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Så kom sommeren og varmen, og 
selvom mine katte nyder at smelte 
i en solstribe, så sætter de nu også 
pris på at der ind imellem kommer 
en bølge frisk luft fra altanen eller 
fra ventilatoren, der nærmest kører 
i døgndrift. Pas på jeres firbenede 
venner – og jer selv - i sommervar-
men med masser af ’våde varer’ i 
form af drikkelse og vådfoder til kat-
tene og hundene, så de får væske 
nok.

Siden sidst har vi haft vældig travlt 
– vi har fejret Felis Danicas topkatte 
2018, det gjorde vi for første gang 
som et festligt arrangement med 
middag og hygge i forbindelse med 
Racekattens udstilling i maj måned. 

Kæmpe tak til det meget engage-
rede og arbejdsomme festudvalg, 
Pia og Lisette, som udover en lang 
udstillingsweekend, også ’lige’ skulle 
arrangere en middag! Det har været 
en hård weekend, men det var et 
fint arrangement med god mad, godt 
selskab og præmiering af de mange 
fine katte, der er på listen i år. Tak til 
alle deltagere – vi håber I vil støtte 
kommende arrangementer!

Umiddelbart efter udstillingen, blev 
FIFe’s generalforsamling afholdt i 
Bratislava. Jeg var Felis Danicas ud-
sendte sammen med Inge Nord. Vi 
bloggede som sædvanligt direkte fra 
generalforsamlingen, og i år oplyste 
vi også hvordan Felis Danica stemte 
til de forskellige forslag, så I alle har 
fået mulighed for at følge med i hvad 
vores holdning til forslagene var.

Efter hjemkomsten fra generalfor-
samlingen, har vi haft travlt med at 
holde informationsmøder om hvad 
der rører sig i Felis Danica og hvad 
der blev besluttet i FIFe, som også 

kommer til berøre de danske op-
drættere og udstillere. Tak til jer, der 
brugte jeres fridag på at komme og 
høre på nyt fra os.

Der var et enkelt forslag, som Felis 
Danica var meget imod, men som 
blev vedtaget. Det var forslaget om 
røntgenfotografering af hofterne på 
Maine Coons. Og vores modstand 
skyldes ikke, at vi synes ideen er 
dårlig – det gør vi slet ikke, og man-
ge opdrættere får jo allerede rønt-
genfotograferet hofter på deres katte 
– men forslaget var dårligt formuleret 
og kun halvt færdigt, da hele proces-
sen med beskrivelse af, hvad der 
skulle ske med de mange resultater 
skulle bruges til, blev overgivet til 
FIFe’s Health & Welfare kommissi-
on til at beskrive efterfølgende. Det 
er selvfølgelig en fin tanke, men da 
de vedtagne forslag per definition 
træder i kraft 1. januar året efter, gav 
dette en meget kort frist til kommissi-
onen til at udarbejde retningslinjer for 
avlsprogrammer baseret på røntgen-
resultaterne. 

Vi ved, at både Maine Coon Breed 
Council og de mange specialklub-
ber rundt omkring i FIFe, har travlt 
med at hjælpe kommissionen med at 
indhente data og vi forventer, at der 
enten bliver formuleret noget fornuf-
tigt, som opdrætterne kan forholde 
sig til – eller at forslagets ikrafttræ-
den rykkes. Men det ved vi først, når 
vi får besked fra FIFe om, hvad der 
kommer til at ske. Indtil videre må vi 
forholde os til, at røntgenfotografe-
ringen skal ske på Maine Coons i avl 
fra 1. januar 2020. 

Vi skal nok holde jer orienterede på 
hjemmesiden så snart vi hører nyt.

af Camilla Scharff                 

Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet / Min Ven Katten

Derudover har vi stadig travlt med 
nyt stambogsføringssystem. Vi hav-
de nogle gode snakke med brugere 
og udviklere af nogle af de stam-
bogssystemer, der allerede findes i 
FIFe, så vi fik besluttet hvilke vi ville 
arbejde videre med og hvilke vi ikke 
skulle bruge mere tid på. Jeg havde 
håbet, at vi på nuværende tidspunkt 
ville være godt i gang med imple-
menteringen, men sommerferie og 
andre ting har forsinket processen 
noget. Men vi vil også hellere være 
nogle måneder senere ude og få et 
system, der passer præcis til vores 
behov. 

Vi forventer meget snart at kunne 
præsentere jer for det kommende 
system, men hvornår det kommer i 
drift, ved vi endnu intet om – der vil 
være en del arbejde med tilpasning 
og konvertering af data, som selvføl-
gelig skal ske inden vi kan tage det 
i brug.

Når I får dette blad står der – for mit 
vedkommende – ferie på program-
met, så jeg håber sommeren varer 
ved noget tid endnu! Vi ses forhå-
bentlig i løbet af efteråret et sted 
derude.

Mange hilsner, 
Camilla Scharff
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Racepræsentation: 

Singapura
Udseende
Singapura-katte er mindre end 
gennemsnittet, og ønskes at være 
sådan. Der er ikke stor forskel på 
hunner og hanner, hvor hunnerne i 
gennemsnit vejer ca. 2 kg, og han-
nerne kan blive op til 4 kg, men ofte 
er mindre. Racen er korthåret med 
en tæt pels. På grund af deres farve 
kan de måske ved første øjekast 
forveksles med en abyssinier, men 
ved nærmere øjesyn er det tydeligt, 
at det er to meget forskellige racer. 
Kombinationen af agouti (tabby)-ge-
net og burmeser maske-genet giver 
racen dens helt specielle udseende. 
Denne kombination af gener er op-
rindelig til Sydøstasien. Deres beige 
vildkatte-agtige farve kan minde om 
en pumas, fødderne er meget små 
og kroppen er lille, omend af me-
dium længde og muskuløs. Hove-
det er kort og synes rundt i udtryk, 
med bemærkelsesværdigt store 
øjne og ører. Øjenfarve kan variere 
fra grønne over til kobber, med en 
tydelig “eye-liner”, der indrammer de 
udtryksfulde øjne. 

