACIB
Helsingborg 18  CACIB

International Champion

DK SilverRoses Gabriel  

NFO ns 23 Født: 17/02/2017

Opdr.: Anja Rose Lorentzen
Ejer: Anja Rose Lorentzen

Resultater
Ratingen 18   CACIB
Ratingen 18   CACIB
Horsens Fængsel 18  CACIB

International Champion

DK Robdrup’s Konung 
Carl XVI Gustaf 

NFO n 23 Født: 09/09/2016

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Rodrup

Resultater
Køge 17  CACIB
Køge 17  CACIB
Helsingborg 18  CACIB

International Premier

DK Hyggebo’s Laa-Laa  

EXO g 22 Født: 22/05/2010

Opdr.: Marlene Nielsen
Ejer: Lene Matthews

Resultater
Vallensbæk 17  CAPIB NOM
Vallensbæk 17  CAPIB
Malmø 18  CAPIB
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International Premier

DK Svanesøen’s Izabell 
DiBlu 

SBI a Født: 13/06/2013

Opdr.: Pia Falk Thuesen 
Ejer: Elisa Jensen 

Resultater
Århus 17  CAPIB
Vejle 17  CAPIB
Szczecin 18  CAPIB NOM

International Premier

DK Crane Coon’s Baloo  

MCO a Født: 12/12/2013

Opdr.: Maiken og Brian Trane 
Ejer: Elisa Jensen 

Resultater
Odense 17  CAPIB
Nyborg 18  CAPIB
Szczecin 18  CAPIB

International Premier

DK Hyggebo’s Laa-Laa 
 

EXO g 22 Født: 22/05/2010

Opdr.: Marlene Nielsen
Ejer: Lene Matthews

Resultater
Herlev 16  CAPIB, NOM
Vallensbæk 17  CAPIB, 
Vallensbæk 17  CAPIB, NOM

International Premier

Velvet Dream Constantina 
Cats for Miss Cin

RAG n 03 Født: 29/03/2014

Opdr.: Anne Struve
Ejer: Anne Maria Helleberg 
Sørensen

Resultater
Nyborg 18   CAPIB
Grindsted 18   CAPIB BIS
Most Tjekkiet 18  CAPIB NOM

International Premier

DK Primprau’s Wai Khun 
Anakot 

KOR Født: 21/02/2004

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Odense 17   CAPIB
Odense 17   CAPIB
Reggio Emilia 17  CAPIB

International Premier

DK Boholdt Hulk  

EUR n 22 Født: 20/12/2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Solvej Grevy

Resultater
Albertslund 18  CAPIB
Kalmar SE 18  CAPIB
Herlufmagle 18  CAPIB

International Premier

DK Lucardmis Djemba-
Djemba 

BSH e Født: 28/06/2013

Opdr.: Merete og Aage Bertelsen
Ejer: Merete og Aage Bertelsen

Resultater
Vamdrup 16   CAPIB
Vorbasse 16   CAPIB NOM
Kristianssand 17  CAPIB

International Premier

Izabella Ghadoe 
D’Armén 

TUV f 62 Født: 31/10/2011

Opdr.: Margriet de Kloet
Ejer: Malene Thrane Jørgensen

Resultater
Albertslund 18  CAPIB
Hvidovre 18  CAPIB
Helsingborg 18  CAPIB
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Champion

DK Big-Bang Planet 
Venus 

RAG a Født: 18/07/2017

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Gislaved, SE 18  CAC
Kalmar, SE 18 CAC NOM
Karlmar, SE 18  CAC

