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Jeg er så heldig, at jeg har fået lov 
til at være den, der skal overtage 
stafetten fra Bette Lind, når Bette 
træder af som formand for Felis 
Danica til februar efter 10 år på 
posten – det er ikke nogen let post 
at overtage, det er jeg helt klar over, 
men jeg vil gøre alt for – sammen 
med det øvrige FU - at bidrage til 
den fortsatte udvikling i Felis Da-
nica, som er startet med Bette ved 
roret. Jeg vil gerne sige Bette stor 
tak for den utrættelige indsats med 
at få sat gang i FU/Felis Danica og 
med at få fulgt tingene til dørs!

En af de seneste beslutninger FU 
har måttet træffe, var beslutningen 
om at vores hidtidige blad, Katte-
Magasinet, desværre måtte ophøre 
i dets hidtil kendte form som selv-
stændigt blad, og i stedet være en 
del af et samarbejde med bladet 
MinVenKatten, som dermed har 
indvilget i at afgive nogle sider til os.

 Samarbejdet betyder, at de faste 
læsere af MinVenKatten pludselig 
bliver introduceret til en ny side af 
katteverdenen, som de måske ikke 
har beskæftiget sig med tidligere – 
og det samme gør abonnenterne af 
KatteMagasinet.
 
Det giver os en unik mulighed for, 
at kunne vise vores katte frem for 
et nyt publikum, som måske bliver 
nysgerrige nok til at besøge en 
udstilling for at lære mere – eller 
endda selv får lyst til at vise deres 
katte frem på udstilling, for huskatte 
kan jo også udstilles! 

Vi kan forhåbentlig lære noget af 
hinanden – lære, at en kat er en kat 
er en kat, uanset ’indpakning’ og 
medfølgende papirer eller ej, de fej-
ler det samme og opfører sig i bund 

og grund ens, og selvom nogle er 
mest til de rundstrikkede stribe-mis-
ser og andre er til dem med masker 
og blå øjne, så er det vores fælles 
interesse, uanset hvilke firbenede, 
miavende dyr vi ellers omgiver os 
med.

Min tanke med disse 16 sider i 
MinVenKatten er, at vi skal fylde 
dem med interessant materiale, 
hvor vi præsenterer vores katte, 
fortæller om udstillinger og håber, 
at vi med den ny læserskare også 
får viderebragt vores budskab om, 
at racekatte og opdrættere ikke er 
’katte-snobber’, der aldrig kunne 
drømme om at tage en nødstedt 
kat til sig eller som forsager huskat-
te – for det ved jeg, og alle I andre 
racekattefolk, ikke er sandt. 

Vores titeltagere må vi undvære i 
papirform, men vi arbejder på at få 
lavet en titeltagerpræsentation på 
vores hjemmeside i stedet, for selv-
følgelig skal alle have muligheden 
for at vise deres katte frem.

Jeg håber at alle – både de, som 
hidtil har læst KatteMagasinet, og 
de, som var faste læsere af Min-
VenKatten, vil tage godt imod dette 
nye tiltag med et fælles blad – og at 
vi hver især kan lære noget nyt om 
katte og deres mennesker, uanset 
herkomst.

Mange hilsner, 
Camilla Scharff

af Camilla Scharff                 

Kære medlemmer ...  

 

af hovedklubberne i Felis Danica –  
og kære faste læsere af MinVenKatten,  
som forhåbentlig også er nysgerrige nok til at  
kigge med på de nye sider!
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Européen er blandt de ældste racer, 
og kan som den eneste race prale 
af at have sin oprindelse i blandt 
andet Danmark. Det er alletiders fa-
miliekat, der trives med både børn, 
gæster og et aktivt familieliv. 

Udseende
Racestandarden adskiller sig fra 
stort set alle andre racestandarder, 
ved at den meget tydeligt erklærer 
at racen forventes at være fri for 
indkrydsning af andre racer – og at 
målet for racen er et udseende, der 
er harmonisk og robust uden nogen 
form for ekstremer. 
Nøgleordet i racestandarden er 
medium; en kat hvor alting er i har-
moni, og man ikke bemærker nogen 
del af katten mere end andre. I 
modsætning til Britisk Korthår, der 
skal være rund, så skal Européen 
være ”rundet” (fra engelsk ”roun-
ded”). Kroppen er muskuløs, stærk 
og veludviklet, uden at blive helt 
kort og kompakt (cobby). Benene er 
stærke og er ligesom halen af me-
dium længde. Hovedet er rundet og 
en anelse længere end det er bredt. 
Hagen er fast, kinderne veludvik-
lede og i profil har européen en let 
rundet pande med en meget let kur-
ve på profilen i overgangen mellem 

pande og den lige næse. Ørerne er 
placeret forholdsvis opret, men med 
god afstand imellem. De er medium 
i størrelse med en bredde, der pas-
ser til højden. Øjnene er placeret 
med en god afstand imellem, og er 
rundede og let skråstillede. 
Pelsen er af normal længde for en 
korthårskat, er skinnende og tæt. Et 
særligt kendetegn for pelsen er at 
den er fjedrende (springy), hvilket 
betyder at pelsen af sig selv skal 
falde tilbage på plads, hvis man 
stryger katten mod hårene. Point-
fordelingen i racestandarden er 
lavet således at ingen del af katten 
vægtes højere end andre. 

Européen er godkendt i de normale 
farver for katte i de Nordeuropæiske 
lande; sort, blå, sort tortie, blå tortie, 
rød, creme og helt hvid. De 6 første 
farver findes både i solide (ensfar-
vede) og mønstrede (tabby). Racen 
er godkendt i de tre tabby-varianter 
klassisk tabby, makrel tabby og plet-
tet tabby, ligesom den også kommer 
i smoke og sølv i de 6 farver. De 
solide farver (uden smoke og tabby) 
findes også med hvidt, hvor mæng-
den af hvidt er godkendt i skalaen 
bicolour til van. 

Temperament
Personligheden hos en Europé 
skal være à la racestandarden; 
en meget harmonisk kat med en 
robust psyke, der uden problemer 
er i stand til at håndtere livet hos en 
aktiv familie. De er medium aktive 
med gode evner til at underholde 
dem selv med et legetøj eller lignen-
de – uden at være destruktive. De 
er i både krop og sind adrætte og 
nysgerrige, men de foretrækker at 
fange mus i haven fremfor at lære 
at åbne døre eller skubbe ting ned 
fra hylderne. 

