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killinger inden for racen.
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af Bette Lind, Formand

Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet /  
Min Ven Katten

Så er vi klar med årets sidste blad, 
som nogle af jer heldigvis har tilvalgt 
at få sendt i fysisk udgave : husk at 
dette bestilles hos jeres hovedklub 
for den beskedne sum af 100 kr. pr 
år til dækning af portoudgifterne!  
I, der ikke får et fysisk blad, kan jo så 
læse bladet online, og jeg håber, at I 
rent faktisk gør jer den ulejlighed, for 
det hænder jo, at der er væsentlig 
information at hente! 

Jeg fik desværre ingen respons efter 
sidste nummer på min bøn til jer om 
at sende billeder ind til brug for In-
stagram og/eller KatteMagasinet, så 
derfor kommer den her igen: Bille-
der, gode skarpe billeder af racetypi-
ske katte med en rolig baggrund, må 
I meget gerne sende til: 

 � some@felisdanica.dk  
(Instagram) eller 

 � billeder@felisdanica.dk  
(KatteMagasinet). 

I skal have publiceringsrettighederne 
til billederne.

Årets største begivenhed i FIFe, den 
årlige Verdensudstilling, er blevet 
afviklet i Mechelen i Belgien - et flot 
arrangement fra Felis Belgica - men 
desværre uden danske vindere. Der 
var ialt 57 tilmeldte danske katte, 
nogenlunde ligeligt fordelt på de 4 
kategorier, og 4 huskatte. Af disse 
opnåede 8 katte at blive nomineret: 
flot resultat i så stor konkurrence.

Jeg nævnte i min sidste leder, at vi 
var bagud i forhold til sidste år med 
registrering af stamtavler, og denne 
trend fortsætter. Vi har dog hentet 
lidt af det tabte, men vi ligger sta-
dig ca. 12% efter sidste år, også på 
importerne. På importsiden har det 
selvfølgelig betydet en del, at det 
ikke længere er tilladt at importere 
russiske katte, og husk, at dette for-
bud gælder frem til den næste FIFe 
generalforsamling, altså 23.05.2023.

Som I ved, afholder vi formands-
valg hvert 2. år, og det vil sige at der 
igen er valg i 2023. Der afholdes kun 
urafstemning såfremt der er mere 
end 1 kandidat opstillet. Kandidater 
skal som bekendt opstilles senest 1. 
november i det foregående år. Ved 
fristens udløb, 01.11.2022, var der 
ikke opstillet andre kandidater end 
undertegnede, og derfor vil jeg fort-
sætte som formand i den kommende 
valgperiode. Jeg vil gerne sige tak til 
klubberne for deres tillid, og jeg ser 
frem til fortsat godt samarbejde i de 
kommende år.

mange hilsner, 
Bette

HUSK: 
• Dine avlskatte skal have en  

FD Sundhedsattest!
• Attesten skal registreres i FD-

kat, inden du søger stamtavler.
• FD Sundhedsattest erstatter 

både navlebrok- og testikelattest, 
og omfatter også den almindelige 
høreattest, så de skal ikke regi-
streres separat.

 � killinger skal blive hjemme til de 
er mindst 14 uger gamle 

 � de skal være chipmærkede 
når de flytter

 � chipnummeret skal fremgå af  
kattens stamtavle 

Nu, hvor vi nærmer os årets afslut-
ning, skal I huske på, at der er et par 
meget væsentlige regelændringer i 
FIFe gældende fra 1.1.2023: 
Husk at I kan lægge chipnummer ind 
i FDkat når I rekvirerer stamtavler, 
men det er også fint, hvis I påsætter 
den ID label, I får hos dyrlægen.

Husk også at de særlige COVID 
udstillingsregler, som tillader titler 
at blive taget i kun 1 land, udløber 
31.12.2022!
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Import af avlskatte

af Bette Lind Når man vil starte som opdrætter 
kræver det avlskatte, og når man 
er i gang som opdrætter er det ind 
imellem nødvendigt at tilføre nyt blod 
til sit opdræt, og så må man i gang 
med at finde en opdrætter, der er vil-
lig til at sælge fertile katte til avl.  

Er man allerede etableret som op-
drætter igennem en årrække har 
man måske allerede de nødvendige 
kontakter i ind- eller udland til at man 
kan finde den helt rigtige kat, men er 
man ny opdrætter kan det ind imel-
lem være svært at få lov til at købe 
hos de hjemlige opdrættere, og det 
kan få en til at vende sig mod fjerne-
re lande for at finde den nye kat.
Uanset årsagen, så ender man ofte 
med at skulle importere en kat, og så 
er det godt at kende til de faldgruber, 
der kan være, samt de regler, der er 
gældende, hvis man er FIFe og Felis 
Danica opdrætter.

Information er nødvendig
Den første ting, man skal gøre sig 
klart, når man finder en kat, man er 
interesseret i, er, at ikke alle op-
drættere er medlem af anerkendte 
forbund, hvor det er en selvfølge at 
stamtavlen kan registreres hos Felis 
Danica, og selvom katten er registre-
ret i et stort forbund, så kan der være 
regler, der er anderledes i de forskel-
lige forbund – herunder racer, der er 
anerkendt i andre forbund men ikke 
i FIFe. 

Det er med andre ord en god idé at 
prøve at få informationer om opdræt-
teren, hvor opdrætteren er registre-
ret og selvfølgelig også om vedkom-
mende har et godt omdømme blandt 
sine landsmænd.

Hvis kattens opdrætter er medlem 
af et FIFe forbund, som fx vores 
søster-forbund i Norge (NRR) og 
Sverige (SVERAK) og katten kom-
mer med en stamtavle fra et sådant 
forbund, kan du være sikker på, at 
stamtavlen vil kunne accepteres i 
Felis Danica. Men er opdrætter med-
lem i et forbund uden for FIFe, kan 

der være udfordringer. Noget af det 
første man som importør derfor skal 
sikre sig, er at man kan få en kopi af 
den stamtavle, der er tale om, og få 
den gennemgået for eventuelle pro-
blemer. 

Det er ikke noget man nødvendigvis 
selv er klædt på til at gøre, og så er 
det så heldigt, at vi i Felis Danica har 
et Avlsråd, der blandt andet har til 
opgave at hjælpe i en sådan situati-
on. Er man den mindste smule i tvivl, 
kan man sende en kopi af stamtav-
len til avlsraad@felisdanica.dk og få 
en forhåndsudtalelse omkring stam-
tavlen. Hvis Avlsrådet finder proble-
mer, gennemgår de dem med im-
portøren, og hvis det er udfordringer, 
der kan løses, så hjælper de så vidt 
muligt med dette. Men ind i mellem 
bliver de desværre nødt til at melde 
tilbage, at den pågældende kat ikke 
kan registreres i Felis Danica. Det er 
ærgerligt, men det er trods alt bedre 
at få beskeden inden man køber kat-
ten i sækken.

Typiske fejl
De fejl, der typisk er i en importstam-
tavler er:

 � en eller flere katte i de første 3 
generationer mangler eller har 
ufuldstændige stambogsnumre. 
Et fuldstændigt stambogsnummer 
indeholder en indikation af land 
og/eller forbund. FIFe stamtav-
ler indeholder fx. altid landekode, 
forkortelse for forbund og numme-
rering. Felis Danicas stamtavler 
starter således altid med (DK)FD 
fulgt af LO eller RX og et nummer, 
(DK)FD LO 123456.  
Det er importørens ansvar at sikre 
at oplysningerne er fuldstændige.

 � der er ikke de krævede 4 genera-
tioner bag katten

 � der er ikke tilladte racer eller vari-
anter i stamtavlen – fx en Scottish 
Fold i en Brite-stamtavle.

 � katten selv er registreret med en 
ikke anerkendt eller tilladt farve-
kombination

Nødvendige  
dokumenter

 � Originalstamtavle - indsendes 
til klubbens stambogssekretær 
i knivskarp kopi via mail - stam-
bogssekretær kan bede om at 
få originalen tilsendt, hvis der 
er problemer med kopieringen.

 � Felis Danicas Importrekvisition 
 � Eventuelt Transfer-dokument 
(bruges ikke inden for FIFe)

 � Eventuelt FD Sundhedsat-
test - husk at kun den originale 
FD attest accepteres; den kan 
downloaodes fra Felis Danicas 
web.
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 � stamtavlen er udstedt af en op-
drætter, ikke af et anerkendt stam-
tavleudstedende forbund.

 � stamtavlen er helt eller delvist 
ulæselig – hvis der fx er pletter 
eller logoer, der går ind over et 
stambogsnummer eller en farve.

 � der er en kat i stamtavlen, der er 
registreret i en EMS kode, der 
ikke er genetisk mulig i forhold til 
dens registrerede forældre (rødt 
afkom efter forældre uden rødt, 
sølv afkom efter forældre uden 
sølv).

Ovenstående er eksempler på pro-
blemer, der ofte kan afhjælpes, og 
derfor er det smart at lægge vejen 
forbi avlsrådet.

Skal Felis Danica registrere?
Det er vigtigt at forstå, at Felis Da-
nica ikke har pligt til at anerkende 
en stamtavle fra et forbund uden for 
FIFe. Hvis vi vurderer at vi ikke kan 
stole på stamtavlen af en eller anden 
grund skal vi afvise registrering. Hvis 
vi finder registreringer, der ikke pas-
ser med FIFes EMS koder, så skal vi 
rette disse fejl, såfremt det er muligt, 
men det kan ikke altid lade sig gøre, 
og så kan stamtavlen ende med at 
blive afvist. 

Fejl, der skal rettes, kan rettes på 
baggrund af oplysninger i godkendte 
stamtavler eller fra officielle stam-
tavledatabaser hos vores søster-for-
bund – vi kan ikke basere os på op-
lysninger fra opdrætteres websites, 
eller databaser drevet af ikke-stam-
bogsførende organisationer eller 
firmaer. 

Hvis man vil læse de præcise regler, 
der gælder for import, skal man læse 
FIFes Breeding and Registration 
Rules, og specifikt §4.6, samt Felis 
Danicas præciseringer af FIFes Avls- 
og registreringsregler, specifikt §4., 
4.1, og 4.2. (se faktaboks).

Hvordan kan man sikre sig?
Hvordan sikrer man sig så at man får 
den kat, man bliver lovet?  
Det bedste er helt klart, hvis man har 
mulighed for at besøge opdrætteren 
og selv møde killingen, før aftale om 
køb indgås. Man skal være opmærk-
som på, at hvis katten kommer hjem 
og viser sig at have fejl, eller være 

Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og  
registreringsregler

§4. Import eller overførsel
Ved import eller overførsel af kat fra en anden FIFe organisation eller 
ikke FIFe organisation, indsendes original stamtavle og transfer fra den 
organisation, samt en af Felis Danica godkendt importrekvisition, hvorfra 
katten ønskes overført fra, til Felis Danica via egen hovedklubs stam-
bogssekretær til Felis Danicas stambogsfører.
Stamtavler udstedes på grundlag af de indsendte oplysninger (stamtavle, 
transfer m.m.).
Titler på forfædre bibeholdes og det markeres i hvilke organisation titler-
ne er opnået. Titlerne registreres, som de er på import tidspunktet.
Importøren er selv ansvarlig for at fremskaffe manglende information jf. 
FIFes Avls- & registreringsregler §4.5. Yderligere oplysninger skal frem-
skaffes fra valide kilder (skrivelser fra andre organisationer). Oplysninger 
indhentet på internettet, fra opdrættere mv. accepteres ikke.

Ved import af katte, hvor der er racekryds i stamtavlen der ikke er re-re-
gistreret i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler §9.1.3, registreres 
disse som XLH/XSH med målrace. Sådanne kan udstilles i Klasse 13b 
efter registrering i Felis Danicas stambog, med henblik på re-registrering.

§4.1 Import fra anden FIFe organisation
Felis Danica udsteder efterfølgende en ny stamtavle i henhold til gælden-
de regler.
Fejl og overtrædelser af FIFes Avls- & registreringsregler korrigeres og 
det eksporterende medlem orienteres om korrektionen.

§4.2 Import fra en ikke-FIFe organisation
Ved import eller overførsel af en kat fra en ikke-FIFe tilsluttet organisation 
eller klub kræves, at katten har en certificeret stamtavle.
Registrering i Felis Danicas stambog af importerede katte med original-
stamtavler fra andre organisationer/forbund kan, hvis stambogsføreren 
skønner det nødvendigt, gøres betinget af en godkendelse fra Felis Dani-
cas Avlsråd.

Registreringen i Felis Danicas stambog sker i henhold til FIFes Avls- & 
registreringsregler. Hvis den oprindelige registreringen afviger fra FIFes 
Avls- & registreringsregler, vil stamtavlen blive udfærdiget så den følger 
FIFes Avls- & registreringsregler.

syg, så kan det være svært at kom-
me igennem med et krav om udbed-
ring eller erstatning. 

Man bør som minimum sikre sig, at 
der leveres en helt frisk dyrlæge-
attest på katten, inden den rejser 
hjemmefra, og at man i denne attest 
også får en vurdering af kattens ge-
nerelle helbredstilstand, vægt mm, 
så man kan danne sig et overblik 
over om det er alderssvarende for 
racen. Vi har desværre set eksem-
pler på det modsatte, og vi har ople-
vet opdrættere, der har måttet erken-
de, at der var betalt dyre lærepenge.

Og så er det som tidligere nævnt en 
rigtig god idé at sikre sig at stamtav-
len lever op til FIFes krav og at kat-
ten kan registreres i Felis Danica.

Brug meget gerne Felis Danicas 
avlsråd og selvfølgelig også egen 
hovedklub.
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Katte og reproduktion er beskrevet 
mange steder i kattebøger, i fagbø-
ger og mange artikelsamlinger på 
nettet. Specielt vil jeg fremhæve Po-
litikkens Kattebog 5. udgave af Alice 
Emborg. Der er et ”dyrlægens mi-
ni-lex” som i detaljer beskriver man-
ge af de emner jeg kommer omkring 
i denne artikel.

Jeg har siden jeg fik min første Mai-
ne Coon i 1987 vidst at dem ville jeg 
opdrætte når jeg blev voksen og var 
færdig med at rejse verden rundt. 
Tilbage i Danmark blev jeg først Di-
plomopdrætter i 2014, på daværen-
de tidspunkt havde jeg to internat-
katte, som rejste med mig hjem fra 
Florida. Min flok blev udvidet med 
en Maine Coon kastrathan, som jeg 
udstillede, jeg lærte så småt racen at 
kende og samtidig ledte jeg efter min 
første fertile hunkat. I 2017 flytte-
de Fiona ind og mit første kuld kom 
i sommeren 2018. Jeg har indtil nu 
lavet 4 kuld. I 2020 blev jeg færdig 
med PawPeds opdrætter uddannel-
se, G1-G3. Denne intro blot for at 
skrive at jeg på ingen måde ved alt 
om katte og deres fertilitet, reproduk-
tive organer osv., men jeg har noget 
erfaring på området og det er den 
erfaring jeg gerne vil dele med jer og 
forhåbentlig hjælpe nogle spirende 
opdrættere på vej. 

Fertile hunkatte, hormoner og Felis Danica

af Birgit Holme

Felis Danicas 
diplomopdrætteruddannelse

Læs om denne uddannelse på 
Felis Danicas hjemmeside,  
hvor du også finder information 
om Felis Danicas mentorråd og 
mentorer.

Jeg har valgt den teoretiske indgang 
til det at være opdrætter; sidder du 
med en opdrætter i maven, men ikke 
er til lange studier, så er det heldigvis 
heller ikke nødvendigt, idet Felis Da-
nica har et korps af meget kompe-
tente og ikke mindst erfarne mento-
rer, som er gratis at benytte. 

Hunkattes reproduktive organer
Hunkattes reproduktive organer be-
står af æggestok (ovary), højre og 
venstre horn (right and left horn of 
uterus), livmoder (body of uterus), 
livmoderhals (cervix), skede (vagina) 
og vulva. Vulva sidder udvendigt på 
hunkatten og er overvejende dæk-
ket af pels. Når hunkatten er i Iøb, 
er livmoderhalsen åben uagtet om 
hunkatten bliver parret eller ej. Liv-
moderhalsen fungerer dermed som 
en barriere mellem de ydre dele og 
de indre dele af hunkattens repro-
duktive organer. Livmoderen består 
af livmoder såvel som af de to horn. 
De to horn fortsætter via æggeleder 
over i æggestokken. Æggestokken 
er lille, ca. 1 cm, aflang og flad.

Hunkattes løbetid
Hunkatte kan gå i deres første løb 
allerede fra de er 4 måneder, andre 
kommer først i løb når de nærmer 
sig 2 år. Begge dele er indenfor nor-
malområdet. Det afhænger delvist 
af racen, der er en tendens til at 
langhårede racer er langsommere til 
at blive kønsmodne end korthårede 
racer. 

Dette er absolut kun en tendens, og 
en langhåret race kan have individer 
som går tidligt i løb og korthårede 
racer kan have individer der venter 
lidt med deres første løbetid. Ligele-
des er løbetiden påvirket af årstiden 
såvel som hunkattens generelle hel-
bredstilstand, herunder dens foder-
stand. En tommelfingerregel er at 
kønsmodenhed starter når hunkat-
ten er omkring 80 % af voksenvægt. 
Hvis opdrættet har en eller flere fer-
tile hanner er der også en tendens til 
at hunkatte får deres første løbetid 

Hunkattens reproduktive organer 
Kilde: https://veteriankey.com/female-ge-
nital-tract/
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tidligere end i opdræt der ikke har en 
fertil han gående. 

I løbet af året går hunkatten i løb 
mange gange, medmindre hun bli-
ver drægtig, bliver falsk drægtig eller 
bliver syg. Typisk går hunkatten i løb 
hver 21. dag, men det kan variere 
meget fra kat til kat, nogle er næsten 
konstant i løb, kun afbrudt af ganske 
få dage. Løbetid er bl.a. påvirket at 
mængden af dagslys, jo mere dags-
lys jo hyppigere vil en hunkat som 
oftest gå i løb, dvs. mange hunkat-
te holder en pause efterår og vinter. 
Kunstig belysning i mindst 14 timer 
hver dag ser ud til at påvirke hun-
katte således de kan gå i løb hele 
året. Katte, der lever i grupper, har 
ofte synkroniserede løbetider og er 
der en højfertil hunkat i flokken, kan 
hendes kattejammerrock trække de 
andre hunkatte i løb, om dette sker 
kan også være afhængig af de en-
kelte hunkattes placering i flokkes 
rangorden. 

Løbetidens forskellige perioder
Løbetiden er inddelt i flere perioder, 
periodernes længde som beskrevet 
på figuren er ikke absolutte størrel-
ser! De kan variere fra hunkat til hun-
kat, de kan variere fra race til race 
og de kan variere med kattens alder. 
Typisk vil man sige at hunkattens 
løbetid er delt ind i 4 perioder, evt. 5 
hvis man tæller interestrus med.

 � proestrus, hunkatten er på vej i 
løb

 � estrus, ægløsning er mulig
 � diestrus, drægtighed og eller falsk 
drægtighed

 �  Anestrus, hvileperiode

I hvileperioden (anestrus) består 
slimhinden i livmoderen (endome-
trium) af et enkelt lag epitelceller og 
kirtlerne i endometrium er inaktive. 
Overfladen af æggestokkene er glat 
og jævn. Livmoderhornene er lige. 

Når hunkatten er på vej i løbetid, går 
hun først i proestrus. På dette sta-
dium øges slimhinderne i livmoder 
(endometriet) ligeledes øges tykkel-
sen på det ydre muskuløse lag af 
livmoderen. Disse forandringer med-
fører at livmoderhornene bliver mere 
buede, ligeledes ændrer indersiden 
af livmoderen til at få en nærmest 
bølget struktur. 

I proetrus modnes der et antal fol-
likler i æggestokkene. Hvis kroppen 
stimuleres, så ægløsning opstår, fri-
giver folliklerne deres æg, folliklerne 
omdannes derefter til corpora lutea. 
Corpus luteums opgave er at pro-
ducere hormonet progesteron, som 
produceres i op til otte uger.

Hunkattens adfærd i de 4 perioder
Proestrus
Proestrus er det første skridt på vej 
i løb. Det er normalt karakteriseret 
ved, at hunkatten gnider hoved og 
nakke mod genstande og generelt 
bliver mere kærlig. I løbet af dette 
stadium kan hun have et let vaginalt 
udflåd og kan også tisse mere end 
normalt. Ofte opdager vi mennesker 
ikke dette, da det kun står på en dag 
eller to. Jeg opdager det typisk ved, 
at jeg får tanken, hmmm er du på vej 
i løb eller? Næste dag eller om nat-
ten går den hunkat så typisk i brø-
lende løb. Under proestrus kan det 
ske at en hankat bliver tiltrukket af 

hunnen, men hun er endnu ikke klar 
og vil som oftest afvise ham ganske 
hårdhændet

Estrus
Hunkatten er nu rigtigt i løb og vil 
være klar til at blive parret af hvilken 
som helst hankat, hun møder på sin 
vej. En typisk løbetid er 5-8 dage, 
men alt fra 1 til 21 dage er normalt. 
Det er som oftest meget tydeligt, at 
hunkatten er i løb, hun bøjer sine for-
ben og skubber sit bagparti op i luf-
ten. Halen er normalt bøjet til siden 
for at vise hendes vulva. Hunkatten 
er også normalt meget snakkesalig i 
denne periode. 

Nogle hunkatte er både meget snak-
kesalige såvel som virkelig højlydte. 
Andre hunkatte siger næsten ingen-
ting. Men lad dig ikke snyde af en 
”stille løber”, de kan sagtens blive 
parret og drægtige, selvom de ikke 
gør så meget væsen af sig. Dette 
ses oftere hos de hunkatte som lig-
ger lavt i rang såvel som hos katte 
som generelt er lidt mere generte og 
tilbageholdende. 

Det er også almindeligt, at hunkat-
ten spiser mindre, ikke rigtigt kunne 
finde ro og typisk er hun også mere 
kærlig overfor sin ejer. Nogle gan-
ge opstår der ”langvarig løbetid”. 
Det kan skyldes, at modningen af 
follikler overlapper, således ægge-
stokkene ikke får ingen hvile mellem 
hver modning og dermed får man en 
længere løbetid. Forlænget løbetid 
kan også ses, hvis hunnen er mod-
tagelig, selv når der ikke er modne 
follikler, hvis intervallet mellem to 
løbetider (interestrus, se nedenfor) 
er meget kort, eller hvis hun har ova-
riecyster.

Interestrus er perioden mellem to lø-
betider, forudsat at hunnen ikke har 
haft ægløsning under den første lø-
betid. Normalt varer interestrus 2-19 
dage, i parringssæsonen vil den 
gennemsnitlige længde typisk være 
omkring otte dage. Parringssæsonen 
vil typisk være fra sidst på vinteren til 
hen på sommeren. 
Parringssæson ser ud til at være ra-
cebestemt. Ved at tage alle katte fra 
FD databasen og lave grafer baseret 
på fødselsdato og race ses der nog-
le tendenser for de danske racekat-Kilde: https://veteriankey.com/catteries/
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te. Dette skal igen tages med mindst 
et gran salt, for hvad er racebestemt 
og hvad er planlagt fra opdrætterne.  

Diestrus
Diestrus er perioden efter ægløs-
ningen har fundet sted. Det er, når 
hunkatten er enten drægtig eller 
falsk drægtig. Det vigtigste hormon, 
der produceres i denne periode, er 
progesteron. En falsk drægtig hunkat 
har normalt en forhøjet progesteron-
produktion i omkring 35-45 dage, 
mens progesteronniveauet forbliver 
forhøjet hos en drægtig hunkat, indtil 
et par dage før fødslen, hvor det går 
tilbage til normalniveau.

Anestrus
Dette er perioden, hvor hunkatten 
ikke har nogen ægproduktion. En 
hunkat, som ammer sine killinger, 
forbliver normalt i anestrus indtil to 
eller tre uger efter fravænning, nogle 
hunkatte kan dog gå i løbetid under 
diegivning, især hvis kuldet er lil-
le. Sæsonbetinget anestrus opstår 
normalt hvor dagslys er begrænset, 
i Danmark ca oktober-december. I 
denne periode er der ingen cyklisk 
aktivitet og hormonniveauet er lavt; 
men et er teori og et andet er prak-
sis.

Hormoner fra ægløsning til fødsel
Der er en række forskellige hormo-
ner, der påvirker hunkatten. For at 
folliklerne kan udvikle sig i ægge-
stokkene er stimulering af follikel-
stimulerende hormon (FSH) nød-
vendig. Dette hormon udskilles 
af hypofysen og fører som nævnt 
ovenfor til modningen af et antal fol-
likler. Modningen begynder under 
proestrus og folliklerne fortsætter 
med at vokse i hele løbetiden. Disse 
follikler producerer østrogen, hormo-
net, der giver hunkattens hendes ty-
piske ”i løb adfærd”. Adfærd ændres 
pga. påvirkning af specifikke centre 
i hjernen. Østrogen forbereder også 
livmoderen, ved at fortykke livmoder-
slimhinden, på at kunne modtage et 
befrugtet æg.

Hunkatte har som udgangspunkt 
ikke spontan ægløsning, hvilket be-
tyder, at der er behov for en stimulus 
før æggene kan frigives fra ægge-
stokkens follikler. Hankattens penis 
er forsynet med modhager. Når han-
katten har ført penis ind i hunnen 
og afgivet sin sæd, trækker han sig 
ud, og det er den smerte, stimulus, 
modhagerne forårsager, der bevirker 
at hunkatten får ægløsning. Selvom 

katte egentlig ikke har spontane æg-
løsninger, men kræver en stimulus, 
normalt parring, for at ægløsningen 
kan finde sted, så sker det at der er 
ægløsning, selvom de ikke er parret: 
35-70 % af alle hunkatte kan have 
ægløsning uden parring. Årsagen 
til dette kan være så simpel som, at 
hunnen er blevet strøget langs ryg-
gen, at en han stiger på hunkatten 
men ikke parrer eller endda ved at 
hunkatten ser eller hører en han.

Hjernen opfatter stimuli gennem 
neurologiske reflekser, og dette fører 
til produktion og frigivelse af gonado-
tropin-releasing hormon (GnRH) fra 
hypotalamus. Frigivelse af GnRH 
starter produktionen og frigivelsen af 
luteiniserende hormon (LH) fra hy-
pofysen. Cirka femten minutter efter 
parring starter produktionen af LH, 
og efter otte-tolv parringer er niveau-
et af LH på et toppunkt. Ca. 24 timer 
efter parring er LH-niveauerne nede 
på det normale niveau igen. 

Tærsklen for stimuli, der er nødven-
dig for LH-frigivelse, varierer fra hun 
til hun, hvilket betyder, at nogle hun-
katte kan have brug for flere parrin-
ger end andre for at ægløsningen 
kan finde sted. Omkring 50 % af 

An overview of the behavioral phases of the estrous cycle as defined in this literature study. Based on Feldman & Nelson (2004)
Kilde: https://stud.epsilon.slu.se/7921/11/petersen_a_150508.pdf
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hunnerne har ægløsning efter kun 
én parring, og næsten alle hunner 
har haft ægløsning efter fire parrin-
ger. Generelt er det sådan, at jo flere 
gange en hun parres, jo mere LH 
frigives, og derfor er chancerne for 
ægløsning større. Erfaringen viser at 
der oftest ikke frigives nok LH til at 
muliggøre ægløsning før den tred-
je eller fjerde dag i løbetiden. Igen 
”ofte” er på ingen måde en absolut 
størrelse, en parring på dag 1 i løbe-
tiden kan der også komme killinger 
ud af. 

Befrugtning af æggene sker i ægge-
lederen op til 36 timer efter parring. 
De befrugtede æg vandrer derefter 
til livmoderhornene, som de når om-
kring fire-fem dage efter ægløsning. 
Indlejring af de befrugtede æg i liv-
moderslimhinden sker omkring dag 
ti-tolv. Før dette er de befrugtede æg 
fordelt jævnt langs livmoderhorne-
ne. Under denne proces går nogle 
æg tabt – hyppigheden af befrugte-
de æg, der indlejres, varierer mellem 
50-90 %. Den gennemsnitlige stør-
relse af et kuld varierer også, men er 
normalt omkring fire-seks killinger.

Under diestrus producerer corpus 
luteum progesteron, dette starter 
omkring 24-48 timer efter ægløsning. 
Udskillelsen af progesteron får liv-
moderslimhinden til at tykne yderli-
gere, og slimkirtlerne i endometriet 
udvikles. Progesteron hos både den 
drægtige såvel som den falsk dræg-
tige hunkat stiger de første 20-25 
dage. Hos den drægtige hunkat er 
niveauet noget højere, end hos den 
falsk drægtige, og forbliver højere 
indtil fødsel. Corpus luteum på den 
falsk drægtige hunkat producerer 

progesteron i omkring 35-45 dage, 
hvilket betyder, at hun i løbet af den-
ne tid vil se ud og opføre sig, som 
om hun var drægtig. 

Relaxin er et hormon, der produce-
res af æggestokke og moderkage. 
Det produceres under hele dræg-
tigheden, men ved fødsel kan det 
ikke måles. Relaxin får sandsynligvis 
livmodermusklerne til at slappe af, 
hvilket forhindrer sammentræknin-
ger, hvilket er uønsket under gravi-
diteten, men nødvendigt under føds-
len. Det menes også at forberede 
livmoderhalsen og bækkenet til føds-
len, hvilket betyder, at det kan virke 
ejendommeligt for relaxin-niveauer-
ne at falde lige før fødslen. Meget 

Kilde: https://stud.epsilon.slu.se/7921/11/
petersen_a_150508.pdf

af samspillet mellem de hormoner, 
der påvirker hunkatten før fødslen, 
er ikke rigtig kendt endnu. Måske 
forskere engang vil kunne påvise 
sammenhæng og komme med en 
forklaring på, hvorfor relaxinniveauet 
falder før fødslen hos katten. (Kilde: 
”Relaxin Activity in the Pregnant Cat” 
af Dennis R. Stewart and George H. 
Stabenfeldt)

Af andre hormoner der påvirker hun-
katten under drægtighed og umid-
delbart efter kan nævnes prostaglan-
din og prolaktin. Det sidste påvirker 
brystvæv og mælkeproduktion. I 
løbet af de første fire uger efter føds-
len, når killingerne dier, er prolaktin-
niveauet højt, da diegivning stimu-
lerer udskillelsen af dette hormon. 
Som følge af at killingerne ammer 
mindre efter de første 4 uger, falder 
prolaktinniveauet. 

Kilde: https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/est-
rous-cycle
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Kære læsere 

Årets (u)hyggeligste udstilling er vel 
overstået. 

Vi fik fejret udklædte udstillere og 
børn samt smukt pyntede bure. Det 
var dejligt at se så mange der havde 
gjort en kæmpe indsats for at fejre 
Halloween med Darak. Stort tillykke 
til alle vinderne af Daraks konkurren-
cer. 

Vanen tro, blev der afholdt  World 
Show den sidste weekend i oktober. 
Denne gang var det Mechelen i Bel-
gien der var værtsby.  

Som altid var det en kæmpe stor op-
levelse at møde så mange engagere-
de kattefolk. Der var 57 tilmeldte kat-
te fra Danmark og hele 10 danske 
nominerede katte—helt fantastisk flot 
på et World Show. Desværre blev 
der ingen danske verdensvindere, 
men jeg er sikker på Danmark kom-
mer stærkt igen til næste år i Strass-
bourg. 

Tiden er ved at nærme sig for tilmel-
ding af jeres katte til Darak´s topkatte 
liste. I kan finde info på Darak´s 
hjemmeside under topkatte.  

For at deltage i konkurrencen, skal 
kontingentet for 2023 være betalt 
senest den 31. december 2022.  

Som noget helt nyt kårer Darak 
årets juniorhandler 2022.  

Info finder I samme sted som top-
kattereglerne. Alle topkatte og juni-
orhandlere vil blive fejret på Daraks 
udstilling den 4.-5. marts 2023 i Dra-
gør. 

 

Jeg vil samtidig gerne benytte lejlig-
heden til at præsentere Darak’s nye 
chefsteward Sakeena Elkington der 
har påtaget sig opgaven. Bestyrelsen 
håber alle udstillere og stewards vil 
tage godt imod Sakeena. 

I det forgange år har vi arrangeret lidt 
forskellige begivenheder. Vi håber at 
medlemmerne vil støtte op om vores 
små kulturelle indslag og sommer-
fest. Til næste år vil vi udover som-
merfest arrangere banko, forskellige 
foredrag og en rundvisning på Her-
lufsholm.  

I årets sidste Kattemagasin, vil jeg 
gerne sige tak til vores medlemmer, 
samarbejdspartnere og bestyrelsen 
for et rigtig godt 2022 og ønske jer 
alle en glædelig jul og godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 

Beata Fröhlich 

Formand 

  

 

Medlemsfordele 
Som DARAK medlem betaler du 
kun kr. 300,- for den første 
tilmeldte kat pr. dag  og kr. 200,- 
pr. kat, for efterfølgende katte.   
Tilmelder du et kuld, kan du som 
medlem gratis tilmelde én killing til 
separat bedømmelse.   
National klasser Veteran og Pen-
sionist er gratis at tilmelde for 
DARAK’s  medlemmer, hvis kat-
ten også er tilmeldt til almindelig 
bedømmelse på  udstillingen.   
 
Agrosam 
Som DARAK medlem får du 10% 
rabat når du køber af grus. 
 
Du finder mange flere medlems-
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Formand   
Beata Fröhlich   

Mobil: 26 46 22 82   

beata.frohlich@darak.dk  

show@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem   
Marianne Corfitzen   

Mobil.: 41 26 36 10   

marianne.corfitzen@darak.dk  

Kasserer og suppleant 
Aase Nilsson 

Mobil.: 40 53 47 70  

aase.nilsson@darak.dk  

Næstformand  Præmiesekretær   
Frans Nielsen   

Mobil: 42 68 14 29   

Frans.nielsen@darak.dk 

Stambogsekretær  
Pernille Boholdt   

Mobil: 25 77 04 47   

pernille.boholdt@darak.dk  

Bestyrelsesmedlem   
Izabell El-Khatib 

Mobil.: 91 61 45 52 

izabell.elkhatib@darak.dk 
Udstillingssekretær   
Annie Orthmann   

Mobil: 41 34 00 93   

westsideulfborg@gmail.com  

show@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem  
Richard Remvold 

Mobil.: 51 80 03 66 

richard.remvold@darak.dk 

Suppleant   
Kurt Christensen  

Tlf. 56 50 16 08  

kurt.christensen@darak.dk   

Sekretær    
Katja Devantier Dysted  

Mobil: 23 71 59 87   

katja.nielsen@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem   
Susan Stryg   

Mobil.: 30 23 80 38   

susan.stryg@darak.dk  

Sponsoransvarlig  
Tina Hjøllund Nielsen  

Tlf. 42 68 17 29  

tina.nielsen@darak.dk  

DARAK indbyder til International katteudstilling 
4. & 5. marts 2023 - Hollænderhalen, Halvejen1, 2791 Dragør 

Tilmeldingen lukker den 17. februar 2023 

Stort tillykke til vinderne af Daraks 
tegnekonkurrence fra oktober. 

 Malou, 3 år og Karla, 8 år 

 

Generalforsamling 
Jævnfør vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling, søndag den 12. februar 2023. 

Forslag vedr. DARAKs og Felis Danicas love skal være formand Betaa Fröhlich i hænde senest 15. december 
2022 enten via mail: beata.frohlich@darak.dk eller pr. post: Beata Fröhlich, Højleddet 9, Dalby, 4690 Haslev 

Øvrige forslag skal være formanden i hænde 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 senere findes på hjemmesi-
den under medlemslogin.  

 

- Vel mødt -  
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Kære medlemmer. 
Så når vi til slutningen på et 
besynderligt år, der nok gav os 
frihed for covid restriktioner, men til 
gengæld kom med nye udfordringer 
på økonomien.  Jeg håber, at I 
fortsat har lyst til at være med i 
kattesporten, for hvad er livet vel 
værd uden en kat på skødet. 
 
I skrivende stund har vi travlt med at 
blive klar til årets sidste udstilling, 
og der er tilmeldt et flot antal katte. I 
Middelfart vil du bl.a. kunne hente 
den traditionelle kalender, så du 
kan se hvornår vi har udstilling 
næste år, og ikke mindst holde øje 
med tilmeldingsfristerne.  Vi er også 
klar med årets julebrev som vi 
plejer. Nogle af dem sender vi ud 
inden, hvis du har bestilt stamtavler, 
så har vi valgt at sende nogle af 
dem med der, så vi er sikre på at de 
når frem. 
 
Der lægges til dagligt rigtigt meget 
arbejde i at holde foreningen 
kørende på en god og effektiv 
måde. Der arbejdes i øjeblikket 
hårdt ”i kælderen”, hvor vi har gang 
i et kæmpe arbejde der hedder 
opdatering af hjemmesiden. Jeg har 

ingen dato for hvornår den er klar, 
men vid at vi virkelig giver den gas 
ved tastaturet. 
 
Til næste år kommer der jo et par 
ændringer i FIFes vedtægter, og en 
af dem bliver at killinger først må 
overdrages til ny ejer, når de er 14 
uger gamle! Vi får lagt ind i den nye 
udgave af killingelisten på 
hjemmesiden, at de tidligst kan 
være salgsklar den dag de er 14 
uger, så I ikke behøver tælle på 
fingrene for at ramme rigtigt.  Og 
man kan være enig eller uenig i 
regelen (vi stemte da også imod 
fordi vi tror på at de fleste godt selv 
kan se, når nogle killinger har 
behov for at blive lidt længere 
hjemme!) - men det er hvad det er, 
og det er en regel vi i hvert fald 
bliver nødt til at følge.  
 
Vi glæder os til at se jer igen til 
næste år!  Hold poterne varme og 
næsen tør henover vinteren!  
 
Med de bedste hilsener om en 
glædelig jul og et godt nytår til alle 
medlemmer og venner af JYRAK.   
                                Susanne  

 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 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby 
8500 Grenå 
40 99 95 84 * brian@jyrak.dk  
 

Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Århusvej 1a 01 
8660 Skanderborg  
20 40 97 43 * tina@jyrak.dk 
 

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

IT ansvarlig, standansvarlig,  
chef steward 
Flemming Vorbeck 
Svalevej 34 
6600 Vejen 
22 91 21 20 * flemming@jyrak.dk 
 

Forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90 
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, kokardestand 
Gitte Callesen 
6740 Bramming 
kasserer@jyrak.dk * 40999577 
 

******************** 
 

Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07 * ingenord@live.dk  

Kommende JYRAK begivenheder 
 

21. - 22. januar 2023: International udstilling, 
Brædstrup 

25. februar 2023: Ordinær generalforsamling,  
Randers SØ 

 
 

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling jvf. 

vedtægerne 
 

Lørdag 25. februar kl. 11,00 
 

i Hørning Hus, Langgade 52A, 
Hørning, 8960 Randers SØ 

 
Dørene åbnes kl. 10,30.  

 
Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 15. 
december.  
 
Vær opmærksom på at jvf. 
Vedtægterne skal kontingent 
være betalt senest 14 dage før 
generalforsamlingen, dvs. for 
2023 den 10. februar, for at man 
har stemmeret.  
 
Dagsorden med bilag offentlig-
gøres ca. 14 dage før og er 
tilgængelig for aktive medlem-
mer, dvs. som har betalt 
kontingent. 
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glædelig jul og et godt nytår til alle 
medlemmer og venner af JYRAK.   
                                Susanne  

 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 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby 
8500 Grenå 
40 99 95 84 * brian@jyrak.dk  
 

Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Århusvej 1a 01 
8660 Skanderborg  
20 40 97 43 * tina@jyrak.dk 
 

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

IT ansvarlig, standansvarlig,  
chef steward 
Flemming Vorbeck 
Svalevej 34 
6600 Vejen 
22 91 21 20 * flemming@jyrak.dk 
 

Forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90 
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, kokardestand 
Gitte Callesen 
6740 Bramming 
kasserer@jyrak.dk * 40999577 
 

******************** 
 

Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07 * ingenord@live.dk  

Kommende JYRAK begivenheder 
 

21. - 22. januar 2023: International udstilling, 
Brædstrup 

25. februar 2023: Ordinær generalforsamling,  
Randers SØ 

 
 

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling jvf. 

vedtægerne 
 

Lørdag 25. februar kl. 11,00 
 

i Hørning Hus, Langgade 52A, 
Hørning, 8960 Randers SØ 

 
Dørene åbnes kl. 10,30.  

 
Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 15. 
december.  
 
Vær opmærksom på at jvf. 
Vedtægterne skal kontingent 
være betalt senest 14 dage før 
generalforsamlingen, dvs. for 
2023 den 10. februar, for at man 
har stemmeret.  
 
Dagsorden med bilag offentlig-
gøres ca. 14 dage før og er 
tilgængelig for aktive medlem-
mer, dvs. som har betalt 
kontingent. 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Gitte Callesen 
kasserer@jyrak.dk  - 40 99 95 77 
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.  
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Christiansmindevej 6 
8660 Skanderborg  
stamnavn@jyrak.dk  -  5180 5696  
 
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 
 
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 2066 0119  
 
Anette Kampf, 3210 Vejby,  
Tlf. 4871 7397, anette@jyrak.dk 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8723 Løsning,   
Tlf. 75 62 61 09;  men altid nemmest på 
formand@jyrak.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   

JYRAK Topkatte konkurrence 2022 

Konkurrenceåret følger kalenderåret. 

 Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i 
konkurrenceåret samt ved præmieringen. 

 Katten skal have Felis Danica stamtavle; huskatte 
undtaget. 

 Katten kan kun deltage i én hovedklubs 
topkatteliste. 

 Katten kan deltage i Felis Danicas topkatteliste. 
 Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste 

resultater fra internationale udstillinger i 
indeværende konkurrenceår indsendes. 

 Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra 
en JYRAK udstilling. 

 
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier: 

 Top 5 for voksen han 
 Top 5 for voksen hun 
 Top 5 for kastrat han 
 Top 5 for kastrat hun 
 Top 5 for killing/ungdyr han 
 Top 5 for killing/ungdyr hun 
 Årets bedste huskat 
 
Katten kan deltage i flere kategorier. 
Resultater indsendes senest den 15. januar via 
formularen på hjemmesiden. Kopi af opnåede 
resultater sendes herefter på mail til topkat@jyrak.dk. 
 
Der kan tidligst indsendes resultater startende 1. 
december, hvor tilmeldingsskema vil fremkomme   
på jyrak.dk 
 
Præmieoverrækkelse:  
Præmier vil blive overrakt om lørdagen på  
JYRAKs udstilling i Ry,  25. marts 2022. 

       
        
 
Ekstra point: Der gives 1 tillægspoint for BIS, BOX 
eller BOB på en JYRAK udstilling.  

Resultat   Point   

AW / BW / MW / 
NSW / SW / WW 
titel i 
konkurrenceåret 

110 

BOB 1 107 

BOB 2 106 

BOB 3 105 

BOB 4 104 

BOB 5 103 

BIS 102 

BOX 101 

NOM 99 

BIV 98 

CACS / CAPS / HP 97 

CAGCIB / CAGPIB 96 

CACIB / CAPIB 95 

CAC / CAP 93 

EX1 killing/
ungdyr 

91 

EX2 89 

Huskat I 100 

Huskat II 95 

Huskat III 90 
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Kære læsere
I sidste leder kom jeg med et lille 

opråb, hvor jeg bad medlemmer-
ne om at støtte op om de forskelli-
ge arrangementer, der bliver lavet i 
klubben.

Som formand for Racekatten må 
jeg tage det i mig igen, og takke jer 
for den store opbakning, I medlem-
mer har vist klubben. 

Vi har siden september afholdt 
vores katteudstilling i Køge, som var 
så populær, at vi måtte erklære fuldt 
hus om lørdagen, og søndagen var 
også flot besøgt. 

Der blev afholdt infoshow i Maxi 
Zoo weekenden herefter, og her var 
der også stor tilslutning med mange 
forskellige racer, og de fremmødte 
havde en skøn dag med masser af 
kattesnak med butikkens kunder.

Så havde vi besøg af dyrlæge 
Charlotte C. Bro i oktober, hvor vi 
igen måtte erklære fuldt hus. Rig-

tig mange var mødt op 
denne søndag, for at 
høre de mange guld-
korn fra Charlotte. Det 
var en hyggelig og læ-
rerig eftermiddag, hvor 
vi fik lært mange nye 

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

og sjove ord, og blev godt klædt på 
til at kunne læse en indholdsforteg-
nelse.

Sidst i oktober arrangerede Agria, 
som er vores hovedsponsor en gåtur 
for katte, som har det svært. Agria 
ville donere 10 kr. for hver kat der 
deltog til dyreværnet. Denne udfor-
dring tog Racekatten op på DARAKs 
udstilling i Ølstykke, og sammen 
med 35 af hovedsagelig Racekat-
tens medlemmer, gik vi en runde i 
hallen. Dagen efter tog vi endnu en 
runde, og her deltog 42 katte. De fle-
ste af deltagerne var igen fra Race-
katten, men også udstillere fra andre 
klubber og lande var med på denne 
tur. Det var helt fantastisk at se på. I 
kan se vores videoer, som ligger på 
Facebook, Instagram og Tik Tok.

I skrivende stund er der åbnet for 
indtjek på world showet i Belgien. 

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Vigtige kontakter 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 

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

Adfærd
Dorthe Bondesen - Tlf.: 22 44 96 25
dorthe@racekatten.dk

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

Ammetjeneste Sjælland: 
Gurli Petersen - Tlf.: 26 53 07 86
gurlipetersen@mail.dk

Jeg håber at alle, både udstillerne, 
kattene, dommerne samt arrangører-
ne får en fantastisk oplevelse. 

I november måned har vi et online 
møde med katteeksperten Michel-
le Garnier, som har lagt op til, at det 
er deltagerne, der skal komme med 
forslag til aftens emner. Der er også 
rigtig god tilslutning til dette møde.

Og så er Racekattens årlige jule-
udstilling lige om hjørnet. Det er den 
hyggeligste udstilling på året, hvor alt 
bare emmer af jul og godt humør.

Weekenden efter, er der selvføl-
gelig årets hyggeligste julefrokost 
for medlemmerne, hvor tilslutningen 
altid plejer at være stor. 

TAK, - og endnu engang tak til jer 
alle for at støtte op om Racekatten 
og vores arrangementer.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul.
Julehilsner fra Racekatten

Med venlig hilsen
Pia Børgesen, FormandRacekattens udstilling i Køge: højt humør 

i udstillingsudvalget

Stolt ejer med smuk kat - udstilling er en 
fælles fornøjelse.
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Klubkat august
DK Classic Beauty Cassiopeia
Ejer: Maibritt Hedegaard 

Klubkat september
My CrazyHits Makes me Crazy 
Ejer: Lene Charlotte Hess Johansen

Klubkat oktober
IP DK Cat2Be DesignBy Arne Jacobsen
Ejer: Camilla Meldgaard

Racekatten inviterer medlemmerne til årets julefrokost:

Søndag den 11. december 2022 klokken 14.00 
Spejderhytten Vigar Stamme 

Sydkærsvej 16, 2650 Hvidovre

Kom og vær med til et hyggeligt arrangement, med kattesnak og god mad. 
 

 � Racekatten sørger for øl og sodavand samt gløgg, æbleskiver, kaffe og te. 
 � Der kan bestilles højtbelagt smørrebrød til 18 kr. stk. - udvalget kan ses i  

Facebook-begivenheden 
 � Der vil være en slikpose til børn under 14 år, så husk at skrive hvor mange 

børn der deltager! 
 � Gæster kan medbringes mod betaling af 50 kr. for voksne og 25 kr. for 

børn.

Gave-raffle
Alle deltagere, børn som voksne, bedes medbringe  
en gave til 30 kr. til julegaverafflet

Sæt kryds i kalenderen, og reserver dagen til Racekattens  
julefrokost. Tilmelding er bindende.  Der skal være mindst  
15 deltagere for at festen bliver afholdt og vi kan være max 25. 

Tilmelding: workshops@racekatten.dk 
  Sidste tilmeldingsfrist er den 1. december 2022.

Invitation til årets julefrokost

Glade udstillere på Racekattens  
udstilling i Køge

Junior handling
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STAMTAVLE
Certified Pedigree

Landsforeningen Felis Danica
Fédération Internationale Féline

Dyrlægens påtegninger 
Sundhedserklæring for alle racer / Health statement for all breeds.

Hermed attesteres at denne kat er undersøgt for nedenstående / 
Certification that the cat has been examined for the following:

For hankattes vedkommende / For male cats: 
• Begge testikler er korrekt placeret i pungen /  

Both testicles have descended normally into the scrotum.
For begge køns vedkommende / For both males and females:

• Katten er fri for tegn på navlebrok /  
The cat is free of signs of umbilical hernia

• Katten er fri for medfødte abnormaliteter så som entropion, ektropion,  
polydaktyli (for mange tæer), oligodaktyli (for få tæer), døvhed, blindhed,  
mærkbare strukturelle fejl på skelettet inkl. ryg og brystkasse  / 
The cat does not suffer from congenital abnormalities such as entropion,  
ectropion, polydactyly, oligodactyly, deafness, blindness, or any palpable 
structural deformities of the bone structure, including spine and chest. 

• Katten fremstår sund og rask på undersøgelsesdagen /  
The cat appears healthy on the day of the examination.

Kattens ID:

Katten er neutraliseret   
The cat has been neutered  
Dato / Date: ______________ 

Stempel og underskrift 
Stamp and signature

2. vaccination     
Dato / Date: ______________
Vægt / Weight:

Stempel og underskrift 
Stamp and signature

1. vaccination     
Dato / Date: ______________
Vægt / Weight:

Stempel og underskrift 
Stamp and signature

Kommentarer / Comments:

Dyrlægens stempel og underskrift /  
The veterinarian’s stamp and signature:

Dato / Date ___________________

Ja/Yes    NeJ/No

Påsæt microchip label her!

Kattens navn og  
stambogsnummer

Dyrlægens stempel og  
underskrift

FD Sundhedsattest: husk at registrere denne for dine avlskatte, inden du skal registrere stamtavler.
Når du har registreret FD Sundhedsattest behøver du ikke yderligere at registrere navlebrok- og testikelattest.
Almindelig høreattest er også indeholdt i FD Sundhedsattest.

Felis Danica ønsker jer alle 
en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår.

Vi håber at 2023 bliver 
et godt år for 

jer og jeres katte.