Champion

S*Viento’s Fiori 
 

NFO d 09 22 Født: 30/04/2017

Opdr.: Camilla Wester, Sverige
Ejer: Birgit Holm

Resultater
Albertslund 18  CAC
Albertslund 18 CAC
Hvidovre 18  CAC

Champion

Nicole Fleur de Mireille  

PER g 21 33 Født: 20/05/2017

Opdr.: Ludmila Duenko
Ejer: Mette Lysgaard Jørgensen

Resultater
Grindsted 18  CAC
Horsens 18  CAC
Herning 18  CAC

Champion

Zanzibar aus Abusir 
 

ABY n Født: 15/02/2017

Opdr.: Christoph Kappel
Ejer: Bjørn Jensen

Resultater
Grindsted 18  BIS
Grindsted 18  BIS 
Malmø 18  BIS

Champion

DK Nicojama’s Tonto 
 

SBI c Født: 02/03/2017

Opdr.: Jette Mortensen
Ejer: Michael Agerskov

Resultater
Nørresundby 18  CAC, NOM
Nyborg 18   CAC, NOM
Grindsted 18   CAC

Champion

Bjelke’s Miss Sophy 
 

BUR b Født: 09/07/2015

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Christina F. Petersen

Resultater
Hvidovre 17  CAC
Hvidovre 18  CAC
Hvidovre 18  CAC

Champion

DK Julle-Kris Kuga 
 

NFO ds 24 Født: 08/03/2017

Opdr.: Betina & Dan Kjær 
Kristensen
Ejer: Betina & Dan Kjær Kristensen

Resultater
Ejby 18  CAC, NOM
Albertslund 18  CAC
Nyborg 18  CAC, BIV

Champion

S*Timeda’s Dina 
 

NFO g 09 22 Født: 24/03/2016

Opdr.: Jannice Claesson
Ejer: Betina & Dan Kjær Kristensen

Resultater
Vallensbæk 17  CAC
Vallensbæk 17  CAC
Hvidovre 18  CAC
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Champion

DK Hindkjær’s Olufa 
 

OCI n 24 Født: 15/06/2016

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Herning 17  CAC, NOM, BOX
Hedensted 17  CAC
Hedensted 17  CAC

Champion

DK Varmdorf’s 
GuldDreng 

KBL d 09 23 Født: 19/10/2016

Opdr.: Birgitte og Bo Varmdorf 
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf 

Resultater
Køge 17  CAC 
Strøby 17  CAC
Strøby 17  CAC

Champion

DK Chalina’s Octavia 
 

BSH a Født: 09/06/2016

Opdr.: L & E Jørgensen
Ejer: L & E Jørgensen

Resultater
Nørresundby 18  CAC
Fængslet 18   CAC
Fængslet 18   CAC BIV BIS

Champion

Breath-Taking’s  
Pandora 

EUR ns Født: 22/07/2011

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt 

Resultater
Sorø 15  CAC
Ølstykke 15  CAC
Herlufmagle 18  CAC

Champion

(N)Fjascho’s Ilias 
 

KBL n 23 Født: 31/05/2014

Opdr.: Bjarte Lien, Norge 
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf 

Resultater
Vejle 15  CAC
Dragør 15  CAC
Dragør 15  CAC

Champion

Goldycat Amalia 
 

BEN n 24 Født: 30/12/2015

Opdr.: Elena Bozukova Rusland 
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Strøby 16  CAC
Strøby 16  CAC
Vorbasse 16  CAC

Champion

DK Varmdorf’s Daniel 
Agger 

KBL ns 09 Født: 15/05/2015

Opdr.: Birgitte og Bo Varmdorf
Ejer: Birgitte og Bo Varmdorf

Resultater
Grindsted 16  CAC
Hedensted 16  CAC BIV
Hvidovre 16  CAC

Champion

DK SilverRoses Gabriel  

NFO ns 23 Født: 17/02/2017

Opdr.: Anja Rose Lorentzen
Ejer: Anja Rose Lorentzen

Resultater
Nyborg 18  CAC, BIV
Grindsted 18  CAC; BIV
Grindsted 18  CAC
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Champion