Efter mange års opdræt på katte, 
der trives med at bo sammen med 
andre katte, er langt de fleste race-

Europé  
 
– vores oprindelige Nordiske racekat

SC SP Wehnert’s Vega, DVM, DSM - 
sort klassisk tabby europé hun på 5 år

Eife’s Criminal Minds kuld fra 2012

af Eva Køhler
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katte mere afhængige af selskab 
af en artsfælle end huskatte er. En 
Europé vil også i høj grad have 
gavn af et andet dyr i hustanden, 
især hvis den er uden adgang til 
en indhegnet have. Européer har 
gode sociale evner og er dygtige til 
at afkode kropssproget hos andre 
katte, og til at respektere grænser. 
Selskab kan være både en katte-
glad hund eller en anden kat, da det 
at være to sammen skaber stimuli i 
de ellers noget fattige miljøer, man 
kan finde indendøre. Har man ikke 
mulighed for have, så vil européen 
nyde et vindue med et net i, hvor 
næse og andre sanser kan blive 
beriget. 
Racen er venlig og imødekommen-
de overfor gæster, hvor de typisk 
står klar for at hilse, men uden at 
insistere på at være gæsternes nye 
bedste ven. Européer er glade for 
opmærksomhed og at blive nusset, 
men kan også tilfredsstilles ved 
blot at være i nærheden af deres 
mennesker i travle perioder. Aftener 
tilbringes bedst på sofaen på skødet 
af deres ejere. Når familien begyn-
der på aftenens ”gå-i-seng”-ritualer 
vågner kattene typisk op og skal 
lige have leget igennem en sidste 
gang inden de går med familien i 
seng, hvor især børnene ofte er det 
foretrukne selskab til nattens søvn. 

Racens oprindelse
Racen opstod i starten af 1900-tal-
let, hvor fascinationen med katte-
racer var stærkt stigende efter den 
første katteudstilling havde været 
afholdt i 1871 i Crystal Palace i 
England. Især populariteten af 
mere eksotisk udseende katte som 
Siameser og Angora (forløberen til 
Perseren) var stor, og der opstod 
derfor et ønske om at bevare de 
oprindelige nordiske katte. Racekat-
teopdrætterne gik derfor igang med 
at udvælge katte blandt gårdenes 
dygtige og sunde musefangere. 

De ældste billeder af racen kan fin-
des i kattebøger fra 1930’erne, hvor 
racebeskrivelsen tydeligt angiver at 
racen allerede har eksisteret i en 
længere årrække.
Européen kaldes også for Europæ-
isk korthår, men en del kattebøger 
og dyrlæger har misforstået beteg-
nelsen, og tror at alle huskatte kan 

kaldes for Europæisk korthår. En 
betegnelse, der kun bør bruges om 
katte med en stamtavle. De fleste 
opdrættere vælger derfor at bruge 
det franske navn for racen, Europé, 
hvilket udtales som Europa, bare 
med et e til sidst.

I følge forskning blev katte domesti-
ceret for ca. 8000 år siden i et om-
råde kendt som den Frugtbare Halv-
måne i Mellemøsten. Der er bevis 
for at katte har spredt sig fra sydøst 
Asien til Europa så tidligt som 4400 
år f.kr. Der er 1500 år f.kr. sket end-
nu en spredning af katte til Europa, 
denne gang fra Egypten. Européen 
stammer fra disse domesticerede 

SC SP Eife’s Ebenezar McCoy,  
DVM, DSM,  
sort sølv klassisk tabby europé han  
på 6 år

Europé hun fra starten af 1930’erne
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katte. I maleriets historie ser man 
typisk katte portræteret som kort-
hårede, harmoniske og nysgerrige 
væsner. Formålet med at opdrætte 
Europé er at bibeholde racen tæt på 
disse originale katte. Racen er ofte 
kendt som ”Whiskas-katte”, da de i 
mange år optrådte i Whiskas-rekla-
mer. Kattene fra reklamerne havde 
et mønster kendt som klassisk 
tabby. Dette kendetegnende møn-
ster for Europé-racen så man først 
i middelalderen, med voksende 
udbredelse i især 1800-tallet. Euro-
péen var kun godkendt i varianter 
af tabby (mønster) i starten og blev 
først senere godkendt i de ensfarve-
de farve-varianter. 

Racen er opstået før de anerkendte 
store racekatteorganisationer som 
FIFe (Fédération Internationale Féli-
ne) og TICA (The International Cat 
Association). Den ældste racestan-
dard, der er kendt af artiklens forfat-
ter er fra 1925. Den første Europé 
registreret i FIFe er fra 1940, og må 
have været en ældre kat, da FIFe 
blev grundlagt i 1949. Racen har 

en specialklub, Européklubben, der 
arbejder for at fremme kendskabet 
til Européen og hjælpe opdrættere 
og ejere af racen. Européklubben 
har eksisteret siden 1984 og er den 
næstældste specialklub i Danmark. 
Européen står på FIFes hjemme-
side til at være blevet godkendt i 
1949/1981. Årsagen til at der står 
to årstal, er at racen i en kortere 
periode var slået sammen med 
Britisk Korthår og Chartreux. FIFe’s 
beslutning om at betragte de tre 
racer som én race skabte utilfreds-
hed hos flertallet af opdrættere af 
racerne, og de tre racer blev derfor 
efter forholdsvis få år igen adskilt til 
de oprindelige tre. 

Til frustration for Europé-opdræt-
terne blev beslutningen om hvil-
ken race en kat tilhørte truffet af 
dommere på en udstilling i forhold 
til kattens udseende, i stedet for 
ved at se på stamtavlen. Flertallet 
af de ”nye Européer”, som ud fra 
stamtavlen egentlig hørte til hos 
Britisk Korthår, blev af den årsag 
ikke brugt til avl, og racen er derfor 

IC FI*Feronian Lemon, rød spottet  
tabby europé han på 1 år
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stadig primært en race baseret på 
de oprindelige Nordiske populatio-
ner af fritlevende katte. Det største 
antal opdrættere af racen findes 
nu om dage i Finland, hvor der ca. 
bliver født 100 européer om året. 
Sverige og Danmark har et noget 
mindre antal opdrættere, og der er 
i Danmark i gennemsnit født ca. 50 
européer om året i løbet af de sidste 
små 20 år. Européen har været på 
Sveriges liste over udrydningstrue-
de racer siden 2007. Det er altså en 
sjælden race, hvor man kan være 
nødt til at væbne sig med tålmo-
dighed, hvis man ønsker at få en 
Europé-killing i hjemmet.

