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Felis Danicas specialklubber  
repræsenterer én eller flere racer, 
og er et godt sted at henvende sig 
for råd og vejledning om disse ra-
cer, og finde lister over tilgængeli-
ge killinger inden for racen.
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Så blev det november og vi har nu 
levet med restriktioner på grund af 
COVID-19 i snart 8 måneder, og det 
er lige nu ikke rigtig til at se en ende 
på det, men håbet er som bekendt 
lysegrønt. Og trods restriktioner, med 
først lempelser og derefter stramnin-
ger, er det lykkedes at gennemføre 
en enkelt udstilling og undervisning 
på Opdrætteruddannelsen.  
Der er ingen tvivl om, at klubber-
ne ville ønske at det var muligt at 
gennemføre alle de længe planlagte 
udstillinger, medlemsmøder, sociale 
aktiviteter mv., og alle kæmper bravt 
til sidste øjeblik for at få alt det nøje 
planlagte til at gå op i en højere en-
hed med anbefalinger, begrænsnin-
ger og skiftende antal, der tillades at 
samles, og ærgrelsen er stor når der 
må aflyses.

FIFe har besluttet en række tiltag, 
der gør det muligt at fortsætte udstil-

linger mv. i det omfang det er muligt 
på grund af lokale restriktioner. Det 
er dejligt med en tiltrængt hånds-
rækning i form af midlertidige rege-
lændringer, så udstillere og arrangø-
rer ikke bliver blokeret af vores egne 
regler i denne tid, som må siges at 
være udfordrende nok i sig selv.
Én ting, der i det mindste ikke har 
stået helt stille, er den netop afslutte-
de retssag mod en tidligere opdræt-
ter i Felis Danica, der på et tidspunkt 
’havde glemt’ hvordan vores regler 
lød og derfor havde solgt killinger 
uden stamtavler og uden de kræ-
vede vacciner mv. Under retssagen 
blev der benyttet adskillige vidner fra 
Felis Danica og klubberne, så der 
blev naturligvis fokuseret meget på, 
at racekatte skal have en stamtavle 
for at kunne bevise deres afstam-
ning, og at det selvfølgelig ikke er 
tilladt at snyde købere ved at sælge 

af Camilla Scharff                 
Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet / Min Ven Katten

’racekatte’ uden at en stamtavle fra 
et anerkendt forbund følger med.  

Det er en stadfæstelse af tidligere 
afgørelser i Forbrugerklagenævnet, 
og selvfølgelig af den generelle hold-
ning blandt racekatte-opdrættere i 
hele FIFe og alle de øvrige organisa-
tioner, som lægger deres hjerteblod, 
deres sparepenge og ikke mindst 
mange timer i deres katteopdræt, for 
måske at blive overhalet indenom af 
andre, som ikke gider at bruge pen-
ge eller tid på gøre tingene korrekt, 
så det er en afgørelse vi sætter stor 
pris på.

I skrivende stund er der stemme-
optælling i forbindelse med valget i 
USA – et valg, der er så langt ude og 
uværdigt som noget valg kan være. 
Det er vi heldigvis forskånet for i Fe-
lis Danica, for selvom der skal væl-
ges formand næste år, så bliver det 
et fredeligt valg uden at Felis Danica 
skal bruge penge på at arrangere 
urafstemning mv. Jeg har meddelt 
FU, at jeg ikke genopstiller, men 
heldigvis har Bette Lind indvilget i at 
genopstille efter sin lille pause. Jeg 
glæder mig over, at jeg kan sige tak 
for lån af taburetten til Bette til febru-
ar, når vi afholder Plenarforsamling.
Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul 
og nytår – selvom det er helt mærke-
ligt her i starten af november må-
ned – vi ses forhåbentlig til næste 
år, hvor verden også gerne snart må 
vende tilbage til noget, der engang 
kunne betragtes som værende nor-
malen.

Mange hilsner
Camilla

Rabatmulighed på udvalgte kurser fra iCatCare

Felis Danica har fået tilbudt mulighed for alle medlemmer af hovedklubberne kan 
få rabat på 20% på 2 online kurser udbudt af iCatCare i England. Kurserne er på 
engelsk. Det drejer sig om følgende kurser:

 � Getting to know your cat: An introduction to Feline Behaviour
 � Cat Care for Life: An introduction to Feline Health

Kurserne er på engelsk og tages over en periode på 6 måneder pr kursus og ko-
ster normalt 99£ + moms pr stk. På denne pris gives 20% rabat
Kurserne kan desuden købes som en samlet pakke til en pris på 150£ + moms – 
på denne pris gives ikke yderligere rabat. Tilbuddet gælder til og med 31-12-20.

Det vil desuden være muligt at tilbyde en rabat til killingekøbere – denne kode fin-
des ligeledes på egen klubs hjemmeside og også her gælder tilbuddet til og med 
31-12-20.

Rabatkode til ovenstående findes på egen klubs hjemmeside. 
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Racepræsentation: 

Ragdoll
Af Mette Djaba for  
 Ragdollklubben Danmark 

Ragdollkatten er stor, godmodig, me-
get tillidsfuld og social kat. Ragdoll 
betyder kludedukke på engelsk. Ra-
cen har fået dette navn, fordi katten, 
når man samler den op, slapper fuld-
stændigt af i musklerne og hænger 
i armene som en kludedukke. Hvis 
du har hørt, at katte ikke er sociale 
og helst går deres egne veje, så er 
det ikke en Ragdoll, du har hørt om. 
Ragdolls er yderst selskabelige og 
elsker at være sammen med deres 
mennesker. De kommer løbende 
ud til døren, når du kommer hjem 
og følger dig overalt. Ragdolls trives 
godt sammen med andre husdyr og 
egner sig på grund af deres tålmodi-
ge og selskabelige sind godt til at bo 
i en børnefamilie, men de kan også 
trives som enekatte, hvis de bare 
får opmærksomhed nok. Ragdolls 
egner sig ikke som friløbende ude-
katte. De trives godt som indekatte 
med adgang til at komme ud under 

beskyttede forhold f.eks. i sele eller i 
volière eller indhegnet have. 

Udseende
Ragdollkatten er en masket kat. 
Ifølge racestandarden er en ragdoll 
en stor og solidt bygget kat. Ragdoll 
hankatte vejer som hovedregel mel-
lem 5 og 8 kg. når de er fuldt udvok-
sede. Hunkatten vejer lidt mindre - 
som regel fra 4 til 7 kg. Fertile katte 
vejer noget mindre end neutralisere-
de katte. Ragdoll katten er en lang-
somt voksende race og er først fuldt 
udvokset efter ca. 3 år. 
Ifølge ragdollstandarden skal hove-
det være mellemstort. Formen er 
en bred afrundet kileform. Panden 
er let rundet og glider over i et fladt 
stykke mellem ørerne. Ørerne skal 
være mellemstore, brede ved basen 
og rundede i toppen. De skal sidde 
langt fra hinanden og være fremad-
tiltede.  

Ragdollkatten  
– den godmodige slaskedukke

Rød bicolour ragdoll i én af ragdollkat-
tens yndlingspositioner liggende på ryg-
gen med maven klar til nus.
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Profilen er et at racens tydelige ka-
rakteristika. Næsen er lige og viser 
en let kurve på den øverste 1/3 del. 
Kindernes er veludviklede og glider 
over i en rundet og veludviklet mel-
lemlang snude. Hagen skal ligeledes 
være veludviklet.
Ragdollkattens øjne skal være sto-
re og ovale. Den yderste øjenkrog 
skal være i højde med den yderste 
kant på øret.  Øjnene er altid blå – jo 
mere intens farven er jo bedre. 
Nakken skal være kort og stærk, og 
katten skal have en lang krop med 
bagben, der er lidt højere end forbe-
nene.
Halen skal være busket og så lang, 
at den når katten til skulderen. 

Ragdollkattens mønstre
Ragdollen findes i 3 hovedmønstre: 
colourpoint, mitted og bicolour. 
Man kan kende en colourpoint rag-
doll på den fuldfarvede maske i an-
sigtet og de farvede ben og poter. 
Den mittede ragdoll har farvede ører, 
hale og maske. Det er dog et særligt 
kendetegn ved den mittede ragdoll, 
at hagen skal være hvid, hvor en co-
lourpoint ragdoll har farvet hage. Der 
skal gå en hvid stribe fra hagen, hele 
vejen ned over maven til halen. Den 
mittede ragdoll har farvede forben 
med hvide handsker. Det optimale 
er, at handsken går op til bukket mel-
lem pote og ben, og alle trædepu-
der er lyseråde. Man foretrækker, at 
sokkerne er symmetriske. Bagbene-
ne er farvede ned til knæet, men den 
nederste del af benene og poterne 
er hvide. 

En bicolour ragdoll har farve på 
ører, hale og en "vaskebjørnsagtig" 
maske i ansigtet, som opstår, fordi 
katten har en et omvendt hvidt V i 
ansigtet. Det omvendte V kan have 
forskellige bredder, hvilket giver 
kattene meget forskellige udtryk. 
Man foretrækker, at det omvendte V 
placerer sig et sted mellem kattens 
inderste og yderste øjenkrog. Mange 
foretrækker, at det omvendte V er 
symmetrisk, men det er ikke et krav. 
Alle fire ben skal være hvide.
Derudover findes alle tre mønstre i 
en tabby-variant dvs. med striber.

Ragdollens farver
Alle ragdollkillinger fødes helt hvide. 
Farven udvikler sig over tid. For alle 

tre mønstre gælder det, at ben ører, 
maske og hale skal være mørkere 
end farven på kattens ryg. Ragdoll 
katten har først sin endelige farve, 
når den er omkring 3 år. Billederne 
herunder viser farveudviklingen på 
en seal mitted ragdoll.

Ragdollen findes i følgende god-
kendte farver: 

Kode Farve Beskrivelse
n Seal Brun

a Blå Grå

b Chokolade Lys rødbrun

c Lilla Lys grå med lilla/
rosa skær

d Rød Rød

e Creme lys fersken/ 
flødefarvet

f Tortie Punktblanding med 
seal, creme/rødt

g Blåtortie Punktblanding med 
blå, creme/rødt

h Chokolade-
tortie

Punktblanding med 
lys brun, creme/rødt

j Lilla tortie Punktblanding med 
lilla, creme/rødt

Pels og pelspleje
Ragdoll katten er en semi-langhåret 
kat. Den korrekte ragdollpels har kun 
ringe underuld og føles som kølig 
silke ved berøring. Mange sammen-
ligner pelsen med kaninpels. På de 
langt de fleste ragdolls er pelsple-
jen overskuelig og ordnes let ved 
gennemredning med f.eks. en stor 
metalkam. Nogle katte skal dog 

især i vinterperioden og fældeperio-
der have hjælp til at holde sig fri for 
knuder. En ugentlig gennemredning 
er nok i det fleste tilfælde. De fleste 
ragdollkatte sætter pris på at blive 
friseret.

Ragdollkattens temperament
Ragdollen er en meget tillidsfuld, 
godmodig og rolig kat – man kan li-
gefrem forledes til at bruge ordet do-
ven om den. De bliver mere og mere 
rolige med alderen, så selv en ret ak-
tiv killing, vil som oftest blive en rigtig 
sofaløve. Det er rigtige hygge og 
kælekatte, som nyder at være i din 
nærhed. Ikke alle ragdolls er skøde-
katte, men du vil altid have selskab 
i sofaen. De fleste ragdolls elsker at 
lege. Som killinger vil Ragdollkatten 
underholde dig i timevis med lege 
som at jagte deres egen hale, jage 
fluer, vasketøj og udforske verden 
omkring dem. Mange af dem elsker 
at løbe efter bolde og bringe dem til-
bage til dig. Efter en omgang leg, så 
elsker de at blive nusset - gerne på 
maven, og de fleste ragdoll kate vil 
nyde at blive holdt som en baby - lig-
gende på ryggen med deres bagben 
fladet ud og forpoterne om din arm. 
Ragdolls kan både trives som alene-
katte og sammen med andre katte 
og/eller husdyr. Er katten alenekat, 
vil den dog have et større behov for 
menneskeligt selskab end, hvis den 
har andre husdyr som selskab. 