Illaria Blue Bear Grand 
Pompon*RU 

KBL a 03 22 Født: 15/06/2017

Opdr.: Julia Soloshenko
Ejer: J. Trillingsgaard & Fillingsnes

Resultater
Horsens 18  CAC, BIV & NOM
Horsens 18  CAC
Lausen 18  CAC

Champion

DK SilverRoses  
Donatella 

NFO fs 02 21 6 Født: 22/04/2016

Opdr.: Anja Rose Lorentzen
Ejer: Anja Rose Lorentzen

Resultater
Århus 17   CAC
Grindsted 18   CAC
Horsens Fængsel 18  CAC

Premier

DK Hyggebo’s Laa-Laa  

EXO g 22 Født: 22/05/2010

Opdr.: Marlene Nielsen
Ejer: Lene Matthews

Resultater
Herlufmagle 16   CAP
hERLUFMAGLE 16  cap
sTRØBY 16   cap

Premier

DK Kamyne Yöki  

BAL n 21 Født: 20/02/2017

Opdr.: Line Refsgaard Sørensen
Ejer: Jan Rudkøbing

Resultater
Albertslund 18  CAP
Albertslund 18  CAP
Nyborg 18  CAP

Premier

DK Lucardmis Djemba-
Djemba 

BSH e Født: 28/06/2013

Opdr.: Merete og Aage Bertelsen
Ejer: Merete og Aage Bertelsen

Resultater
Vejle 15  CAC
Hedensted 16 CAC
Herning 16  CAC

Premier

DK Lindvig’s Kappa  

NFO a 01 62 Født: 11/08/2017

Opdr.: Hanne Lindvig
Ejer: Jan Rudkøbing

Resultater
Fængslet 18  CAP
Fængslet 18  CAP
Herning 18  CAP

Premier

DK Boholdt Elvis Presley 
 

EUR n 24 Født: 19/05/2016

Opdr.: Pernille Boholdt 
Ejer: Birgitte Varmdorf 

Resultater
Køge 18  CAP NOM BOB4
Køge 18  CAP NOM 
Ejby 18  CAP NOM

Premier

DK Primprau’s Kai 
Chieng-Mai 

KOR Født: 26/05/2017

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Helene Klysner Lassen

Resultater
Karben 18  CAP NOM
Fængslet 18  CAP
Fængslet 18  CAP
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Premier

DK Korzhik’s Agatha 
Christie 

KBS fs 24 Født: 17/10/2015

Opdr.: Knud Erik jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Horsens 18  CAP
Lausen 18  CAP & NOM
Lausen 18  CAP & NOM

Distinguished Merit

DK Hindkjær’s Daphne 
 

OCI c 24 Født: 30/09/2008

Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Finland 13 Supreme Champion
WS - Ålborg 13 Supreme Premier
Køge 17 Supreme Champion
Køge 18 International Champion
Malmö 18 International Premier

Premier

DK Boholdt Hulk  

EUR n 22 Født: 20/12/2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Solvej Grevy

Resultater
Worldshow NL 17  CAP
Herlufmagle 17   CAP NOM 
Herlufmagle 17   CAP

Premier

DK Korzhik’s G. de  
Meza 

KBL d 09 24 Født: 09/03/2017

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Horsens 18  CAP & NOM
Lausen 18  CAP 
Lausen 18  CAP  
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Kattemagasinet  
og billeder

Vi i redaktionen er nødt til at bede jer, som sender 
billederne at checke at I har rettighederne til at jeres 

billeder offentliggøres i et trykt medie. 

Det hverken kan eller skal være redaktionens opgave at 
holde styr på den slags. 

MVH Anne Løhr, medredaktør.



BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Lene Nielsen 

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

www.bb-klubben.dk

Colourpointen

Lone Namyslo

Norgesvej 19

4293 Dianalund

lcn@soroe.dk

Mobilnr. 20 53 54 85

www.colourpointen.dk

Dansk Ocicat

Marianne Hindkjær

Irisbakken 8

6400 Sønderborg

Tlf.: 2148 9759

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

www.DanskOcicat.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

DSO – Charly Riis

Bygvej 14, 4040 Jyllinge

formand@dso.dk

www.dso.dk 

Klubben for Den Hellige Birma

Julie Nielsen

Ørnebo 12, 2665 Vallensbæk

Tlf. 25124673

formand@birma.dk 

www.birma.dk

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Kurilean Bobtail Klubben

Tanja Trillingsgaard

kurilean.dk@gmail.com

kurilean.web@gmail.com

www.kurileanbobtailklubben.dk

Maine Coon Klubben Danmark

Simone Søderberg

Tlf. 97 10 05 60

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25, 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY 

info@pexo.dk

www.pexo.dk 

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Jakob Vedel

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

tlf +45 2578 6233

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Anne Løhr

Algade 24F st. th. 

4220 Korsør

Tlf. 41 31 50 00

mail loehr.anne2@gmail.com

www.sua.dk

Vantastic – Tyrkisk Van

Heidi Zahle

Københavnsvej 76

4600 Køge

zahle@oncable.dk

Tlf. 60 60 15 02

Felis Danica Specialklubber
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Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren. 
 
Der åbnes for tilmelding den 01.10.2018 
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke 
tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages. 
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 12.11.2018 
 

Dyrlægekontrol 
Lørdag mellem kl. 7.30 og 9.00, søndag mellem kl. 8:00 og 9:00.  
Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.  
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 16.11.2018 – 
dette gælder også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af 
dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas, 
sundhedsbog eller lignende. 
 

Betaling af udstillingsgebyr 
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside senest 8 dage før 
udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling. 
Betaling kan også ske på dagen mod gebyr på 10 kr. pr. 
katalognummer som kontant betaling eller via MobilePay. 
 