Sundhed
Da racen aldrig har haft en særligt 
stor population, kunne man frygte 
at racen har en høj grad af indavl 
og en lille genpulje. I virkeligheden 
viser et studie af en amerikansk 
forsker, Dr. Leslie Lyons, at Euro-
péens genetiske sammensætning 
gør at den kan regnes som sin egen 
selvstændige race, og har en høj 
genetisk variation, og en overvejen-
de lav grad af indavl. 

Årsagen til resultatet i Dr. Leslie 
Lyons rapport er at racen har et 
meget bredt genetisk fundament, og 
at opdrætterne af racen stadig fra 
tid til anden udvælger sig en egnet 
novice blandt gårdkattene i racens 
oprindelseslande, især i de mere 
øde og sparsomt befolkede egne 
af Sverige og Finland er det stadig 
muligt at finde gode, sunde popu-
lationer af oprindelige gårdkatte. 
Flertallet af racens opdrættere har 
altid haft stor fokus på sundhed og 
en stor genpulje. På grund af dette 
fokus og det brede fundament har 

denne lille race, der snart kan fejre 
sin 100 års fødselsdag, kunnet 
bibeholde en høj grad af genetisk 
variation. En høj genetisk variati-
on gør det nemmere at opdrætte 
sunde og raske dyr, og racen er da 
heller ikke kendt for at have nogle 
racespecifikke sygdomme. 

Alt i alt trives vores oprindelige 
nordiske katterace takket være den 
typiske avlspraksis i racen og det 
hårde arbejde som opdrætterne lig-
ger i at bevare denne unikke race. 
De mest typiske ejere af Europé er 
familier, ofte med børn, som ønsker 
et kæledyr med et fremragende 
temperament, som vil elske at være 
en del af livet hos en livlig og aktiv 
familie. 

GIC PR Saurto’s Athea, DM - sort sølv 
klassisk tabby europé hun på 8 år

GIC Eife’s Go for Gin med Eife’s Aniki 
Forfrysning - sort spottet tabby europé 
hun på 3 år med sort sølv spottet tabby 
hunkilling
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Så er vi her igen, denne gang i Min Ven 
Katten og ikke i KatteMagasinet som vi 
plejer.  
 
Det har desværre ikke været muligt at 
få en ny redaktør til KM, derfor denne 
mulighed for at få vores budskaber ud. 
 
Håber I alle vil se positivt på det, og 
hvem ved måske en dag genopstår KM, 
man kan aldrig vide. 
 
Nu har vi alle fået overstået  julen og 
nogle af de kolde måneder, så nu går vi 
heldigvis den lyse tid i møde. Jeg håber 
I alle er kommet godt ind i det nye år 
og er gået positivt ind i året, det er vist 
det vi alle har brug for… 
 
I skrivende stund er vi i Darak ved at 
lægge sidste hånd på planlægningen af 
vores udstilling i Dragør  
( Hollænderhallen ) .  
 
Vi glæder os meget til igen at afholde 
udstilling i Hollænderhallen, det har 
været et ønske fra mange , og især 
vores naboer fra Sverige og Norge. 
 
Det er på denne udstilling vi igen i år 
skal fejre Darak´s  topkatte. Stort 
tillykke til alle jer der fik katte på 
topkatte listerne. En stor tak skal også 
lyde til Royal Canin og Agria, som igen i 
år har været så flinke at sponsorere 
fine gaver til vores topkatte.  
 
Som noget nyt vil vi prøve at live 
streame topkatte showet, så dem der 
ikke deltager kan sidde og se det 
derhjemme. 
 
De sidste mange mdr. har 
formandsvalget til Felis Danica fyldt 
meget, både på facebook og snak på 
 
 
 
 
 
 

 
udstillingerne, ikke altid i den tone man 
kunne ønske sig desværre. Som alle ved 
blev det jo Camilla der fik de fleste 
stemmer. 
 
Vi ønsker Camilla tillykke med valget 
og ser frem til et fremtidigt godt 
samarbejde. Vi håber, at der 
fremover kommer mere åbenhed og 
info ud til vores medlemmer, det er 
der et stort behov for. At man lytter 
mere til medlemmerne, så de ikke 
føler der bliver truffet beslutninger 
hen over hovedet på dem, det er 
trods alt dem der holder klubberne i 
live. Info info det er bare så vigtigt. 
 
Som formand  for Darak, sidder jeg nu 
i den heldige situation at Mikkel ikke 
vandt formandsvalget, men nu har 
sagt , at nu vil han lægge alle kræfter i 
for at forbedre vores klub Darak.  
 
Mikkel har mange ideer til, hvordan 
man kan gøre tingene bedre for vores 
medlemmer. Der er som mange 
sikkert allerede har opdaget sket flere 
gode ting på vores hjemmeside, der 
gør livet især som opdrætter lettere.  
 
Så en stor tak til Mikkel, vi glæder os 
til at se hvad du har i ærmet. Og vi 
håber naturligvis også det kan være 
med til at gøre Darak stærkere.  
 
Lige nu hvor jeg skriver denne leder, 
ved jeg ikke hvordan den nye 
bestyrelse kommer til at se ud, men 
ændringer kommer der til at ske, da 
vi har Dortemarie og Tom som ikke 
 
 
 
 
 
 

 
genopstiller til bestyrelsen, men begge 
har lovet de stadig vil hjælpe uden for 
bestyrelsen. 
 
Dortemarie vil gerne fortsætte som 
stambogssekretær, hvilket jeg 
naturligvis er super glad for, hun gør et 
kæmpe stykke arbejde og hendes viden 
er guld værd. 
 
Hun vil være et stort savn for mig i 
bestyrelsen, da hun jo har været min 
wingman fra dag 1 siden jeg blev 
formand for snart 5 år siden. Heldigvis 
er hun ikke længere væk end et telefon 
opkald eller en sms.  
 
Tom fortsætter også uden for 
bestyrelsen og heldigvis stadig med 
Marianne som den altid trofaste 
hjælper i forbindelse med vores 
udstillinger.  
 
En stor tak til Tom for dit arbejde i 
bestyrelsen og jeg er så glad for I begge 
stadig er en del af Darak og stadig vil 
hjælpe i forbindelse med vores 
udstillinger. Tusind tak. 
 