Racens oprindelse
Der går mange historier om ragdol-
lens oprindelse, og det er ikke helt 

PR Maine Malawi’s Blue Lagoon  
– blå bicolour ragdoll (Rag a 03)
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Daddy Warbucks, og af denne par-
ring blev Fugianna født. Ann Bak-
er parrede herefter Josephine med 
Pennels huskat Blackie og fik Buck-
wheat. Josephine, Daddy Warbucks, 
Fugianna og Buckwheat var ikke 
Ragdolls på det tidspunkt, men de 
dannede grundlaget for den nye rag-
doll race. Der høres ikke mere om 
Josephine herefter, men hendes ef-
terkommere spillede den afgørende 
rolle i udviklingen af Ragdoll-racen. 

Fordi killingerne var afslappede i 
hendes arme, mindede de Ann Bak-
er om de meget populære amerikan-
ske kludedukker Raggedy Ann og 
Raggedy Andy. Derfor navngav hun 
den nye race Ragdoll. Hun valgte 
navnet Raggedy Ann til sit katteri. I 
1966 blev de første ragdolls registre-
ret. Fra 1964 til 1969 solgte Ann Ba-
ker ikke Ragdolls. Hun beholdt dem 
alle i sit eget opdræt. 

Ann Baker var særdeles restriktiv 
med hensyn til avl, når hun solgte 
sine killinger til andre opdrættere, 
og hun forbød sine købere at parre 
deres katte, medmindre de havde en 
licens, som gjorde, at hendes avls-
planer blev fulgt. Uenighederne vok-
sede mellem Ann Baker og de øvrige 
opdrættere. Ann Baker mente, at 
kun hun skulle kunne beslutte, hvad 
fremtiden for ragdoll racen skulle 
være, fordi hun udviklede racen. Det 
kom til flere hårde retssager.

Det kom til det punkt, hvor man-
ge opdrættere havde fået nok. De 
forenede sig for at få Ragdollracen 
anerkendt i alle forbund og i de 3 
mønstre og startede avl på mere 
lempelige vilkår. 

Øverst: Ann Baker med Fugianna  
– den første bicolour ragdoll

Midt: Ragdollracens stammoder Jo-
sephine med killinger

Nederst: Denny og Laura Dayton med 
nogle af de tidlige ragdolls

let at vide, hvilken der er den helt 
rigtige. Ragdollens historie starter 
først i 60’erne i Californien, så det 
drejer sig om en ung race. Racen 
blev grundlagt af Ann Baker. Hun 
var oprindeligt opdrætter af baline-
sere og persere, men fra omkring 
1963 arbejder hun på at udvikle en 
ny katterace. For at udvikle den nye 
race, lånte hun af sine naboer Fami-
lien Pennels, en hankat Beauty, der 
lignede en Hellig Birma, som blev 
parret med hendes hvide angorakat 
Josephine. Ud af denne parring kom 
en killing, som blev navngivet Daddy 
Warbucks, født i 1964. Han er op-
ført som seal mitted ragdoll (RAG n 
04). Ann Baker bekræftede senere, 
at Daddy Warbucks far Beauty var 
af ukendt oprindelse og ikke stam-
bogført. Det gør det vanskeligt at gå 
videre ind i racens historie inden den 
tid. Josephine blev senere parret af 

Cedric Oravia Dolls*SK (Rag a 03)



7

DK Makesi’s Kejser Galba   
- blå mitted tabby (Rag a 04 21)

Udvikling fra killing til kat :
1 dag, 2 uger, 12 uger, 16 måneder:   DK Rags of Silk Satin Spell

DK Fjordbækkens Smoothie-kuld

DK Fjordbækken’s Madam Geneva  
Rouge RAG n 04
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Denny Dayton, som sammen med 
sin kone Laura havde opdrættet 
Blossom-Time, var én af foregangs-
mændene. Fra ham er racen blevet 
spredt i hele verden. I 1981 kom de 
2 første Ragdolls til England, og si-
den da er de blevet udbredt i hele 
verden. De første ragdolls kom til 
Danmark i 1995
 
FIFE godkendte de første bicolour 
ragdolls i 1992, dernæst colourpoint 
i 1997 og den mittede variant i 1999. 
Ragdoll fandtes da i blå, seal, lilla 
samt chokolade. I 2005 blev de sid-
ste farver godkendt: rød, creme, tab-
by, tortie og torbie (skildpaddetabby).

I perioden 1999-2001 var der ca. 6 
opdrættere i Danmark.

I 2001-2002 arbejdede man på at 
oprette en Specialklub for ragdolls, 
men desværre kunne opdrætterne 
I bestyrelsen ikke arbejde sammen, 

Vi har i de senere år set en gene-
tisk arvelig lidelse hos ragdoll, der 
giver dværgvækst. Killingerne dør i 
en tidlig alder, så det er primært et 
sundhedsproblem, der berører op-
drættere. Der er indsamlet penge til 
forskning og udvikling af en gen-test 
i et samarbejde mellem specialklub-
berne i norden og private opdrætte-
re. Forskningen finder sted hos SLU 
i Sverige, og det sidste nye herfra 
er, at opdrætterne kan forvente en 
DNA-test i løbet af efteråret 2020, 
hvorefter anbefalingen vil være at 
avlsdyr testes. 

Kom til Ragdoll World Show 
Hvis du har fået lyst til at vide mere 
om ragdollkatten, så har du en unik 
mulighed for at se mere en 150 rag-
doll katte i alle farver og mønstre fra 
hele Europa, når Ragdollklubben 
Danmark sammen med JYRAK i 
marts 2021 afholder Ragdoll World 
Show i Kolding. 

Kun én gang før er det lykkedes at få 
et Ragdoll World Show op at stå. Det 
var i Boxtel i Holland i 2016. Show-
et var oprindeligt planlagt til den 14. 
marts 2020, og alle katte var klar, da 
showet på grund af Covid-19 måt-
te aflyses. Det er altså første gang 
overhovedet, at vi har et lignende 
show i Danmark, så vi håber me-
get, at det vil lykkes denne gang, så 
både de mange udenlandske del-
tagere og alle de besøgende får en 
fantastisk oplevelse.

og derfor den lukket ned, før den var 
kommet rigtigt i gang. 

Den 20.08.2011 blev den nuværen-
de specialklub Ragdollklubben Dan-
mark stiftet. Der er et godt samar-
bejde mellem opdrætterne i klubben, 
hvilket har haft stor betydning for 
racens udvikling og kvaliteten af rag-
dolls i Danmark over de seneste år.

Ragdollen er i dag en yderst popu-
lær racekat i Danmark. Med 363 
stamtavler på ragdolls trukket hos 
Felis, Danica er ragdolls den race i 
kategori 1, hvor der er trukket flest 
stamtavler i 2019

Der er i 2020 ca. 28 opdrættere i 
Danmark (medlemmer af Ragdoll-
klubben Danmark). Der er tale om 
små, stueopdræt, der har nogle få 
kuld om året. Derfor er der stor rift 
om ragdoll killingerne.

Sundhed
Ragdollen er sædvanligvis en sund 
race, der med lidt held lever til en 
høj alder.  En levetid på 12- 14 år 
er ikke unormalt., Hunkattene har 
som oftest lette fødsler og et vel-
udviklet moderinstinkt. Kuldene er 
som regel på 4- 5 killinger. Genpul-
jen er på grund af racens ophav ikke 
særligt stor og derfor ser ansvarlige 
opdrættere sig grundigt for, når der 
skal vælges avlsmateriale og sikrer, 
at der ikke parres alt for tæt. Det 
anbefales sædvanligvis opdrætter-
ne at DNA teste for HCM og PKD og 
checke blodtype. Nogle opdrættere 
vælger derudover at scanne hjerte 
og nyrer. 

DK Danekræs Margrete Fredkulla  
– seal mitted ragdoll (Rag n 04)

Seierø’s Secret in blue, JW på show 
med sin opdrætter, Dorthe Seierø

IC DK Rags of Silk Leizu Liquorice  
– seal colourpoint ragdoll (Rag n)



9

Jeg har som ny opdrætter, med ind-
til videre 3 kuld under bæltet, tænkt 
meget på, hvornår mine killinger er 
gamle nok til at flytte hjemmefra. I 
kender sikkert alle til den utålmodi-
ge killingekøber, som bare ikke tidligt 
nok kan få killingen hjem. Sidder du 
og mangler argumenter for, hvorfor 
dine killinger skal være ældre end 
det loven kræver, kan denne artikel 
måske give dig nogle argumenter.
Loven er jo meget simpel, killinger 
skal være mindst 12 uger før de må 
tages fra deres mor. Men er 12 uger 
nu også den alder hvor de reelt er 
klar til at flytte?
Jeg er Felis Danica Diplomopdræt-
ter fra 2014 og blev færdig med 
Pawpeds G3 i 2020 og selv med de 
mange teoretiske input og erfaringen 
fra mine egne og andres kuld, er jeg 
stadig lidt i syv sind. Jeg er kommet 
frem til, at det simpelthen er indivi-
duelt fra killing til killing, men også 
at killinger fra mig aldrig kommer 
hjemmefra før de er mindst 14 uger 
gamle.

Hvorfor så lige 14 uger? 
At det er 14 uger er primær grundet 
resultaterne fundet i en stor viden-
skabelig undersøgelse fra Finland. 
Undersøgelsen er med 5726 katte 
fordelt på 40 racer og blev offent-
liggjort i 2017 og har titlen ” Early 
weaning increases aggression and 
stereotypic behaviour in cats” [Tidlig 
fravænning øger aggressiv og ste-
reotypisk adfærd hos katte]. En un-
dersøgelse med så mange katte fra 
så mange forskellige racer, vurderer 
jeg til at være et godt bud på virke-
ligheden.
Jeg, som de fleste andre opdrætte-
re, laver flest kælekatte og for mig 
er et dejligt temperament, næstefter 
sundhed, det vigtigste. Hvis jeg ved 
at holde dem hjemme hos mor og 
søskende nogle få uger ekstra, kan 
være med til at mindske risikoen for 
aggressiv og stereotypisk adfærd, 
er det for mig de ekstra uger værd. 
Om det er værd for dig og dit opdræt 
handler denne artikel ikke om, jeg 
præsenterer blot mine tanker og be-
grundelser for, hvorfor jeg ønsker at 

Hvornår er killingen gammel nok til 
at flytte hjemmefra?

af Birgit Holme

beholde dem hjemme til mindst 14 
uger. I realiteten bliver de hjemme til 
15-16 uger, men spørger en killinge-
køber er svaret ”mindst 14 uger og 
afhængig af killingen op til 16 uger”.
Jeg har tidligere haft huskatte og 
hittekatte og er derfor virkelig op-
mærksom på, hvor meget en god 
socialisering betyder for at få søde 
familiekatte.
Som skrevet i undersøgelsen ”Re-
sultaterne viser, at fravænning inden 
8 ugers alderen øger risikoen for 
aggression, men ikke for at killingen 
bliver bange. Desuden har katte, der 
er fravænnet efter 14 uger, en lavere 
sandsynlighed for aggression over 
for fremmede end tidligt fravænne-
de katte og en lavere sandsynlighed 
for stereotyp adfærd (overdreven 
pelspleje) end katte, der er fravæn-
net efter 12 uger”. Med andre ord 
killinger der bliver hjemme hos mor 
og søskende til de er mindst 14 uger, 
har vist sig at få færre adfærdspro-
blemer som voksne. Men igen dette 
er jo ikke en facitliste og der er kil-
linger som sikkert sagtens kan flytte 
hjemmefra som 12 ugers, men er du 
i tvivl, som jeg har været, så har du i 
denne undersøgelse videnskabeligt 
belæg for at holde dem hjemme til 
de er mindst 14 uger.

”Bekendtgørelse om  
overdragelse af kattekillinger”

I medfør af § 11, stk. 1, og § 28, stk. 5, 
i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1343 af 4. december 2007, som 
ændret ved lov nr. 499 og 500 af 12. 
juni 2009, fastsættes følgende:

§ 1. Med bøde straffes den, der sælger 
eller på anden måde overdrager eller 
køber eller på anden måde erhverver 
kattekillinger, hvis levering af kattekillin-
gerne sker, inden de er 12 uger gamle. 
På samme måde straffes den, der fra 
udlandet indfører kattekillinger, der er 
under 12 uger gamle.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder ikke an-
vendelse, når der er tale om en samlet 
overdragelse, erhvervelse eller ind-
førsel af moderdyr og killinger, eller 
når moderløse killinger indleveres til 
dyreinternater eller overdrages til en 
ammekat.

§ 2. Justitsministeriet kan meddele 
dispensation fra denne bekendtgø-
relse, hvis hensynet til moderdyrets 
og killingernes velfærd taler for det. 
Dispensationen kan gøres betinget af 
nærmere angivne vilkår.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 
15. november 2009.

Artiklens fulde ordlyd kan findes her: ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5583233/ 
Den er kun udgivet på engelsk, så vidt 
jeg har kunnet finde. Det er ikke meget 
kompliceret engelsk, så prøv!
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Kære medlemmer

Jeg har glædet mig meget til, at kun-
ne skrive denne leder og ikke mindst 
sætte et stort punktum ved 2020. Året 
der desværre ikke bliver tænkt tilbage 
på med en overflod af udstillingsmin-
der. Kun en enkelt udstilling i Dragør i 
marts nåede DARAK at holde, inden 
covid-19 for alvor fik tag i Danmark 
og satte en midlertidig stopper for de 
fleste fornøjelser.

Situationen har betydet, at vi også 
netop har måtte aflyse vores udstil-
ling i Strøby og udsætte vores med-
lemsmøder for en stund. Vi havde 
glædet os rigtig meget til at sætte en 
fantastisk udstilling op for jer og se jer 
alle igen, men ligenu er vi bare nødt 
til, at passe på hinanden og stå sam-
men, hver for sig. Vi håber meget, 
at 2021 bliver året hvor vi igen kan 
samles til både udstillinger og med-
lemsmøder og ikke mindst til vores 
genaralforsamling.

I forbindelse med implementeringen 
af det nye stambogssystem har vores 
trofaste stambogssekretær Dortema-
rie Kaplers valgt, at det for hende var 
tid til, at trække sig tilbage og bruge 
sin fritid på andre ting. DARAK vil 

Priser 2020
Hovedmedlem   325 Kr
Husstand   350 Kr
Pensionist   150 Kr
Pensionisthusstand  200 Kr
Killingekøbermedlemskab   50 Kr 

Meld dig ind på www.darak.dk

gerne sige stor tak til Dortemarie for 
de mange timers arbejde hun har lagt 
i DARAK. Vi vil også gerne sige vel-
kommen til Pernille Boholdt som har 
overtaget arbejdet som stambogs-
sektretær.

Da vi kun har afholdt en enkelt ud-
stilling i år og de andre danske klub-
ber også har været hårdt ramt af co-
vid-19, så har vi i år taget samme 
beslutning som Felis Danica vedrø-
rende Topkatte 2020. Det betyder, at 
der ikke bliver afholdt DARAK Top-
katte for 2020.

Som det ser ud ligenu, så håber vi 
meget på, at få lov til at afholde DA-
RAK’s 90 års fødselsdag i marts 
2021. I vil selvfølgelig løbende blive 
opdateret om dette både i vores Fa-
cebook gruppe, via nyhedsbrev samt 
på vores hjemmeside.

Vi regner også stærkt med, at afholde 
generalforsamling som vi plejer. Jeg 
vil gerne endnu engang opfordre alle 
som har lyst og tid til bestyrelsesar-
bejde om at kontakte mig. Vi har brug 
for flere frivillige kræfter, både i be-
styrelsen men også til at hjælpe før, 
under og efter vores udstillinger. At 
være en del af bestyrelsen er din mu-
lighed for, at være en del af beslutnin-
gerne og ikke mindst at være en del 
af løsningerne i vores klub.

Vi har afholdt et par konkurrencer i 
vores Facebook gruppe og dette har 
været en stor success. Vi fortsætter 
med at lave konkurrencer, så længe 
vi har præmier til det. Sidder du eller 
dit firma med præmier som du er villig 
til at donere samt at sende til en mod-
tager, så kontakt os gerne.

Jeg kan også glæde Jer med nyhe-
den om, at vores sponsor samarbej-

de med Agria, Agrosam og Maxi Zoo 
fortsætter i 2021. Det er vi rigtig glade 
for og vi håber meget, at vores øvrige 
sponsorer også har lyst til et fortsat 
samarbejde.

Sidder du med idéer til medlemsmø-
der eller andre klubaktiviteter, så tøv 
ikke med at kontakte os. 

Vi går en tid i møde med masser af 
indendørs hygge. Det betyder for 
de fleste stearinlys på bordene, ga-
ver med smukt gavebånd og dejlige 
julestjerner og hyacinter på bordet. 
Husk at være varsomme og pas på 
jeres katte så de kommer sikkert 
igennem december måned.

Til slut vil jeg vil jeg gerne sige tak 
til vores medlemmer, bestyrelsen og 
samarbejdspartnere for endnu et år 
og ønske jer alle en glædelig jul og 
jeg håber, at det nye år bliver helt fan-
tastisk for Jer alle.

Mette Usbeck
Formand for Darak

HUSK VORES RABATORDNING
Indmelder en opdrætter 5 nye killingekøbere, får 
opdrætteren 1 års gratis medlemskab i DARAK. 
Indmelder opdrætteren 10 killinge-købere, får 

opdrætteren udover 1 års medlemskab af DARAK 
også et udstillingsbevis til en DARAK udstilling.

Det koster kun 50 kr at indmelde en ny killingekøber i 
DARAK, så vi håber, at rigtig mange benytter sig af 
muligheden og indmelder deres killingekøbere og 

inviterer dem med på en udstilling eller to.
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DARAK’s bestyrelse

Formand  
Mette Usbeck  
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
Email: mette.usbeck@darak.dk

Næstformand  
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +45 26 46 22 82
Email: beata.frohlich@darak.dk 
 
Udstillingssekretær, ind- og ud-
land samt Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
Email: helle.sivkjaer@darak.dk

Sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf. +45 22 98 00 33
Email: annette.soendergaard@
darak.dk

Præmiesekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
Email: tanja.petersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Tina Birkendorf
Rugvangen 26
4060 Kirke Såby
Tlf. +45 26 29 62 65
Email: tina.birkendorf@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. +45 51 80 03 66
Email: richard.f.remvold@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Sandra Heilskov Skonning
Viadukten 5
4894 Øster Ulslev 
Tlf. +45 30 49 47 45
Email: sandra.heilskov.skonning@
darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Corfitzen
Møllemarksvej 69
4681 Herfølge 
Tlf. +45 41 26 36 10
Email: marianne.corfitzen@darak.dk 

Suppleant
Julie Nielsen
Hvidovre Alle 37
2650 Hvidovre
Tlf. +45 25 12 46 73
Email:julie.nielsen@darak.dk

Suppleant og 
Stambogssekretær
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk

Uden for bestyrelsen

Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
Email: aase.nilsson@darak.dk

Chefsteward  
Annette Preuss
Kohavevej 17
4700 Næstved
Email: chefsteward@darak.dk

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

DARAK ønsker alle en glædelig jul 
samt et fantastisk nytår!

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne søndag den 21. februar 2021 kl. 13.00 hos Kuehne 
& Nagel A/S, Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup (Indgang bag bygningen, ved personaleindgang)

Forslag vedr. DARAKs og Felis Danicas love skal være formand Mette Usbeck i hænde senest 15. december 
2020 enten via mail: mette.usbeck@darak.dk eller pr. post: Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke. 

De øvrige forslag skal være modtaget af formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk at du, for at have stemmeret på generalforsamlingen, skal have været medlem af DARAK i mindst tre 
måneder samt have betalt dit kontingent.

Indkaldelse samt dagsorden bliver sendt til medlemmerne. Forslag kan ses senere på hjemmesiden under 
medlemslogin.

- Vel mødt -
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Kære medlemmer. 
Så når vi endelig afslutningen 
på et rigtigt uår. Vi har snart 
haft flere aflysninger end 
arrangementer, og vi har 
netop måttet aflyse vores 
november udstilling på grund 
af en ny paragraf, der er 
tilføjet de regler, vi ellers har 
kunnet anvende i forbindelse 
med udstilling. Den nye 
paragraf aflyser simpelthen 
alle messer (og dermed 
katteudstillinger) i Danmark i 
hvert fald frem til januar. Vi 
har kæmpet det bedste vi 
kan, og vi må nøjes med at 
konstatere at det var vel nok 
dejligt at se jer i Skive i 
september! Og vi glæder os 
rigtigt meget til at vi 
forhåbentlig kan mødes igen i 
det nye år. I skrivende stund 
vides det ikke, om januar 
udstillingen også bliver berørt, 
men det må tiden vise. 
Der er planlagt steward 

seminar i februar, som vi 
håber kan lykkes. Der 
kommer mere orientering 
senere, når vi får lidt mere 
føling med situationen. 
Generalforsamling kan vi 
heldigvis også holde uden 
problemer, i hvert fald som 
det ser ud lige nu. 
Og så ellers ikke så meget 
mere snak denne gang. Vi 
glæder os til næste år, hvor vi 
bl.a. kan sige velkommen 
tilbage til Bette Lind som FD 
formand. Pas godt på 
hinanden og jeres katte til vi 
ses igen.  
JYRAK ønsker alle 
medlemmer og venner af 
foreningen god jul og ikke 
mindst GODT NYTÅR. 
 
På bestyrelsens vegne 
 

Susanne 
 

 
INDKALDELSE TIL 

GENERALFORSAMLING 
 
Der afholdes ordinær 
generalforsamling ifølge 
vedtægterne søndag den 21. 
februar 2021 kl. 11,00 i 
Givskud Hallen, Løveparkvej 
24, 7323 Give. 
 
Dagsordenen offentliggøres 
på JYRAKs hjemmeside ca. 
14 dage forinden. 
 
Forslag der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde 
senest 15. december 2020. 
 
Vær opmærksom på at jvf. 
Vedtægterne skal 
kontingentet være betalt 14 
dage før generalforsamlingen 
for at man har stemmeret.  

 

 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

20. februar: 2021 Steward seminar 
21. februar 2021: Ordinær generalforsamling 

Resten af året:  Masser af gode ideer, vi håber på  
mulighed for at føre nogle af dem ud i livet :) 

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 
 

Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 

Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Stakrogevej 19 
7330 Brande 
28 72 05 58 

simone@jyrak.dk  
 

Halplanlægning, kasserer 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby 
8500 Grenå  
 

IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
5700 Svendborg 
20 64 89 81   
oleamstrup@jyrak.dk 
 

Sekretariatshjælper,  
udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Vedbæksalle 109  
8700 Horsens  
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 

Burmand 
Rene Nielsen 
Virringvej 28, Moeskær 
8960 Randers SØ  
24 82 59 51 
rene@jyrak.dk 

Standansvarlig,  
chef steward 
Flemming Vorbeck 
Svalevej 34 
6600 Vejen22 91 21 20  
flemming@jyrak.dk 
 

Suppleant, entrekasse,  
junior handling 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk 
40 50 05 90 
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Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå 
kasserer@jyrak.dk  - 4099 9584   
Alle betalinger til JYRAK kan foretages 
på hjemmesiden med Mobilepay eller 
plastickort. 
  
Anvender du homebanking:  
5343 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for alle service
-ydelser: Udstillinger, stamtavler osv.  
 
 
Stambogssekretær  
Kategori 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Linde Alle 9, 6040 Egtved  
stambog1-2@jyrak.dk  -  Tlf 4099 9579   
 

Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
stambog3-4@jyrak.dk  -  4099 9578 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270,  
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@jyrak.dk  -  5180 5696  
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 2066 0119  
 
Hanne Lindvig, Andersen,  
5620 Glams-bjerg, 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;   
 
Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07  
ingenord@live.dk  
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Ny kredsleder på vej 
formand@jyrak.dk indtil videre 
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

 

Glimt fra skive udstillingen, september 2020 
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Kære læsere
Et skidt frem og to tilbage, det er 

sådan verdenssituationen med Co-
vid 19 ser ud lige nu. 

Det genspejler sig også i vores 
lille katteverden. Vi var total klar til 
at afholde vores udstilling i Hårlev 
hallen. Alt var køreklart til den helt 
store weekend, vi længe havde ven-
tet på, og så gik statsministeren på 
TV og mindskede forsamlingstal-
let. Vi prøvede at bukke alle ender 
sammen, for at få vores udstilling til 
at lykkedes; men vi kunne på ingen 
måde komme ned på de kun 50 til-
ladte personer. Derfor måtte vi aflyse 
vores Hårlev udstilling. Meget heldigt 
kunne vi aflyse uden de store om-
kostninger, kun et par enkelte dom-
merrejser kunne ikke refunderes. 
Så det var rimeligt billigt sluppet. Et 
skridt frem og to tilbage!

Da vi også skulle have fejret sid-
ste års topkatte på den aflyste Hår-
lev-udstilling, blev det besluttet at de 
alligevel skulle fejres med manér. 
De heldige ejere af de smukke 
topkatte er inviteret til en 
bid brød og deres længe 
ventet præmie for årets 
topkat 2019 bliver 
overrakt – Men i skri-
vende stund toner 

Formand: 
Pia Børgesen
Tlf.: 24 94 93 20  
formand@racekatten.dk
Kasserer: 
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50  
(hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk

Mette Frederiksen frem på TV og ta-
ler om at minimere forsamlingsantal-
let igen! Vi tager en dag ad gangen, 
og må finde på en ny løsning, hvis 
det bliver nødvendigt! Et skridt frem 
og to tilbage….

Vi har fundet et super fint kon-
cept for afholdelse af udstillinger, 
så vi kan holde tallet nede på de 50 
personer, som er med dommere og 
stewards samt de øvrige arbejdende 
folk. Så der er ikke plads til man-
ge udstillere på en gang. Den gode 
løsning kan der læses mere om på 
vores hjemmeside. Vi skulle me-
get gerne åbne for tilmelding den 8. 
november til denne udstilling i Lille 
Skensved den 5.-6. december. Men 
efter denne aftens besøg af Mette 
Frederiksen på TV, så er forsam-
lingsantallet er de kommende uger 
sat til 10 personer. Et skridt frem og 
to tilbage…. Vi har dog ikke helt tabt 
modet endnu, og håber på, at vi får 
en udstilling i december!

Racekatten afholder også julefro-
kost med julebanko, da vi ikke kan 
løbe rundt og stjæle pakker, som vi 
plejer. Vi skal sidde ned og forholde 
og lidt i ro, for at kunne mødes under 
trygge og sikre omstændigheder. Vi 
krydser fingre for at smittetallet er 
kommet ned, så dette bliver en mu-
lighed. 

Felis Danicas formand, Camilla 
Scharff har valgt ikke at genopstille 
til posten. Camilla skal have tak for 
tiden som FDs formand, vi håber at 
hun ikke forsvinder helt ud af dansk 
kattesport, men igen får lyst til at 
komme tilbage og arbejde med os 
andre i Racekatten. 

Vi kan samtidig glæde os over, 
at Bette Lind, vores tidligere FD-for-
mand og vores nuværende stam-

Vigtige kontakter Mød resten af bestyrelsen på: www.racekatten.dk

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

bogsfører, har sagt ja til at stille op 
som formandskandidat. Racekatten 
bakker 100 % op om Bettes kandi-
datur.

Stor cadeau til de involverede, der 
havde mod på at tage kampen i en 
retssag mod en opdrætter, der ikke 
leverede stamtavler til alle de Maine 
Coon killinger hun solgte - opdrætte-
ren blev kendt skyldig! 

Jeg må indrømme, at jeg har væ-
ret lidt overrasket i den senere tid. 
Det er åbenbart blevet” in”, at lave 
falske profiler og søge oplysninger 
på andre opdrættere under falske 
præmisser, og dette gøres for at ska-
de andre. Dette er en hobby, 
hvor mange har en stor pas-
sion, og mange har det 
som en livsstil, og der 
bør være plads til alle, 
også selvom man ikke er 
enige. Vi er så få i Dansk kat-
tesport, så lad os samarbejde i 
stedet for at bekrige hinanden.

Vi i Racekatten vi gerne 
favne alle, så længe man vil dansk 
kattesport det godt. Vi er en klub, 
som ikke vil lade sig kue af Covid19. 
Vi bliver ved med at finde på og tæn-
ke ud af boksen, for vi må nok indse, 
at vi kommer til at leve med Covid 
19. Så lad os sno os sammen ind i 
det nye år. Hvor vi vil prøve at finde 
på flere nye tiltag trods Covid 19.

Vi ønsker jer og jeres kære en 
dejlig jul – måske en anderledes jul 
end den man er vant til – og på glæ-
deligt gensyn i 2021 – som forhå-
bentlig bliver et år vi kan mødes i - 
så et skridt frem og lad os alle hoppe 
et gigantisk hop ind i det nye år!

Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
stambog@racekatten.dk
Konsulenter:
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff - Tlf.: 25 11 91 62 
(hverdage kl. 19-21) 
helbred@racekatten.dk

Genetik
Jan Krag - Tlf. 26 88 23 84
genetik@racekatten.dk
Ammetjeneste Sjælland: 
Gurli Petersen
Tlf. 58 26 47 79



15

Vi ønsker alle rigtig glædelig jul, samt på glædeligt gensyn i 2021!
Det er også tiden til at forny medlemskab – så husk at betale kontingent i Racekatten.

Prisen for et medlemskab i Racekatten er 350 kr., hvis du er pensionist koster det kun 200 kr. 
Vi har her samlet en liste over nogle af de fordele, du får som medlem af Racekatten.

•Nogle af Danmarks hyggeligste udstillinger, som medlem af klubben koster første kat 275 kr. pr dag efterfølgende katte er billigere.
•Kuld er gratis for Racekattens medlemmer

•Alle nationale klasser er gratis for Racekattens medlemmer

•Fun-klasser for børn – bl.a. juniorhandling og (s)kattejagt - det er gratis for alle at deltage
•Dagens VIP, vi finder dagens Racekatten-medlem på udstillingen, som vi forkæler hele dagen med godter, kaffe/te mv.

•Racekatten afholder desuden infoshows i dyrehandlere og på biblioteker m.fl.

•Deltagelse på toplisten, uanset hvornår du melder dig ind i klubben (se regler på http://www.racekatten.dk/?id=10&tab=7)
•Køb af billigt kattegrus ved køb via hjemmesiden ved René Jacobsen v/ Applaws

•Som medlem af Racekatten får du 10 % i rabat hos Pelsbørn

•Som medlem af Racekatten får du 10% i rabat ved køb af grus hos Agrosam
•Billigere forsikring - spar 10% hos Agria som medlem af Racekatten

•20% rabat på test hos Langford Univerity

•10% på test hos Animal DNA
•10% ved køb hos erindringssmykke hos perle-lai.dk

•Medlemsmøder/potemøder/ virtuellemøder: Nogle møder er ikke potemøder –

men socialt samvær og hygge, det kan fx være julefrokost eller en tur i Zoo efter lukketid,
hvor du som medlem kommer med til en reduceret pris. Der kan læses mere om vores potemøder på hjemmesiden

•Du kan gratis oprette en opdrætterannonce på Racekatten hjemmeside

•Du kan gratis annoncere dine killinger på Racekattens hjemmeside og på Racekattens killingeliste på Facebook
•Alle stamtavler bliver leveret til vores medlemmer med DAO, da vi forventer hurtigere levering end PostNord

•Til alle stambogsførte killinger igennem Racekatten, følger tilbud om gratis medlemskab, samt et gratis udstillingsgebyr

Racekatten – en klub der arbejder for sine medlemmer og for at sprede budskabet om racekatte!

Den 29. oktober fik 2019-topkatte-
ne i Racekatten deres præmier - de 
præmier, vi forgæves havde planlagt 
med at overrække på først maj-ud-
stillingen (aflyst pga COVID), og 
dernæst september-udstillingen (af-
lyst pga COVID). Så bestyrelsen tog 
initiativ til et aftenarrangement, hvor 
Racekatten bød på et stykke mad og 
en vand, samtidig med at de mange 
præmier blev uddelt. 

Rigtigt mange af topkatte-ejerne 
havde valgt at møde op, og en del 

kom endda med de egentlige vinde-
re - nemlig kattene. Tak til jer!

Og stor tak til Racekattens spon-
sorer, der sørgede for båd mad, grus 
og diverse andre gode sager til vin-
derne, incl. en and til Mortens Aften.

Det blev en hyggelig aften, hvor 
der blev snakket på tværs af de med 
megen afstand opsatte borde: alle 
COVID regler blev nøje overholdt.

I kan se flere billeder fra aftenen 
på  
Racekattens Facebook side.

Jul i Racekatten

Præmiering af topkatte 2019
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Formandsvalg 2021

Har du hørt om
Agria Breeders Club?

Vil du meldes ind? Tag et kig på agriabreedersclub.dk
Agria er specialister i dyreforsikringer.  Vi har forsikret katte siden 1974.

Nordens største opdrætterklub med over 15.000 medlemmer
Det er gratis at være medlem - du behøver ikke være kunde hos Agria

Fordele for dig:

Killlingepakker til dine killinger
Invitationer til gratis foredrag
Point for killinger, der tegner forsikring hos Agria
Point for henvisning af katteejer til Agria
Brug dine point i Agria Breeders Shop
Eksklusive tilbud i Agria Breeders Shop 
Gaver til events
Og meget mere...

KATTEMAGASINET 144 x 210 halvsides til kant.indd   1 25-06-2020   11:03:33

For små 2 år siden, den 24. februar, 
2019, gik jeg af som formand for Fe-
lis Danica efter 10 år på posten, og 
hvis nogen den gang havde spurgt 
mig, om jeg kunne finde på at stille 
op igen, ville svaret have været et 
klart nej. Men som andre før mig har 
fundet ud af, skal man aldrig sige 
aldrig. 

De sidste 2 år har jeg haft travlt med 
dels at lave stamtavler og dels lede 
arbejdet med at implementere vores 
nye stambogssystem, FDkat, samti-
dig med at jeg har været aktiv i min 
hovedklub, så jeg har bestemt ikke 
haft tid til at kede mig. 

FDkat er nu ved at være godt køren-
de, drevet i det daglige af klubbernes 
dygtige og erfarne stambogssekre-
tærer, selvom vi også i de kommen-
de år vil samarbejde med de 2 andre 
forbund i Norge og Finland om at 
videreudvikle systemet. 

Da det blev klart, at Camilla desvær-
re ikke ønskede at fortsætte som 
formand, og jeg blev opfordret til at 
stille op igen, kunne jeg se, at jeg nu 
ville have den fornødne tid. Netop 
mangel på tid, primært på grund af 
et stressende IT-job, var en væsent-
lig årsag til, at jeg stoppede i første 
omgang. Jeg kunne mærke, at jeg 
stadig havde lysten til opgaven, og 
entusiasmen for Felis Danica og 
hele den danske katteverden. Derfor 
sagde jeg ja tak til at blive opstillet.
Jeg er meget glad for, at alle 3 ho-
vedklubber har været enige om at 
pege på mig som formand - tak for 
tilliden.

Min baggrund er - udover mine 10 
års erfaring på posten - at jeg er ak-
tiv opdrætter af Norske Skovkatte, 
FIFe-dommer på kat. 1 og 2, aktiv i 
den danske katteverden siden 1989, 
hvor jeg har haft mange forskellige 
roller i årenes løb: næstformand i en 
hovedklub, udstillingsansvarlig, re-

daktør for flere blade, herunder Kat-
temagasinet, med meget mere. 

En af de opgaver, jeg glæder mig til 
at være med til at drive fremad, er en 
fælles killingeliste for alle klubberne 
og alle racerne. Det har vi ønsket os 
i en del år, og det kan blive en vigtig 
parameter i forhold til at øge kend-
skabet til og viden om vores race-
katte. Der laves stadig alt for mange 
såkaldte ”racekatte” uden stamtam-
tavler der ude, og jeg regner med,  at 
det skal være et af fokusområderne 
for Felis Danica i de kommende år.
Der vil sikkert være mange andre 
udfordringer forude - men jeg glæder 
mig allerede til at gå i gang. 

mange hilsner
Bette

Ved udløb af fristen for opstilling af 
kandidater til næste års formandsvalg 
den 1. november, 2020, var der opstil-
let én kandidat: Bette Lind, som derfor 
tiltræder formandsposten efter næste 
plenarforsamling i februar 2021.               