Stewarder 
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette Siigaard 
Henriksen pr. mail: chefsteward@racekatten.dk.  
Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen 
ved indtjek. Stewarder aflønnes med et gavekort på et 
udstillingsgebyr (personligt, kan ikke overdrages) eller 200 kr. 
kontant samt frokost. 

To our foreign exhibitors 
On our website we take international cards (VISA, Mastercard) and 
you can also pay cash (DKK or Euro) in check-in for at fee of 10 DKK/2 
Euro (we only accept Euro bills, Euro coins are not accepted!). If you 
wish to make a bank transfer please remember to add for bank costs 
(see below) 
Information for international money transfer  
Danske Bank A/S, Roskilde, Stændertorvet afd. , DK-4000 Roskilde 
SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26 
+ 50 DKK/7 Euro to cover our bank costs in Denmark if you transfer 
via bank 
 

Åbningstider 
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Der er gratis adgang. 
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter, med 
mindre der er købt gå-pas på udstillingen. Gå-pas kan kun købes af 
udstillere, der ikke har katte i Best In Show. 
 
Præmier 
Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. mail til:  
praemier@racekatten.dk  
 
Standplads på udstillingen Kan reserveres på mail: 
standudlejning@racekatten.dk. Husk at angive ønsket antal meter. 
 
Annoncer til kataloget sendes til annoncer@racekatten.dk senest på 
sidste tilmeldingsfrist. 

Racekatten inviterer til International udstilling 
den 22. og 23. Sept.  2018 – Alle kategorier begge dage 

Køgehallerne, Ved Stadion 2B, 4600 Køge 

Inviterede dommere 

(SE) Annika Berner – I-II 
(PL)  Grazyna Laskowska-Malaga - Allround 

(DK) Minna Krogh - Allround  
(DE) Bobby Funk – I-II 

(SE) Helene Lis – I-III-IV 

(DK) Lene Glem – II 

 Med forbehold for ændringer 

KUN for Racekattens medlemmer  
1. tilmeldte kat 275 kr. 
2. tilmeldte kat 225 kr. 
3. og efterfølgende kat 200 kr. 
Kuld 4-7 mdr. 0 kr. 
Veteran-/Pensionist klasse (udover alm. klasse) 0 kr. 
Avls -/opdrætsklasse (udover alm. klasse) 0 kr. 
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100 kr. 
Farvebedømmelse på udstillingen 150 kr. 
Kat udenfor bedømmelse 120 kr. 
1 kat alene i dobbeltbur (hvis der er halkapacitet) 320 kr. 
Til salg bur 150 kr. 
Klasseændring på dagen 50 kr. 
Gå-pas 50 kr. 
 

Priser for medlemmer af andre klubber  
Pr. kat 275 kr. / 37 Euro 
Kuld 4-7 mdr. 300 kr. / 40 Euro 
Veteran/Pensionist klasse ekstra 75 kr. / 10 Euro 
Avls/opdrætsklasse ekstra 75 kr. / 10 Euro 
Bestilt farvebedømmelse før udstillingen 100 kr. / 15 Euro 
Farvebedømmelse på udstillingen 150 kr. / 20 Euro 
Kat udenfor bedømmelse 120 kr. / 15 Euro 
1 kat alene i dobbeltbur 320 kr. / 45 Euro 
Klasseændring på dagen 50 kr. / 10 Euro 
Gå-pas 50 kr. / 10 Euro 
 
Priser for standplads og annoncer (ekskl. moms) 
Stand 3 meter (grundpris) 500 kr.  
Pr. ekstra meter 200 kr. 
Specialklub (3 meter) 240 kr. 
Annonce 1/1 side A5, trykklar PDF 250 kr. 
Annonce 1/2 side A5, trykklar PDF 150 kr. 
 

BREED BIS Sunday Dec. 2. 2018 

Ragdoll 
If we get at least 50 of the breed  
+ 40 other cats in the category 

2 Certifikat udstilling 
– alle racer begge dage 

 

Inviterede dommere: 
Veikko Saarela All round    Finland 
Kristiina Rautio 1-2   Finland  
Jørgen Billing All round    Danmark 
Stéphane Henry 1-2   Frankrig 
Michael Edstrøm 1-2   Sverige 
Thea Friskovec All round   Schweiz 
 

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside 

Tilmeding: 
Tilmelding kan foregå online 
(Læs mere på www.darak.dk) 

Tilmeding- og afmeldingsfrist 
15. oktober 2018 eller når halkapacitet er nået. 