Vi ses derude hvis ikke før så i Dragør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mette Usbeck 
Formand for 
Darak 
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richard.f.remvold@darak.dk 
 
Suppleant 
Bo Varmdorf 
Havnsøvej 32 
4591 Føllenslev 
Tlf. +45 42 73 66 06 
bo.varmdorf@darak.dk 
 
Suppleant 
Cathrine Daltoff Moll 
Roskildevej 98 
3400 Hillerød 
Tlf +45 53 63 42 49 
cathrine.daltoff.moll@darak.dk 
 
Stambogssekretær   
Dortemarie Kaplers Nielsen  
Hyldetoftevej 3 
2730 Herlev 
Tlf. +45 44 84 67 96 
dortemarie.kaplers.nielsen@darak.dk 
 
Chefsteward   
Mikkel Henriksen 
Vestervej 9 
7200 Grindsted 
chefsteward@darak.dk 
 

DARAKs bestyrelse 

 
 
Sæt kryds i kalenderen: 
 
02 & 03.03.2019 – Dragør udstilling 
 
25 .03.2019 – Temamøde: Genetik & farver 
 
29 .04.2019 – Temamøde: Hvad ser en 
dommer på? 
 
27 .05.2019 – Temamøde: Immunforsvar og 
øvre luftvejsinfektioner. 
 
Se mere på DARAKs hjemmeside  
www.darak.dk 
 
Mød os på facebook:   
Dansk Racekatte Klub 
 
 
 

Priser 
Husstand medlemskab 325 kr. 
Hovedmedlemskab 300 kr. 
Pensionist husstand 175 kr.  
Pensionist – en person 125 kr. 
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Så er vi her igen, denne gang i Min Ven 
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udstillingerne, ikke altid i den tone man 
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genopstiller til bestyrelsen, men begge 
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Mette Usbeck 
Formand for 
Darak 

 Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk 

DARAKs bestyrelse 
Formand   
Mette Usbeck   
Emilsvej 38 
3650 Ølstykke 
Tlf. +45 22 60 15 02 
mette.usbeck@darak.dk 
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Tlf: +45 26 46 22 82 
beata.frohlich@darak.dk 
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www.jyrak.dk  
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
En ny kalender med friske sider 
ligger foran os, og det er op til os at 
få det bedste ud af den. Og vi har 
da også allerede godt gang i 
begivenhederne for 2019. Først og 
fremmest sidder vi nu med et helt 
nyt koncept i Kattemagasinet, hvor 
vi på grund af manglende 
arbejdskræfter i FD har slået os 
sammen med Min Ven Katten; i 
virkeligheden en gammel kending 
som mange af os har mødt på vores 
udstillinger, og som mange af jer 
har fornøjelse af at støtte på den 
årlige hobbyudstilling i Odense, med 
Sonja som primus motor. Jeg tror 
på, at hvis vi vil det, så kan det blive 
et gavnligt samarbejde, som begge 
ender af katteverdenen kan få noget 
ud af. Man kan altid lære noget af 
andre... 
 
Ny Felis Danica formand har vi også 
fået. Til lykke til Camilla Scharff med 
jobbet; det tror jeg også vi kan få 
gavn af hvis bare vi vil det. 
 
På udstillingssiden har vi lagt godt 
fra land i 2019 med januar udstilling 
i Skanderborg, hvor vi indtog en flot, 
ny hal med fantastisk lysindfald. Der 
var langt over 600 betalende 
publikummer, det største antal vi 
har set i mange år. Det giver mod 
på fremtiden.  Stamtavlemæssigt er 
FD endelig gået ganske lidt frem 
med samlet set +30 stamtavler i 

forhold til sidste år; endelig ser det 
ud til at nedgangen er vendt. Men 
hvis vi ser på vores egne tal, så er 
der i JYRAK alene registreret mere 
end 100 killinger mere end året før. 
Det er god grobund at arbejde 
videre på.  
 
Og vi har da også masser af ting på 
tapetet i den kommende tid: 10. 
februar er der atter Dyrenes Dag i 
Plantorama, hvor vi stiller op med 
katte i stort set alle butikkens 
afdelinger udover landet. 
 
Lørdag den 23. februar har vi 
ordinær generalforsamling. Husk at 
for at have adgang skal kontingentet 
være betalt; hvis man også vil have 
stemmeret skal kontingent være 
betalt senes den 8. februar jvf. 
vedtægterne. 
 
Og den sidste weekend i marts har 
vi forårsudstilling i Hedensted, hvor 
vi bl.a. præmierer årets JYRAK 
topkatte.  Jeg håber mange har lyst 
til at komme og fejre de mange 
vindende katte; og måske prøve at 
give dem kamp til stregen :) Listen 
over årets topkatte ses på næste 
side; vi ønsker hjerteligt til lykke til 
alle ejerne!  
 
 
 
 
 

Sidst men ikke 
mindst nogle få 
mindeord. Lørdag 
den 2. februar 
mistede vi Hanne 
Sofie Sneum. Hanne 
Sofie startede i 
kattesporten helt 
tilbage i 1972. Hun 
var en af de første, 
der virkelig gjorde 
noget ud af at 
opdrætte hellig birma i Danmark, 
under stamnavnet Sofie´s. Da jeg 
selv startede i kattesporten i 1988, 
var Hanne Sofie formand for 
JYRAK.  Allerede i 1985 var hun 
blevet kategori 1 dommer, og hun 
fortsatte og blev i 2000 den første 
danske all round dommer. Hanne 
Sofie var kendt og elsket overalt. 
Mangen en nervøs ny udstiller er 
gået fra hendes dommerbord med 
en dejlig oplevelse, hvor der blev 
taget kærlig hånd om både den 
nervøse ejer, og måske også en 
nervøs kat.  Mangen en kat har fået 
et lille aftryk af læbestift efter et kys i 
panden fra dommeren; for Hanne 
Sofie elskede alle katte.  Mange 
dommerelever har nydt godt af 
hendes velvillige mentorship, og for 
birma ejerne var der altid viden og 
hjælp at hente. Hanne Sofie gav 
mere end hun tog i livet, og hun er 
et stort tab for kattesporten. Æret 
være Hanne Sofies minde. 
                               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 
plastickort. 
  
Anvender du homebanking: 
Reg. 5343 konto 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: 
Udstillinger, 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 
Søndersø, 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 
Løsning,  Tlf. 75 62 61 09;  
nemmest på formand@jyrak.dk  
 

JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Tanja Trillinggaard 
lmail@kattens-studiekreds.dk 
Tlf. 25 38 89 84  
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-
randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Kommende JYRAK begivenheder 
                     

10. februar: Dyrenes Dag i Plantorama, hele landet 
23. februar: Ordinær generalforsamling, Århus 

20. marts: Gruppescanning af hjerter, Bygholm Dyrehoispital 
30. - 31. marts: Udstilling i Hedensted 

28. maj: Gruppescanning af hjerter, Bygholm Dyrehospital 
15. - 16. juni: Udstilling i Nyborg 

.  
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www.jyrakudstilling.dk 
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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     
 
 

- mens vi venter på forår.... 