Som nævnt findes racen kun i én 
farve, og da racen er fra 1970’erne 
og derfor inden man nemt kunne 
DNA-teste for farve, så har opdræt-
terne brugt meget tid for at finde ud 
af racens genetiske sammensæt-
ning, for kun at få Singapura-katte i 
den ønskede farve. 

I racens første tid i USA kom der 
nogle gange solide (ensfarvede) 
killinger, når to singapura blev parret. 
Et større avlsprogram med testpar-
ringer blev sat i stand, for at lære 
racens genetiske sammensætning at 
kende, så mange kunne præsentere 
denne viden når man ønskede at få 
racen godkendt i de store forbund 
(som FIFe, GCCF etc.), og for at 
lære hvilke katte, som var bærer af 
non-agouti genet, og derfor kunne 
risikere at få ensfarvet afkom. 

Singapuraen: 
� findes kun i én farve: en lysebrunlig vildkattelignende farve, der min-

der om harer. Farven har racen haft siden dens oprindelse i Singapore i 
1970’erne. 

� er en yndig og elegant kat, men selvom det er den eneste katterace i 
FIFe, hvor standarden ønsker at de skal være små, er de på ingen måde 
skrøbelige. De er energiske katte, der har stor eventyrlyst. 

� knytter sig tæt til deres familier og deltager gerne i alle familiens aktiviteter. 
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Efter at have lavet testparringer til 
siameser, burmeser, abyssinier og 
solide blå katte i USA havde op-
drætterne fundet ud af den ønskede 
genotype (kattens genetiske sam-
mensætning) for en singapura skulle 
være AA BB cbcb DD ii TaTa. 

A står for agouti, og en AA kat er alt-
så en tabby (mønstret) kat, som kun 
kan lave afkom med tabby uanset 
hvad den parres med. En BB kat er 
sort og kan kun lave sort (og ikke 
chokolade eller cinnamon) afkom. 
Betegnelsen cbcb står for burmeser 
masket, og kattens farve er altså 
styret af temperaturen, og de kølige-
re områder som hale, ben, ører og 
ansigt vil være overvejende normalt 
farvede og kroppen lysere, da krop-
pen er varmere. DD fortæller at kat-
ten ikke er fortyndet (sort fortyndes til 
blå f.eks.), og ikke kan lave fortyndet 
afkom. Betegnelsen ii angiver at 
katten ikke er sølv. TaTa angiver at 
det mønster, som agouti-genet sik-
rer kommer til udtryk, kun er ticked 
tabby og afkom ikke kan blive andet 
end ticked tabby.

På grund af det store arbejde med at 
lave testparringer, ved man nu med 
sikkerhed at der ikke findes andre 
recessive gener hos racen. Testpar-
ringerne af Singapura til Burmeser, 
Siameser og blå huskatte gjorde det 
muligt for de amerikanske opdrætte-
re at identificere katte, der var bærer 
af non-agouti (solide/ensfarvede) 

Lidt genetik
Singapura’ens genotype: AA BB 
cbcb ii TaTa
AA = agouti
En AA kat er en tabby (mønstret) kat, 
som altid giver tabby afkom.
BB = sort 
En BB kat er sort og kan kun lave sort 
(og ikke chokolade eller cinnamon) 
afkom. 
cbcb = burmeser-masket
På maskede katte er de køligere om-
råder som hale, ben, ører og ansigt 
overvejende normalt farvede og den 
varmere krop lysere
DD: ingen fortynding (dilution)
DD fortæller at katten ikke har farve-
fortynding og ikke kan lave fortyndet 
afkom. 
ii = ikke sølv
TaTa = ticket tabby
TaTa katte er  ticked tabby og afkom 
ikke kan blive andet end ticked tabby.

Tommy Meadow & Pus

genet. Fordi der ingen tonkine-
ser-maskede katte kom, kunne man 
ligeledes fastslå at siameser-maske 
genet ikke fandtes i kattene, og ved 
at parre med blå (fortynding af sort) 
katte, at de ikke var bærer af fortyn-
ding, da der ikke blev født nogen 
fortyndede (blå) killinger.

Temperament
Legesyg, kælen og aktiv er nogle af 
de ord, der kendetegner disse katte. 
Singapura er en meget opsøgende 
og udadvendt race, som er nysgerrig 
og eventyrlysten, dog uden at være 
destruktiv i sin adfærd. De insisterer 
på at deltage i alt, er meget intel-
ligente og elsker at omgås men-
nesker. De små og elegante katte, 
søger gerne i højden og udforsker 
toppen af køkkenskabe, eller sidder 
på skulderen af deres ejer, så de kan 
følge med i alt hvad der foregår. 

Racen er rar og mild i stemmeføring 
såvel som omgang med andre katte, 
som de generelt kommer fint ud af 
det med. 

Racens oprindelse
Singapura racen stammer, som 
navnet antyder, fra Singapore. En ø 
ud for den aflange halvø, der udgør 
Malaysia i Sydøstasien. Den kende-
tegnende farve for Singapura-racen 
er her almindelig blandt gadekatte-
ne, og området regnes for at være 
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oprindelsessted for ticked tabby 
mønstret. 

Singapore Cat Club har valgt navnet 
Singapura, da det er det malaysi-
ske ord for Singapore. Racen er 
også kendt lokalt som “Kucinta, the 
Love Cat”. Singapores regering har 
officielt anerkendt Singapura som et 
“levende nationalmonoment”, og har 
endda opstillet statuer forestillende 
Singapura langs floden i Singapore. 
Man ser også betegnelsen “klo-
ak-katte” brugt om racen, da katte 
med det udseende, racen ønskes at 
have, oprindelige havde levested i 
kloakkerne i Singapore.

Ophavsmændene bag racen er 
ægteparret Tommy og Hal Meadow, 
med opdrættet “Usaf”. Hal Meadow 
arbejdede i Singapore som geofy-
siker. Her stødte han på de specielt 
udseende katte, som han sendte til 
sin kone, Tommy, i USA i 1971, da 
han vidste at Tommy var interesseret 
i genetik. Tommy fik killinger på de 
to katte fra Singapore. Da ægtepar-
ret senere flyttede til Singapore pga. 
Hals arbejde medbragte de 5 katte 
fra USA. To burmesere og 3 afkom 
fra de to katte, som Hal tidligere 
havde sendt Tommy fra Singapore. 
Der har været en del diskussion om 
racens faktiske oprindelse, da de 
3 afkom, Ticle, Tes og Pusse, blev 
registreret af importmyndighederne 
i Singapore som værende abyssi-
nier, da det var den race de 3 katte 
mindede mest om i udseende. Der 

er dog ingen dokumenter for de to 
katte, som Hal skulle have sendt til 
Tommy i 1971.

Da Tommy og Hal Meadows flyttede 
tilbage til USA igen i 1975 medbrag-
tes de Ticle, Tes og Pusse, samt 2 
afkom efter Ticle og Pusse. Disse to 
afkom hed Usaf’s Glady og Usaf’s 
George og blev, mens ægteparret 
levede i Singapore, anerkendt af 
Singapore Cat Club som værende 
tilsvarende den lokale kattebestand, 
kaldet Singapura. Før dette eksiste-
rede der ller tilsvarende mængde 
indavl som Singapura. Genetikere 
har rådet opdrættere til at udvide 
geningen Singapura race. Fra dis-
se katte og frem er racens historie 
kendt og uden tvivl. 

For at sikre en større oprindelig gen-
pulje importerede Barbara Gilbertson 
i 1980 en hunkat til USA fra Singapo-
re, en gadekat fundet i Singapores 
kloakker. Belært af tidligere havde 
denne kat udførlig dokumentation 
på at være en reel gadekat, og var 
med til at bevise at Singapuraens 
udseende stammer fra den lokale 
kattebestand i Singapore. Endnu en 
kat fulgte i 1987, hvor Little Singh 
Bull blev importeret til USA af Jerry 
Mayes. 

Som man kan læse blev racen ende-
ligt etableret i USA, og først senere 
kom den til Europa, da en britisk 
opdrætter i 1998 købte en hunkat 
kaldet Imago’s Faye Raye of USAF. 
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Hunkatten var allerede drægtig, og 
fødte mens hun var i karantæne 3 
killinger, der blev kaldt Muffy, Mimi 
og Kuan. Ikke længe efter det im-
porterede opdrætteren en hankat, 
Scicobery’s Indhah, som passede 
i aner til at kunne bruge til Faye og 
dennes to døtre. Kuan blev sendt til 
Canada, hvor han klarede sig godt 
på udstillingerne. Trods den lille stør-
relse vandt racen en stor plads i hjer-
tet hos mange, og flere opdrættere 
kom til, ligesom flere avlskatte blev 
hentet til landet. Debbie van den 
Berg og hendes partner, Mal, stod 
for at få racen godkendt i den brtiske 
stambogsførende organisation, The 
Governing Council of the Cat Fancy 
(GCCF), og oprettede en klub for 
racen i 1993. De forskellige stadi-
er i vejen til endelig godkendelse i 
GCCF blev klaret, og racen opnåede 
fuld godkendelse i 2005, og kun-
ne nu frit udstilles. Flere singapura 
vandt i løbet af kort tid fremtrædende 
titler i GCCF. 

Sundhed
Den forventede levetid for racen er 
ca. 14 år, hvilket er ca. det samme 
som Agria gennem deres sund-
hedsdata har konstateret også er 
gældende for huskatte og flertallet 
af racerne. Der fødes ca. 2-3 killin-
ger i et kuld, og mødrene har gode 
instinkter, og passer godt på deres 
killinger, mens de vokser op. Med 
fremkomsten af billigere og hurtigere 
undersøgelser af kattes hele geno-

mer, begyndte forskere at undersøge 
de forskellige katteracer. Det blev 
her konstateret at der var en tæt 
genetisk lighed mellem burmeser 
og singapura, samt at en genetisk 
sygdom, PK-def, der havde sin op-
rindelse i abyssinier, var vidt udbredt 
i singapura-racen, ligesom også 
PRA er fundet hos racen. PK-def er 
nu heldigvis gennem omhyggeligt 
avlsarbejde ikke længere at finde 
hos singapura, og racen betragtes af 
opdrætterne som sund og hårdfør.
Som kendskabet til genetik og arve-
lighed er blevet større er det blevet 
tydeligt at med kun 5 oprindelige 
katte til at grundlægge racen, så er 
genpuljen for lille. En undersøgelse 
fra 2008 har konstateret at racen er 
den med både den mindste genpul-
je, men dog ikke med den højeste 
mængde indavl, da både Burme-
sere, Egyptisk Mau, Perser/Exotic 

Godkendelse af Singapura racen i de store  
stambogsførende forbund i verden

1979:  The International Cat Association ((TICA) var den første, der fuldt 
godkendte Singapura som race. Dette skete samtidig med TICAs 
egen stiftelse som forening.

1988:  Cat Fanciers Association (CFA) accepterer racen for registrering i 
1982 og giver endelig godkendelse i 1988.

2004:  The Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) giver endelig 
godkendelse

2014:  Fédération Internationale Féline (FIFe) accepterer racen for  
registrering i 2011 og giver endelig godkendelse i 2014.

m.fl. har højere. Ligesom nogle af 
huskatte populationerne rundt om 
i verden, f.eks. i Tyskland og Ken-
ya, også havde højere epuljen for 
at undgå problemer. Flere forskelli-
ge opdrættere har nu derfor gang i 
udkrydsningsprogrammer, der skal 
bringe nyt blod ind i racen og bringe 
denne charmerende og bedårende 
race godt ind i fremtiden.

 RW SGC Sakuraquiet Ameno Uzume
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det er vigtigt at du får lov til at besø-
ge killingerne hos opdrætteren. 

Kig på killingerne, ser de velnærede 
og friske ud? Er de legesyge og nys-
gerrige (med mindre du kommer lige 
i middagsluren)? 

Kig på de voksne katte i husstanden, 
ser de ud til at være i god foderstand 
og i øvrigt sunde og raske ud? 
Det er vigtigt at huske, at katte er 
levende væsner, så de kan selv-
følgelig få sygdomme ligesom vi 
mennesker, især når de kommer op 
i årene, så der kan sagtens være en 
eller flere katte i en flok, der ikke er 
helt på toppen – men generelt skal 
du gerne have indtryk af, at kattene 
og killingerne har det godt og trives 
med hinanden.

Hvis du ikke må komme på besøg, 
skal du ikke købe killing hos ved-
kommende – og hvis du ikke bryder 
dig om forholdene, så lad være med 

Køb af racekat  
... hvor og hvordan?!

af Camilla Scharff, formand, Felis Danica

Alle artiklens fotos er fra  
KatteMagasinets arkiv

En af de ting, der kom frem un-
der den nævnte sag var, at flere af 
køberne havde købt en killing uden 
nogensinde at besøge opdrætte-
ren og se dennes katte og killinger 
inden der blev lavet en aftale om 
køb! Det vil sige, at al kontakt havde 
foregået telefonisk og pr. mail/sms/
messenger – selvfølgelig blev der 
sendt billeder og andet – og killingen 
blev afhentet på et aftalt sted, som 
ikke var opdrætterens hjem, men en 
rasteplads eller lignende.

Det gør mig ondt for de købere, som 
nu har hentet killinger, som udover 
ikke at kunne fremvise stamtavle på 
at killingerne rent faktisk tilhører den 
race, som opdrætteren har påstået, 
risikerer at stå med killinger der lider 
af diverse dårligdomme, som kunne 
være forhindret hvis opdrætteren 
havde udvist den rette omsorg for 
sine dyr og fået vaccineret mv., som 
vores regler foreskriver.

Tips til kommende  
killingekøbere!
Brug killingelisterne i hovedklub-
berne og specialklubberne.
På den måde er du sikret, at der er 
tale om en registreret opdrætter, som 
skal efterleve de regler Felis Danica 
og FIFe har for opdræt. Det inde-
bærer blandt andet, at killingerne 
skal have en stamtavle og at de skal 
være vaccinerede og dyrlægeunder-
søgt. Killingerne skal være raske på 
overdragelsestidspunktet og må ikke 
udleveres hvis de fejler det mind-
ste – heller ikke selvom det bare er 
en simpel øjenbetændelse, der kun 
mangler et par dage af antibiotikaku-
ren. Så må killingen vente med at 
flytte hjemmefra til den er helt færdig 
med sin behandling.

Besøg opdrætteren
Og besøg gerne flere opdrættere! 
Alle killinger er vidunderlige – søde, 
nuttede og helt uimodståelige – men 

Vi har for nylig i Felis Danica været 
nødt til at beskæftige os med en sag, 
som vi gerne havde været foruden. 

En registreret opdrætter havde solgt 
et større antal killinger uden at søge 
stamtavler til dem, og da killingekøber-
ne var lovet stamtavler, blev klubberne 
involveret. 

Sagen endte med, at opdrætteren 
blev ekskluderet af Felis Danica efter 
at gentagne forsøg på at indgå aftaler 
med opdrætter om søgning af stam-
tavler mv. var slået fejl. 
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at købe hos den opdrætter. Du skal 
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Vælg derfor din opdrætter og din kil-
ling med omhu – vi ved, at der findes 
masser af gode og dygtige opdræt-
tere blandt vores medlemmer, og 
vi hjælper gerne med at henvise til 
opdrættere, hvis du har brug for det. 
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Så skriver vi august I kalenderen og for 
DARAKs vedkommende betyder det, at 
vi igen er i fuld gang med at arrangere 
udstillinger.  
 
Sommeren har for manges 
vedkommende betydet killingetid, for 
andre har den betydet ferie og for de 
rigtig heldige; Begge dele. 
 
Vi har bl.a. brugt sommeren på at 
deltage i Dyrenes Dag i Slagelse. Det 
var en travl og spændende dag som 
man roligt kan kalde en success.  
 
Vejret var med os og Anlægget i 
Slagelse var fyldt med interesserede 
mennesker, der rigtig gerne ville hilse 
på medlemmernes katte.  
 
Vi fik også talt med rigtig mange, uddelt 
en masse smagsprøver og årets Mis 
Slagelse blev fundet:  
Stort tillykke til Annette Preuss med DK 
Shadowpaw's Dumle Deluxe! 
 
Fremover vil vi gerne forsøge os med 
flere racefremvisninger. Det er en rigtig 
god måde at komme i kontakt med 
potentielle killingekøbere på og lære 
dem om alle fordelene der er, ved at 
købe racekatte.  
 
Vi håber på, at DARAKs medlemmer 
fortsat vil støtte op om de 
fremvisninger vi arrangerer og deltage 
når de kan, så vi kan nå ud til endnu 
flere potentielle killingekøbere med 
vores budskab. 
 
Vi har desværre måtte sige farvel til 
vores suppleant Cathrine Dalhoff Moll, 
som af helbredsmæssige årsager har 
måtte trække sig fra bestyrelsen.  
 
Tak for din tid. I denne forbindelse vil 
jeg gerne opfodre alle, som har lyst til 
 
 
 
 

at give en hånd med, om at kontakte 
mig.  
 
Måske man ikke har lyst eller tid til 
rigtigt bestyrelsesarbejde, men nogle 
mindre opgaver f.eks. i forbindelse med 
vores udstillinger, dette kan også 
bruges. Enhver hjælp er meget 
velkommen og værdsat. 
 
Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at 
DARAK-medlemmer fremover kan 
udstille pensionister og veteraner gratis 
på DARAKs udstillinger, hvis kattene 
samtidig er tilmeldt grundbedømmelse. 
 
Det ville også være rigtig godt, for både 
klubben men også vores kattesport 
generelt, hvis I opdrættere kunne lokke 
nogle af jeres killingekøbere med på 
nogle udstillinger.  
 
Så husk at indmelde jeres killingekøber 
i DARAK. 
 
Vi er nødt til at tænke langsigtet og 
gøre en fælles indsats, for at få flere 
kattejere interesseret i at udstille og i 
opdrættere kender jeres katte, killinger 
og killingekøbere bedst.  
 
Vi stiller selvfølgelig gerne hjælp til 
rådighed til nye udstillere, hvis vi blot 
er orienteret på forhånd, så vi ved 
hvem vi skal hjælpe. 
 
Vi er enormt glade for, at kunne byde 
Charlotte Jønsson velkommen som 
sygdomskonsulent i DARAK. Charlotte 
er uddannet dyrlæge med over 10 års 
erfaring som opdrætter af norske 
skovkatte (DK Shadowpaw).  
 
Hun står til rådighed for medlemmer, 
som har behov for råd, vejledning eller 
f.eks. en at sparre med omkring en 
konkret situation.  
 
Husk dog; Denne service må aldrig 
bruges som erstatning for almindelige 
dyrlægebesøg ved akut opstået behov. 
I disse situationer bør man straks 
kontakte sin almindelige dyrlæge. 
 
Vores udstilling i Ølstykke er nu vel 
overstået og vi er i fuld gang, med at 
arrangere udstillingen i Haslev som 
foregår i weekenden d. 19. - 20.  
 
 

oktober 2019. Det er nogle år siden vi 
sidst var i Haslev hallerne og vi glæder 
os rigtig meget til igen at kunne holde 
udstilling der.  
 
Udstillingen ligger i weekenden før FIFé 
Worldshow i Freiburg, så dette er 
absolut sidste chance for at kvalificere 
sin kat til Worldshow, hvis den ikke 
allerede er kvalificeret.  
Du kan læse mere om Worldshow og 
kvalifikationskravene her: 
www.worldshow-germany.de. 
 
Til udstillingen i Haslev har vi desuden 
inviteret den dygtige fotograf fra 
Holland, Nynke van Holten ( Cat’chy 
Images - www.catchyimages.nl ).  
Hun tager billeder af alle Best in Show 
kattene.  
 
Hun har sit mobil studio med og man 
kan reservere tid til private foto 
sessioner via hendes hjemme-side. 
Nynke har lovet at tage lidt jule-
rekvisitter med, så her vil være 
mulighed for, at få taget det perfekte 
billede til årets julekort, så tilmeld 
gerne en ekstra kat eller to, hvis der er 
nogle du drømmer om billeder af.  
 
Fotosessionerne foregår i et aflukket 
rum, så alle kan få taget billeder i 
sikkerhed. Der kan betales i Euro eller 
med betalingskort. 
 
Vi glæder os helt enormt til denne 
weekend og tilmelding er åbnet, kom til 
tasterne og tilmeld via www.darak.dk. 
Helle og Annette sidder klar til at tage 
imod tilmeldingerne og lad os så få en 
fantastisk weekend sammen i Haslev! 
 
Sommer hilsner fra Darak. 
 
 
 
 
 
 
 

Mette Usbeck 
Formand for 
Darak 
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Richard Remvold   
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www.jyrak.dk  
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
Sommeren synger på sidste vers, 
og jeg håber I har haft lejlighed til at 
få batterierne ladet op.  
 
Vi holdt i juni udstilling i Nyborg, 
hvor vi havde flere ting på 
programmet: Først og fremmest 
blev Pia Nyrup færdig med sin 
dommeruddannelse og kan nu 
skrive FIFe Allround Dommer på sit 
visitkort.. Stort til lykke med titlen, 
det var sejt gået  :)  
Dernæst havde vi besøg af Petra 
Cerna som dommer. I det civile liv 
er hun dyrlæge i Edinburgh, og hun 
brugte en lille timestid på at holde 
foredrag for os allesammen om FIP.  
Det er desværre et altid aktuelt 
emne; og mere om det om lidt.  
Desværre kom der ikke flere 
besøgende end sidste gang vi var i 
Nyborg. På trods af at kalenderen 
sagde juni måned var det en kold og 
regnfuld weekend med tordenvejr, 
og det er forståeligt at folk foretrak 
at blive indendørs.  
 
I juli var vi så igen på Landsskue i 
Herning. Der er rigtigt meget 
arbejde i det arrangement, selv om 
selve den internationale udstilling 
kun lige har plads til de krævede 
150 katte. Men vi er der jo også på 
fremvisning de 2 foregående dage, 
og sikke mange mennesker vi når at 
få talt med i løbet af Landsskuet. 
Kattene trækker virkelig mange 

tilskuere, og vi havde som altid 
nogle forrygende dage. Nogle ting 
bliver så småt tradition:  Henriette 
Johansens dejlige Europe pige 
Rothe´s Nellie blev for mindst 3. 
gang publikumsfavorit på 
Landsskuet.  Og i ”Palmehytten”, 
hvor sekretariatet holder til, nød vi 
igen at Majbrit Nielsen havde lavet 
kage til os. I år kunne vi endda  
være stolte af at det var et rent 
JYRAK panel, idet alle 4 dommere 
hører til blandt vores medlemmer.  
Vi glæder os rigtigt meget til næste 
år, hvor vi håber I igen vil gøre os 
selskab på Danmarks mest rustikke 
katteudstilling. 
 
Og så retur til det med FIP. Et af 
vores medlemmer har desværre 
været uheldig at tabe en sag i 
Forbrugerklagenævnet. Den pågæl-
dende kat er ikke død af FIP. Den er 
blot corona positiv. Jeg tror at de 
fleste af os er på det rene med at 
langt de fleste katte i multi-kattehold 
er corona positive. Og heldigvis sker 
der som regel ikke noget ved det. I 
de tilfælde hvor katten beklageligvis 
udvikler FIP og dør af det indenfor 
de 2 års reklamationstid, går man 
som sælger selvfølgelig ind og 
erstatter købsprisen. Det er faktisk 
sjældent at jeg oplever andet end at 
opdrætteren bare af sig selv 
skuldrer sit ansvar i den forbindelse.  
Men uden at nogen lovgivningen er 
ændret, er betingelserne pludselig 

ændret. I forbindelse med vores 
medlems sag, som har trukket 
længe ud, har formanden for 
Dyrlægeforeningens Familiedyr-
gruppe desværre udtalt sig så tilpas 
uheldigt og bl.a. foreslået sanering 
af corona positive kattehold, at 
betingelserne nu er ændret for os! 
På grund af disse udtalelser som 
sagkyndig er Forbrugerklagenævnet 
nu gået stik i modsatte retning af 
tidligere afgørelse af ensartet 
karakter. Nu er det pludselig en fejl / 
mangel ved varen, hvis en kat er 
corona positiv! Det er en meget 
uheldig udvikling. Sørg derfor for at 
få noteret i jeres salgskontrakter 
fremover at katten lider af følgende 
fejl / mangel, som køber er oriente-
ret om: Den er Corona positiv. For 
det er den med ret stor sikkerhed.  I 
FD arbejdes der på at finde en 
holdbar løsning for fremtiden. 
Uanset hvor vi lander kommer vi 
aldrig til at anbefale ”sanering” hvor 
raske dyr aflives. Det ville være tæt 
på uetisk...  Sagen er afsluttet i 
Forbrugerklagenævnet, men fortsæt
-ter i Fogedretten.  Nogle gange kan 
jeg godt forstå at folk kører sur i 
opdræt når man kommer i klemme 
på den måde.  HUSK at støtte 
hinanden derude! Vi deler samme 
kærlighed til katte. Det er en 
fantasktisk hobby at opdrætte katte. 
Hjælp hinanden med at fastholde 
det... 
                               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 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
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   
 
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 
 

1. september: JYRAK på Min Ven Katten hobbyudstilling i 
Odense 

8 september: JYRAK i Plantorama                     
14.-15. september: International udstilling i Århus 

8. oktober: HCM gruppescanning på Bygholm Dyrehospital 
16.-17. november: International udstilling i Esbjerg 

  



www.jyrak.dk  
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
Sommeren synger på sidste vers, 
og jeg håber I har haft lejlighed til at 
få batterierne ladet op.  
 
Vi holdt i juni udstilling i Nyborg, 
hvor vi havde flere ting på 
programmet: Først og fremmest 
blev Pia Nyrup færdig med sin 
dommeruddannelse og kan nu 
skrive FIFe Allround Dommer på sit 
visitkort.. Stort til lykke med titlen, 
det var sejt gået  :)  
Dernæst havde vi besøg af Petra 
Cerna som dommer. I det civile liv 
er hun dyrlæge i Edinburgh, og hun 
brugte en lille timestid på at holde 
foredrag for os allesammen om FIP.  
Det er desværre et altid aktuelt 
emne; og mere om det om lidt.  
Desværre kom der ikke flere 
besøgende end sidste gang vi var i 
Nyborg. På trods af at kalenderen 
sagde juni måned var det en kold og 
regnfuld weekend med tordenvejr, 
og det er forståeligt at folk foretrak 
at blive indendørs.  
 
I juli var vi så igen på Landsskue i 
Herning. Der er rigtigt meget 
arbejde i det arrangement, selv om 
selve den internationale udstilling 
kun lige har plads til de krævede 
150 katte. Men vi er der jo også på 
fremvisning de 2 foregående dage, 
og sikke mange mennesker vi når at 
få talt med i løbet af Landsskuet. 
Kattene trækker virkelig mange 

tilskuere, og vi havde som altid 
nogle forrygende dage. Nogle ting 
bliver så småt tradition:  Henriette 
Johansens dejlige Europe pige 
Rothe´s Nellie blev for mindst 3. 
gang publikumsfavorit på 
Landsskuet.  Og i ”Palmehytten”, 
hvor sekretariatet holder til, nød vi 
igen at Majbrit Nielsen havde lavet 
kage til os. I år kunne vi endda  
være stolte af at det var et rent 
JYRAK panel, idet alle 4 dommere 
hører til blandt vores medlemmer.  
Vi glæder os rigtigt meget til næste 
år, hvor vi håber I igen vil gøre os 
selskab på Danmarks mest rustikke 
katteudstilling. 
 
Og så retur til det med FIP. Et af 
vores medlemmer har desværre 
været uheldig at tabe en sag i 
Forbrugerklagenævnet. Den pågæl-
dende kat er ikke død af FIP. Den er 
blot corona positiv. Jeg tror at de 
fleste af os er på det rene med at 
langt de fleste katte i multi-kattehold 
er corona positive. Og heldigvis sker 
der som regel ikke noget ved det. I 
de tilfælde hvor katten beklageligvis 
udvikler FIP og dør af det indenfor 
de 2 års reklamationstid, går man 
som sælger selvfølgelig ind og 
erstatter købsprisen. Det er faktisk 
sjældent at jeg oplever andet end at 
opdrætteren bare af sig selv 
skuldrer sit ansvar i den forbindelse.  
Men uden at nogen lovgivningen er 
ændret, er betingelserne pludselig 

ændret. I forbindelse med vores 
medlems sag, som har trukket 
længe ud, har formanden for 
Dyrlægeforeningens Familiedyr-
gruppe desværre udtalt sig så tilpas 
uheldigt og bl.a. foreslået sanering 
af corona positive kattehold, at 
betingelserne nu er ændret for os! 
På grund af disse udtalelser som 
sagkyndig er Forbrugerklagenævnet 
nu gået stik i modsatte retning af 
tidligere afgørelse af ensartet 
karakter. Nu er det pludselig en fejl / 
mangel ved varen, hvis en kat er 
corona positiv! Det er en meget 
uheldig udvikling. Sørg derfor for at 
få noteret i jeres salgskontrakter 
fremover at katten lider af følgende 
fejl / mangel, som køber er oriente-
ret om: Den er Corona positiv. For 
det er den med ret stor sikkerhed.  I 
FD arbejdes der på at finde en 
holdbar løsning for fremtiden. 
Uanset hvor vi lander kommer vi 
aldrig til at anbefale ”sanering” hvor 
raske dyr aflives. Det ville være tæt 
på uetisk...  Sagen er afsluttet i 
Forbrugerklagenævnet, men fortsæt
-ter i Fogedretten.  Nogle gange kan 
jeg godt forstå at folk kører sur i 
opdræt når man kommer i klemme 
på den måde.  HUSK at støtte 
hinanden derude! Vi deler samme 
kærlighed til katte. Det er en 
fantasktisk hobby at opdrætte katte. 
Hjælp hinanden med at fastholde 
det... 
                               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 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
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   
 
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 
 

1. september: JYRAK på Min Ven Katten hobbyudstilling i 
Odense 

8 september: JYRAK i Plantorama                     
14.-15. september: International udstilling i Århus 

8. oktober: HCM gruppescanning på Bygholm Dyrehospital 
16.-17. november: International udstilling i Esbjerg 

  

 
 
 
 
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 
 
Stamnavne:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@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  
 
HalplanlægningBrian 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     
 
 
Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07  
ingenord@live.dk  
 

Glimt fra Nyborg og Herning Landsskue, sommer 2019 



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

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

Mød resten af bestyrelsen på:
www.racekatten.dk

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) 
helbred@racekatten.dk

Adfærd
Michelle Garnier 
adfaerd@racekatten.dk

Så er sommeren ved at gå på hæld, 
og vi skal til at trække i arbejdstøjet 
igen. 

Der er i Racekatten planlagt en 
del nye medlemsmøder. Vi har igen 
en Racefremvisning, denne gang 
i samarbejde med Vestsjællands 
fugleforening. Fremvisningen foregår 
lørdag d. 12. oktober fra kl. 14-18 og 
søndag d. 13. oktober fra kl. 10-16. i 
Slagelse. 

Som altid afholder vi derudover 
Racekattens katteudstilling i septem-
ber i Køge hallen, hvor vi håber at se 
jer enten med katte, eller som publi-
kum. Kig ind på www.racekatten.dk, 
hvor du kan se alle vores aktuelle 
møder og udstillinger, hvor alle er 
velkomne.

Siden sidste blad har Racekatten 
deltaget på dyrenes dag i Slagelse. 
Rigtig mange kiggede forbi vores 
telt, hvor medlemmerne viste deres 
dejlige racer frem. Publikum fik mu-
lighed for en god snak med ejerne, 
og de fik lov til at nusse lidt med de 
skønne katte.

Racekatten har også afholdt 
medlemsmøde i Valby kulturhus. 

Aftenens emne var pelspleje, og 
en meget veloplagt Vivi fra Pitstop 
for Pets fortalte om pelspleje både 
i hverdagen, men også op til og på 
shows. To medlemmer havde med-
bragt katte, som stod model til Vivis 
mange gode fif. Tak til Vivi og de to 
”hårmodeller” og deres ejere for en 
god, lærerig og inspirerende aften.

Vi må se i øjnene, at det ikke er 
så let at få de danske udstillinger 
fyldt op med katte. Det er ikke som 
i vores naboland Sverige, der kan 
fylde en hel udstillingshal på blot fire 
dage. I Danmark bruger vi i klubber-
ne rigtig meget energi på, at få folk 
til at tilmelde en kat eller to. Vi bør 
måske blive bedre til at tage vores 
killingekøbere med på en udstilling, 
et infoshow eller et medlemsmøde, 
og derved få dem gjort interesseret i 
vores hobby. Ikke alle behøver blive 
opdrættere, man kan jo sagtens 
udstille sine kastrater, eller sine hus-
katte og derigennem blive en del af 
vores fællesskab.

Som medlem kan du hjælpe med 
at vende den nedadgående spiral, 
støv et par katte af, og mød op på de 
danske udstillinger. Tag som opdræt-
ter, gerne en killingekøber med, og 
benyt de medlemsfordele vi har i 
Racekatten. Hos os får alle dine kil-
lingekøbere et gratis udstillingsgebyr, 
når de bliver medlem.

Jeg er desværre atter blevet gjort 
opmærksom på, at der sælges en 
del Racekatte uden stamtavler i Den 
Blå Avis, samt Gul og gratis. Jeg vil 
gerne opfordre mine opdrætterkol-
legaer til i fremtiden, at man tager 
en snak med de nye killingekøbere 
og guider dem på rette vej. Hvis de 

evt. ønsker at opdrætte, så bør man 
tilbyde sin hjælp og viden, så de får 
en rigtig god og positiv opstart. Der 
er også altid hjælp at hente i klub-
ben, samt hos Felis Danicas Men-
torordning. Hvis man ikke ønsker, 
at katten skal gå videre i avl kan det 
anbefales, at neutralisere killingerne 
inden de flytter hjemmefra. Killinger-
ne kommer sig helt fantastisk hurtigt 
efter en narkose i forhold til en vok-
sen kat.

Jo flere blandingsracer der bliver 
solgt for at være en racekat, jo mere 
kan det skade den ægte Racekat. Vi 
hører ofte på dyrskuer og til fremvis-
ninger, hvordan og hvorledes folk har 
problemer af forskellige slags, og når 
vi går dem på klingen, og spørger til 
stamtavlen, så viser det sig næsten 
altid, at kattene er ”look-alike”. Det 
er vigtigt at vi som opdrættere tager 
stilling!

Vi glæder os til at se jer i løbet af 
efteråret til nogle af vores mange 
arrangementer i klubben.

Der findes som tidligere nævnt, 
information på hjemmesiden, samt 
på vores FB-gruppe, kig forbi du er 
altid velkommen! 

De bedste sensommerhilsner

Pia Børgesen
Formand

Vigtige kontakter i Racekatten

 RACEKATTEN - din hoveklub i Felis Danica



Møder og arrangementer i Racekatten
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 arrangementer annonceres.
Alle er velkommen på vores medlemsmøder.  
Tilmelding: workshops@racekatten.dk
Pris: Gratis for medlemmer af Racekatten - Øvrige 50 kr.

22 oktober 2019 - Odder
Medlemsmøde om  
Hofteledsdysplasi og Patella-luxation 
Sted: Odder Dyreklinik i Odder,  
Banegårdsgade 24, 8300 Odder

13 november 2019 - Valby
Medlemsmøde om: 
Kiropraktik til kat -  
Hjælp til gladere katte
Sted: Valby kulturhus,  
Valgårdsvej 4-8. 2500 Valby

               RACEKATTEN - din hoveklub i Felis Danica

Stemningsbilleder fra racefremvisningerne  
ved Grundtvigskirken og på Slagelse festuge

21 og 22 september 2019 - Køge 
International Udstilling
Sted: Køge Hallerne,  
Ved Stadion 2B, 4600 Køge.
Tilmelding til udstillingen på: 
http://show.racekatten.dk

9 oktober 2019 - Hillerød
Medlemsmøde om  
Hofteledsdysplasi og Patella-luxation
Sted: Slotsbyens Dyreklinik i Hille-
rød, Jespersvej 96, 3400 Hillerød

www.racekatten.dk

12 og 13 oktober 2019 - Slagelse
Racefremvisning:
Vestsjællands fugleforening har invi-
teret Racekattens medlemmer til at 
afholde en racefremvisning på deres 
udstilling.

Se mere på vores hjemmeside:
www.racekatten.dk/arrangementer/
kommende-potemoeder/ og
www.racekatten.dk/arrangementer/
kommende-oevrige-arrangementer/

Udstillinger, medlemsmøder og racefremvisninger
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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 tempera-
ment 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 placeres 
kattene indbyrdes 1-4. Kun nr. 1 kan 
gå videre i konkurrencen om eventu-
elle 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  
3 hovedklubber eller eventuelt af en specialklub i samar-
bejde med en hovedklub.:

• Dansk Racekatte Klub
• Jydsk Racekatte Klub
• Racekatten

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

Katteudstilling

Kommende udstillinger 2019 / 2020

Klub Dato Lokation Information

JYRAK 14.+15. september
Godsbanen, 
Skovgaardsgade 3, 
8000 Aarhus

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

RACEKATTEN 21.+22. september
Køgehallerne, 
Ved Stadion 2B, 
4600 Køge

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

DARAK 19.+20. oktober
Haslev Hallerne, 
Sofiedalsvej 42B, 
4690 Haslev

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.darak.dk

JYRAK 16.+17. november
EFI Hallerne, 
Sportsvej 21, 
6705 Esbjerg Ø

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

RACEKATTEN 30. november + 
1. december

Albertslund Stadion
Skallerne 14, 
2620 Albertslund

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

JYRAK 11. + 12. januar
Nørre Sundby Idræts  
Center, Lerumbakken 11,  
9400 Nørresundby

International udstilling, 1 certifikat pr. dag 
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

DARAK 7. + 8. marts
Ølstykkehallen 
Tranekærvej 1 
3650 Ølstykke

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.darak.dk