Åbningstider 
Dyrlægekontrol lørdag 07.30 – 09.00 
og søndag 08.00 - 09.00 
Publikum:  10.00 – 18.00 

kr. 275,- 

kr. 200,- 
kr. 300,- 

Udstillingsgebyrer  
Alle gebyrerer er pr. dag  
Pr. kat 
Kun for medlemmer af DARAK 
Pr. efterfølgende kat  
Kuld  
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.  
“Til salg” bur 

kr.   0,- 
kr. 150,- 

Betaling af udstillingsgebyr 
Betalingsfrist: 15. oktober 2018 
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i  
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest  
med kort på DARAK’s hjemmeside. Gælder 
også udstiller fra andre klubber. 
Betales via giro +01 9 00 39 75, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i  
Strøby Hallerne. 

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

Stewarder 
kontakt: 
Mikkel Henriksen 
chefsteward@darak.dk 

Annoncer 
1/1 side 
½ side 

kr. 250.- incl. moms  
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 15. oktober 2018 

DARAK indbyder til International katteudstilling 
3. og 4. november 2018 – Strøby Hallerne, Lendrumvej 3, 4671 Strøby 

 
Der kåres Best of Best begge dage.  

Der vil være Junior Handling begge dage 

Flotteste Halloween pyntet bur præmieres. 
Bedste udklædte udstiller præmieres. 

 

  
  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Donatella Mastrangelo, I - All breed  
 Steven L. Jones, N - All breed  
 Gerardo Fraga y Guzmán, ES - All 
 breed  
 Stéphane Henry, F - 1, 2  
 Katia Pocci, I - 2, 3  
 Marie Westerlund, S - All round  
 Yan Roca Folch, F - All round   
  
 
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 9. november kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 9. november  kl. 20,00 hæfter man 
for betaling af udstillingsgebyr for katte der 
stadig er tilmeldt! 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic eller mobilepay på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 
på Arbejdernes Landsbank  reg.nr. 5343 og 
konto nummer 0243470 - husk tydelig angi-
velse af indbetaler! Sidste frist for indbeta-
ling er 9. november 2018. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med kr. 250,- samt frokost. Henvendelse til 
simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
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 an-
den klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Junior handling: 
Alle vores yngste udstillere er velkomne til 
at deltage i junior handling, som er en ufor-

mel konkurrence hvor man selv skal præ-
sentere sin kat for en dommer. Hvis man 
ikke er så gammel er man velkommen til at 
have en voksen med ved hånden. 
  
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 dyrlægekon-
trol om lørdagen. Sidste dato for nyvaccina-
tion/revaccination: 9. november 2018.  Vac-
cinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår krystal-
klart af dyrlægens påtegning på vaccinati-
onsattesten! 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. 
 
Show hotel: Vi anbefaler fx. Scandic Vest. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
24.– 25. november 2018 

Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N  
Alle racer begge dage *  Bær selv udstilling 

Lørdag: Dommereksamen kategori 2  
 



  
  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Donatella Mastrangelo, I - All breed  
 Steven L. Jones, N - All breed  
 Gerardo Fraga y Guzmán, ES - All 
 breed  
 Stéphane Henry, F - 1, 2  
 Katia Pocci, I - 2, 3  
 Marie Westerlund, S - All round  
 Yan Roca Folch, F - All round   
  
 
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 9. november kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 9. november  kl. 20,00 hæfter man 
for betaling af udstillingsgebyr for katte der 
stadig er tilmeldt! 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Lettest med plastic eller mobilepay på 
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel 
på Arbejdernes Landsbank  reg.nr. 5343 og 
konto nummer 0243470 - husk tydelig angi-
velse af indbetaler! Sidste frist for indbeta-
ling er 9. november 2018. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med kr. 250,- samt frokost. Henvendelse til 
simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
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 an-
den klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Junior handling: 
Alle vores yngste udstillere er velkomne til 
at deltage i junior handling, som er en ufor-

mel konkurrence hvor man selv skal præ-
sentere sin kat for en dommer. Hvis man 
ikke er så gammel er man velkommen til at 
have en voksen med ved hånden. 
  
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 dyrlægekon-
trol om lørdagen. Sidste dato for nyvaccina-
tion/revaccination: 9. november 2018.  Vac-
cinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår krystal-
klart af dyrlægens påtegning på vaccinati-
onsattesten! 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. 
 
Show hotel: Vi anbefaler fx. Scandic Vest. 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
24.– 25. november 2018 

Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Århus N  
Alle racer begge dage *  Bær selv udstilling 

Lørdag: Dommereksamen kategori 2  
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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.