Årets JYRAK topkatte 2018 
 

 Der er præmieoverrækkelse lørdag den 30. marts kl. 9,30 
på Hedensted udstillingen.  

VOKSNE HANNER 
 
1: Ch Francis Drake af Khartoum; ABY n, 516; Bodil Clarin Floto   
2: Alba Regia Gellert, BUR d, 514; Christina Busch  
3: SC DK Lai-An's Special Edition; PER e 21 33, 504; Lailah 
 Andersen   
4: GIC Apiatif´s Blue Master  Mind , BRI a, 502; Pia Kjelgaard 
5: GIC Mystic Ocean Shaka Loveless, MCO n 09 22,  501; Simone 
 Søderberg 
 
VOKSNE HUNNER 
 
1: GIC FI*Dolldesire's Unica JW DVM, RAG a03, 523; Anneth Slot 
2: Alba Regia BatBee Blue, BUR g, 507; Christina Busch    
3: SC. DK. Guldal´s Ellie, NFO w, 502; Linda Guldal Hansen 
4: Elmehøj Belle Fleur, SBI c, 498; Lissy Mikkelsen 
5: GIC Rebi Cats Elvira Madigan, NFO n 09 23, 496; Rikke 
 Tingholm 
 
KASTRAT HANNER 
 
1: SP DK*Thomnille's Samvis DSM, DVM, MCO n 09 22, 518;Lotte 
 Crone 
2: Wehnert´s Lighthouse , EUR n 22, 514; Susanne Wehnert 
3: SP DK Catika's Mingus DSM, SOM n, 512; Pernille D. Larsen 
4: SP Anakhita Dee-Jay, SBI a 21, 504; Gitte Johnsen 
4: GIP. DK KorZhik's G. Mac Arthur, KBL d 24, 504; Jeanette 
 Trillingsgaard 
 
KASTRAT HUNNER 
 
1: GIP FI*Valkokullan Waikiki JW DVM, RAG n03, 518; Anneth 
 Slot 
2: Int Ch, Int. Pr.  S*Abraxas MoneyPenny JW DSM, PER f, 517;  
 Lentte Nielsen 
3: NW SC GIP Nuance´s Zaga DVM DSM, SBI a, 512; Linda 
 Grøtner Nielsen 
3: SP & CH FI*Dewdrop's Fan Chaluay DSM DVM, KOR, 512; 
 Marie Paulsen 
4: GIP GIC Bestcats Incredible Illusion DSM, OSH fs, 511; 
 Pernille Pedersen 
 
UNGDYR HANNER 
 
1: N Diadems Christmas Marshmallow JW, RAG n03, 411; Karen 
 Kalmayer Jaquet  
1: Allegrieas von der Bernsteinküste JW, NFO d 09 23, 411; Jane 
 & Flemming Vorbeck  
1: Dan-Queen Lotus JW, NFO a 03 23, 411; Dorthe Ellgaard 
2: Olivier Orloffa de Kaaba JW, BUR n, 410; Christina Busch 
2: SE* Torfskatten´s Perfect Day JW, NFO w64, 410; Linda Guldal 
 
UNGDYR HUNNER 
 
1: Nadikat`s Miss Soffi JW, BUR f, 410; Anne-Grethe Ting Skou  
2: DK*Maine Malawi's Agnes, RAG n03, 409: Anneth Slot 
2: Mary Read af Khartoum, ABY n, 409; Bodil Clarin Floto 
3: Maine Malawis Pnina Tornai, RAG a03, 406; Karen Kalmayer 
 Jaquet  
4: DK DeliCat's Cupcake, NFO d03 23, 400; Rikke Thingholm 

 Hansen  
 
HUSKATTE; HAN og HUN  
 
1: Karlsson, 504; Maj-Brit & Ejgil Nielsen 
1: Pippi, 509; Maj-Brit & Ejgil Nielsen  
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Priser
Hovedmedlemsskab    300,00 kr.
Familiemedlemsskab    350,00 kr.
Pensionistmedlemsskab   200,00 kr.
Pensionist-familiemedlemsskab  250,00 kr.
Opdrætterannonce på hjemmeside  Gratis

Kære medlemmer

Et nyt år og et nyt blad
Jeg er som de fl este ganske spændt 
på hvordan dette blad kommer 
til at se ud.
Mit kendskab til Hanne fra Min 
Ven Katten gør at jeg føler mig 
ganske tryg ved at bladet rent 
grafi sk ser fi nt ud.
Men jeg er spændt på at se 
h v o rd a n  k o m b i n a t i o n e n 
af fag blad for opdrættere og 
katteinternatsblad,  spænder af.
Nogen gange kan uventede kom-
binationer give en fantastisk 
ny ret.

Nyt år - ny formand for Felis 
Danica
Stort tillykke til Camilla Scharff 
med valget som formand for Felis 
Danica.
Jeg håber valget indvarsler nye   
tider, hvor formanden for Felis 
Danica ikke blot bliver tungen 
på vægtskålen med 2 klubber til 
højre og 2 klubber til venstre
Jeg håber at Camilla vil formå at 
få banet vejen for kompromisser 
og samarbejde og ikke blot en 
fortsættelse af den fl øjpolitik der 
har været ført i alt for lang tid, 
med splittelse til følge.

Jeg vil ihvertfald gøre mit til at 
nedbryde denne tendens via min 
plads i Forretningsudvalget, hvis 
jeg bliver valgt på klubbens GF 
til at bestride denne post.

Nyt år, nye udfordringer
Lad mig for allersidste gang 
lægge mig fl adt ned og beklage 
og undskylde de mange, mange 
fejl der var i kataloget i Skensved.
Jeg beklager også dybt at en stor 
del af Jer ikke fi k Jeres dommer-
ønsker opfyldt
Nyt udstillingssystem + ny 
udstillingssekretær = problemer. 
Vi er alle i bestyrelsen så utroligt 
kede af hele forløbet og vi be-
klager virkelig.
Hvad jeg til gengæld håber at 
nogen af Jer vil tænke over, er 
Jeres tone og retorik på Facebook!
Kære udstillere, vi i bestyrelsen 
laver jo ikke fejl fordi vi har et 
ønske om at genere Jer.
Vi laver ikke fejl for at gøre 
tingene besværlige for Jer (og 
os selv)
Vi laver ikke fejl fordi vi nyder 
det.
Vi laver fejl fordi vi er mennesker 
som laver noget og så sker der fejl!
Jeg var godt klar over, da jeg blev 
formand at jeg skulle nok komme 
til at lægge ryg til meget.
Men jeg må nok indrømme at 
den retorik og det sprog der 
var gang i på Facebook lige op 
til udstillingen i Skensved, den 
var hård.
Jeg forstår godt hvorfor nogen 
af Jer havde svært ved at se mig i 
øjnene lørdag morgen - I vidste 
formentligt godt, at I nok var gået 
over stregen!

Bestyrelse
Formand, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00
formand@katteklubben.com

Næstformand,
David Ramm
Fårbækvejen 65, 7000 Fredericia
Tlf.: 28 40 65 35, buransvarlig@katteklubben.com

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

Udstillingssekretær
Vivi Nielsen
Tlf.: 31 56 36 48, show@katteklubben.com

Sekretær, Udstillingssekretær udland
Morten Brønsby
Ålbroslyngen 1, 2730 Herlev
Tlf.: 20 87 07 27
sekretaer@katteklubben.com

Stambogssekretær
Marianne Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, stambog@katteklubben.com

Bestyrelsesmedlem
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 26 74 20 32
susanne@katteklubben.com

Præmiesekretær, Kokardeansvarlig
Nina Sydow Ramm
Fårbækvejen 65, 7000 Fredericia
Tlf.: 28 40 65 35, praemie@katteklubben.com

Webmaster
webmaster@katteklubben.com

www.katteklubben.com
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Tak til alle de af Jer, som både 
på udstillingen og på Facebook 
har givet udtryk for at I trods 
vores udfordringer havde en 
god og hyggelig udstilling og 
at I satte pris på at vi trods 
vanskelighederne forsøgte at 
møde Jer med et smil og en frisk 
bemærkning.

Nyt år - ny bestyrelse
Der afholdes generalforsamling 
lørdag d. 23.02 kl. 13.00 i Elbo 
Hallen i Taulov.
Indkaldelse var i sidste nummer 
af KatteMagasinet og I skulle 
alle gerne have modtaget en 
elektronisk indkaldelse med 
dagsorden og forslag m.v. når 
dette blad udkommer.
Bladets udgivelse kommer til at 
kollidere med afholdelse af GF, så 
vil I være sikre på hvem der sidder 
i bestyrelsen når disse linier læses, 
vil jeg anbefale at I tager et kig på 
klubbens hjemmeside.
Der er forbavsende mange kan-
didater til bestyrelsen og det 
er dejligt! Tænk at så mange 
medlemmer synes de har lyst til 
at lægge tid og kræfter i klubben, 
det glæder mig og det lover godt 
for fremtiden.
I det daglige arbejde i klubben, er 
der egentlig ikke behov for fl ere 
hænder. Men på udstillingerne 
kan vi bestemt godt bruge nogle 
fl ere af slagsen - det så vi med al 
ønsket tydelighed i Skensved.

Nyt år - ny sponsor
Vores tidligere sponsor valgte at 
opsige samarbejdet med os, med 
udgangen af 2018.

Heldigvis er vi så utroligt heldige 
at Arion Petfood har sagt ja til at 
sponsere os i 2019.
Debuten fandt sted på udstil-
lingen i Skensved, hvor mange 
udstillere var forbløffede over at 
burprøverne var 300 grams poser 
pr. kat.

Nyt år og nye ideer
Noget andet nyt er også at vores 
anden sponsor Dyrekassen sprang 
med fl otte transportasker til alle 
vores Topkatte. Taskerne bragte 
stor glæde og det bliver vi glade af

Nyt år og nye visioner
Fra bestyrelsen blev valgt d. 
03.09.18 og frem til nu hvor 
disse linier skrives, er det meste 
af vores tid i bestyrelsen blevet 
brugt til dels at lære vores opgaver 
at kende, dels at lære hinanden at 
kende, betjene Jer medlemmer 
uden at I (forhåbentligt) har 
mærket en væsentligt forskel, 
få afholdt 2 udstillinger, fi nde 
ny hovedsponsor og hvad der 
ellers har været af store og små 
udfordringer.
Mit håb er, at når vi kommer på 
den anden side af GF'en, så kan 
vi få tid til sammen i bestyrelsen 
at få sat gang i nogle tanker og 
visioner for hvor vi gerne ser 
klubben bevæger sig hen i de 
kommende år.
En debat som jeg gerne ser 
begynde på GF'en. Så mød 
endelig op d. 23.02 og giv dit 
besyv med.
Husk i Katteklubben er der stadig 
højt til loftet og langt til væggene!

På genhør
Lars

Medlemsmøder
Alle møder afholdes i: Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

25.03.19 kl. 19.00
Genetik & farver v. Charly Riis & Jan Krag

DARAK og Katteklubben afholder temamøde om genetik og farver.
Det er gratis for DARAK og Katteklubben medlemmer.
Ikke-medlemmer er velkomne til en pris af kr. 50. Tilmelding til 
Marianne senest d. 22. marts 2019 på stambog@katteklubben.com

29.04.19 kl. 19.00
Hvad ser en dommer på v/Lone Lund

DARAK og Katteklubbben afholder temamøde om "Hvad ser en 
dommer på" v/ International allround FIFe dommer Lone Lund.
Tilmelding til Marianne senest d 26. april 2019 på
stambog@katteklubben.com
Det er gratis for DARAK og Katteklubben medlemmer.
Ikke- medlemmer er velkomne til en pris af kr. 50.

27.05.19, kl. 19.00
Tema møde om Immunforsvar og øvre luft-
vejsinfektioner

DARAK og Katteklubben afholder temamøde om "Immunforsvar og 
øvre luftvejsinfektioner"
Aftenens oplæg leveres af Marianne Seifert-Thorsen, mangeårig un-
derviser på Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse
Marianne vil tale om, hvad immunforsvaret er for en størrelse.
Berøre vacciner, samt fortælle om hvad du som opdrætter og ejer kan 
gøre, hvis du støder ind i Herpes- og Calici-virus.
Temamødet er gratis for DARAK og Katteklubben medlemmer.
Ikke-medlemmer er velkomne til en pris af kr. 50. Tilmelding til 
Marianne senest d. 24. maj 2019 på stambog@katteklubben.com

Se vores Topkatte 2018 på 
hjemmesiden:

www.katteklubben.com
På hjemmesiden fi nder du 

også allerede nu invitationer 
til vores udstillinger i juli i 

Brejning og oktober i Årslev
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RK Sider

Bestyrelsen 

Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Tlf.: 27 94 93 20 formand@racekatten.dk

Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk

Næstformand
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
b-camilla@racekatten.dk

Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Tlf.: 29 89 42 84 webmaster@racekatten.dk

Sekretær og Udstillingssekretær, udland
Susanne Høj Andersen
Tlf.: 36 78 91 09 b-susanne@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem
Ulrike Wahl
Tlf.: 44 47 27 77 b-ulrike@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem
Linda Lloyd Hughes
Tlf.: 53 56 16 53 b-linda@racekatten.dk

Suppleanter
Michael Robdrup

Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tlf./fax: 36 96 27 29 
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
stambog@racekatten.dk

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

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84 genetik@racekatten.dk

Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
b-camilla@racekatten.dk

Adfærd
Michelle Garnier
adfaerd@racekatten.dk

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

Nu er det nye år i fuld gang, og vi hilser  nye  
og  gamle  læsere velkommen til  
Racekattens sider i ny forklædning.  
 
Racekattens juleudstilling er for længst 
overstået, men det luner stadigvæk  med  
alt  den varme og positive feedback vi fik 
på udstillingen. Og det var herligt, at der 
mødte så mange medlemmer op i  
Albertslund, for at hente en julegave samt 
en julehilsen fra klubben. 

 
Årets topkatte er fundet, og jeg vil gerne ønske alle vinderne stort  
tillykke med jeres smukke katte. Topkattene vil blive fejret og  
præmieret på vores udstilling I Birkerød den 11. maj 2019. I kan kigge 
forbi på vores hjemmeside www.racekatten.dk for at se de smukke 
topkatte. 
 
Med foråret på vej, så er det som vanligt også lig med killingetid. Håber 
vi får masser af skønne racekatte killinger af se på vores nye  
killingeliste på vores nye hjemmeside og i vores Facebook-gruppe  
”Racekattens killingeliste”. Og husk - ingen killinger må flytte hjemmefra 
før de er 12 uger gamle, det er forbudt ifølge dansk dyreværnslov. 
 
Der har desværre været en grim sag i året der gik, en Maine Coon  
opdrætter har solgt killinger uden stamtavler.  
Opdrætteren har desværre valgt at trække sig ud af vores forbund, 
og har ladet en del frustrerede killingekøbere i stikken. Disse  
killingekøbere bliver nu tilbudt at kunne møde op på vores udstilling i 
Birkerød. Her vil kattene blive novicegodkendt af et par dommere, så 
det vil være muligt af få stamtavler på kattene. Hvis du er en af de 
uheldige købere, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig.  
 
Racekatten plejer at være vært for en udstilling i februar, men den har 
vi valgt at nedlægge, da det har været svært at få tilmeldte katte nok 
til udstillingen igennem flere år. Så det er meget underligt ikke at skulle 
forberede udstilling på denne tid af året. I stedet ser jeg frem til vores 
store show til maj i Birkerødhallen. Der bliver virkelig tryk på den  
weekend. Som noget nyt, skal vi afholde udstilling samtidig med at 
Norsk Skovkattering afholder et internationalt show for de  
Norsk Skovkatte i den modsatte hal – det sker om søndagen,  
hvor Racekattens udstilling således er uden Norske Skovkatte!  
Lørdag er almindelig udstilling for alle racer, og her har Racekatten 
også topkatte-præsentation. 
 
Lørdag aften er der festmiddag for alle, der har lyst, på Hotel Marina, 
kuvertprisen er 300 kr., og der vil blive sendt information ud om dette, 
så man kan tilmelde sig. Her vil Felis Danica præmiere deres topkatte,  
så de kan blive fejret med manér! 
Racekatten afholder generalforsamling den 23. februar 2019, kl. 13 i 
Valby kulturhus. Har du lidt tid til overs hører vi gerne fra dig – vi får 
nemlig brug for flere nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, da 
flere af ”de gamle”, som har ydet en masse for Racekatten, har valgt 
nye veje. Der er også brug for folk til at arrangere udstillinger, så har 
du tid, lyst og energi, så giv meget gerne lyd fra dig hvis du vil høre 
mere om opgaverne. Jeg træffes på 24949320 eller skriv til formand@
racekatten.dk

www.racekatten.dk

HUSK at støtte klubben med at melde dine  killingekøber ind i  Racekatten

De bedste hilsner 
Pia Børgesen 

Formand

KM 01-19.indd   1 30-01-2019   20:34:52
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HUSK at støtte klubben med at melde dine  killingekøber ind i  Racekatten

Klubben Racekatten gør meget for at udbrede kendskabet til racekatte, så vi deltager i mange 
arrangementer i løbet af året og afholder spændende møder med kattene i fokus.

Vi kan blandt andet mødes på fugleudstillinger, i dyrehandlere og på Slagelse Festuge mm. 
Følg med på vores hjemmeside og i vores Facebook-gruppe, hvor vores kommende arrangemen-
ter annonceres.
Betaling for arrangementer/møder an betales via Mobilepay 49745 eller på vores webshop - HUSK at skrive 
hvad betalingen vedrører.
MØDER:
28. februar 2019 - FIP, TF og Giardia - v/dyrlæge Stig Feldballe,
FIP er forkortelsen for Felin infektiøs peritonitis. FIP er en sygdom, som de fleste af katteejere frygter fordi 
der ikke findes en effektiv behandling, og det derfor oftest ender med aflivning. Det er heldigvis en lille del af 
racekattebestanden, som udvikler FIP. Sygdommen bryder for langt de fleste vedkommendes ud inden 1 års 
alderen. 
Tid og sted: Den 28. februar 2019 klokken 19.00
Sted: Skovlunde Dyrehospital - Skovlunde Byvej 94, 2740 Skovlunde
Deadline for tilmelding: 21. februar 2019
Da der kun er 30 pladser er tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
Medlemmer af Racekatten og Norsk Skovkattering deltager gratis. Er du ikke medlem af en af de to klubber, 
er du naturligvis stadig velkommen mod betaling af 50 kr. pr. person. 
4. april 2019 - På besøg hos en opdrætter 
Denne gang skal vi besøge Lise Corneliussen som opdrætter racen Sibirsk.
Efter vi har fået kigget og nusset katte, samt hørt lidt om den specifikke race. Vil forsikringsselskabet Agria 
fortælle lidt om, at de er ved at etablere Agria Breeders Club for katteopdrættere. 
Kan det være en fordel at have kattene/killingerne forsikret?
Dato og tid: Torsdag den 4. april 2019 klokken 19.00
Sted: Kildevænget 19, Svogerslev, 4000 Roskilde.
HUSK! Tilmelding kun til: workshops@racekatten.dk 
Pris: Gratis for medlemmer af Racekatten - Øvrige 50 kr.
Her kan du møde os:
11.-12. maj 2019
Udstilling i Birkerød – se mere information om udstillingen og tilmelding af kat mv. på www.racekatten.dk.
25. maj 2019
Vi deltager ved Grundtvigskirkens årlige sommermarked, hvor du udover flotte katte, kan møde ugler, 
eksotiske dyr, samt madboder, underholdning, loppemarked, lokale forretningsdrivende og meget andet. Det 
foregår lørdag d. 25. maj2019 fra kl. 9-17.
Adressen er: Grundtvigskirken, På Bjerget 5B, 2400 København NV. Der er gratis entré
23. juni 2019 
Racekatten afholder racefremvisning på Dyrenes Dag, som er en del af Slagelse Festuge. Se mere info 
omkring tilmelding af kat mm. på FB og hjemmesiden www.racekatten

Mødet giver:

Mødet giver:

Potemøder for alle katteinteresserede
Hos Racekatten kan du optjene “poter” i 4 farver ved deltagelse i potemøder:

Potemøder er tænkt som en uddannelse af de opdrættere, der er medlem af Racekatten og som ønsker at synliggøre 
overfor f.eks. killingekøbere, at de er seriøse med deres opdræt, har sat sig ind i de  
grundlæggende ting, samt hele tiden følger med og videreuddanner sig så godt som man nu kan. Det er også en oplagt 
mulighed for at møde andre opdrættere og netværke på tværs af race.

Da Felis Danica har lavet en Opdrætteruddannelse, har Racekatten valgt at stoppe med at udbyde  
grundlæggende potemøder, som før skulle til for at opnå “rød pote”. I stedet opfordrer vi vores medlemmer til at deltage 
på Felis Danicas Opdrætteruddannelse.
Når du har deltaget og fået dit diplom på Felis Danicas Opdrætteruddannelse, så tæller det som “rød pote” i Racekatten. 
Derefter kan du, ved at deltage på potemøder, opnå poter i de andre farver.

Du kan godt begynde til potemøder, inden du deltager på Felis Danicas Opdrætteruddannelse. Men du modtager først 
din pote, i den farve du har opnået, når du har dit diplom fra Felis Danicas Opdrætteruddannelse, og Racekatten har set 
det.

 - gives, når opdrætteren har deltaget i 4 potemøder (i alt 4 potemøder + FD) efter eget valg.

 - gives, når opdrætteren har deltaget i yderligere 4 potemøder (i alt 8 potemøder + FD) efter eget valg.

 - gives, når opdrætteren har deltaget i yderligere 4 potemøder (i alt 12 potemøder + FD) efter eget valg.

KM 01-19.indd   2 30-01-2019   20:34:52
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På Felis Danicas katteudstillinger bliver kattene bedømt 
af dommere, som har gennemgået en længerevarende 
uddannelse i præcis de racer, de dømmer.

Kattene håndteres med hensyntagen til deres tempe-
rament og helbred, og dommeren vurderer kattene i 
forhold til den standard, der gælder for hver race:

•	 Type: størrelse, proportioner og harmoni
•	 Hoved: form, proportioner, profillinje, hage og 

næseparti
• Øjne: størrelse, form, farve og evt. udtryk
• Ører: størrelse, form og placering
• Krop: længde, type (fx elegant, kompakt) 
• Ben: kraft, længde i forhold til krop og form på poter
• Pels: farve, mønster, evt. hvid aftegninger,  

længde og pelskvalitet 
• Kondition: er katten for tyk eller tynd og er den 

velplejet
• Evt. generelle bemærkninger -  

sød, kærlig, lovende og lignende

Kattene konkurerer indbyrdes inden for race, køn og 
alder:
 
• Unge katte er opdelt i 2 grupper - killing og ungdyr
• Voksne katte er opdelt i  

kastrerede og ikke-kastrerede

Voksne katte kan få certifikater, der 
igen kan samles til titler. Kastrerede 
katte har deres egne titler.
Inden for disse grupperinger place-
res kattene indbyrdes 1-4. Kun nr. 
1 kan gå videre i konkurrencen om 
eventuelle særlige præmier, så som: 

• “Best in Variety”      eller endnu bedre:       
• “Best in Show”

Dommerne lægger altid vægt på, at katten trives på 
dommerbordet, og at bedømmelsen foregår på kattens 
præmisser.

Udstillingerne arrangeres af en af Felis Danicas  
4 hovedklubber eller eventuelt af en specialklub i sam-
arbejde med en hovedklub.:

• Dansk Racekatte Klub
• Jydsk Racekatte Klub
• Katteklubben
• Racekatten

På de fleste udstillinger kan man møde et 
stort antal forskellige racer samt huskatte. 
Der er ialt 49 anerkendte racer i FIFe.

Katteudstilling

Udstillinger i 1. halvår 2019

Klub Dato Lokation Information
2. + 3. marts Hollænder Hallen

Halvejen 3,
2791 Dragør

International udstilling, 1 certifikat pr. dag. 
Lørdag: Præmiering af Topkatte fra DARAK, Bir-
maklubben og Norsk Skovkattering. 
Junior handling og Best of Best 
Tilmelding på www.darak.dk

30. + 31. marts Hedensted Centret 
Gesagervej 68 – 70 
8722 Hedensted

International udstilling, 1 certifikat pr dag. 
Lørdag: Præmiering af Topkatte fra JYRAK og 
Ragdollklubben.
Søndag: Præmiering af Topkatte fra Maine Coon 
Klubben
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

11. + 12. maj Birkerød Idrætscenter 
Bistrupvej 1 
3460 Birkerød

International udstilling, 1 certifikat pr. dag. 
Lørdag: Alle racer
Søndag: Alle racer, undtagen NFO 
(se nedenfor) 
Tilmelding på http://show.racekatten.dk

12. maj Birkerød Idrætscenter 
Bistrupvej 1 
3460 Birkerød

International udstilling,  
1 certifikat for Norske skovkatte (NFO)
NFO Championship
Hosted af Racekatten
Tilmelding på http://show.racekatten.dk

15. + 16. juni Nyborg Idræts- og 
Fritidscenter
Storebæltsvej 13-15
5800 Nyborg

International udstilling, 1 certifikat pr dag. 

Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk


