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Mange hilsner
Ole Amstrup - Formand FD

Kære læsere,
Selv om det .er_ lidt sent vil jeg gerne ønske alle
kattefolk et ng~1~t godt nytår og held og lykke med
opdræt og udstilling af kattene.

Et tillykke skal der også lyde fra Felis Danica til
Lone Lund som har bestået sin dommereksamen i
kategori II I - a• 'I [;:I

Det e~· dejligt og vigtigt at danske opdrættere også ,,,, [
mel_der s1~ P.a banen som dommere, og selvom det er et stort og langvarigt
projekt vil Jeg opfordre danske opdrættere til også at engagere sig i
katteverdenen på dette område.

Der har på det sidste været en del tumult i et af Felis Danicas valgte
nævn, som har re.sulteret i at størstedelen af Disciplinærnævnet har
valgt at trække sig fra arbejdet. Det beklager jeg men da ingen kan
tvinges til at blive på de valgte poster har FU accepteret deres fratræden.
Jeg vil dog gerne her takke nævnet for det arbejde de har udført. Det
kunne måske give anledning til, at vi i hele den danske katteverden
i større grad prøver at respektere de mennesker, der er valat til de
forskellige poster i katteverdenen, og ikke udsætter dem for per onlig
kritik for det arbejde de udfører.
Jeg håber at vi efter plenarforsamlingen den 29. februar i Nyborg

igen vil have et fungerende nævn.
På Plenarforsamlingen skal der i år vælges personer til bådeAvlsråd

og Disciplinærnævn og jeg vil gerne her opfordr opdrættere med ly tog
evner til det, at kontakte deres respektiv e klubber, hvi de har lyst til at
deltage aktivt i det fælles arbejde i Felis Danica. På plenarforsamlingen
er der i år adskillige forslag til ændring af både de nationale regler og
til FIFes regler. Felis Danica har i virkeligheden haft en del nationale
tilføjelser til FIFes Avls- og registreringsregler som ikke har været
lovlige. Avlsrådet har udarbejdet et helt kompendium med forslag der
skal lovliggøre FDs regelsæt på dette område og og å an re i regler,
så de bliver placeret mere logiske steder.

Dagsordenen til Pleriarfor amlingen findes i dette nummer og
forslagene fra FU og klubberne vil bliv lagt ud på FD's hjemmeside.

I det hele taget ønsker vi i Felis Danica at der kommer en debat
om FDs fremtid. Forretningsudvalget har derfor besluttet at starte en
strukturdebat hvor alle emner, sorn v edrører den danske katteverden
kan diskuteres på tvær af klubtilhørsforhold. FD arrangerer derfor
fem møder fordelt rundt i hele landet, hvor FU åbent og fordomsfrit vil
deltage i diskussionen om den danske katteverdens fremtid.

Vi har i Danmark valgt at være en del af den internationale
organisation FIFe og er dermed bundet af de regler og rammer, der er
i denne organisation, men vor egen interne organisation kan må ke
trænge til et nærmere eftersy n.

Hvad disse strukturdebatmøder skal føre til. ligger uvist i fremtiden,
men hvis vi ikke fra tid til anden diskuterer indholdet i vor organisation,
tror jeg vi løber risikoen for at »sande til«. Vi skal være en åben
organisation, der skal være til for de enkelte opdrættere og -de den
service der er påkrævet.

Der er allerede nedsat en lille gruppe der arbejder på at ændre Felis
Danicas hjemmeside og også en »Opdrætterhåndbog« der indeholder
regler og informationer, som man som ny (og måske også gammel)
opdrætter har brug for i sin hverdag.

I det store og det hele tror jeg at 2004 bliver et spændende år i den
danske katteverden og jeg vil opfordre så mange som muligt til at
deltage i debatten.
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Udstillingsgebyrer
1 Pr. kat
Kuld
Veteran, avls- og
opdrætsklasser, ekstra
Kun for Daraks medl.
"Til salg' bur

Kontingent
Husstand

1 Hovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

Herlevhallen
sidste til- og afmeldingsfrist 22. februar

Hårlevhallerne
teoe~

Frederikssundshallerne , t\\\\~9:,sS
~~~- \ \\(\S. v,e\'\'\ . ø aJyllmgehallerne ~~(\~\~"='

7. marts

9. maj

15. august

7. november

DARAK's TOP 10-10-10-5 for 2003
I skrivende stund er det ikke afgjort, hvem der kommer
på den eftertragtede liste.

Vi vil dog ønske alle tillykke og beder vinderne om at
sende billede af katten så hurtigt om muligt til Hanne
Kaarsberg. Vi skal bruge billede både til hjemmesiden
og bladet. Til bladet kræv e en ekstra god kvalitet, der
for skal billedet være i min. 150 dpi opløsning ellers
bringes det ikke i bladet.

Årets udstillinger i DARAK

Killingelisten
Det er stadig gratis at tilmelde kuld på DARAKs killinge~is_te. D~ kan
selv tilmelde og ændre dem online med dit medlemsnr. Killmgehsten

1
annonceres hver uge i Den Blå Avis.

Opdrætsannonce
Det koster kun kr. 200,- pr. år at få sit navn og stamna n på klub
bens hjemmeside samt i årets kataloger.

På hjemme iden er der også plad til både emailadre se hjemrnesi-
1 deadressen, en beskrivelse samt et billede.

I ~~!~er du også din egen opdrætsannonce, kontakter du bare Hanne
csberg.

Medlemsmøder . .
DARAK afholder medlemsmøder - normalt den første tirsdag 1

hver mdr., der kan være ændrede datoer. .
Alle er velkomne. Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne 1

Brønshøj Medborgerhus, Brønshøjvej ~7, kl. 19.00 ..
DARAK tilbyder sine medlemmer at fa et opdrættercertifikat,
hvis man har deltaget i mindst 4 af klubben's opdrætsmøder.

3. februar 2004 - Generalforsamling. .
2. marts 2004 - Opdrætter kursus fortsat, defekter, arvelighed
med gruppeopgaver. .
6. april 2004 - FD's karantæne regler, dyrlæge orienterer.

Konsulenter
Langhår/Semilånghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 65 35
gitte.jensen@familie.tele.cl1
Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96
Korthår
Solveig Schjørrnann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06
Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 58 26 87 70
Nordøstsjælland
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

står tørt og godt. Ny com
puter samt printer til ud
stillingssekretæren og
mange andre ting, faktisk
koster det rigtig mange
penge at køre en klub, hvor
der skal betales porto, pa
pirvarer, toner og telefon
og hvad der skal indkøbes
til hver udstilling såsom
kokarder, pokaler, diverse
kontorartikler, bliver det et
større regnskab, der helst
bare skulle gå lige op. Dar
ak's bestyrelse betaler selv
transport til bestyrelsesmø
der og til udstillinger, hvad
der sparer klubben for
mange penge.

Der er lagt op til, at de
medlemmer, der deltager i
klubbens møder mindst 4
gange, vil modtage et op
drættercertifikat, hvor em
nerne vil være opdræt, her
under alt hvad dette emne
indeholder, såsom pasning
og salg af killinger, par
ringsaftaler, arvelighed,
defekter samt karantæne
regler med dyrlæge som
orienterer. Til alt dette vil
der være gruppeopgaver
med vores studieleder Nan
na Mikkelsen i spidsen. Vi
håber, der vil blive stor til
slutning til disse møder,
hvor både nye og gamle op
drættere kan lære noget.

Vi minder om, at det er
gratis at annoncere jeres
killinger på Darak's hjem
meside, vi har annonce
hver uge i den Blå Avis,
hvor mange ringer på vores
annonce og bliver henvist
til de forskellige opdrætte
re, der har killinger til
salg.

Vi glæder os til at se
mange afjer på Herlev ud
stillingen den 7. marts,
hvor Darak's bedste katte
vil blive præmieret og hæd
ret.
Aase Nissen
formand

Kære medlemmev_
Først GODT NYTAH med
ønsker om at året 2004 vil
bringe jer mange dejlige
oplevelser i selskab med je
res katte.

Vores sidste møde i 2003
blev et forrygende banko
spil med et hav af præmier,
vores lille pakkeauktion
gav som sædvanlig over
skud, tak for en sjov aften i
en dejlig afslappet atmo
sfære, hvor vi virkelig sad
tæt og fik varmen.

Desværre har vi måtte
ændre vores november ud
stilling, der skulle have væ
ret holdt i Hårlev Hallerne
til Jyllinge Hallerne, da
Racekatten pludselig med
delte, at de havde booket
Hårlev 1 måned før. Da det
ikke er økonomisk muligt
at holde 2 udstillinger i
samme by med så kort var
sel, har vi så fået vores
kontrakt lavet om til en ny
udstilling, der vil blive
holdt den 9. maj i Hårlev
Hallerne, en flot gestus af
Halledelsen. Jyllinge har
fået bygget ny hal til, så
der vil blive rigtig god
plads med de to haller i no
vember. Man kan opfordre
til et bedre samarbejde
med hensyn til leje af hal
ler i fremtiden, så man
ikke ødelægger det økono
miske grundlag for at af
holde udstillinger.

Vi har i 2003 fået vores
burpark fornyet med 100
nye bure, flyttet vores la
ger til et bedre og mere
centralt sted, hvor vi kan
være sikre på, at vores grej

www.darak.dk
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Q.>=Formand Stiftet 1931
Aa e issen
Sovej 2 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aa e.nissen@darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsberg@darak.dk

Kasserer
Giro: 9 00 39 75
Medlemskontingent: 1 00-6207

Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S tlf. 47 17 70 79

Sekretær
Vi i Lassen
ødebovej 42, Nødebo

3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83
vivi.lassen@darak.dk

Stambogssekretær
Lone Ebbesen, Søndergade 13
4800 Nykøbing Falster
tlf. 54 86 12 73 (17.00-19.00)
lone.ebbesen@darak.dk

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, Ltv.
4000 Roskilde
tlf. 46 36 52 70
torben.molgaard@darak.dk

Killingeliste, nye medlemmer,
udstillingssekretær (udland)

Lilian Larsen, Tranehavegård 35
2450 København SV
tlf./fax 33 23 87 96
lilian.larsen@darak.dk

Buransvarlig_
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Suppleant - udstillingssekretær (indland)
Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup
tlf. 43 99 90 88
jette.rybak@darak.dk

Suppleant
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, kempes@wanadoo.dk

Karsten Nielsen

4
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Marina Barns n
Opdrætter
Brit r & Burmesere
Tlf.: 9 26 02 73

Sonja Krist nsen
opdrætter Per ere
Tlf.: 9 42 85 14

Kir ten Buna
opdrætter Siamesere
Tlf.: 49 70 96 60

Gerda Ander en
opdrætter Hellig Birrna
Tlf.: 75 61 34 87

Lis Rhymer Friis
opdrætter Abyssiniere
Tlf.: 64 89 15 03

Helle Højbye
opdrætter Burmesere
Tlf.: 76 31 20 19

JYRAK's konsulenter og
ammeformidlere

Betal via JYRAK's online-butik _

Betal dine stamtavler. udstillingsgebyrer, medlemsskab m.m.
med Dankort via online-betalingen fra www.jyrak.dk
HUSK at forny medlemsskab, hvis du vil fortsætte med at
modtage KatteMagasinet

Dazsord n ifolae v edt gterne.

Kun adgang for m dlemmer - stemmeret har alle
medl mmer over 16 år, d r har indbetalt kontingent
enest den 1-l. februar 2004.
De1· kan ikk stemme v d fuldmagt.

Lørdag, den 28. februar 2004
lomme slyst Kro, Odense

kl. 13.00 - 17.00

Indkaldelse f _ generalt rsamling

Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
Tlf.: 75 55 45 10
www.hobbyudstilling.dk
Marts 04
Aloe Vera til dyr - hvad kan
dette unikke naturmiddel
gøre for din kat og måske
også for dig! Der vil være
mulighed for, at smage og
prøve alle produkterne samt
køb ind til en god pris.
Maj 03
Årets store hobbyud tilling i
Kolding. De udstillede katte
vil kunne blive fotograferet
til meget billige pri er, og
du kan din kat vurderet af
en dommer.
Datoer for begge arrange
menter kommer enere.
Hør nærmer hos studie
kredslederen

Kolding - Syd-Øst

Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54
e-mail:vibeke@jyrak.dk
www.mismidtvest.dk
Alle møder: Østre Skole
Aula-B, Gimsinghovedvej 8
Struer
Tirsdag 02 marts
Besøg af Pia Kjeldgaard og
hendes British Shorthair
Tirsdag 06 April
Udfordingerne som ny
opdrætter v/Marjun Niel
sen

Kirsten Madsen har efter mange års tro tjeneste f~r JY_RAK
valgt at få lidt mere fritid og tid til at opdrætte Hellig Bimaer,

Bettina Petersen overtager derfor stambogssekretærposten for alle racer.

Struer - Midt-Vest

Aalborg
Studiekredsleder:
Marina Bohrnsen
Tlf.: 98 26 02 73
Torsdag 26. februar
Dyrlægeaften II:
Killingernes første 12 uger
Killingens udvikling og hvad
vi skal være opmærksomme
på i forbindelse med immun
problemer, virussygdomme
og genetiske problemer.
Foredrag v. dyrlæge Pia
Bisgaard på
Aalborg Dyrehospital
Frederikstadvej 10
Start kl. 19.00
Tilmelding nødvendig
Max. 25 personer

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

en god oplevelse af at besøge
en udstilling.

I år bliver Jydsk Racekatte
Klub 70 år. Klubben blev
stiftet den 5. marts 1934.
Mange ting har ændret sig
i katteverdenen. Der er nok
ikke nogen, der vil kunne
genkende ret meget fra
1934, hvis de havde været
med dengang.
Ved at kigge lidt i gamle
arkiver kan man se, at det
ofte var det bedre borger
skab, der havde racekat den
gang.

Titler som baronesse,
direktørfruer og lignende var
meget almindelige - i dag er
det heldigvis de fleste, som
har mulighed for at eje en
racekat.

På udstillingerne, der
i øvrigt strakte sig over 3
dage - med kun et certifikat
- kunne man stemme på
udstillingens sødeste kat.
På udstillingen i Århus
i 1952 var præmien en
kat!! Gad vide, hvem, der
havde lyst til at udsætte
sin killing som præmie til
helt ukendte mennesker?
I dag forekommer det os i
hvert fald ret utænkeligt,
så heldigvis har nogen ting
ændret sig i positiv retning.

Jubilæet markeres ved
2-certifikatudstillingen i
Hedensted den 3.-4. april
- Vel mødt til alle.

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Årets generalforsamling i
JYRAK og Felis Danica's
plenarforsamling finder sted
henholdsvis den 28. februar
på Blommenslyst Kro og
i Borgerforeningens hus i
Nyborg den 29. feb.

Et af de emner, der rører
sig for tiden, og som kommer
op på de forskellige klubbers
generalforsamlinger, er
spørgsmålet om Best in
Show. Skal man have et
separat Best in Show, hvis
en race er ekstra stor - f.eks.
100 katte?Argumentationen
for forslaget er bl.a. at det
skal være nemmere at få
en titel og en topplacering
på diverse Top-lister i
klubberne.

Mit spørgsmål er nu,
hvorfor udstiller vi vores
katte? Jeg tror faktisk, at de
fleste starter med at gå på
udstilling, fordi de gerne vil
have en bedømmelse på deres
kat, om hvordan den ser ud
i forhold til standarden.
Hvad er godt, og hvad skal
man som opdrætter arbejde
på at gøre bedre? At ens kat
så måske er den bedste i
sin klasse er bare et ekstra
plus.

En anden ting, som jeg
synes er uhyre vigtigt på en
udstilling, det er samværet
med de øvrige udstillere,
og at man har tid til at tale
med tilskuerne, som kommer
for at beundre vores katte.
Mange af tilskuerne er frem
tidige killingekøbere, og
derfor er det vigtigt at de får

Bestyrelse
Formand

Dort Kaae
Esbjergparken 5. 9220 Aalborg Ø
Tlf/fox. 9 15 93 l kl. 19 - 21
Email: formand 11 jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg 1

Tlf.: 75 16 81 51
E-mail: nae-tformand@jyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
1 -ordkanalvej 8. 500 Grenaa
Tlf.: 8" 79 50 50. Fax: 87 79 50 60
E-mail: kas erei a jyrak.dk
Giro: 5 06 85 09

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Madsen
Esbjergvej 7. 6094 Hejls
Tlf. 74 53 23 96
Email: stambog2og4@:jyrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Peter Han en
Græsvangen 123. 8381 Tilst
tlf. 87 41 Ol 50 kl. 19 - 21
Email: udstil1ingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser &
kontakt til nye medlemmer

Carsten Bircow Lassen 0

Abyvej 8, Biersted. 9440 Abybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: katteri@jyrak.dk

Præmiesekretær & stamnavn
Jørgen Jensen
Røjlehaven 52, 2630 Tåstrup
tlf. 43 52 96 99 kl. 17.00-19.00
Email:praemie@jyrak.dk el.
stamnavn@jyrak.dk

Tilmeldinger udland:
Anette Becker
Børglumvej 80 7400 Herning
tlf. 96 29 40 00 kl. 19 - 21
Email: udland@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie Nørreskov Jensen

0

Kornmodsbakken 92. 8210 Arhus V
Tlf. 86 75 07 75 kl. 19-21
Email: burmand@jyrak.dk

Suppleant/
Stambogssekretær kat. I + li + III + IV

Bettina Petersen
Grøfthøjparken 164, 4. 8260 Viby J
Tlf. 22 58 31 38, Træffes kl. 19 - 21
Email: stamboglog3@jyrak.dk

Suppleant/sekretær
Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf. 97 85 18 54
Email: vibek wjyrak.dk

JYRAK's Internetadresse:
www.jyrak.dk

JYRAK's email:
info@jyrak.dk

JYDSK RACEKATIE KLUB t.#
----------------~S~ti~ft~e~t ~19~3~4 1~
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r:::~dsmedlemsskab

L Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside
- - --- -- --- -

Skal være Susan Elvekjær, Grenhusene 10, 2650 Hvidvare i hænde senest 1. marts 2004 !

Point

Vinderne vil bliver præmieret på Katteklubbens
udstilling i april 2004

Point-system

Højeste placering medregnes fra hver udstilling.

BIS 200
BOX 150
Nominering 110
BIV,CACE, CAPE 95
Ærespræmie kl. 1 +2 90
CAGCIB,CAGPIB 85
CAC,CAP, EX1 killing/ungdyr 80
Øvrige EX 70
MG 50
Øvrige O

Klasse ResultaterUdstillingssted

Tilmeldingsblanket til Katteklubbens Topliste 2003

Katteklubben 2003

TOP 1 O for voksne katte (over 10 mdr)
TOP 5 for ungdyr/killinger (3-10 mdr)
TOP 5 for kastrater (over 10 mdr)

For at deltage skal følgende opfyldes:
1. Katten skal have en Felis Danica stamtavle
2. Du skal være medlem at Katteklubben
3. Voksne/kastrater skal have deltaget på mindst 4
int. FIFe-udstillinger. Dvs der skal medsendes 5
resultater hvoraf mindst 2 skal være fra Danmark.
4. Ungdyr/killinger skal have deltaget på mindst 4
int FIFe-udstillinger, hvoraf mindst 2 skal være i
Danmark
5.Alle resultater skal være opnået i 2003
6. Tilmeldingsblanket, kopi af
bedømmelser/diplomer skal være Katteklubben i
hænde senest 1. marts 2004
7. Listen beregnes ud fra de 5 bedste resultater
indsendt for hver kat

Underskrift

1

2

3

4

5

Kattens navn

Fødselsdato

Stambogsnr

EMS-kode

Opdrætter

Ejer

Adresse

Postnr & By

Telefon

250,00 Kr
125,00 Kr
200,00 Kr

Det er gennem årene blevet
stadig sværere at rekruttere
nye mennesker til at tage fat.
Som konsekvens af det bru
ger klubberne f.eks. betalt ar
bejdskraft i forbindelse med
op- og nedtagning af burene
på udstillingerne, så bestyrel
sesmedlemmerne slipper for
dette hårde fysiske arbejde og
kan "nøjes" med pilleriet. ,,I
gamle dage" kom medlem
merne og gav en hånd, og det
var ikke de valgte, der skulle
tage alt slæbet.
Generalforsamlingerne var et
mu~.Ofteerd~sådannuom
dage, at end ikke dem, der har
stillet forslag til generalforsam
lingen møder op, og gør deres
indflydelse gældende.
Og, jeg vil ved denne lejlighed
opfordre allle medlemmer til at
møde op på generalforsamlin
gen, og deltage i debatten og
få indflydelse på vores alle
sammens hobby.

På gensyn den 28. februar i
Nyborg

Inge

Kære medlemmer.
Så er vi klar til at tage fat på
det nye år.
Vores første udstilling i Kolding
bliver noget af et tilløbsstykke.
Alene kategori 4 bliver på over
50 stk! Og alle andre grupper
er også godt med. Altså en
stadig stigende interesse for
udstillinger og kattesporten.
Men, når det så kommer til
bestyrelsesarbejde eller delta
gelse i andet forefaldende ar
bejde i forbindelse med udstil-
1 i ng e rn e, er det altid den
samme hårde kerne, der må
stå for tur.
I forbindelse med verdensud
sti II ingen var der een der
havde meldt sig som hjælper.
Og heldigvis var han meget
insisterende: Han havde taget
week-enden fri for at hjælpe,
og så ville han også have no
get at lave! Det fik han, og han
var stabil og gjorde et godt job.
Desværre var han ikke med
lem hos os, for den type ville
være et oplagt emne at tage
fat i i forbindelse med klubbens
aktiviteter og til emne til en
bestyrelsespost.

Formand, sponsor-, stand og annocekontakt
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
nord@tdcspace.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690Gording
tlf ./fax 75 17 85 84
naestfonnand@perseren.dk

Kasserer
Mette Foldager
Bavnehøjvej 7 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
kasserer@perseren.dk, giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunkelvej 76 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
stambog@perseren.dk

Sekretær, nye medlemmer
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1 , 4190 Munke Bjergby
tlf. 58 26 63 29
heidi.tvaennose@get2net.dk

Præmiesekretær
JørgenAndersen
Døjringevej 39 4180 Sorø
tlf. 57 80 60 41
weeko@post.tele.dk

Best.medlemmer
webmaster
Susan Elvekjær
Grenhusene 10, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 22 58
webmaster@perseren.dk
Annie Orthmann
Ankjær 149, 8300 Odder
tlf. 86 56 02 56
orthmann@mail.tele.dk
SørenAndersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@mail1.stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690Gørding
tlf.75 17 85 84,
naestformand@perseren.dk

Ammetjeneste
Marianne Povlsgård
tlf. 97 40 67 82
ocicat@wanadoo.dk

Bestyrelse
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ikke altid forløber som det
fremgår af diverse opslagsbøger.

April - Virus!
Clamydia, calici og herpes ... I
kender sikkert navnene, men
kender I også sygdommene?
Hvordan konstaterer man yg
dommen, kan/bør den behand
les og i så fald, hvordan? Hvor
dan er smitterisikoen? Stig
Feldballe fra Skovlunde Dyre
klinik kommer med et oplæg og
besvarer gerne spørgsmål fra de
fremmødte.
Dato følger.

www.racekatten.dk opdate-
res løbende med nye emner og
opdateringer om medlemsmø
derne!

Emner til
medlemsmøder!?

Vi afholder hvert år en række
medlemsmøder med varieren
de indhold - alt fra genetik, lo
vene der regulerer bl.a. køb og
salg af katte, til virussygdom
me og adfærdsforstyrrelser er
blevet behandlet.

Vi kan selvfølgelig bare genta
ge successerne ' men det
kunne jo være, at vores med
lemmer havde ideer til nye,
spændende emner!

Så er der noget du yne
mangler? Naget du gerne vil
vide mere om? Sa kontakt Vivi
Fletcher med dine forslag/øn
sker, så vil vi forsøge at finde
egnede foredragsholdere som
kan give nogle interessante
oplæg.

Vivi Fletcher, tlf. 70 23 27 23,
email:
formand <! racekatten.dk

tæller Annette om hvad de dyr
lægestuderende bliv er under
vist i når d er på klinikken.
I-had lærer de bl.a. om katten
og katten spe ielle sygdomme?
Tilmelding er påkrævet!
Kontakt Vivi F!etche,; tlf
70 23 27 23 eller e-mail
formand a_ra -ehauen.dk

Marts - Fødsler
Tirsdag den 23. marts kommer
dyrlæge Tom Kri tensen, Skov
lunde Dyreklinil og fortæller
om drægtighedens forløb og vil
bl.a. vise billeder af fostre i for
skellige stadier. Efterfølgende
gennemgå hvad d r kan være
af komplikationer, hvornår man
bør kontakte dyrlægen og hvor
dan dyrl: gen griber ind i den
komplicerede fod el.
Herudover arbejder vi på at få
en erfaren opdrætter til at be
rette om normale fødslet; der

Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/Sjælland
Vivi Fletch r, If. 70 23 27 23

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik ri racekatten.dk
Sjælland
Teresa Guldager, tlf. 54 87 38 28
Email: kon ·ulentsjaelland0 racekatten.dk
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge, ur 86 27 28 19
Emai.l: susannatg toldibugge.com

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christian en, tlf. 43 96 42 39

Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76

Konsulenter:

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26
Jylland
Sianette Kwe , tlf. 86 5 31 31

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

Du behøver ikke være med
lem af vores klub for at , ære
med til vores arrangementer,
Møderne afholdes - med min
dre andet specifikt er angivet!
- i Valby Medborgerhus Val
gårdsvej 4, 2500 Valby kl.
19.00.

Februar - Landbohøjskolen
Tirsdag den 17. februar,
kl. 19.00. Som i sommers, hvor
vi desværre måtte afvise flere
grundet overtegning, har vi ar
rangeret en rundvisning på Kli
nik for Mindre Husdyr på Land
bohøjskolen.
Vi mødes med dyrlæge Annette
Flagstad, som vil vise os rundt
og fortælle om det udstyr de har
på klinikken. Efterfølgende for-

Stambogssekretær, Langhår og
Korthår, Stamnavn alle racer -
giro 1 08 72 23
Henriette Lodberg
Tågerupvej 45, Ramløse
3200 Helsinge
Tlf./fax: 70 23 22 29 (man.-tors. 10-12
og 19-21).
Email: Ih wracekatten.dk
Email: kh racekatten.dk

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - Giro I 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tors 20-21.30)
Email: slh a racekatten.dk
Email: sia-okh wracekatten.dk

Uden for bestyrelsen:

Medlemsregistrering -
giro 1 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf./fax: 70 23 26 22
Email: medlemmer a•racekatten.dk

til en normal efterårsudstil
ling.

I sidste blad kunne jeg så
læse, at DARAK afholder ud
stilling i samme hal til no
vember. Jeg synes det er ke
deligt - både for klubberne
og udstillenre, hvis vi afhol
der udstillinger i små byer så
kort efter hinanden. Hidtil
har Darak afholdt deres ud
stillinger i faste haller, så
tanken om at vi kunne gene
re nogen ved at vælge Hår
lev, lå mig ikke nær.
Jeg vil i det kommende år

arbejde på at klubberne i FD
kan samarbejde, således at vi
ikke træder hinanden over
tæerne, når der skal vælges
haller.

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

formand

Hjertelig
tillykke

ønskes af
bestyrelsen

med det nært forestående bryllup
Henriette og Karsten ! '

RACEKATTEN

Kære medlemmer

Så gik året 2003, og vi skri
ver nu 2004.

Når dette blad udkommer,
vil generalforsamlingen, der
afholdes lørdag den 21. fe
bruar i Valby Medborgerhus,
være nært forestående. Jeg
håber at mange medlemmer
vil møde op og give deres me
ning til kende overfor besty
relsen. Der foreligger jo også
en del forslag, der skal tages
stilling til.

Planlægning af udstillin
ger i 2004 er ikke som jeg
kunne ønske. I sommers be
sluttede et flertal i bestyrel
sen at forsøge med en 2 da
ges udstilling (1 certifikat) til
september 2004. Til dette
formål mente vi, at Hårlev
Hallen ville være egnet. Vi
har tidligere benyttet denne
hal, men skønner den for lille

Formand. Medlemsmoder
Vi\·i Fletcher
Kærbyvej 134. 2610 Rodovre
Tlf. fax 70 23 27 23 (man.,tirs.. tors, 20-21, on . 10-12)
E-mail: formand@'racekatten.dk

Næstformand,
Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Camilla ScharfT
Hovedvejen '"'2. 2600 Glostrup
Tlf.: 70 23 24 21 (ikke weekend')
E-mail: udstilling a racekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Tom Høj
Istedgade 132. 2.tx.. 1650 København V
Tlf./fax: 70 23 20 28
E-mail: kasserer a racekatten.dk

Webmaster
Birthe Schobius
Toftholmvej 25, 3660 Stenløse
Tlf.: 47 17 23 77
E-mail: webmaster a racekatten.dk

Udstillingssekretær udland, Burudlejning
Flemming Welsch Riis
Birkevej 9, 4140 Borup
Tlf.: 57 52 26 36
E-mail: udland@:racekatten.dk

Killingeliste, Medlemsudsendelse, Bonuspoint
Lone Rasmussen
Holbækvej 24 A, 4180 Sorø
Tif.: 57 80 19 06
E-mail: killingeliste@racekatten.dk

Præmiesekretær, Konsulentkontakt
Bent Aggersbøl
Godsparken 60, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 71 52
E-mail: b-bent@racekatten.dk

Lis Dahlstrøm
Åsbjergvænge 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 09 38
E-mail: b-Ii @,,racekatten.dk

Britta Larsen
Hvidovrevej 452, st. tv., 2650 Hvidovre
Tlf: 36 77 27 63
E-mail: b-britta@,racekatten.dk

Suppleanter:

Li Nielsen
Grønningen 87, 4293 Dianalund

Hanne Hende
Turesensgade 33, st. th., 1368 Købemhavn K
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Eric, Sprietje, Mischa & Puck på sofaen på kollegieværelset i 1980. Et ungdombillede
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erne

gamle) og 2 neutrali erede
huskatte, Patty om er
4. fandt vi i haven uger
gammel og Leah (2 ½ år
gammel) som jeg fandt
midt på en befærdet vej da
hun var ~ dage gammel og
dækket af tæger (omkring
50-60 stykker). H nd s
mor har sikkert tabt hende
under en flytning af kuldet.
Vi fjernede tægerne, tog til
cl rlægen og Leah vok de op
og er i dag en stor og lykkelig
huskat!

J ghar3 RXa I hunner,
en er fra mit eg t opdræt.
en so r hun om hedd r
H Pendragon' Qu al.i ty

Gir! (hun kalde Ciaorka.
hun r 4 år gammel), hun
har a ldrig haft kuld. min
hankat vil ikke parr h nde.
Jeg tog h nd til Fin ln nd
for at få h ride parr t. m n
hun ble il k drægtig. Jeg
prov r nok en zanz m r ,
men bliv r hun hel! r ikke
drægtig der, a bliv er hun

Petfoodwww.olivers.d~ ~4-~~41_3_64 ~- _ _ . _ __ __ _

Som kunde hos OLIVER"S er du altid sikker pa gr:itis levering, en virkehg god ®
service & rådgivnmg. samt vores unikke TRIBEL GARANTI. hvor du altid kan
returnere resten af posen. skulle du opleve problemer med smagen. maven eller
:,llergi.

Kontakt os og hør Q L I y E R ' 50hvad vi kan gøre for dig og din kat

OLIVER'S er et he;:nikt fodcrfirrm. Vores filosofi er at det uiurnative foder sorter ~cd _VJI et af de ultimative
d ser ice vi ulbyder skal matche foderet. Det betyder bl.a. grans lcverin , hele landet. Dette vrlravarer og at en v, . d k . . C d D t g·ver

normalt blive temmelig bekosteligt. men OUVER"S kommer direkte fra vores cge_n pro u tion_ '. JnJ a. c 1

· k d d r r CJ I 00 kr lavere per pose end hvis OLIVERS var et traditionelt firma. og duen pris for vorc.s un er er ,gg . . . • •
tilmed selv skulle hente posen'

OLIVER"S er Danmarks største direkte foderlevcrandor, og vi leverer idJg foder til o er SO karterier og ":Jnge
tusinde familiekatte lander runde. Hovedårsagen nl denne anerkendelse. er vores enesaende kvahtct og service.

· OLIVER'S udelukkende bruger ingredienser godkendt til menneskefedevarer; etTiltalende for mange er at b d · d' · et
faktum man bide kan se og dufte. nar man ser med en portion i hånd n. At ruge sago : ,ngre ren ser. giver
meget lækkert og appetitligt målnd. s:, det er meget sjældent at rmn horer om katte. der ikke kln lide eller tale
OLIVER'S.

Siam & Orientalere. Denne
beslutning skyldtes især at
med Briterne følte jeg at jeg
levede sammen med en Dok
individualister men· at
mine Siamesere mere føltes
om en harmonisk gruppe.
Jeg har også opdrættet 3

kuld Maine Coon i mit eg t
stamnavn. men Coon'erne
var mere min tidligere
partners valg. selv om jeg
naturligvis elskede dem
ligeså meget som min andre
kat.te men de var ikk mi
valg. Min tidligere Main
Coon avlshuri og avl han
lever nu hos min søster i
Holland primært fordi d
ikke kunne enes m cl min
Corni h Rex'er.

For nuværend har vi
(min ven Pepa og jeg) 9 katt
og 2 hunde:

4 terili erede hunner:
Wilma. I\ n 11 år gam
mel. 2 tortie m. hvidt
CRX' r. Coco og h nde
datter Poppetje (9 & 7 år

minejeans med neglene. Hun
sov altid i min seng og da
jeg nåede den alder hvor jeg
gerne ville dele min seng med
andre end hende, måtte jeg
sætte hende udenfor døren,
for ellers sad hun i sengen
og stirrede på den mand der
lå i sengen sammen med
mig og samtidig med at hun
stirrede, så skreg hun! Hun
var meget jaloux, men også
helt bedårende.

Desuden var Sprietje et
dejligt minde om min far
som havde givet hende til
mig. Min far døde alt for
tidligt i 1976, jeg savner ham
stadigt utroligt meget. Jeg
ved at han ville have været
meget stolt af mig, fordi jeg
mere eller mindre går i hans
"dyrefodspor" ©

Jeg skal vist ikke begynde
at tale om mine andre pas
sioner i livet: Mine studier,
litteratur og opera. I å fald
kunne jeg sagtens fortælle til
mindst 10 sider endnu. Lad
os holde os til kattene.
Jeg har opdrættet Cor

nish Rex siden 1996, men
begyndte mit opdræt i 1985.
Mit stamnavn er Pendragon.
Jeg valgte dette stamnavn på
grund af mine studier. Jeg
studerede Engelsk, pecielt
Angelsaksisk (old engelsk).
Tidligere var der i England
mange små kongedømmer.
Når England var truet af
angreb fra oversøiske fjen
der, valgte de forskellige
konger en Pendragon (en
Øverste-Drage) som var
øverstbefalende for de mange
hære.

En anden grund til at
jeg valgte dette stamnavn
var at jeg egentlig beg) ndte
mit opdræt med British
Shorthair (kun blå!) i 1985
selvom jeg på det tidspunkt
både havde en Siameser
og en Havanna Orientaler,
begge var kastrater.

Efter 6 kuld Briter
begyndtejeg at fokusere mere
på min ungdoms kærlighed:

brødre og søstre til. De
fleste fra min fars familie
overlevede ikke krigen.

I Nijmegen, hvor jeg er
født, boede vi i et stort hus
med en meget stor have. I
dag er huset en klinik for
folk der har haft slagtilfælde.
I dette hus opdrættede min
far hunderacen Briard og i
mindre målestok ruhårede
Gravhunde. Han opdrættede
aldrig katte, men havde
siden han var barn, altid en
eller to Siamesere.

Dem som jeg husker bedst
fra min barndom er Dompie
(en brunmasket med kort,
krøllet hale lig en Bobtail)
og Poeleke, som var en helt
normal brunmasket.

Oven i dette havde vi
ænder, gæs, kyllinger,
kaniner, Vietnamesiske
hængebugsvin, en pony,
hamstere, masser af fugle
(mest tropiske), duer og
to papegøjer, så det var
virkelig en mini-zoo. Vi har
aldrig spist vores dyr. Når
de døde så blev de begravet
i haven (dog ikke ponyen) på
et stykke som vi brugte som
kirkegård for dyrene.

Min mor har fortalt mig
og jeg mindes det også selv
svagt, at hvis jeg følte verden
gik mig imod, så tog jeg en af
siameserne og satte mig ind
under bordet i spisestuen.
Det var et stort tungt bord
som altid var dækket af
en dug, så derinde havde
jeg min hule sammen med
katten. Allerede som helt
spæd havde jeg selskab af
en af kattene i min vugge.

Min egen første kat hed
Sprietje (det betyder meget
tynd), det var en blåmasket
Siameser. Jeg fik hende af
min far i 1965, da jeg var 6
år og hun døde da hun var 23
år gammel, jeg var da 29 og
året var 1988 ...

Hun var mere eller
mindre min lille "kone". Hun
hang altid på mig og rejste
jeg mig, så hang hun fast i

Min far boede hos sin
mormor og morfar. Hans
morfar var ikke vild med
dyr, han ønskede at min far
skaffede sig af med dyrene,
min far svarede at hvis
d rene skulle væk, så kunne
han (min far) ligesågodt
selv blive interneret af
tyskerne.

Det endte med at min far
gemte sig hos mine bedste
forældre, indtil krigen var
ovre. Den ene due døde
under krigen, men den
anden og Mitzi overlevede
krigen sammen med min
far.

Oveni dette havde min
far mødt min mor, begge
var de meget unge, den
ene jøde, den anden Ateist.
Det er nok rigeligt at sige,
at de blev gift i juni '45 og
min ældste søster er født i
september '45 ©

Netop på grund af krigen
(som var tragisk for så
mange mennesker, inklusiv
min familie) er jeg og mine

Det ville egentlig have været
mærkeligt. hvi jeg ikke var
blevet "bidt. af en gal kat" så
at sige... Jeg kan ikke huske
tid punkter hvor der ikke
har æret katte i mit hjem
oz andre d r for den sagst:,

sk ld. jeg voksede faktisk
op i en lags mini-zoo, her
er lidt baggrund:
Jeg og 2 af mine søstre

arvede vores "vild-med-dyr"
tilgang til livet fra vores far
som el kede dyr. Han havde
Siamesere allerede i 30'ernes
Holland. Da min far under
2. Verdenskrig måtte gemme
sig i landsbyen Winterwijk
havde han 2 duer og Mitzi
(en brunmasket siameser,
der fandtes ikke andre farver
dengang, tror jeg) med sig.
Min far måtte gemme sig
hos min mors familie, fordi
resten af familien blev
først interneret i en lejr i
Holland af tyskerne og de
blev senere sendt videre til
andre koncentrationslejre
- min far var jøde.

Interview med Eric Reijers
Oversat af Marianne Seifert-Thorsen
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steriliseret. Derudover har
vi 2 hunner importeret fra
Canada fra det berømte
Shal-Mar opdræt. CH Shal
Mar's Sex Bomb (Shelly, 3 år
gammel) hun er Van og CH
Shal-Mar's Sangria (Sarah,
hun er 1 ½ år gammel) hun
er tortie-smoke.

I 2000 fik jeg min
nuværende avlshan Dutchie
- GIC. FIN*Windseeker
Flying Duthcman - han
blev verdensvinder i 2000.
Han er sort/hvid bicolour
CRX. Han mangler kun 2
CACE'er for at blive EC, 4 år
gammel. Og 2 af hans afkom
mangler hver et CACIB, så
er han DM (Distinguished
Merit). Og forhåbentlig kan
han også føje DSM-titlen til
her i 2004.
Jeg føler mig meget pri

viligeret over at have et godt
samarbejde med Eija-Maarit
Kotro i Finland og Robert
FJeet fra Canada: Vi deler de
samme ideer både omkring
racen, er fuldstændig åbne

og ærlige overfor hinanden
hvis der er problemer og
kommer virkelig godt ud af
det sammen.

Lige nu er Sarah høj
gravid, stor og tyk, hun
skulle gerne nedkomme om
ca. 4 uger, så jeg har babyer
til jul. Dutchie parrede hende
mens jeg var i Danmark for
at dømme. Det var bestemt
ikke en planlagt parring,
men kombinationen er god
(min hankat løber frit i mit
hjem, han strinter stort set
ikke).

Jeg havde egentlig udset
mig en anden hankat til
dette kuld. I standarden for
CRX giver mønster og farve
ingen point, men for mig som
opdrætter betyder det rigtig
meget og jeg er lidt nervøs
for om denne parring vil
resultere i killinger med
meget lidt hvidt (såsom en
lille hvid medallion eller en
enkelt hvid tå), nå, men vi
må se hvad der kommer.
(Red. bem.: Kuldet blev [edt

d. 22112, lige inden jul. Der
var 5 i kuldet: 3 hanner; 2
rød I hvide bicolour og 1 sort I
hvid han med 3 små hvide
pletter og 2 hunner begge
bicolour tortie m. hvidt).

Desuden har vi 2 hunde:
Bessie som er 8, hun er af
blandet oprindelse. "Op
drætteren" sagde at hun er
en Bichon Frisee ogMunster
land blanding, men jeg tror
hun er en puddel/terrier
blanding. Hun var Pepas
mors hund, men da Pepas
mor var på hospitalet pga.
et hjerteanfald passede vi
Bessie i et par uger og så blev
hun bare boende (naturligvis
efter aftale m. Pepas mor).

Så er der Lucy, som er
en Shi-Tzu , en dejlig og
enthusiatisk hund som vi fik
fra Gitte Jensen i Danmark.
Hun er 1 år gammel og bliver
som oftest holdt meget
korthåret. Begge er dejlige
hunde som elsker kattene
og vice versa.

De eneste som kommer
i vores soveværelse er
hundene, men sikke de 2
kan fylde i vores seng. Bessie
ligger under dynen i min
knæhase, Lucy ligger gerne
på en af vores hovedpuder
eller mellem puderne. Hun
sover meget tungt og snorker
som en gris, kun vækkeuret
kan få hende ud af fjerene.
Pepa kan ikke sove når
kattene drøner rundt i
soveværelset, mig rører det
ikke, jeg sover tungt. Det
eneste problem er at min
brunmaskede hun elsker at
tømme skuffen med sokker
for enten at sove i skuffe~
eller for at tisse i den nå

'men så'en er katte jo!©
Jeg ved det lyder kede

ligt, men jeg har ingen
favoritter blandt kattene.
De har alle deres unikke
charme og forskellige
behov. Hver eneste har sin
egen personlighed der gør
man elsker dem. Måske
har Dutchie, min han, en

særlig plads i mit hjerte,
fordi han er så elskelig og
lidt dum. Spørg mig aldrig
hvem af dem jeg ville redde
hvis huset skulle brænde, i
sådan et tilfælde ville jeg
redde dem alle.

I dag bor jeg i Brno som
er hovedstaden i Moravia,
som er den østligste af
provinserne i Tjekkiet. Brno
ligger ca. 240 km. fra Prag og
ca. 160 km. fra Wien. Byen
er centralt placeret i Europa
(2½ time fra Prag).

Som regel er det utroligt
kedeligt at rejse så meget
som jeg gør og selve rejsen
tager mange timer. Har
jeg et fly fra Wien klokken
14.00, så skal jeg være i
lufthavnen ca. 1 til 1 ½ time
før. Det betyder at jeg tager
hjemmefra omkring 09.30.
Så sidder man i lufthavnen
og venter på at flyet bliver
boardet, så flyver man 1 time
eller 2 (utroligt kedeligt, om
at køre med bus) og når man
kommer frem så er der oftest
mere transport, man kan jo
sagtens skulle dømme i en by
som ligger 1, 2 eller 3 timer
fra ankomstlufthavnen. år
man så endelig kommer til
sit bestemmelsessted. så
chekker man ind på hotellet.
får spist og drukket en øl
eller vin til maden (hvis man
er heldig) så går man i seng.
Dagen efter sidder man i en
sportshal og dømmer hele
dagen og med lidt held kan
man nå at være hjemme hos
sig selv sent om aftenen.

Mange tror at det er
eksotisk at være dommer
og ja, det kan det være, hvis
man selv tager et par fridage
før eller efter en udstilling og
ser byen eller stedet. Det er
da spændende at se Island,
Moskva, Paris, Rom eller øen
Jersey. Men oftest vil man
bare gerne hjem til sit eget
liv, hvor ens kære og katte
venter.

Det sjove for mig er selve
bedømmelsen af kattene.

Når man har dem på bordet
og prøver at vinde deres
fortrolighed og kærlighed
og naturligvis og å at kunne
forklare for udstillerne
hvorfor man på baggruncl
af ens egen fortolkning af
standarden, S.) nes at den ene
kat er bedre end en anden.

Før jeg blev dommer rejste
jeg også en hel del. Jeg var
salgschef i et stort marketing
firma, som havde kontorer i
Amsterdam, London, Paris,
Madrid, Rom og Munchen.
Jeg rejste ca. 4 gange om
ugen fra det ene kontor til det
andet rundt om i Europa.

Da jeg i 1984 blev medlem
afMundikat blev jeg gan ke
hurtigt spurgt om ikke j g
kunne tænke mig at bli
en del af bladets redaktion.
Jeg ·ad i redaktionen i 2 år.
Så tog jeg en paus i et par
år, jeg havde for travlt, for t
med mine studier og dernæ t
med mit job. I 19 blev j g
an var havend reelaktor af
Iundikat blad. t job j g

beholdt til jeg flyttede til
Tjekkiet i 1992.

Da jeg kom til Tjekki t
i '92 i forbindelse med mit
daværende job, havde j g i
lommen en anbefaling m d
fra Mundikat præsid nt
Rainy van Haeringen. I
min nye klub i Brno blev
jeg m dl m af b styrelsen i
1993. Jeg var for det meste
ansvarlig for ud tillinger,
et job som jeg tadig har. I
1997 bl v jeg Vice-Præsident
i FIFe og i 1998 blev jeg
bestyrelsesmedlem i hov ed
organi ationen i Tjekkiet.
Jeg arbejder stadig i denne
bestyrelse og vil genopstille
her i 2004.

Hvorfor jeg har alle
disse poster, kyldes at
folk kommer til mig og
spørger mig om jeg ikke vil
opstille. Fordi de mener at
jeg kan bidrage til klubben/
organisationen/FIFe. Og så
er jeg ikke specielt god til at
sige "nej" ©

Spørgsmål: Hvordan og
hvorfor bleu du Præsident
for FIFe?

Jeg har egentlig lidt
problemer med dette spørgs
mål. .. Det er et så endeligt
spørgsmål, som om dette
er slutningen på vejen og
naturligvis er det ikke det.
Ting sker bare og har deres
eget liv.

Som Præsident (jeg fore
trækker egentlig formand
eller bestyrelse m dl m)
er man en d 1 af t t am og
t am t træffer be lutninger
i fælle kab. Det er kun på
FIFe Generalfor amlingjeg
erPræ ·id nten" nårjeg leder
selve gen ralforsamlingen
og kan be temme h\ em
der har taleret og hv m der
ikke har tal r t, på t giv t
tidspunkt©

om tidliger ice pr -
ident er det m e r Il r

min dr lozisk at man en
dag ender med at være
Præsident o a da \lva
(red.bem: Alua Uddin) blev
yg i 2000 blev jeg purgt om

j g kunn tænke mig at stille
op til Præsidentpo ten.

Efter at have tænkt længe
og grundigt over det og efter
at have talt det grundigt
igenn m med Pepa, venner
og kolleger. så stillede jeg
op på Generalforsamlingen i
Portugal i 2001. Alva stillede
ikke op og bad de delegerede
om at i tillid til mig, at
stemme på mig, så jeg var
ikke ude i et kampvalg, jeg
var den eneste kandidat.

Hvi jeg skal være helt
ærlig. så havde det for min
egen skyld været bedre at
tille op som FIFe s Gene
ralsekretær som er et job
om man får penge for at
udfore... Et af mine alvorlige
problemer er, at jeg ikke ved
om jeg økonomisk kan tåle at
blive ved med at være FIFe's
Præsident, jeg ved ikke
hvordan min pension ser ud
når jeg når til den alder @
At være Præsident for FIFe
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år oppekrisen kradser
til voksne lopper. Sværere er det faktisk ikke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 10 hundedyre digitalkame
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Matas. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

STAR.VET = ÆG + LOPPER FJERNES
I lffllPYRA1.I)

Felix, Kattrup

"Det er svært at være COOL, når man i tide og utide klør
sig over det hele"

Program Vel (lufenuronl. Ind ka ont!f" K!Yl~ol. 1 ' '.
111ed andet cktoparas , æn 111Jddel med v t1,r, ng ~ur ,:

h.,nd'es Oosenng . Katte . m .stur 30 rng pr -., I <l
vs,sn.ngcn I pakke n. Pakn . 1x6 rn 5 •~
op ~I 7 kg legemsvægt lxG bblctter a 2 .9 r . ~, •

l 40 kg la "l ) N O VA RT I s 2100 K

Det er ret enkelt: Hvis man fjerner lapperne men ikke lappernes
æg, så har man kun fjernet 5% af problemet. Derfor vil en dob
beltløsning spare din kat for en masse klø. Med Capstar Vet fjer
ner du effektivt alle de voksne lopper i løbet af et døgn. Med
Program Vet forhindrer du æg og larver i fremover at udvikle sig

En dobbeltl

Disse grunde for at
blive dommer er vældigt
negative begrundelser og
(heldigvis) måtte jeg pga.
mit daværende, meget tid -
krævende job, opgive tanken
om at blive dommer.

Næste gang at ideen slog
rod var egentlig ikke fra en
lyst i mig selv, men fordi
Jitka Kytlerova, som bor her
Brno, opfordrede mig. Jitka
foreslog det til mig i 1995.
Jeg var (og er stadig) mere
eller mindre en udstillings
freak, jeg udstiller gerne, er
gerne med i organiseringen
af shows i min lokale klub
osv. Men pludselig befandt
jeg mig i en situation hvor
jeg ikke selv havde katte som
jeg kunne udstille. Dem som
kunne, ville ikke og dem der
ville, ville jeg ikke tage med,
de var simpelthen ikke gode
nok. De resterende havde
fået de titler som jeg syne
de skulle have. Visse foreslog
mig at tage katte med "som
sagtens pga. manglende
konkurrence kunne blive
EC", men jeg har min egen
standard for mine katte og
visse af mine katte havde
efter min mening, ikke kva
liteter nok til at blive mere
end IC.

Så enden på det blev,
at jeg sagde til Jitka at
fremover ville jeg ikke være
at finde på udstillinger.
Hendes svar var, at hun
synes jeg skulle gå i gang
med at blive dommer. Jeg
besad efter hendes mening
de nødvendige kvaliteter
(sprogligt og i min adfærd)
som ville gøre mig til en god
dommer og samtidig havde
jeg et godt øje til hvad den
rigtige kat er. Desuden
havde hun ofte hørt mig
fortælle andre opdrættere
hvad jeg mente de burde
fokusere på i deres opdræt,
med succes. Desuden var
der også min baggrund som
lærer, som kunne bruges i
dommer jobbet.

ved at de slet ikke rørte ved
kattene.

Et andet aspekt var det
kick som nogle dommere fik
ud af at finde fejl hos den
race som de selv opdrættede
(noget som man sagtens
også kan møde hos visse
opdrættere). Som oftest
fandt disse dommere "noget"
på halen eller lignende. I et
tilfælde var det sådan at
det eneste smil jeg så på en
bestemt dommers ansigt var,
da den pågældende dommer
fandt en sternum på en ellers
utrolig smuk Orientaler.

Denne adfærd brød jeg
mig ikke om og samtidig
syntes jeg at dommerne i
Holland havde deres eget
lukkede kredsløb, som bestod
af "gamle" mennesker,
stort set ingen unge nye
kræfter kom til. (I guder,
hvad er unge mennesker
i katteverdenen?!? Jeg er
44 og tilhører den "unge"
gruppe, dette i sig selv
er vældig alarmerende,
vi i kattesporten må gøre
noget for at tiltrække unge
mennesker).

er en funktion som tager
oceaner af tid og man kan
derfor ikke betragte jobbet
som et man har ved siden af
sit betalende job. Internettet
har forandretverden for altid
og FIFe er samtidig blevet
større og , okser stadigt.
Men jeg har frem til FIFe's
Generalforsamling 2004 til
at overveje hvad jeg vil.
Spørgsmål: Hvorfor på

begyndte du din dommer
uddannelse?

Det er der et meget langt
svar på, som også kræver en
smule historisk baggrund:

Allerede i 1989 da jeg
stadig boede i Holland,
legede jeg med tanken om
en dag at blive dommer,
mest fordi jeg var frustreret
over den måde som mange
dommere dømte på.

Frustreret fordi nogle
dommere fokuserede for
meget på en kats negative
sider og fordi nogle dommere
faktisk virkede som om de
slet ikke kunne lide katte.
En følelse som jeg helt klart
fik fra de dommeres måde
at håndtere kattene på eller

Eri. katte. h1111 c
- killinger i c11

a/":,.lapp ,f stund
hjc111111c•
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Dutchie, lianhatten er en moderne far som tager sin del af slæbet

øder

stilling i FIFe, det være
ig i bestyrel en eller i en
af FIFe's kommi ioner.

Den ene te dato som
jeg havde fastlagt på
forhånd, da jeg var elev.
var min ek arnensdato.
Jeg ville utroligt gerne

tage min ek amen på et
be temt how. nemlig
OVEK's jul ud tilling,
om finder ted en uge
for jul i den mukke by
Graz.

For det for t fordi jeg
1 k r denn ud tilling

og for det and t fordi
OVEK er min klub-væk
fra-hjemmet-klub, hvor
j g bar n ma e gode
enn r.

Præsident gør mig ikke
til noget særligt, måske
har det indflydelse på
hvordan jeg udfører
mit job, men selve stil
lingsbetegnelsen har
ikke noget at skulle have
sagt overhovedet.

år vi i min klub har
dommerelever så ser vi
det ikke om en peciel
ære, det r bare noget vi
gør med d t ekstra arbejde
og omkostninger, som det
påfører o i klubben.
Jeg hab r da at når

man bliver i n v i er t
som dommer. å bliver
man det fordi man er en
god dommer og ikke fordi
man b trider en bestemt

var"nogen" i FTFe's besty
relse og skrev og bad om
at sidde elev på en eller
anden ud tilling især i
en klub eller land hvor
de ikke kendte mig, å
kunne det være vært at
få en elevplads.

M n efter at jeg blev
Vice-Præ ident i FIFe
så fik jeg positiv respons
på alle mine an øgninger
om elevgang og ofte var
det med en kommentar
som: "Det vil være os en
ære'.
Jeg må sige at jeg ikke

resp kterer folk som på
den måde 'fedter' fordi
jeg nu var "nogen". Det
at jeg dengang var Vice-

Ole Amstrup, Formand Felis Danica

Felis Danicas forretningsudvalg inv it rer hermed til mød r om en t. ændring af truktur n i Felis
Danica.
Møderne vil blive arrangeret for kellige teder i landet og r åbn for medl mm r af Feli Danicas
hovedklubber.
På møderne vil Felis Danica formand og sekretær være gennemgå nde personer. og de ovrige medlemmer
af Forretningsudvalget vil ære til t de, i den udstræknina det er muliat for dem. . .
På mødet vil Felis Danica formand komm med et oplæg, der tager udgangspunkt i den ek isterende
struktur og som belyser andr FIFe medlemmers struktur. FU for enter n åben og fordomsfri debat hvor
fremtidige muligheder kan debattere . .

0
• •

Sekretæren vil samle bemærkninger og forslag som kan debatteres i FU og klubberne sa evt. forslag til
ændringer kan forelægges på FDs Plenarforsamling 2005. .
I det efterfølgende nummer af Katt fagasinet , il der blive fulgt op med mulighed for debat blandt
KatteMagasinets læsere.

Alle møder begynder kl. 19.00

København torsdag Ol. april Valby 'Iedborgerhus. algård v j -1 2500 Valby

Århus onsdag 07. april Til t Sognegård, Havkærv j 9, 8381 Tilst

Ålborg tirsdag 13. april Vejgaard bibliotek, Hadsundv j 35 9000 Aalborg

Sjælland onsdag 21. april Slagelse Centralbibliotek. Sten tuegade 3, 4200 Slagelse

Odense torsdag 29. april. Badstuen, Østre Stationsvej 26, 5000 Odense C

På Forretningsudvalgets vegne

derfor kunne jeg så sidde
elev, når mine bestyrel
sekolleger dømte på de
samme udstillinger.

Så i denne sammen
hæng kan en bestyrel
sespost betragtes som en
fordel. Men det har også
sine ulemper: Fordi jeg nu
sad i bestyrelsen af FIFe,
så følte jeg at jeg burde
dømme flere katte som
elev end andre elever
for at ingen bagefter
kunne komme og sige at
elevtiden havde været
lettere for mig, fordi jeg
sad i FIFe's bestyrelse.

Et andet morsomt
(eller rettere sagt fjollet)
aspekt er, at da jeg ikke

sig i fremmede omgivelser
på en udstilling), men også
katte som er bange og som
ryster på dommerbordet,
noget som absolut ikke er
godt for kattens overordnede
helbred, Stress er en væsent
lig faktor i en kats generelle
helbred. Selv om en kat er
smuk, viser den tegn på
stress, angst eller agression,
så lad den dog blive hjemme
og nyde livet i omgivelser
hvor den føler sig tryg og
afslappet...

Når jeg sidder og er
den som skal afgøre om
en bestemt kat er god nok
ifølge standarden til et
bestemt certifikat eller ej
og jeg beslutter at tilbage
holde certifikatet eller
andet, så frygter jeg at den
beslutning kan få indflydelse
på ejerens egen vurdering
af om denne kat så er god
nok til udstillinger eller en
avlskarriere.

Selv har jeg katte hjem
me, som ikke lever op til
standarden, men de er
stadig elskede dyr i mit
hjem og jeg sætter lige så
stor pris på dem, som mine
udstillingskatte. Desværre
har jeg set udstillere som
lader deres frustrationer når
deres kat ikke har vundet gå
ud over deres kat, ved at de
(og det her er den enste måde
jeg kan formulere det) har
smidt deres kat retur i buret
eller transportkassen ... en
frygtelig adfærd og den
slags mennesker har slet
ikke fortjent deres kat.
Spørgsmål: Da du blev

elev, havde du så på forhånd
afgjort hvor længe du ville
bruge på din udddannelse?

Nej, jeg havde ikke en
tidsplan, men da jeg blev
Vice-Præsident i FIFe
begyndte tingene at gå en
del hurtigere end jeg havde
forventet.

Vi i FIFe bestyrelsen
holdt så mange møder før
eller efter udstillinger og

for dem, der står ved mit
dommerbord, hvad der er
hos en pecifik race som jeg
sætter højst og hvorfor en
kat bliver nomineret over
en anden.

På et andet niveau hå
ber jeg at jeg via mine
holdninger kan gøre det klart
hvad det er der gør en kat til
en smuk repræsentant for en
specifik race og at det ikke
altid er udfra en given FIFe
standard. En kat sagtens
kan være smuk selv om
den på nogle punkter ikke
lever 100% op til standarden.
Med dette mener jeg kattens
kondition, temperament og
dens personlighed.

Hvad jeg håber er, at
jeg via mine bedømmelser
kan vise folk at uanset om
en kat ikke kan opnå div.
certifikater eller lignende,
så er det stadig et smukt
dyr som fortjener at blive
værdsat og elsket og som
har ret til et omsorgsfuld og
kærligt hjem. Nogle gange
kan folk bedst vise deres
kærlighed ved at lade en
kat, som ikke er specielt
glad for udstillinger, blive
hjemme. Her mener jeg ikke
kun aggressive katte (det er
meget svært at afgøre hvad
agression er, katten befinder

Jeg tænkte O\ er dette i
en tid oz talte det igennem
rn d min daværende partner
(at bliv dommer har en tor
indflydelse på ens privatliv
rent tidsmæ sigt) og jeg
besluttede mig for at gore et
for og. I Tjekkiet er det sådan.
at enhver som onsker at blive
dommer skal både leve op til
FIFe"s kra og amtidig kal
de også op i den teoretiske
del af FIFe' ksamen. den
som FIFe forst forlanger når
man har været dommerelev.
Mit største problem var at
eksamen skulle gennemføres
på Tjekkisk. Andre elever
fra Tjekkiet kunne (og kan
stadig) tage eksamen i det
officielle FIFe sprog som de
føler sig mest trygge i, men
fordi jeg er hollænder og er
belæst i engelsk og har et godt
greb om både tysk & fransk,
kulle jeg tage eksamen på
Tjekkisk. Men jeg klarede det
og påbegyndte den praktiske
del af uddannelsen i kategori
III & IV.

Spregsmål: Hvad håber
du at opnå som dommer?

På et "mikro-niveau'
håber jeg at kunne give
udstillere & publikum en
forståelse for min fortolk
ning af de forskellige racers
standard. At gøre det klart
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LOPPEBEKÆMPELSE
HELE ARET RUNDT~

OPPE IDDEL
3 MÅNEDER

Virker også på kattens nærmiljø.

Killinger fra 1 kg samt drægtige katte kan
behandles.
Er dokumenteret uskadelig for børn og
voksne.
CY~o er den optimale forsikring mod
lopper. •r /

Lad mig slå
n F TIV klo

e lopper!

Cyclio Vct · i\1 r1v,.:~n l2 r. g m' r ,e, 00 , .. rn', ~~ rcn u;::1J5r'n Re9istrerin9sindehav~r. V·tJt SA frJrlt.g.
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Ln ·er ,r:'.!rt-<l gJ1111e ~1'.~1 t I ~rg:: c s.Jqr hun :? .• I.) 1~k.e b1Lge, 1,t ~ 11 "g~r. scm ,~;er nl'"dre er:d l.g e'ler : I s..'g~ o ...
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Igen Blachbury, som i Taastrup i august 2003 var nomineret
og ogsa var nomineret i Nyborg i september 2003

pludselig var der en cyklist som var så benovet over
den lange bil at han var kørt durk ind i den og havde
slået et flik-flak hen over kølerhjelmen. Alle blev vi
enige om at bare uheldene stopper her men vi kunne
naturligvis nå at punktere! Til det svarer Ib at det
håber han ikke, for der er ikke noget reservehjul.

Så vi farer ud af autostradaen med 160 i timen.
Mia falder i søvn og snorker højlydt, vi andre døser
også hen. Jeg siger til Ib at jeg ikke bryder mig om at
han kører så stærkt, især hvis vi punkteret og netop
som jeg har sagt det, så knalder forhjulet! Mia holder
naturligvis op med at snorke, alle holder fast så godt
som de kan, selv klamrer jeg mig til mine killinger
transportkasse og overvejede et kort øjeblik om jeg
skulle tage flyveren hjem resten af vejen men der er
200 km. til lufthavnen.

Vi fik stoppet og Lars og Finn render afsted for at
finde et dæk, da de kommer tilbage siger jeg til Ib at
nu mangler vi bare at det er et forkert dæk og gan ke
rigtigt, det er et forkert. Afsted igen og denn gang
fik vi det rigtige der passede, så 2 timer enere kan
vi genoptage turen hjem.
Jeg havde fået strenge ordre på ikke at ig m re

om bilen, men da vi har kørt yderligere 100 km. kan
jeg ikke holde min mund mere, men siaer at jeg yne
bilen hopper på venstre forhjul. så kom cl alle op på
mærkerne igen og holdt sig vågne bl vi nu· hjemme
- men jeg drillede bare ©

»Drei«, for der er jo kun 3
med og jeg er ikke så god til
tysk. Men dyrlægen vil se 4
killinger, så jeg tager da bare
den samme kat ud 2 gange!
På det tidspunkt er jeg ved at
omkomme af latterkramper,
men dyrlægen smiler bare
til mig og er glad for at jeg
endelig havde forstået ham.

Da jeg skulle betale for
mit kuld, fik jeg noget af
et chok. Herhjemme koster
det jo stort set det samme
om man udstiller en kat
eller man udstiller et kuld.
Sådan er det ikke i Tyskland
skal jeg hilse og sige. En kat
koster €31 og et kuld koster
€77!! Altså over det dobbelte!
Nu forstår jeg bedre hvorfor
det er så sjældent at man
ser kuld blive udstillet 1

Tyskland.
Endelig kom vi ind i

hallen og der gik vi så og
smågrinede af alle de ting
der var gået galt på vores
tur indtil nu: Lars der måtte
køre baglæns den lange vej,
Gitte & Finn som ikke havde
et sted at sove, Mias nye
farve kat - den gule og mine
3 killinger som blev til fire i
transportkassen.

Udstillingen gik godt, mit
kuld vandt og der var skam
konkurrence, Gitte fik sin
Willy nomineret, Gittes Arif
blev IC. Mias gule kat havde
sikkert klaret sig godt hvis
bare ikke den havde været
gul, dommeren var meget
glad for den, men var jo ikke
farveblind og gule katte kan
nu altså ikke vinde ©

Dagen var ved at være
slut og vi pakkede bilen for
at vende næsen hjemad.
Ved bilen sidder Ib og Finn
og griner, jeg spørger hvad
det er der er så morsomt
og Ib siger, at han godt
nok aldrig før har prøvet at
blive kørt ned af en cyklist!
Ib var kommet kørende og

Næste morgen mødtes
vi til morgenkaffe, inden
vi skulle på udstillingen.
Til Mias gru, var hendes
hvide kat blevet gul i løbet
af natten og vi kunne ikke
nå at gøre den i stand før vi
skulle være på udstillingen,
så vi måtte bare tage den
gule med.

Så kørte vi til udstillings
hall en. Da vi ankom der,
fik vi en overraskelse: Der
var både kalkuner, køer
og andre dyr! De stod alle
og tog pænt imod os, man
skulle tro at de vidste at vi
kom fra Danmark, eller også
var de bare imponerede over
limousinen ©

Jeg ser at dyrlægerne sad
i en port, som var pivåben i
begge ender. Både Mia og
Gitte blev noget nervøse og
var bange for at deres misser
skulle stikke af, men der var
jo ikke noget at gøre, vi skulle
jo checkes ind.Jeg havde selv
3 killinger med. Oprindeligt
havde jeg tilmeldt fire, men
en var blevet solgt, så der
var 3 med. Jeg tog alle 3 ud
af kassen og dyrlægen ser
spørgende på mig og siger
»Vier«? »Nein« siger jeg

ores historie begynder
på en tankstation her i
Danmark. Vi , ar 6 personer
der mødtes der: Mia & Lars,
Gitte & Finn og Ib & Vibeke.
Vi ville gerne ankomme
i et passende køretøj til
udstillingen, så det var
helt passende at Ib har en
limousine.

Vi troede at i et sådan
køretøj. ville der være god
plads til os alle men ak og
ve, vi måtte tage sæderne ud,
så der var plads til kattene.
Men det betød, at der faktisk
ikke var plads til Mias mand
Lars. Så Lars sad på gulvet
mellem førersæderne hele
vejen og oven i købet måtte
han sidde baglæns! Så da vi
endelig ankom til hotellet,
måtte vi først bruge tid på
at få Lars rettet ud igen.
Rheinberg ligger langt nede
i Tyskland, skal vi hilse og
sige!

Da vi kom ind på hotellet
og bad om at få de værelser vi
på forhånd havde reserveret
hjemmefra, kunne hotellet
ikke lige se at vi havde be
stilt værelse til Gitte & Finn,
men endelig fik vi alle vores
værelser.

Tappernoje's Blackbury, MCO n 22
Opdr. & ejer Vibeke Hamborg

AfVibeke
Hamborg
Jorgensen

På udstilling i Rheinberg, Tyskland
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JYRAK's udstilling i Nyborg
06. & 07 .09 2003

Vi i redaktionen vil
gerne gøre vort til. at
bladet er alsidigt, aktuelt
og inter ssant, men det kan
ikke lade ig gere uden Jer s
inputo

Så vi håber I vil tage
godt imod disse nye tiltag
og bruge dem.

Husk at bladet er til for
Jer, men også skrives af
JerQ

Venlige hilsner på
redaktionens vegne;
Marianne S-T, r daktør

Debatten 1 n r . 3/04
vil vær Felis Danicas
nuværende (og fremtidig )
struktur.

Dette mne bring"
som en opfølgning til de
strukturmøder som Feli
Danica afholder i april i
hele land t. D adline for
denne d bat er 10. maj

ning er ok? Kan kategorierne
evt. ændres? Skulle der
findes flere side-klasser?

Og husk deadline er 10.
marts!

Indlæg kan sendes både
via PostDanmark eller pr.
mail: kattemagasinet@felis
danica.dk

Debatten bliver kun
levende hvis I læsere
deltager i den. Så fat pennen
eller tastaturet og lad os høre
hvad I mener.

idater søges!

Første debat-emne som
vil blive bragt i nr. 2/04 er:
Sj nes du at det nuværende
udstillingssystems opbyg-

Et andet 11) t tiltag er
»Debatten«

Vi i redaktionen vil gerne
have at KatteMaga inet er et
levende blad, hvor aktuelJe
emner bliver debatteret.
Der findes i dag en mængde
mailinglister på Internettet
og »Debatten« er ment som
et supplement til Internet
debatten.

For at der kan blive
plads til så mange indlæg
som muligt, har vi sat nogl
spilleregler op:

Et indlæg må max. fylde
500 ord. det svarer til ca. 2
spalter.

Et emne vil være færdig
debatteret i et nummer,
medmindre der kommer
ny e vinkler på et emne, om
vi i redaktionen vurderer,
kan bringe nyt til debatten
så kan debatten om et emne
sagtens køre over flere
numre.

Deadline for debat incllæg
vil være en smule anderledes
end deadline i øvrigt. Disse
indlæg kan modtages helt
frem til cl. 10 i måneden,
h\ or deadline ellers er den
01. i måneden.

Vi modtager med glæde
forslag til emner som I g rne
vil hav debatteret.

Vi mangler kattebillecl r til forsiden af KatteMagasinet
For at dit mesterskud kan komme i betragtning skal billedet opfylde flg. krav:
Det skal være et rigtigt papir-bill d . Udprintede digitale billeder duer ikke

Det skal være et højforrnat billede, sa der er plads til forside teksten
Og naturligvis skal det være knivskarpto

Send dine forslag til: Marianne Seifert-Thorsen, Gulclregnvej 4, 4600 Køge
Husk at vedlægge en frankeret svarkuvert, hvis du vil have det retur

Nyt tiltag i KatteMagasinet
Kære læsere;

Først et forsinket godt nytår
til Jer alle.

Vi, den nye redaktør
og redaktionsgruppe, har
mange ideer og nu er det
tid at introducere 2 af disse
ideer for Jer læsere:

»Fra medlem til
medlem« er en ny rubrik.
I denne, kan I kvit og frit
efterlyse kørelejlighed
til udstillinger, efterlyse
billeder fra udstillinger
og sælge ting som I ikke
længere har brug for, såsom
burgardiner, fejlindkøbte
transportkasser etc.

I kan IKKE bruge
rubrikken til at annoncere
med killinger/voksne katte
I har til salg, reklamere for
Jeres avls-hankat etc.

Husk at bladet har en
deadlineogen produktionstid
på ca. 6 uger!
Jeg vil som redaktør

vurdere om det I søger hjælp
til/vil sælge er relevant
eller ej og det er mig og
redaktionen der træffer
beslutning om hvorvidt
Jeres »annonce« kan komme
i eller ej. Og vi forbeholder os
også retten til at forkorte det
I har skrevet.

Deadline for »Fra medlem
til medlem« vil være den
samme som for resten af
bladet (se den aktuelle dead
line i kolofonen på side 2)

Bedste veteran
Malevitch King Sam of
Camelot, RUS
Ejer: Maria Andersen
Bedste pensionist
Gyldfina's Red India, SOM
Ejer: A Birket Pedersen
Bedste kuld
Smurfs kuld, RUS
Ejer: Charlotte Engvold

Kategori IV
BIS
Bella.mis' Finlandia, ORI b
Ejer: Dorte Kaae
BOX
Wee-Ko's Queenofthenight,
ORI n 24
Ejer: Andersen & Madsen
BIS kastrat
Eyla von der Gruenstiege
Ejer: Lise Vigsø
BOXkastrat
Ka-Ri-Nas Fisherman
Jagger, ORI c 23,
Ejer: Camilla Olin
Bedste ungdyr
Nissen's Jasmin, ORI a
Ejer: A & E Nissen
Bedste killing
Sweet Cat's Nights In White
Satin, SIA n
Ejer: A & E Nissen
Bedste veteran
Nissen's Omar, ORI n
Ejer: T. Batchelor
Bedste kuld
Mercury's kuld, BAL
Ejer: Jette Bache Iversen
Bedste huskat
Jiggins Miss Molly
Ejer: Karin Sørensen
BOXhuskat
-Iiggins Klaus
Ejer: Karin Sørensen

Kategori III
BIS
Van Grebst Tine Vibeke,
BRia
Ejer: Merete Hyldebrandt
BOX
Via Nova's Vol. 2, ABY n
Ejer: Tom & Jens Høj
BIS kastrat
Luna-Tick's Jenny Juniper,
ABYa
Ejer: Seifert-Thorsen
BOX kastrat
Devils Own, MAN 51
Ejer: Mickey Thomsen
BIS ungdyr
Bintang MaGi Merlin, BUR
Ejer: M & M Hansen
BIS killing
Axiom's Vanilla Black &
White (CRX n 09)
Ejer: Skjershede & Klug

Bedste ungdyr
Løve Hulen's Black Magic
Merlin, MCO grp I
Ejer: C & M Laursen
Bedste killing
Backkara's Copywrite SBI
Ejer: Christina Davidsen
Bedste veteran
0liver af Kærvej, SBI a
Ejer: M & C Usbeck
Bedste kuld
Buen's kuld, NFO
Ejer: Thaysen & Munk
Madsen
Bedste pensionist
Kiru's Lady Anneli (SBI n)
Ejer: Micheyl Vinther
Avl
Løvehulen's Scoop, MCO
Ejer: Henriksen/Pedersen
Opdræt
Løvehulen
Ejer: Henriksen/Pedersen

Kategori I
BIS
Bartel's EXO Huas'n Kisses,
EXO n 22
Ejer: Karl-Heinz Bartel
BOX
Gipsypride's Show Girl,
PER f 22
Ejer: Heidi Burmester
BIS kastrat
Cecilie af Jurian,PER g 03
Ejer: A & J Vohnsen
BOX kastrat
mmm Marabou By Fate,
PER ns
Ejer: L & J Nielsen
BIS ungdyr
Kej stone Prints,
PER n 21 33
Ejer: S & C Wehnert
BIS killing
Star Wars Shaak Ti,
EXO f 22
Ejer: Annika Hogberg
Bedste veteran
Lesami's Red Dreanier
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Bedste kuld
Belocki s
Ejer: P Stougaard Nielsen

Kategori II
BIS
Løvehulen's Zulu, MCO gr I
Ejer: Rita Henriksen
BOX
Lindows Felicity, SBI c 21
Ejer: Claus Lindow Hansen
BIS kastrat
StarWars Luminara Unduli,
MCO grp V
Ejer: Annika Hogberg
BOXkastrat
Oliver af Kærvej, SBI a
Ejer: M & C Usbeck
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somme kattesygdomme,
herunder FIP FeLV, FIV,
kattesyge, katteinfluenza.

- Spørg om pensionen har
et karantæneområde til syge
dyr.

- Spørg hvordan pensions
ejeren forholder sig, hvis
dyrene bliver Sj ge, og de
ikke kan komme i kontakt
med ejeren under opholdet.

- Aftal evt. med en hjem
meværende ven med katte
kundskab, at pensionsejeren
kan kontakte vedkommende,
hvis han/hun ikke kan komme
i kontakt med dig selv.

Og å håber jeg, at
katt ejere i omegnen af
Haderslev gr an sk er de
lokale pen ioner EKSTRA
nøje!

For jeg ønsker for os alle,
at en oplev else som den jeg
her har b krev et, ikke kal
overgå flere.

PS: Kattens og ej r ns
navn er opdigtet. Haderslev
er desv rre ikke!

- Over dyrlægen, som
ikke stod ved sit ansvar som
dyrlæge, men gik med til at
aflive et par katte, som ikke
behøvede at blive aflivet.

- Over pensionsejeren,
som ikke var i besiddelse
af en bare nogenlunde
opdateret viden om FIP,
og gik i panik på grund
af sin uvidenhed; som lod
to katte aflive på grund af
sin panik og oven i købet
krævede betaling for sin
fejltagelse; og som ikke var
så professionel at hun/han
havde et par karantæn bure,
hvor kattene kunne være
anbragt.

Hvad kan vi andre så
bruge denne oplev else til?

- Check ALTID en pen
sion, før I bruger den.

- Spørg h\ ilken dyrlæge
der har til j n med pen
sionen.

- Spørg om pensions
ejerens kendskab til almin
deligt forekommende smit-

det ikke var sådan en pest
epidemi, som pensionsejeren
åbenbart troede. Desværre
glemte jeg i min tilstand af
akut chok at spørge Helene
om pensionsejerens navn og
adresse og dyrlægens navn
og adresse. Men jeg fik dog
efterhånden samlet mig så
meget, at jeg kunne råde
Helene til at insistere på
IKKE at betale regningen
for aflivningen.

Desværre nåede de
små grå ikke så meget
op i omdrejninger, at jeg
også fik sagt til hende, at
såvidt jeg kunne se, måtte
pensionsejeren faktisk
skylde Helene to nye katte
som kornpensa tion for
uberettiget aflivning.

Helene var forfærdelig
ked af det, og jeg var ked af,
at der var så lidt jeg kunne
gøre for hende. For slet ikke
at nævne kattene.

Men først og fremmest er
jeg forarget:

flytning.
_ 1å, vi var nu glade for

at Musse og hendes søn var
landethvor de var, for hendes
ejer - lad os kalde hende
Helene - havde tidligere haft

Den forste mandag i sep
tember var sidste dag i
min ferie. og jeg nød at
drysse rundt hjemme. Midt
på formiddagen fik jeg
en opringning, og så var
fornojelsen ødelagt.

Opringning n kom
fra ejeren til en af vores
afkom. en hunkat på 6
år. Oprindeligt var hun
blevet solgt til en ung pige i
Aalborg, men da hun skulle
til udlandet i forbindelse
med sin uddannelse, skiftede
Musse hj m. Et par år efter
skulle den nye ejer flytte til
England. og katten skiftede
igen hjem. Dens tredie og
sidste ejer ringede os op og
fortalte at hun havde katten
og en killing efter den, men
desværre ingen stamtavler
- de var ikke blevet

Arhiofoto. Sort Orientaler

Norske
skovkatte

Alfheims

Af Birgit
Hartoft

Velkommen hjem - din kat er aflivet! .
skovkat, og vi havde mødtes pensionen, og pensionsejeren
på nogle udstillinger hvor vi havde fået hende testet
altid havde syntes, at hun for FIP. Da Musse havde
var en vældig sød pige, som et højt FIP-titertal (~om
tog sig godt af sine katte. Og angiver mængden af a~t1stof
det er nu rart at vide, at de i blodet for co roriaviru s),
katte, man har påtaget sig et havde pensionsejeren b~dt
ansvarforvedatfådemsati dyrlægen om at aflive
verden, også har det godt. Musse og hendes søn.

Vi skrev julekort til Dyrlægen havde sagt'. at
Helene, og hun skrev til os, det ikke var nødvendigt,
og alt var som det skulle men pensionsejeren hav
være. Indtil den første de insisteret af frygt
mandag i september 2003. for at skulle aflive "hele

Helene som bor i katteriet", så kattene var
Haderslev', ringede for at blevet aflivet. Og da Helene
fortælle atMusse ikke levede stillede i pensionen, havde
mere, og for at spørge om vi pensionsejeren desuden bedt
havde testet hende for FIP hende om refundere udgiften
da hun var killing! Hun var til aflivningen.
tydeligt ked af det, så der Jeg blev noget mundlam,
gik lidt tid inden jeg fik hele da jeg fik den historie, men
historien på det rene, men så spurgte dog, om hun ikke
var jeg næsten også lige så blandede FIP og FeLV

overgivet i forbindelse med chokeret som Helene selv. (smitsom leukæmi-virus)
den forhenværende ejers Helene havde været sammen. For FeLV kan

en uge på ferie, og i den nemlig godt føre til at alle
forbindelse havde hun sat katte i et katteri må aflives,
Musse og sønnen i pension. mens FIP sjældent koster
Da hun kom for at hente mere end nogle få katte
sine katte, fik hun at vide, livet i en kattebestand.
at Musse havde fået diarre i Desuden ved vi idag, at FIP

er 'almindelig' coronavirus
som muterer, og at de
fleste katte som bliver
'ramt' af denne muterende
virus, modstår den uden
alvorlige men. Noget andet
man ved, er at titertal for
mavevirusinfektioner som
coronavirus, er høje når
kattene er stressede, som
f.eks. hvor der er mange
katte på et lille område,
eller når katten tages ud af
sit normale miljø, som f.eks.
i en pension.

Ved en grundigere ud
spørgen kunne jeg dog sikre
mig, at Helene udmærket
kendte forskel på FIP og
FeLV, og der var altså tale
om FIP. Og selv om Helene
ikke var helt up to date
med den seneste viden om
FIP, vidste hun dog godt, at



Oplevelser fra en førstegangsudstiller Importer 2003 Felis Danica
Jeg er den lykk lig jer af en
p ars rkat (bicolour. blåtortiehvid)
og skull for for te gang ud till
h ude. Jeg tilm ldt hend på
Racekatten hjemm side og d t
var i princippet meg t nemt, der
kom en bekræftelse kort efter min
tilmeldelse. så alt syntes at være i
b d t orden.

Jea- fik meget hjælp til for
b red lserne af den opdrætter
(Anette) jeg kobte katten af, å
jeg følte mig godt rustet til at
tage på udstilling. Anette var
på Racekttens hjemmeside for
at se h, ilken dommer der skulle
bedømme min kat. Allerede her
opdager vi den første fejl, idet
min kat slet ikke er registreret
som tilmeldt ud tillingen på trods
af den tilbagemelding jeg allerede
havde modtaget. Dette var noget

Kære Else
Efter at have fået dit indlæg
tilsendt fra Kattemagasinets
redaktør. har jeg undersøgt sagen
nærmere.

Racekattens udstillingssekre
tær, Camilla Scharff, bliver - kort
efter offentliggørelse af dommer
fordelingen - kontaktet afAnette,
der siger at der mangler en farve
på fordelingen. Det skaber nogen
forvirring, idet Camilla forgæves
leder efter en kat fra Anette, der
har den pågældende farve.

Efterfølgende finder Camilla ud
af. at det er dig, der er ejeren, og
at du - uvist af hvilken grund- er
røget ud af S) stemet.

Der bliver - bl.a. på grund
af denne fejl - lavet et tillæg til
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jeg aldrig elv ville have tjekket,
idet jeg jo aldrig har udstillet før og
ikke kender procedurerne. Fejlen
blev opklaret og med glæde ser jeg
frem til den · store" dag i Køge.

Da jeg skal tjekkes ind er mit
navn ikke at finde på listen, men
da jeg jo var blevet rådet til at
tage min bekræftelse med blev
m steriet opklaret. Desværre var
der heller ikke sat bur nummer
af til mig, men jeg kunne selv
finde det på en opslået liste et
sted i hallen. Det viste sig at der
var jeg heller ikke at finde. Det
skabte stor forvirring hos mig som
førstegangsudstiller at der var så
lidt styr på tingene.

Nå, men det endte da heldigvis
med at jeg fik et burnummer og
glad og lettet gik jeg videre til
dyrlægekontrollen.

kataloget, hvor din kat fremgår
med katalog nr. 609. Denne kat
er også opført på dyrlægeseddel,
burplan m.v.

Om der i indtjek om morgenen
er sagt noget andet til dig, er
svært at opklare efterfølgende.
De personer som sidder der, skal
tjekke omkring 400 udstillere
ind, så de har svært ved at huske
den enkelte så lang tid efter en
udstilling.

At din kat er blevet afvist i
dyrlægekontrollen er selvfølgelig
ærgerligt, men dyrlægerne får
besked på at afvise, hvis der
er mistanke om smitsomme
sygdomme. Dette kan selvfølgelig
bevirke, at der somme tider

Desværre blev min kat sendt
hjem med "øjenbetændelse"
hvilket jeg stiller mig fuldstændig
uforståelig overfor. Da jeg ankom
til hallen mener jeg ihhe min
kat havde "øjenbetændelse".
Efetrfølgende har jeg været hos
min egen dyrlæge, der ihhe kunne
konstatere øjenbetændelse hos
min kat.

Dette var en kedelig første
gangsoplevelse, der dog ikke har
frataget mig lysten til at prøve at
udstille igen, da jeg nu har oplevet
alt hvad der kan gå galt gik galt.
Så det kan jo kun blive bedre
næste gang.

Mvh
Else Mattsson

Medlem af Racekatten

bliver afvist katte, som egentlig
ikke er syge. Dog foretrækker vi
i Racekatten dette, fremfor at der
bliver lukket katte ind, der kan
smitte de raske katte, der deltager
i udstillingen.

Vi beklager selvfølgelig de
fejl, som vi laver i forbindelse
med en udstilling, men vi er kun
menneskesker, og vi forsøger altid,
på udstillingen, at få udbedret
fejlene på bedste vis.
Jeg håber vi ser dig på udstil

lingerne fremover.

Mvh

Vivi Fletcher, Racekatten

Australien
Merindalee Fair Dinkum ABY n
Til Teresa Guldager
Fra Mrs E & Mr K Pittaway
Panthers Priscilla, BEN n 24
Til Hanne S. Pedersen
Frau R. Wright
Canada
Kyaleen's Canadian Bear of
Winnetou, PER ns
Til Karin Pedersen
Fra Kathleen Martin
Danmark
Syriam's Nutella, BRI b
Syriarn's Himalaya, BRI b 33
Syriarn's Supermand, BRI c
Syriarn's Garfield, BRI d (BRI d 24)
Syriam's Eloisa, BRI n
Syriam's Perle, BRI n 33
Til Karin Christensen
Fra Elisabeth Schreiber
Syriarn's Chipi, BRI c 33
Til Winnie Nielsen
Fra Elisabeth Schreiber
Syriarn's Charlott, BRI j
Til Alicia Ander en
Fra Elisabeth Schreiber
Perseus von Reich BRI n
Til Kurt Kristensen
Frau Hans-Peter Reich
England
Afab Jomoke of Bndina. ABY o
Til Eva Baden
Fra H. Andrew
Brocklair Bloodline, BRI n
Til Allan From
Fra S. Harrison-Croft
Brilthor Knight of valen.
MCO els 09 21
Til Mia Pappenclorf
Fra Mrs S M G R Sinde
Noradawn Highlanddawn. PER a
Til Maiken Christiansen
Fra Mrs N. Rudkin
Suzelle Pinklady, PER j 24
Til Bettina Petersen
Fra Mr R L & Mr S L Wilson
Finland
Chamberlain Union Square. M O n
Til Gina Kjær
Fra Maarit Palmen
Arhantin Jasmin SI\ n 21
Til Vibeke Lerche
Fra Annelin Nummelin
Frankrig
Uderzo Du Clan Des Majebaas, ABY n
Fra Bodil & Michael Clarin Floto
Til Anne Marie Berthomieu
Titran's Usha, FO g 09
Til Lonnie Jørgensen & Bjarne
Buntzen
Fra Renee Weissbach
'I'itran's Ultima, NFO n 09 23
Til Kiri & Susanne Høj Andersen
Fra Renee Weissbach

Tiiolyn Uptown Girl, PER b
Til Margaret & Erik Gustafsson
Fra Elisab th Dick
Holland
Lopend Vuur h rry. BEN n 22
Til Jan Krag
Fra K. bij't Vuur
Cheeta hden Futurarna BE n 24
Til Annette L rche Tralle
Fra Kirsten bij ·t Vuur
Lopend Vuur Rexona. BE n 24
Til Hanne Søndergård Peder en
Fra K. bij't Vuur
Tumbeling Dice \ an de Kat e
Duinen. BRI b
Til Lone Lund
Fra R. Paard keeper
Dega-Bulu' w Era of
Heart N'Break. EXO a 03 22
Til Jett Henrik en
Fra A. Parinu a & P. van
Wonterghem
Jerba I icol' Farne & Fortun . EXO f03
Til Elsebeth Mathies n
Fra Karin Bro cl r
Th at 1'f ow Isolabella. f O cl 2_
Til Gudrun Bech
Fra Tamara Luite
Highfidelity' Xanadu, ICO cl 09 11
Til B & L Vil I v P tersen
Fra M van t \ rlaat
weet Rialoto's Kentucky. M O e 09

Til Karin kjærlund
Fra V\ ilco l'\ [o t rd
The Cat M ow Tia Maria, MCO f 2:2
Til Gudrun Bech
Frn Tamara Luit
Dynamicats ipty P Lights,
I'v[ 0 g 09 23
'l'il Rikke Pet r en
Fra K. van E,, ijk-Starn
musing Catt ry Hacker, MCO n

Til Lisb th Henrik en
Fra lVl. \ndringn
Nanshe Gaisa af v r Ending,
l\I O n 22
Til Laila Jensen
Fra R.G. de Bruijn
Ninki Swintha of ever Ending.
1\11 0 n 22
Til Orla Dahm
Fra R.G. de Bruijn
henango·s D) namite Dixie. M O n

Til Bente Vil lev P tersen
Fra I.K. Rinder
\rtio s Loptus, FO f 09 25
Artio's !.\ali a NFO n 09 :23
Til li Larsen
Fra Irene Drenthen-Smi ing
Magic Starlight' elina. NFO gs 09 22
Til Inger Kaya
Fra Daniela Raab
Cat Nettery's Caoimhe. NFO ns 09 2-
Til Ilse Larsen
Fra Annette Geerts

Jerba Nicols Missis-Milk. hake,
PER f 02
Til Margareta Granquist
Fra Karin Broeder
(N)Charindhe Golden Quirinne.
PER ny 11
Til Jette 1 'iel n
Fra D. Heerikhui en-Waayenberg
Italien
Lillycoon First True Lo e.
rco n 09 22

Til Lillian Kri t n n
Fra Lilia Golfar !li
Bank I Bordet Gaw--i B.K. N'FO n 09 23
Til Dorth arup
Fra .Maria Grazia Beltrami
Norge
(1 )Bru , hag n Bubble af
Pleasurc. EXO g
Til fina i\Ii hael n & Jan Hoy r
Fra ..-\strid Lang· th
s·-''Niwel Un hain cl ;\,I lady rnn
Blume. EXO CT 0
Til Mette Blum & Jan Larsen
Fra \gneta & J hnny Ohrn
''Niwel am Of Th Gam . EXO n

Til Tina t\li hnel n - Jan I-foyer
Fra Agneta & Johnny Ohrn
Honey Hill":; Pas ad na. MCO f 2:2
Til Diana Ehler
Fra an B nt & Anders Braaten
Coontih Dixi Wild 8) mphonie,
M O n 22
Til Anette & Peter Molgaard
Niels n
Fra Linda Mon n
Hane) Hill' Ir. Bean. :MCO n 22
Til Anette lelchior
Fra Nan 13 nt & _ nders Braaten
Lotte M notte's Rasputin,
NFO els 09 23
Til Lone Hojris
Fra [aren-E. N. Eide
Felix av andrabben FO n 09
Til Susann Eriks n
Fra Unni Røskar Iv rsen
Foclnaheia' Nikka, NFO n 09 22
Til Susann i Isen
Fra Linda Reiersen
Rolvsrudskog n' Elvira, FO n 09 23
Til Chri tina Stuwitz
Fra Eva & \.rv Lindsjo
Vanity' mandu , NFO ns 09 22
Til Belinda & I fartin Lysgaard
Fra Linn Eliesen
Solefall Carla OCI b 24
Til Marianne Hindkjær
Fra Hanne Luthen
Xana·s Dalila, PER a 03 24
Til Bettina P t r en
Fra Monika Hammersland
Utsira's B. \.Tablue-BS, PER a 21 33
Til Bente Pedersen & Preben
Haagensen
Fra Johanne Klovning
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Ino) Xladv BY :-..r onlicht. PER a~ l ; ., . . •

Til -Ienncu e Yrt ing Juul
Fra Bente Gundersen
Korsvik's Hit And Run. PER d
Til Lise-Lou Pouls n
Fra Anita & ,. ein Vas Yd.g
una's ms. Hollywood. PER g 02 21

Til Karl-Heinz Bartel
Fru Xloniku Harnm rslnnd
Korsvik's Sunscth Boulevard. PER g 03
Til Pc>t r tougard ~i ,1 en
Fra Anitha & Svein \ as dig
Ct ira's G.Bla k Madonna B.C. PER n
Ut. irn's J.'.\Iaggie-B-C. f Babalou's.
PER n
I'il Bentø P dersen & Preben
Haagen· n
Fra Johann Klovning
Li Tai Pu's Edelweis . PER n 22
Til nn Marie And rsen
Fra Reidun His ingby & Thor
Han en
Boyzone av Karitzy. IA b 21
Til Ann Herrnansen
Fra Solbjørg Karlsen
Mikado Dana. SL.\ j 21
Til onja H degaard
Fra Britt Elt rvåg
Polen
.\naxo Etiuda. EXO f 03
Til Lars Jørgen en
Fra Ur zula Rzepecka
Rusland
Latlorien' Isabella Infanta of
Jaheki. PER f 22
Til Eli abeth Jahn
Fra Novos lskaya Maria
. lexandrovna
Spanien
Bad Morrong Rasputin. EXO d 03 23
Bad Morrong 'I'itanic, PER n 03
Til Inge-Lise Jacobsen
Fra Eli a Rodriguez & Valdes
Alcaraz
Showdoll Simon ofPatriarca, RAG x d
Til Dorte Seierø Niel en
Fra Belinda Fellner
Patriarca Georgina. RAG x n 03 21
Til Dorthe Seierø Nielsen
Fra Patricia Brownswell
Sverige
Windjammer s Jazzy Jam, ABY a
Til M & L Seifert-Thorsen
Fra Katarina V'i olffram
Haily Sella sis Shira, ABY n
Til Bodil & Michael Clarin Floto
Fra Igor Homrighausen
Aucuparia' Binebeth afKhartoum,
ABYn
Aucuparia'sMickelina Ruben , ABY n
Til Bodil Floto
Fra Jan Sjogren
Oarland's Amon-Re of Sundisk. ABY n
Til Lis Dahlstrøm
Fra Gull-Britt Persson
Fla hpoint' Thunderball BE n 24 33
Til );adia Kalrnar
Fra Charlotta Eric. son
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Luddkolt's Nora Norwich, BRI g 03
Til Ulla Ernsten .
Fra Pin K Tore-Walhn
( Lak jo n's ilver Casano a. BHI
n 22 62
Til Winni iel n
Fra Carsten Abrahamsson
Glitter's nenson. BRI ny 12
Til Lone Østergaard & Jørn Læso
Fra Carin Berg trorn
Hypnotique· Guldlock. BRI n) 12
Til Madeleine Gustafsson
Fra Carin Bergstrom
Tintomara Emilio. BUR a
Til Su anne Gr ,
Fra llga Liljenberg
S*Bintang Ma Gi Merlin. BUR d
Til Mie & Mog ns Hovmark Hansen
Fra Christina Marita & Jan Rauser
Marias Keyla, CRX a 09 24
Til Linda Rivell
Fra Maria , on Knorring
Klelofts Kriztallika Massets, CRX f
Til Cecilie & Elle i Løveid
Fra fa) Loftunger Klein
Fort Knox Hermione Granger, CRX g 09
Til Hanne Hende
Fra Josephine Ekengren
Axiom·s Vanilla Black & White,
CRX n 09
Til M Skjershede & U Alster Klug
Fra Lena Windius
Q Cat s Mrs Sexy EXO a 02 21
Til Birgit Tømblad
Fra Lena Karlsson
Balasore s di Fattoria. EXO f 03 22
Til Tina iichaelsen & Jan Høyer
Fra Christina & Christer Stockhaus
Hassellidens Brown Onetzi, EXO n 24
Til Marjun ielsen
Fra Margaretha Flyckt
Balasore's Bellmondo, EXO ns 03
Til Birgit Tørnblad
Fra Christina & Christer Stockhaus
El Moroccos Georgia, MCO f 22
Til Kirsten Jensen
Fra Mariana Johansson
Loddeskogen s Lucy MCO n 22
Til Diana Ehlers
Fra Karin. Sindy & Tommy Olsson
Ulabrands Merlot, NFO a 09 22
Til Anne Køhn
Fra Mona Olsson
Fyhrligan's Pripps Lo, TFO ds 22
Til Tina Andersen
Fra Pernilla Karlsson
Sir Maxwell's Brisbane FO e 24
Til Anne-Grethe Hansen
Fra Lisbet Lindell
Fjellan's TiaMaria, NFO f 09 23
Til Jan Rudkøbing
Fra Inger Winroth
Ice Wood's ishka FO fs 09 24
Til Jeanette Lenander
Fra Towe Lundell
Restless Jinx, NFO fs 23
Til Susanne Eriksen
Fra Ulrica & Lars Olofsson

Blaclc Islands Freja, NFO gs 22
Til Anne Køhn
Fra Lage Hedstrom
Skattkammarons Ozzy, NFO n 09
Til Line & Kaj Ove Vind
Fra Jeanette Englund
Ewkala's Klion, NFO n 09 22
Til Birgit Larsen
Fra Karin Kronvall
Ulabrands Porsche, NFO n 09 22
Til Charlotte Bergquist
Fra Mona Olsson
Oxiekullars Atlanta, NFO n 09 22
Til Renate Syltern & Nicklas
Warstrom
Fra Mona & Jan Jonsson
DK Starkad s Ridder Rap. NFO n 22
Til Anne Køhn
Fra Linda Sjotun
Safari Kittens Sir Percy Silver. FO
ns 09 22
Til Stafan Dahl
Fra Lone Højris Hansen
Junglespots Purrfect Gift 4 All
Times, OCI b 24
Til Kristine Østergaard
Fra Sabina & Gunilla Engler
Zeldtrix Arwen, ORI n
Til Birthe Ingemann Sørensen
Fra Liselotte Johansson
Jackpott's China Moon, ORI ns 22
Til Jane Thurah Nielsen
Fra Cleopatra Lindell & Elisabeth
Cefalk
Hassellidens Blue Pecora, PER a 24
Til Ingrid & Leo Madsen
Fra Margaretha Flyckt
Alnashar's Lady Madonna, PER d
Til Anne Marie Andersen
Fra Gunnel Olofsson
Athelstones Yelliebean PER fs 03
23 62
Til Lena Pfaff
Fra Mats Pålson
Eddore A Scent of Obsession, PER g
Eddore Heaven Sent To Obsession,
PER w 62
Til Lisbeth Kierulff
Fra Åsa & Joachim Salen
Abraxas Troya, PER g
Til Susanne Hansen
Fra Susanne Ostervall
S'''Athlestones Black Moon PER ns
Til Lena Pfaff
Fra Mats Pålson & Anna-Lena
Wester Bahri
New Dawn's Sweet Pea, PER ns 11
New Dawn's Sprinkled With Love,
PER ny 11
Til Charlotte & Ole Wedfall
Fra Camilla Lofgren & Sten
Sandstrom
DK"Sct.Elmos Bastian, PER ns 11
Til Lee-Roy & Tommy Pedersen
Fra Gitte Meier
Elrond's Weeping Willow, PER ns
22 62
Til Berit Elkjær Hougaard
Fra Monique Malm

Eddore From Above, PER
w 62
Til Charlotte Strange
Fra Åsa & Joachim Salen
Santa Claw's Starchaser.
RAG a
Til Anita Carlsen Sund
Fra Susanne Fogelstrom
Santa Claw's Dream
catcher, RAG a
Til Bente Holm
Fra Susanne Fogelstrom
Lilltassens Tindra, RAG n 03
Til Susan Jonassen
Fra Anita & Matild
Wannehag
Escarceo's Red Wine For
Seierø, RAG x f 03
Til Dorthe Seierø Nielsen
Fra Camilla Olin
Backkara's Porche, SBI a
Til Nanna & Flemming
Mikkelsen
Fra Mary Back
Gissleberga's Elliott, SBI b
Til Henriette Felsum
Benzin
Fra Jennie Johansson
Raus Hojden's Peggy Sue,
SBI b
Til Nanna Brandt
Fra Lena Ekstrom
Backkara's Madicken, SBI
b 21
Til Lotte Jensen
Fra Mary Back
Backkara's Little And:>,
SBI c 21
Til Lise-Lotte Tufvesson
Fra Gjermund Giljara
Backkara's Sunshine SBI d
Til Katrine Ladegaard
Fra Mary Back
Glitter's Caramel. SBI cl
Til Lise-Lotte Tufve son
Fra Carin Bergstrom
Deraja's Bella, SBI d 21
Til Carin Bergstrom
Fra Anja Olsson & Ander
Magnusson
Backkara's Sunhunter,
SBI d 21
Til Lotte Jensen
Fra Mary Back
SagaStar's Not less lhan
Amazing, SBI e 21
Til Keld Kirkegaard
Fra Satu Toivanen
GIC S*Backkara' Paljett.
SBI f
Backkara Belizza, SBI n
Backkara's Globetrotter,
SBI n
Til Carin Bergstrom
Fra Mary Back
Glitter's Crassette, SBI f
Til Carin Bergstrom
Fra Carin Bergstrom

Backkara's Tabby Tiffy,
SBI f 21
Til Li e-Lotte Tufve on
Fra Mary Back
Backkara·s Copywrite.
SBI n
Til Clu-i tina David en &
Kenneth Jacob n
Fra Mary Back
Backkara' Ronja, SBI n
Til Lise-Lotte Tuf, e on
fra Mary Back
.\kersborgs Che- ar To
You!, SFS non n 09 22 73
Til Lotte Tegler
Fra Annette Thoren
Haage
Åker borg Dear On
SFS non w 62
Til Lone Lund
Fra Annette Thoren
Haage
Sandvreten Torin
Eg kjold. SIA a
Til Su anne Q,·ick
Fra 1 faria Ljungdahl
Sydafrika
Valinor Luthien· Dr am.
SOM ns
Til Teresa Guldager
Fra :Mrs. Pag
Tjekkiet
Magian of Gentle Ljon
MCO cl 09 22
Til i\Iaja & Jacob Si..ig
Mejlgaarcl
Fra Lenka Kubova
Queen of Gentle Lion
1\IT O f 22
Til Monica & Ole
Bonnich en
Fra Lenka Kubova
Eh i Ro a Glauca. RUS
Til Niaria Ander en
Fra Linda & Jana Kn~1od.
Dena Somali. SO I ns
Til \ i ·i Mon:c.ted
Fra\ era Simandlo, a
Tyskland
Filou Farne von
Subratthani. BE n 22
Til Heidi & Ole Lund
Sorensen
Fra Kurt Heile
Pink Panther's Ebony,
BRib
Pink Panther's Ele) la.
BRlb
Til Pia Romose
Fra Ute Bur ch
Diva Danara '"· Kinzigtal.
BRT b
Til Pia Romose
Fra Ellen Neubauer
Syriam's Arissa. BRI b
Til Winni Nielsen
Fra Elisabeth Schr iber

Queeny v. J\lfersesch. BRI
g 33
Til Lene B riel
Fra Elzbieta Schubert
True lagnifi.cat' Silver
Toomer BRI ns 22 64
Til Karin Chri ten en
Fra Denise Huppertz
True Magnificat's urlv
Sue, BRl ny 22
Til Kurt Kristens n
Fra Den i e H uppertz
Ing Marie on Seidelin.
BURc
Til Helle Ka tberg
Fra Petra Seidelin
Delia ry s Exoti- Iardi
Gras. EXO f 03
Til Li a Hoj
Fra Renate Knoch
Pu ini' · \ oodoo Woman
Blues, EXO n
Til 1i Is iel en
Fra Chri ·tine Eimk
Dellary' Exoti- indy-Lou.
EXO n Ol 21
Til Karl-Heinz Bartel
Fra R nate Kno he
Dellar) ·s Exo- alt'n
Pepper, EXO n 0~"-3
Til Bente T li
Fra Renat Kno h
Wilclwillow ZZ Top, ICO a
Til Dorthe & Tonn ·
Raun bæk
Fra Irina-Christina
aparautzki

Bonfires Zeus. M O cl 23
Til Lotte & Jan Frnntzen
Fra Ine Flei cher
Gullweig's Bagh ra-of
Yakima. MCO cl 22
Til Helle Tast sen
Fra Hildegard Braun

elix ofWild Bumble
B e. MCO e 09
Til Bente Vil lev P t r en
Fra lartina Riehia
Stone Ocean Dan ira.
MCO f09
Til Malene & Glenn
Thykjær
Fra Kir ten Homberg
Savincoon Bu({y Saint
Marie. NI O f 22
Til Su anne Lar en
Fra T ttina Sachs
Maheiho' higago Hope
of Blackfeet. M O f
Til Karin Barfoed
Fra H idrun M S hanz
B· ltlecreek' B Lor ley.
MCO g 09
Til Karin Barfoed
Fra Ingrid & Silk
Kaczmarek

Helkenberg ,Jazzman of
Proprius. , 1CO n 09 22
Til Anne~- J n ·en
Fra Petra Hartmann
Monja's Yanke Coon,
1 ICO n 09 22
Til Lene & Ole
Chri t ns n
Fra l 1onika Reibitz
Pillowtalk' We t Point,
MCO n 09 22
Til Monica & Ole
Bonnich en
Fra Bettina Bro-elg
Hunkpapa Carlo Ponti.
M O n :...2
Til Inge or n ·en
Fra Kir ten Rieg r
Summ rplace morie.
:;\1ICO n 23
Til Ann tte Niel en
Fra Anita H mm r
Rorrc,- nb rg O\-er Girl.
1\fCO n
Roggenbera Gcoreie irl.
i:\ICOn
Til Bent, "il ·le,· P tct" n
Fra Gabri 1 Li..ihmnnn
Doubl b Gho~t Explorcr.
1,1 0 n
Til Dani lle ill franc
Fra Ut -l\Iari Brook
Blaut
inner erYants andi:c.s.
ICO n 22

Til John Klitgaard
Fra llka Schrader
Ra,·encoon Dani a Emily.
MCO n 22
Til Pia Jensen & Kurt
Kristensen
Fra Susanne Werner
Tideriga's Nef'ertiti-Marit,
NFO n 09
Tideriga·s Odin. FO n
22
Til Dorte Vnrup
Fra Gabri le a cioli
Kirst~ v.d. Gruenstiege.
ORI h
Til Trine Piltoft
Fra Ute Kri.iger
Eyla v.d. Gru nsti ge,
ORij
Til Li e Vigso
Fra Ute Kriiger
Dorian , . Speyerbach. ORI
n
Til Kir ten Foldager
Fra Erika Uhl
Robin Hood' Topas, ORI
n
Til Annelise & Erik
Ni sen
Fra Heidi Dietrich
Tenra's Sweet Dream
Sam, PER a
Til Kristine Kri ten en
Fra Britta & Dieter Busse
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Katteklubbens udstilling i Gevninge
18 & 19. oktober 2003

Racekattens udstilling i Svinninge
21. september 2003

BIS killing
Sundisk O Sole Iio. ABY n
Ejer: Li Dahl trøm
Kuld
Somali Hytten Kuld
Ejer: Solvej Han en
Veteran
Pa ht's Bandido Emil. BRI a
Ej r: Gitt Jorgen en
Pensionist
E Tia AfKhartourn. ABY n
Ejer: B. & L larin Floto

Kategori IV
BIS voksen
andvr ten Mistral. IA n

Ejer: Maria Ljungdahl
BOX voksen
kuld Menj ,

Ej r: u ann
BIS kastrat
\ e-Ko·s Ki in(T An \ng I.
1A g 21

Ej - r: Madsen & \nder en
BOX kastrat
ibkjær·s Andr' idoking, ORI c 24

Ejer: Karin Kjær ielsen
BIS ungdyr
Nis :,n•s Ilaina. SIA a
Ej r: Emilie Hancock
BIS killing
weet Cat's Nights In White Satin
1A 11

Ejer: A & E i en
Kuld
Haslunds
Ejer: Haslund & Barawiez

Arhitfoto. Sort-hvid Perser pd udstilling

Kategori III
BIS
S'°' olvind n Jonn) D pp,
CRX o-rp I
Ejer: kjer hede & Klug
BOX
Iah-Ra· Nut. ABY o
Ejer: LY gaartl/!\rnund en
BIS Kastrat
ia o a· Remix. ABY n

Ejer: Tom & Jen Høj
BOX kastrat
Sundi k Te tara a. BY o
Ejer: Li Dahl trom
BIS ung·dyr
Yeoman Bently Bluejoh CRX
Ejer: Skjer hede & Klug

BIS ungdyr
Løvehul n Black Magic Merlin.
1CO

Ejer: C & M Laur en
BIS killing
Mi-Chi' Balthazar,
FO grp II

Ejer: Mette Ped rsen
Kuld
Sai-Savart Kuld (SBI)
Ejer: Anette Karnpf
Veteran
EP S;'Blå Nyckelns 1 Iarwin
Ejer: Ker tin Knutsåter
Opdræt
Løvehulen (MCO)
Ejer: Henrik.sen/Peder en

Kategori I
BIS
Kikicat Special Dream Weaver,
EXO as 03 22
Ejer: Lisa Høj
BOX
Alomi's Hot Date,
EXO d 22
Ejer: Sonja E Hansen
BIS kastrat
Misty Brown's Nikitta,
PER e 33
Ejer: Lilian Larsen
BOXkastrat
Selected Purity Creme Frees
PERe
Ejer: Bettina Wilhelmsen
BIS ungdyr
Misty Brown's Nikitta,
PER e 33
Ejer: Lilian Larsen
BIS killing
Star Wars Tru Veld,
PER n 22
Ejer: Jensen & Hogberg
Kuld
Kegawa's
Ejer: Vivi & Jan Lassen
Veteran
Fire And Ice V. La'Noitan
Ejer: Susanne Hansen
Avl
EC Kikicat Special Drearn Weaver
EXO as 03 22
Ejer: Lisa Høj

Kategori II
BIS
Løvehulens Zulu, lVICOI
Ejer Henriksen & Pedersen
BOX
Løvehulen's Uptown Girl, MCO
grp III
Ejer: Maiken Trane
BIS kastrat
Star Wars Lurninara Unduli, MCO
grp V
Ejer: Jensen & Hogberg
BOX kastrat
Europa's Jacob Haugaard, NFO
grp IV
Ejer: Vibeke Telkamp

Kategori IV
BIS
Wee-Ko's Queen of the
Night, ORI n 24
Ejer: Madsen & Ander
sen
BOX
Mikado Erikat, SIA d
Ejer: Else-Marie Ander
sen
BIS Kastrat
Wee-Ko's Beau tifull
Pride, ORI b
Ejer: Madsen & Ander
sen
BOXKastrat
Vibkj ær's Andre
Nidoking, SIA c24
Ejer: Karin Kjær Niel
sen
BIS Ungdyr
Nissens Isabel, SIA a
Ejer: A & E Nissen
BIS Killing
Sweet Cat's Nights in
White Satin, SIA n
Ejer: A & E Nissen

USA
Purssynian Be My
Valentine, ABY a
Purssynian St Louis
Blues, ABY a
Til Marianne & Lars
Seifert-Thorsen
Fra Beth & Darrell
Newkirk
Suncharmer's Misty Blue,
ABYa
Til Teresa Guldager &
Beverly & Robert Emley
Fra B & R Emley
Eighth Moon Unchained
Melody, ABY n
Til Teresa Guldager &
Jeanne Delahaye
Fra Jeanne Delahaye
Quinsigamond's Gillian,
NFO n 23
Til Bettina Petersen
Fra Karen & Rob Fleming

Kategori III
BIS
Leeza's Blåcream Mille,
BRig
Ejer: Susan & Rene
Kaae
BOX
La Chat Somali's Lewis,
SOMo
Ejer: Line & Jan U
Witzner
BIS Kastrat
Marias Figaro,
CRX grp 9
Ejer: Hanne Hende
BOXKastrat
Sundisk Testarossa,
ABYo
Ejer: Lis Dahlstrøm
BIS Ungdyr
Axiom's Vanilla Blaclc &
White, CRX grp 2
Ejer: Skjershede & Klug
BIS Killing
Mirza's Thea, BML
Ejer: Dorthe Larsen

Zamir vom Wiesenwege,
SBI d 21
Til Niels Balle
Fra J & K Neumann
fona-Lisa's Othello, SBI n
Til Gitte Dahm
Fra Else Jahn
Sweet Cats' Nights In
White Satin. SIA n
Til Erik Nissen
Fra A. Huijberts
Ungarn
Tiszaszepe Mate. PER ns
11
Tiszaszepe Lukrecia,
PER ns 11
Til Inge Paag Stuekørt
Fra Demeter Låszlo

Bret tachtal's Bright
Edison PER n. 12
Til L ne LPoulsen
Fra Karin Sinn
Fridolin v.d. Goehr. RUS
Til \llan Kastb rg
Fra laudia Noack
F odora-Francine v.d.
Goehr. RUS
Til Allan Kastberg &
Winni Egalia L) kkesten
Fra Claudia Noack
Little Indian' Cara-Eleni.
SBI a 21
Til . nnelise Påls on
Fra Antje Tonnis
Julius . Lindow*DK SBI
C 21
Til Susanne & Jørgen
ydahl

Fra Claus Lindow Hansen

Kategori II
BIS
Mainehouse's Elmer
MCO grp 3
Ejer: Buntzen & Jørgen
sen
BOX
Mar'michel's U'arda
Utchi, NFO grp 8
Ejer: V & K Jørgensen
BIS Kastrat
Kiru's Miss Wildrose,
SBin
Ejer: Kirsten Ulsø
BOXKastrat
WW'00 Dino von Birkvel,
NFO grp 2
Ejer: F & M Welsch Riis
BIS Ungdyr
Mi-Cha s Anja Andersen,
NFO grp 3
Ejer: C & L Kyed
BIS Killing
Micheyl's Dante D.D.,
SBI
Ejer: Pia Thiel

Kategori I
BIS
Wedfall's GoldenArmani,
PER ny 22
Ejer: C & 0 Wedfall
BOX
Astrid af Kambyses,
PER g
Ejer: Lis Staunskjær
BIS Kastrat
John-Ing s Blue Merlin,
PERa
Ejer: ~ & E Gustafsson
BOXKastrat
Misty Browns ikita
PER e33
Ejer: Lillian Larsen
BIS Ungdyr
Keystone Sizzel
PER g33
Ejer: Charlotte Strange
BIS Killing
Belocki's Snowdancer
PER n 03 24
Ejer: Peter S ielsen

Dunish Deliaht von 13 rnd
St riebe k. PER b 03
Til John Holebæk
Fra Lisel tt t rieb k
Mv L \"0 v. Fris nna of
B~rkentin. PER b 21 33
Til hristino Ruhlmann
Fra luudia eumann
Xlacho-Brown v.
Dr ilinien. PER b 33
1 il Kar n-Xlarie Juhl
Rasmu sen
Fra Ang lika Matt -rn
Marnda' Princcs . PER
a 03
Til Charlotte Lutken
Landroch
Fra Gi ela Kemmann
unnybeach Primadonna

of Papag na. PER ns 11
Til Helle & Niels
T glgaard
Fra Irene Jen en
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Medlemsmøde i Racekatten om
ønsker for fremtiden...
Hvad ønsker vi af Felis Danica?

Se flere billeder på vores hjemmeside
home9.inet.tele.dk/mikkelin
eller kontakt os på tlf.. 5628 5290

Hu· på landet 12. Km. yd fOY Kog
Huset bl v totalt renoveret i 199G
Rolize og mukk omgiv I r
\ elegn t til KATTEOPDRÆT ell r til
katteglad familie.
To store løbegårde - cl n en med
udga ng Irn et ær Is - - d n anden som en cl
af hus ts terras ·e
Huset er på 190 kvrn. b bo Ise incl. udnyttet
tagetage.
Grunden er på l.""32 kvm.

til salg
KATTEHUS

Der er kr ditforeningslån i ejendomme - rest
løbetid 29 år til en bruttoydels ~ på kr. 8. lO0
pr.md,
Yderligere kapitalbehov kr. 500.000

Arlliu/olo. Sortsolo S0111ali killing

En mulighed kunne være kun 1 hovedklub, og flere
lokalafdelinger/lokalklubber a la SVERAK.

Hvorfor er der så få medlemmer der på dere
. hjemmeside reklamerer for medlemskab af Felis
Danica? I hundeverdenen er det en anerk ndel e
at være medlem af DKK - noget tilsvar nde var
ønskeligt for katteverdenen.

En del glogg, æbleskiver og sodavand senere
stævnede skuden til kaj, og alle så frem til de
kommende debatter om fremtiden for Felis Danica.

Red.bem: Se også invitationen Lil struluurmederne i
Felis Danica regi på side 19.
Første møde er d. 01. april i Valby lVledborgerhus

kunne være en tilpasning af
den nuværende måde at gøre
tingene på, dog således der blev
mulighed for debat plenarerne
imellem inden afstemninger,
eller som hovedparten mente,
en total ændring til f.x. et
repræsentantskab med måske 35
- 39 repræsentanter.
Ad kattevelfærd

Der blev efterlyst en holdning
til kattevelfærd og det vakte
undren, at det hver gang der var
kattepolitiske spørgsmål i pressen
var detKattens Værn og/eller Inges
Kattehjem der blev spurgt til råds.
Det er stort set aldrig Felis Danica.
En mere synlig ledelse og politisk
stillingtagen var ønskelig.

Et konkret forlag lød på nogle
få linier i de medier hvor killinger
ofte annonceres til salg, således
der gøres opmærksom på Felis
Danicas eksistens.

En form for godkendelse af
katterier kunne indføres - der er
p.t. kun en klub der har en sådan
ordning, og ikke alle fandt den
dækkende eller opfattede den som
en garanti for kvalitet.
Opgaver og service - Felis
Danica

Muligheden for et fælles
sekretariat blev vendt og drejet...
og gav anledning til en del debat.
En mulighed kunne være, at
Felis Danica har et sekretariat
med lønnet arbejdskraft, hvorfor
al styring af udstillinger, ud
stedelse af stamtavler og ud
sendelse af killingelister kunne
koordineres. Den frigivne tid for
de enkelte klubbers stambogs- og
udstillingssekretærer kunne så
bruges på klubarbejde der er mere
synlig i lokalområdet.

Det var et udpræget ønske, at
Felis Danica skulle være mere
kattepolitisk.

Ad demokrati og indflydelse
Der var en generel enighed

om at det eksisterende forret
ningsudvalg ikke afspejlede den
reelle kattepolitiske situation
i Danmark. Selv om der er
meget stor forskel på antallet
af medlemmer i den mindste
klub i forhold til den største, er
indflydelsen i den daglige drift
den samme - der er lige mange
FU-medlemmer fra hver klub.
Der var et generelt ønske om, at
dette forhold burde ændres.

Det sås som et stort plus, at
formanden for FD (red.bem Felis
Danica) er aktiv på de forskellige
mailinglister, om end det var lidt
on/off. Forhåbentligt fortsætter
han med at blande sig i debatten.

Flere luftede tanken om, at
formanden - og eventuelt også
sekretæren - for FD skal vælges
udenfor FU, på samme måde
som kassereren er det for tiden.
Det ville give mulighed for mere
uafuængighed i forhold til de
respektive klubtilhørsforhold. De
to funktioner skal eventuelt ikke
have stemmeret.

En del mente, at medlemmer
af FU ikke samtidig måtte sidde
i en hovedklubs bestyrelse. Argu
mentationen var hovedsagligt,
at det er to store opgaver, hvor
det vil være svært at finde tid til
begge dele.

En anden del mente at man
godt kunne sidde i en hovedklub
bestyrelse, dog ikke som formand
eller tilsvarende tung arbejds
opgave. Herved kunne kontakten
til de enkelte hovedklubbers
bestyrelser fastholdes, og infor
mationsflowet sikres.

Det virkede som om alle havde
en forestilling om, at en anden
måde at vælge ledelse på ville være
hensigtsmæssig. En mulighed

Vivi Fletcher bød de fremmødte
velkommen, og skitserede emnet
for aftenens debat, og præciserede,
at der var tale om en aften med
mulighed for at komme med
tanker og ideer om den fremtidige
styreform i dansk kattesport.

Nedenstående er ikke et
udførligt referat af aftenen, men et
forsøg på at beskrive de opfattelser
der kom frem.

Camilla Scharff påtog sig rollen
som kaptajn der skulle navigere
skuden gennem aftenens emner.

Ret hurtigt stod det klart, at
der var i hvert tilfælde 3 forhold
der trængte til forandring

1) Demokrati og indflydelse
2) Kattevelfærd
3) Service fra FD til

klubberne

Refereret af Tom Høj

Der har i forbindelse med
, idste års plenarforsamling og
eft rfølgende debat været talt
meget om Felis Danicas fremtidige
form og funktion. Emnet har været
debatteret og forretningsudvalget
(FU) har lovet at der efter
verdensudstillingen skulle af
holdes et antal medlemsmøder
spredt ud over det ganske land,
hvor eventuelle strukturændringer
kunne debatteres.

FU erkendte at det ikke ville
være muligt at køre dette projekt
sideløbende med WS (red. bem
Verdensudstillingen) og det er
derfor et bevidst valg, at det er
udskudt.

Racekatten har som vanligt
valgt at spørge medlemmerne
om deres holdning, og emnet for
dette års "lukkede' medlemsmøde
var den fremtidige struktur i Felis
Danica.
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Nordisk møde i Island 2004

Alle deltagerne ved ordi ·/1 mode i Reylejauik.
Tom Hoj star yder ·t til venstre. Ole Amstrup bagerst til hojr

Fortsætter
på side 37

35

Hov edproblem i· er
mellem NRR og SVERAK
der har 32 h.h.v. 56 klubber
der hver især arrangerer
udstillinger. Der er ikke
tilstrækkelig erfaring hos d
ansvarlige for udstillingen,
hvorfor der i mange tilfælde
ikke er overblik over ar
rangementet, herunder
tidsfasen. Ofte meddeles
dommere og udstillere ikke

Udstillingsregler og til
meldingsformularer

Em net er bragt op af
SVERAK, NRR og SRK.

\ ille e hvorledes det kunn
forhindr sen anden gang.

_ RR. ER \K og RK
find r cl r skal arb jd , for
at der ikke kan tilfores f1 re
nationale r gler og at der
skal arbejde på. at slette
de eksi t rend nationale
r gler Iler implem sn t re
disse som FIFe r g l er.
Dette emne har ikke været
diskuteret i dybden i Feli
Danica 0°· Ole og jeg er delt
om mn t. Je0· er enig m cl
de andre Nordiske lande Ole
finder der skal arbejdes på
at slette alle nationale regler
med det samme.

hej det et oplæg som 01
redegjorde for. herunder
bl.a. at der kun bor \ ære et
sæt regler i FIFe. uan et om
man er i nord. syd eller et
sted der imellem

Lisbeth redegjorde for
NRR's holdning, og gav
udtryk for, at de ikke ville
kunne støtte et for lag i dets
eksisterende form. Det ville
betyde at alle nationale
regler i arge \ ille blive
udraderet.

Anette undrede sig
såre o r. at forslaget. var
tilgængeligt på NRR's
mailingliste, med Ole m
strups navn som forfatter.
Ole navns fremgår ikke
af forslaget og det er de 3
forbund der tår bag. Anette
gav udtryk for beky mring
for, at der tilsy neladende
ikke var ikkerhed for. at
debatemner - der må ke
ville vise sig at være dårlige
- bl v holdt indenfor egn
rækker, til man vidste hvad
der skulle ske. Lisbeth
og Johnny forklar de om
proceduren i Norge med
diskus ion af forslag inden
deltagelse i FIFe GF og
Nordisk Møde og beklagede
at der var navne ude. De

Der var ikke yderligere
at tilføje dagsordenen, så vi
fortsatte til det første punkt,
der gik på muligheden for
at tilføje flere nationale
regler til FIFe's Avls- og
registreringsregler. På
baggrund af de samtaler der
var mellem de nordiske lande
på FIFe's generalforsamling
i Amsterdam var der udar-'

og alle var ovenud tilfredse.
Det var særdeles god mad.
Anette havde valgt lam,
og der var så meget at alle
kunne smage - lækkert lød
dommen.

Hen ad 21-tiden ringede
Oles mobil... Det var Helga
der ville høre hvor vi var.
De havde bestilt bord til os
alle på en anden restaurant,
og havde lagt en besked i
receptionen på hotellet om
at vi skulle mødes der kl.
20. Receptionisten havde
bare glemt at fortælle os det
da vi tjekkede ind. Aftalen
blev at vi mødtes på hotellet
senere, da vi næsten var
færdige med at spise. Helgas
vej til Oles mobil var gået via
Danmark - hvad man ikke
gør for at mødes.

Lørdag morgen kl. 09.00
Martein bød på vegne

af Kynjakettir velkommen
til Island og håbede mødet
ville blive godt. Vi ben) ttede
lejligheden til at aftale de
næste møder der vil finde
sted den 15 + 16 januar
2005 i Finland. Til dette
møde vil repræsentanter
fra de nationale av lsråd
blive inviteret med. Dernæst
er det i Danmark den 14 + 15
januar 2006, Sverige den 13
+ 14. januar 2007 og Norge
den 12 + 13 januar 2008.

Avls- og registrerings
regler nationale
tilføjelser eller ej?
Emnet er bragt op af

Kynjahetti,~ SVERAK og
Felis Danica.

kop kaffe, inden vi foretog
lidt småindkøb og begav
os ud mod fingeren hvor vi
skulle boarde. På toilettet
- eller lige ud for - mødte
vi Anette og Michael fra
Sverige.

Det viste sig at vi skulle
med hver vores fly med
nu kun ca. 15 minutters
interval, da vi efterhånden
var 1 time forsinket. Ingen
problemer med at boarde
og vi sad på 1. række hvor
der var rigtig god benplads.
Forplejningen med Iceland
Express er for egen regning
og ikke noget at skrive hjem
om.

Vel ankommet til Keflavik
afventede vi ankomsten
af vores svenske kolleger.
Mens vi sad i bussen og
ventede på afgang til en lille
times kørsel, kom Anna fra
Finland. Nordmændene så
vi ikke noget til. Vi ankom
til Cab Inn - som vi efter
at have tjekket ind hurtigt
omdøbte til "Kabine". Det
var småt, mørkt og dunkelt
- flere havde døren stående
åben for ikke at få en følelse
af klaustrofobi. Et hurtigt
møde på gangen - der var
ikke plads til alle på et
værelse - og vi aftalte at
spise sammen om aftenen.

Vi havde læst om en
restaurant der serverede
traditionel islandsk mad,
og vi begav os i stor forvent
ning af sted. Vi boede ca.
20 min. gang fra centrum,
og den friske luft var
tiltrængt. Restauranten
fandt vi - men den var dyr ...
MegaDYR. En hovedret lå i
prislejet 500,- og opefter og
var ikke lige indenfor vores
budgetramme. Vi opdagede
at prisniveauet generelt er
dyrt i Island, og endte op på
en italiensk restaurant med
et spændende menukort. Vi
spændte bredt i vores valg,

Rejsen begyndte den
9. Januar. Min telefon
ringede mens jeg sad i bilen
undervejs til lufthavnen.
Det var Ole der ville sige
at han var ankommet og
stod i afgangshallen. Da
jeg kort tid efter ankom til
Kastrup kunne vi ikke finde
hinanden, og mobilen måtte
igen i brug. Den ringede
- blot for at afsløre, at vi
stod mindre end 50 meter
fra hinanden.

Vi fik tjekket ind, kom
gennem security og kunne
konstatere, at vores afgang
var mindst ½ time forsinket.
Vi fandt et sted at få en kop
kaffe, og snakkede lidt om
mødets dagsorden, og så
på noget statistikmateriale
der var udarbejdet af
stambogsføreren til brug
på mødet. Flyet blev mere
forsinket, og vi fik endnu en

var aftalt mellem deltagerne
på forhånd, havde følgende
emner:► FIFe Breeding

and Registration
Rules - tilføjelse af
flere nationale regler
udelukkes► Show Rules and
entry forms
Nordic Winner Show► Comparison
between the number of
members members from
the Nordic countries, the
financial contribution
and the number ofvotes
at the FIFe General
Assembly► Judges seminars
arranged. by the Nordic
federations► Individuals
transferring between
Nordic federations► Update ofthe
situation with
independent clubs in
our respective countries.

D sidste par år har Felis
Danica deltaget i Nordisk
Mode - et uformelt forum,
hvor de nordiske medlemmer
af FIFe udveksler erfaringer
og diskuterer emner af
aktuel interesse.

Felis Danica har i mange
år ikke haft tradition for
at deltage, men Annika
Hogberg deltog i 2002 i
Sverige hvor hun bl.a. fik
demonstreret SVERAK's
stamtavleprogram. Dorte
Kaae og Ole Amstrup deltog
i Oslo i 2003 og i år har Ole
Amstrup og jeg selv deltaget
i Reykjavik. Det var tydeligt,
at de øvrige nordiske lande
var glade for at Felis Danica
var med, og såvel Ole som jeg
er enige om, at det er et godt
forum hvor mange forhold
debatteres på en konstruktiv
måde, og hvor erfaringerne
udveksles. Vi ser gerne at
deltagelse i Nordisk Møde
bliver en selvfølgelighed på
samme måde som deltagelse
i FIFe's generalforsamling!

Der udarbejdes et officielt
referat af Kynjakettir der
gøres tilgængeligt når det
modtages.

Kynjakettir det
islandske medlem af FIFe
- stod for årets arrangement
der havde deltagelse af
NRR:
Johnny Skjølås og Lisbeth
Falling
SVERAK:
Michael og Anette Sjodin
Kynjakettir:
Helga Andresdottir, Martein
T. Tausen, Kolbrun Gests
dottir og Margret Giesla
dottir
SRK:
Anne Paloluoma Sundholm
Felis Danica:
Ole Amstrup og Tom Høj

Dagsordenen - der i sin
fulde ordlyd med bilag er
tilgængelig på Felis Danicas
hjemmeside - for mødet, der

Af
Tom Høj

Foto:
Tom Høj
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Felis Danica's Plenatiorsamling
søndag den 29. februar 2004 - kl. 13.00 i Borgerforeningens Hus,

Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Dagsorden:
1. alg af dirig nt
2. alg af st mmetæll re
3. Formandens beretning
4. R anskab
5. Optagelse af nye klubber:

Der er ikke indkomm "t ansøgning om optagelse af nye klubber.
6. edtægtsændringer:

6.1 Forslag fra FU:
Forslag nr. Al fra FU på anmodning fra avlsrådet til ændring af Felis Danicas vedtægter§ 14

6.2 Forslag fra klubberne:
Forslagene kan kun behandles hvis de har opnået flertal på en af klubbernes generalforsamlinger!
Forslag nr. A2 fra JYRAK til ændring af§ 9
Forslag nr. A3 fra Racekatten til ændring af§ 5
Forslag nr. A4- fra Katteklubben om disciplinærnævn (ikke formuleret og ikke præciseret)
Forslag nr. A5 fra Katteklubben ændring vedr. udstillinger (ikke præciseret)

7. Fastsættelse af kontingent og priser på stamtavler, stamnavn mv.
Oplæg udarbejdes på FU møde den 27.01.2004

8. Budget. Bilag udsendes
9. Indkomne forslag

9.1 Forslag fra FU:
Forslag nr. Bl Ændring af Love vedr. Specialklubber
Forslag nr. B2 Ændring af Regler for hobbyudstillinger
Forslag fra FU på anmodning fra avlsrådet:
Forslag nr. B3 - B14:
14 forslag til ændring i de nationale tilføjelser til FIFe's Avls- og registreringsregler og
Felis Danicas nationale stambogsføringsregler.
Ændringerne skal lovliggøre og sanere de eksisterende regler.
Forslag nr. B15 Fornyet formulering af Karantænebestemmelserne.

9.2 Forslag fra klubberne:
Forslagene kan kun behandles hvis de har opnået flertal på en af klubbernes generalforsamlinger
Forslag nr. B16 Forslag fra JYRAK til ændring af Regler for Disciplinærnævnet
Forslag nr. B17 Forslag fra JYRAK og Katteklubben om præcisering af "synligt navlebrok"
Forslag nr. B18 Forslag fra JYRAK og Katteklubben til ændring af Felis Danicas nationale
stambogsføringsregler § 5.c

10. Valg af forslag til videresendelse til FIFe's GF
Der ligger et forslag' over" fra sidste år vedrørende åben stemmeafgivning på FIFe's
Generalforsamling.

10.1 Forslag fra FU:
Forslag nr. Cl Forslag om ændring af stemmefordelingen på FIFe's Generalforsamling
Forslag fra FU på anmodning fra avlsrådet:
Forslag nr. C2 Forslag til ændring af artikel 2.6 og 2.6.7 i FIFe's Avls- og registreringsregler

10.2 Forslag fra Klubberne:
Forslagene kan kun behan~les hvi~ de har opnået flertal på en af klubbernes generalforsamlinger!
Forslag nr. C3 fra JYRAK til ændrmg af FIFe Showrules §§ 1, 29, 30 & 38 - ikke formuleret
Forslag nr. C4 fra JYRAK til ændring af FIFe Showrules § 57 - ikke formuleret
Forslag nr. C5 fra JYRAK til ændring af FIFe Showrules § lb - ikke formuleret
Forslag nr. C6 fra JYRAK, DARAK og Katteklubben til ændring af FIFe show rules § 29
Forslag nr. C7 fra Katteklubben til ændring af FIFe show rules (ikke præciseret og ikke
formuleret)

li. Valg af forretningsudvalg
Ulige år vælges: Formand, vicesekretær samt de forretningsudvalgsmedlemmer, der er på valg.
Lige år vælges: Næstformand, sekretær samt de forretningsudvalgsmedlemmer, der er på valg.
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noget om lukketider for
udstillingerne, og der
lukkes i mange tilfælde
sent. Sent er 21-22
tiden.

Der var mellem de to
klubber endvidere store
problemer med den måde
udstillerne tilmelder sig
på. Det spænder fra et
håndskrevet notat til
en e-mail med mere
eller mindre rigtige in
formationer. På denne
baggrund ønskedes en
fælles nordisk udstil
lingsformular.
Johnny oplyste, at

udstillere i Norge ofte fik
lov at gå før udstillingen
var slut. Det skete mest
af frygt for, at udstillerne
ellers ikke ville komme
igen en anden gang.
Anette, Anna, Ole og Tom
kunne oplyse, at der i
deres respektive klubber
ikke var problemer med
generelt at sige nej til
udstillere der ønskede at
gå tidligere. De kommer
igen, navnlig hvis de ved
at reglerne overholdes.
Der er naturligvis sær
lige situationer der kan

betyde at enkelt får
lov at gå tidlig re. Anna
oplyste. at ethvert FIFe
medlem er berettiget til
at afvise en tilmelding
der ikk er udfærdiget
på den godkendte formu
lar.

Der var enighed om.
at der ikke er brua for
en fælles nordisk til
meldingsblanket men
at det snarere er de
enkelte forbunds an var
at sikre at arrangørerne
af udstillinger kender
reglerne. herunder reg
len om at dommere og ud
stillere på forhånd skal
kende sluttidspunktet.

Anna ønskede at
drøfte tilmeldinger i No
vice klassen hvilket ikke
bør være muligt, da det
er i strid med hensigten
med reglerne (Show
Hules art. 38). Annette
kunne oply se at FIFe's
bestyrelse på sit sidste
møde havde diskuteret
et oplæg fra Show-LO
Kommisionen sammen
med en del andre æn
drings.forslag, og det
var besluttet at sende

det tilbaae til Show-LO
Kommi sion n for en
fornyet gennemgang.

Nordic Winner Show
Emnet er bragt op af'

SVERAK og NRR.

Skal SW erstatte
med et NW? Grundlaget
for SW er ikke længere
til tede, da r glerne
for overskridelse af
landegrænserne med
kat er lempet meget.
Der kan vær problemer
med Norge. Mange r j er
langt for at deltage i
udstillinger. så argu
mentet med en NW titel
- officiel eller uofficiel
- for at spare r jsetid
er ikke holdbar. Et NW
show kan måske og å
få andre dele af FIFe
til at tro. at Norden vil
skille ig ud som noget
særligt. Enighed om ikke
umiddelbart at indføre
NW. men hver enkelt
forbund spørger sin
besty relse om man skal
arbejde mod et sådant.
Det kan evt. være et
show a la CFA.

Ann r fortal te. at
Svcrig an ns erer W
i 2006 og i 2007. Da
SW ophor 1· i 2007. er
der stor sandsy nlighed
for. at SW 2006 bliver
det id te.

På fore pørg el fra
\nnette redegjorde Ole
for debatten på de dan-
ke mailinglister om
muligheden for at ændre
udstillingsreglerne så
der uddeles selvstændigt
BIS i racer/klas er med
mere end f.ek . 100
tilmeldte katte.

Annettevilleendvidere
gerne høre om der var
røst r fr mme om CFA
udstillinger. Tom oplyste
om de røster - der virker
til at være få - der er i
Danmark for at indføre
shows efter samme op
skrift som CFA. 'I'rods
opfordringer ønsker de
pågældende ikke at tage
del i bestyrelsesarbejdet
og arbejde på at ændre
reglerne indefra.

Fortsætter på side 48
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l2. Valg af kasserer
På lige år vælges en kasserer for en periode af 2 år.
Kasserer~n kan vælges uden for Forretningsudvalget, men har da ikke stemmeret
1. Forretnmgsudvalget Kassere • .. 1· ·. · 1 en er ans ar 1g overfor Forretningsudvalget.
Steen Nielsen genopstiller

13. Valg af repræsentanter til FIFe's generalforsamling
14. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter
15. Valg afAvlsråd

Avlsrådet best_år af 5 medlemmer. der vælges for en periode af 3 år.
Der kan ~aksunalt være to medlemmer på ordinært valg i samme år.
Det skal tilstræbes at alle kategorier er repræ enteret i avl rådet.
Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år.
Der skal vælges et medlem for 3 år og et medlem for 2 år samt to suppleanter
På valg er:
Pil Refstrup
Susanna Bugge - suppleant indtrådt i rådet.

16. Valg af disciplinærnævn
Størstedelen af Disciplinærnævnet har i løbet af året trukket ig fra dere po ter
Der skal vælges:
2 medlemmer for 2 år
2 medlemmer for 1 år
2 suppleanter

17. Evt.
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Kat I:
Jørgen Jensen og Su an
Elvekjær
Kat II:
-Iørgen Jensen, Aa e Niss en
og Flemming Wel ch-Rii ·
Kat III:
Vivi Fletcher oo· Marianne
Roth
Kat IV:
Kir ten Foldager og Dorte
Kaae

Grupperne ford l r hur
ti ast muligt. Ud ·til1ing -
sekretæren sender hurtigst
mulig oply nincer om kat
tene. Fordelingen sker via
mail.

Øvrig korrektioner - ,
list n over an varsområder.
Ad 5: Ikke på dagsord nen.
Ad 6: 0 orienter de.

Når stævningen r mod
tao- t kontaktes en advokat i
Esbjerg området. Sanktioner
kan før t ophæves efter
modtagelse af stævningen
fra retten i Esbjerg. samråd
med advokaten og efter en
di ku sion i FU
Ad 7: Ud ættes
Ad 8: Næste møde i for
bindelse med mødet med
specialklubb rrie den 30.
110\ ernber i Nyborg.

mulighed for at deltage efter
arbejdstid.

Stewarder: Der er pt. 25
- 30 stewarder.

og
Dietmar Sagurski indbyde
som ekstra dommere.

Fordeling af dommere på
kategorier foretaget -

Huskatte fordeles på
to dommere - de deles op
i hanner og hunner, \
tildeles huskatte ER kal
også dømme kat. IV.

DK udarbejder endelig
liste.

Grupper nedsat til dom
merfordeling.

Nedenstående er notater
modtaget fra de der var med
under udfald af deltagere!

Tidspunktet for næste RC
møde er lavet ·å Steen har

været indkaldt suppleant,
men der er indkaldt tre
forskellige. Dette har be
tydet en manglende kon
~inuitet i formidlingen af
informationer.
Ad 3: (intet at bemærke)
Ad 4: Budget

Det uddelte budget gen
nemgået og revider t. S
udsender nyt.

Listen med ansvarsom
råder gennemgået.

Burpark/ Buropsætning:
Ved genn mgangen af dette
områdeopstod der en til tider
skarp kritik af Racekatten.
På mødet den 16. sep
tember bl \ d r aftalt at
Racekattens buransvarlige
skulle være koordinator
for burmændene. Imid
lertid viser det sig at RK's
burmand/koordinator sam
tidig er betalt medlem af
buropsætning gruppen. De
øvrige klubber fandt ikke
at dette var foreneligt med
koordinatorfunktionen.

Efter en længere dis
kussion blev Kim Han en fra
Katteklubben koordinator.

Racekatten blev kritiseret
for deres dispositioner.
Dommerfordeling.

Albert Kurkowski

Ad 1: Dagsordenen godkendt
med punkt 5 slettet da der
på sidste møde ble~ truffet
beslutning vedrørende dette,
og brev er udsendt.
Ad 2: IN kritiserede Race
katten for manglende konti
nuitet i fremmødet. På de
sidste fire møder har der

Dagsorden:
l. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Fra stambogsføreren/avl .

rådet
4. Verdensudstillingen.

Gennemgang af ansvars
områderne (bilag). Er alt
på plads - hvad mangler.
PR gruppen med annon
cering m.m.
Katalog indhold
Best In Show - hvordan og
hvem.
Økonomi
Dommerfordeling m.m./
nedsættelse af grupper?
Anden afklaring.
Evt.

5. Klage
6. Sagen IM

Der er indkommet en
stævning fra !Ms advokat
Det videre forløb drøfte .
Ophævelse af sanktionerne
overfor IM mens sagen
kører

7. Oversættelse af FIFe Show
Rules
Susanna Bugge har oversat
FIFe reglerne fra engelsk til
dansk.

8. Evt.
Herunder næste mode.
tidsplan for plenarfor am~
Jing, møde med SPK m.m.

FU-møde 07. oktober 2003 på Odense Banegård
Deltagere: Steen Niel en
(kasserer), Inge Nord (IN),
Mette Foldager (MK), Dorte
Kaae (DK), Ole Amstrup (OA),
Vivi Fletcher (VF), Flemming
Welsch (FW) FlemmingNielsen
(FN) (ankom sent under pkt.
4)
Referent: Ole Amstrup

beskrivelse af de enkelte
dommere, og har fået ind
fra ca. halvdelen.

Her røg CS, AN og TH ud
af konferencen.

borde er kun såfremt den
samlede kapacitet ikke er
tilstrækkelig.

Der er ca. 25 Stewarder
- hovedsageligt danske - der
har meldt sig. Hjemmesiden
oplyser om at tilmelding kan
ske direkte til Lars Seifert
Thorsen.

Særnummer af Katte
Magasinet med information
udelukkende fra WS2003 på
engelsk er droppet. Der bliver
tale om et ordinært nummer,
hvor det vil være muligt at
forudbestille (og betale) så
vi ved hvor mange ekstra
numre der skal trykkes. Vivi
+ Marianne S-T undersøger
med annoncepriser og OA +
TH undersøger trykning.

Pokaler: Der skal frem
skaffes prøver på mulige
pokaler til næste møde i
FU.

Stande: Der er 18 stande
der har reserveret plads.
Der var en diskussion om
hvorvidt 2 stande primært
var foderstande (og dermed
skulle ind under sponsorer)
eller om de var alm. stande.
TH undersøger nærmere
og vender tilbage til FU.
der herefter tager stilling:
OA undersøger med Bella
Center om præmier m.m.
kan leveres direkte i hallen.
OA og TH koordinerer.

Dyrlæger: AN har haft
kontakt til dyrlæger, og
de vil have oplyst en pris.
AN forsøger at få en aftale
i stand med en pris på
maksimalt kr. 500,- i timen.
AN vender tilbage til FU
med navne på dyrlæger.

Indcheck: DK har nogle
på plads, og regner med
snarest at have resten på
plads. Skal koordineres med
dyrlægeindcheck, der så vidt
huskes kun kan ske inde i
hallen. Det afhænger af
antallet af katte. DK tjekker
op med Susan Elverkjær om
dyrlægesedlerne.

Dommere: DK har fore
spurgt om billede og en kort

størrelsen uagtet der fra
flere var bekymring for om
det ville være vanskeligt at
få forretninger til at sætte
den op.

Billetten er udarbejdet
af OA. Der skal tilføjes
tidspunkt på billetterne.
OK vedtaget.

Gavepose til samtlige
udstillere med magasin,
foderprøver m.m. De vil
placere det på alle bure.

Tilskuere vil efter ind
gangen få et magasin ud
leveret der fortæller om de
forskellige katte. OA har
set det, og betragter det
som flot.

Kataloget: RC har
bagsiden plus 2 hele sider
jvf. kontrakten.

Næste møde den 18.
september kl. 17.00 på
Scandic Hotel Sydhavn. Det
er primært presseforhold
der skal diskuteres. Steen
Nielsen skal deltage.

Øvrige forhold:
SN: Forsikring er på

plads. Grus er på plads med
Iwersen. Der er sponsorer for
i alt ca. kr. xx.xxx,-.

Meget få hjælpere har
reageret på annoncen efter
hjælpere i KatteMagasinet.
Kun 4 - 6 personer har
reageret. FreddyChristensen
har haft kontakt til en
Volleyball klub der for kr.
15.000,-vil stille med 15-20
mand der skal stille op.

Udsmykning: Er lidt
problematisk. Der er alene
bannere fra RC og store
grønne planter. Der kan
evt. benyttes store paprør
der males i en farve eller
med en tekst, f.eks. WS2003.
Rørene er 2,5 meter høje
med en diameter på 0,50
meter. Der kan eventuelt
opsættes plakat for WS på
paprørene.

Bure/borde: Der mangler
ca. 100 borde til DARAKs
bure, der forudreserveres
af MF så de er klar.
Løsningen med leje at

Dagsorden:
\ erden udstillingen

Deltag re: Ole Amstrup (OA).
Dorte Kaae (DK). Camilla
Scharff (CS, Rac katten). Tom
Hoj (TH). Aase Nissen (AN).
Ing Nord (L ), Mette Foldager
(1\1F)
Referent: Tom Hoj

OA arien terer om mødet
med Royal Canin (RC).
herunder specielt om
pressemødet på Scandic
Hotel 8.) dhavn, hvor det
primære mål er at promovere
udstillingen og præsentation
af kattene.

Der afholdes pressemøde
fredag den 31. oktober kl.
1100 på Hotel Scandic i
Sydhavnen. Det er sent
i forhold til udstillingen
men ok. AN deltager som
repræsentant for hoved
klubberne og OA som for
mand for FD.

RC vil præsentere katte
racerne på udstillingen. Ca.
15 min per race i alt ca. 3
timer. Efter en debat om
hvorvidt det skulle være
katte der ikke var tilmeldt
udstillingen eller ikke,
enedes man om at tage
katte der i forvejen er med
i forvejen.

RC har ønsket at med
bringe en fotograf der gratis
ville fotografere alle katte
på udstillingen. Der er
taget et forbehold, idet der
er 2 fotografer der har vist
interesse for at deltage. OA
vender tilbage til RC når
dette er endelig afklaret.

RC arrangerer 3 bannere
til ophængning bag scenen
til scenen.

Plakat: Gerne World Cat
Show, plus åbningstider
for udstillingen. Plakaten
skal ud til Sydsverige.
Ændringsforslag blev dis
kuteret. Vi ønsker stort
billede på hvid baggrund.
Størrelsen erA 1 vi fastholder

••
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Titel
I lndina Fortuna's Igor Den Store:
FO 11 2~ f'ot!t: 22-05-02

Opdr.: EJer
Ejer: Birgit falk & Jorgcn Ravn
Drc-dcn 03 CA 113
Nyhorg o::i J\CIB
Svin11iw•c 03 Ci\CIB 131V

GIC Regine av Snndrabbcn
N FO g-,, 09 Fodt: 14-12-0 l
Opdr.: Unni R. Iversen
Ejer: Susanne Eriksen
Krusan 03 CAGCIB
Micdzvnurodowa CAGCIB
Micdzynnrodowa CAGCIIJ 13fV ,;
Schwørin 0:3 CAGCIB l31\
Schwerin 0:3 CAGCIB
World Show 03 CAGCIB

-
tagere
Titel

EC Bu n!' Brvnhildc
i\FO E• 09 zi Fodr: 17-08-9
Opdr.: Ejer
Ejer: Thnysen & Munk-Madsen
Malrno 02 CACE
Hedensted 02 CACE BI *
Odense 02 CACE
Bagsværd 03 CACE
Herlev OJ CACE
Randers 03 CACE
Svinninge 03 CA E
Gorredijk 03 C/\CE BfV
World , how 03 C \CE

GIP Ncbsagers Uppercut
PER a 24 Fodt: 08-09-97
Opdr.: S. Kristensen
Ejer: Lene Balle
Krusua 03 CAGPIB 130X
Silkeborg 03 CAGPJJ3
Kulmbach 03 CAGPll3 BOX
World Show 03 CAGPIB
Hjallerup 03 CAGPIB BIS
Sneek 03 CAGPIB 131S

I Kil lix E. pcranza
NFO 11 23 Fot!t: 26-0 -00
Opdr.: S. & K. Huj ,\nder.scn
Ej r: L. i\land·berg & ·. !\i •Isen
I3agsværd OJ CA IB
Tanstrup 03 CACI 8 BIV
Molndal 03 CACJB

IC\ ia >iova°!:; ol. 2
!\BY 11 Fodt: 0-5-09-02
Opdr.: Ej •r
Ejer: Tom & J •n: Hoj
\Vorld how 03 Ci\ IB
!<og 03 Ci\CIB *
Gie,;: n 03 C,\CI B

22-07-00
IC \"inba-k,; Bobo
0 'lb2"! Fidt: 1,-0:")-02
Opdr.: 'onjn \"inbæk
Ejer: :\!:1rianne Hindkj:J.;r
l(ru,;a:1 03 ',\ 'I 13
Silk borg O:l CACl 13
Sopot 03 ',\ l8

IC Kl ,lofts lzmanora .\lnximiliuns
CRX b 09 Podt: l5-0:Z- 2
Opdr.: :VI. Loftunger Klein
Ejer: C. Lov id c· E. Lon:!id Tanke
Gcvninr•c: 03 C,\CIB
\Vorld how 03 CACIB
1\liil11dal 03 C:\CIB

GIP Obelix af Fruegård
TUV d 62 Fodt:
Opdr.:
Ejer: Bodil Fryd
Odder 02 CAG PIB
Oden e 02 C/\GPIB
Randers 03 CAGPIJ3
Arnhem 03 CAG PIB
Norderstedt 03 CAGPIB
Kruså 03 CAGPll3

EC Floresru Leao's Reja
l\FO f09 22 Fedt: 21-12-01
Opdr.: Susanne Eriksen
Ejer: Anita & John Tofteng
Krusaa 03 CACE
Taastrup 03 CACE
Schwerin 03 CACE
chwerin 03 CACE
~yborg 03 CA E
Svinninge 03 CACE
Gevninge 03 CACE
Marieholm 03 CACE
Koge 03 CACE

eif~rt-Thorscn
CA '.fB
ACIB

CA IB;,

IP John-lng",; Bluc• ;\J..,rlin
PER a Facit: a -06-01
Opdr · !nu Grc00r.,;,•n
Ej ·r: ·· i\l;rgarctGu~rnf".·un
L\'on 03 CAPIB 81,
\'~jlc 03 C:\PlB ''
B:ig::wærd 03 ,\PIB:,

IC Luna-Ti ·k":; Olib:rnum Blue
ABY a Fudt: 23-05-02
Opdr.: Ejer
Ejer: ;\l.&L.
Schwerin 03
Schwerin 03
Nyborg 03

IC Bartel": Love and Harmony
PER ds 22 62 Fodt: 27-12-01
Opdr.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Charlotte Linde Sørensen
Groningen 02 CACIB *
Vejle 03 CACIB
Bagsværd 03 CACIB

EP Hirnmalaya Dia Chuzan
SBI a Fodt: 22-06-98
Opdr.: Ejer
Ejer: K tty Hartwich
Oden e 03 CAPE
Krusaa 03 CAPE
Taastrup 03 CAPE BOB3
Schwerin 03 CAPE
Nyborg 03 CAPE
Svinninge 03 CAPE
Gevninge 03 CAPE
Marieholm CAPE BfV BOX
Koge 03 CAPE "'
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lP Schubcrt Rex von Hald
PER e Fodt: 0:.l-11-9'
Opdr.: Birthe I-bid
Ejer: i\largaret Gustaf~son
Herlev 03 CA.PIB ..,
Amh •m 03 C,\PIB
Arnhem 03 C. PIB

lP i\brius Fig,no
CRX w 62 Fuclt: 19-06-02
Opdr.: i\luria von Knorrin"
Ejer: Hanne Hc•nde
Gcrnin[!e 03 C,-\P[I3 BIS
\Vorld Show 03 C \PIB
:\loln lal 03 'APIB

JC Su11clisk \]most· FamOUf
AB'l n Fodt: 31-03-0:Z
Opclr.: Ejer
Ejer: Lis Dahlstr Jm
Kristinnstacl 03 CA IB
Gevni11ge 03 CA IB
Hjallerup 03 CJ\CIB

I Mazzcl-Tov·s H.C. queen On-lin
ABY o Fodt: 19-0-1-02
Opdr.: Folkcrr ,·. I. Woude
Ejer: B. & M. Cl:irin Floto
Norderstedr 03 CACIB Bl\
Taastrnp 03 :\CIB BIV BOX
Koge 03 C \CIB

IC Chillis af Taperije
PER f Født: 24-10-01
Opdr.: Knakkergård & Rasmussen
Ejer: Charlotte Linde Sorenscn
Glostrup 02 CACIB BIV
Glostrup 02 CACIB BIV BOX
Groningen 02 CACIB BIV

IC lah-Ra's Maat
ABY n Fodt: 07-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Ly. gaard & Amundsen
Gevninge 03 CACIB 131V 1'

World Show 03 CACIB
Poznan 03 CACIB BIV *

EP Indina Fortuna's Cæsar
>iFO d 09 22 Fudt: 31-05-98
Opdr.: Birgit Falk & Jørgen Ravn
Ejer: E. Derry & J. Kristen en
Esbjerg 00 CAPE
Rendsburg 00 CAPE
Holstebro 01 CAPE BIV *
Groningen 01 CAPE BIV *
Heden. ted 02 CAPE
.:\1iddeu·art 02 CAPE
\ ejle 03 CAPE BIV
Randers 03 CAPE*
Hjallerup 03 CAPE-:,

GIC Luna-Tick s Makayln-May
ABY a Født: 20-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: .:\1. & L. Seifert-Thorsen
Silkeborg 03 CAGCIB
Schwerin 03 CAGClB
Schwerin 03 CAGClB BIV
Svinrunge 03 CAGCIB *
Kristianstad 03 CAGCIB
World how 03 CAGCIB
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Titel
~H Xana's Tikk-Takk
ER f o3 . focll: 02-0 -02

Opdr.: Monika Hammersland
Ejer: K:ui-Hcinz Barto]
Kru ·aa 03 CAC
S_ilkeborg 03 CA
Nyborg 03 Ci\C ,,

CH Klclofts Krizrnllika Masscts
CHX f Fodt: 26-12-02
Opdr.: May Loftunger Klein
Ejer: C. Lovcid & E. Loveid lunke
World Show 03 CAC
Hjallerup 03 CAC
Koge 03 C \C-

tagere
Titel

IP undisk Tcsrnro sn
ABY o Fodr: 31-03-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Li" Dahl. trom
Kristianstad 03 CAPIB
Gevninco 03 CAPIB BOX
\\ orld how 03 C \PIB

CH Kvilles Fr. Hansen
NFO ns 09 23 Foclt: 10-05-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Larsen
Gevningo 03 CAC
V, orld Show 03 CAC
Hjallerup 03 CAC

PR Ailuro's Yosernito
MCO f 22 Fedt: 29-11-02
Opdr.: Danielle Villef'rance
Ej_er: Pia Hojlund Thomsen
Hjallerup 03 C \P
Gicssen 03 CAP BOX
Gies. en 03 CAP -,,

PR King Richard av Fac r
NFO n 23 Fodt: 13-0:j-02
Opdr.: Ulrike Wahl
Ejer: E. Derry & J. Kristensen
Arnh m 03 C,\.P
Gcvningc 0:J C P
Hjallerup 03 CAP BIV

IP W\\ 03
E . Luna-T'ick's Jenny Junipcr
ABY a Fodt: 27-11-99
Opdr.: Ejer
Ejer: M. & L. Seifert-Thor en
Nyborg 03 CAPIB BIS
Kri tianstad 03 CAPIB BIS
\\ orld Show 03 CAPIB BIS WV\

CH Lasami' · Unforgettable Face
PER e 33 Foclt: 21-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Jeanette Ytring Juul
Nyborg 03 CAC ''
Gevninge 03 CAC
Hjallerup 03 CAC

PR EC. Dulle von Birkvol
iro f09 Fedt: 0-!-0 .97

Opdr.: Jannic Birkvcl
Ejer: Birgit Lur: en
Taastrup O Cr\P ·.,
Nyborg 03 C,\ P *
Koge 03 AP ,·,

PR Kvitfj li'· Corn lius
~FO e Fo It: 02-0 -02
Opdr.: Ejer
Ejer: Anet te & .J hn \ndcrs n
Krusua 0:3 CAP *
Svi1111ing, 03 ,\P
Worlcl Show 03 C,\P BrV

reaDoes ca1ITT1ci
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Den korrekte måde, som bringer smil frem på redaktørens ansigt:
1. Udfyld en titeltagerblanket, den findes på Felis Danicas hjemme ide og kan hentes i sekretaTiatet på
alle danske udstillinger
2. Vedlæg et papirbillede, ikke et printet digitalt billede, ikke en diskette. men et papirbillede. Husk at
vedlægge en frankeret svarkuvert hvis du vil have skønhedens kontrafej retur
3. Send det hele til Marianne Seifert-Thorsen
Og her er så et utal af de sete metoder, hvor man gør redaktøren bare en lille bitte smule halv-
irriteret
1. Sender titelbladet som skal til Felis Danica til bladet, som man dermere selv har udfyldt i hånden og som
man forventer at redaktøren sender videre til FD's stambogsfører. Iøvrigt for redaktørens egen regning.
2. At man ikke lige kan mande sig op til at udfylde en titeltagerblanket og derfor sender kopier af diplomer
i en stor bunke og så kan redaktøren bruge tid på at finde ud af i hvilken rækkefølge steder & datoer skal
bringes
3. At man sender et billede uden returkuvert og når så bladet er udkommet, ringer man redaktøren op
søndag morgen og skælder og smælder. husk nu den returkuvert og respekter venligst min telefontid
4. At man sender skønhedens resultater pr. e-mail og vedhæfter indscannede diplomer, en indscannet
titeltagerblanket 0o· iøvriot "beriaer" redaktøren med et 8 Mb farvebilled i 40 X 50 cm, hvor man godt ved

b b b
at a. Titeltagere bringes indtil videre i sort/hvid og b. De er på 4 X 4 cm i bladet (se billederne ovenfor)
Jeg behøver ikke kopier af Jeres diplomer, vi stoler på Jer og tror på at I har opnået certifikat dit-dat i
Y-købing
J~, jeg ved godt at jeg er sarkastisk og krævende, men kunne I ikke godt følge ovenstående spilleregler, så
bhver jeg så glad Q
Tak til alle Jer som godt kan"hitte-u-a'et"Q - Venlig hilsen Redaktøren

Eller: Hvad redaktørren anbefaler, når I sender titeltagere ind til KatteMagasinet

CH Nasada's Invisible Touch
PER n 33 Født:
Opdr.: Lene Balle
Ejer: L. Andersen & K Bay Smidt
Arnhern 03 CAC
l orderstedt 03 CAC
Norderstedt 03 CAC

CH Purssynian Be My Valentine
ABY a Fodt: 09-11-02
Opdr.: Beth & Darrell øwkirk
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
Kristianstad 03 CAC BIV BOBl
World Show 03 CAC
Hjallerup 03 CAC

CH Maya Enrico
PER ns 11 Født: 02-10-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Ruth Brynnum
Taastrup 03 CAC
Svinninge 03 CAC
Gevninge 03 CAC

CH Gaula's Luna
NFO n 22 Født: 31-03-01
Opdr.: Inga Ej. trup
Ejer: M. Jensen & P. Thomsen
Arnhem 03 CAC
Silkeborg 03 CAC
Hjallerup 03 CAC ·k

CH Bartel's EXO Hugs ·N Kisses
EXO n 22 Født: 13-01-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Oden e 02 CAC ''
Nyborg 03 CAC BIS
World Show 03 CAC

CH Bartel's
EXO Creme de la Creme
EXOg22 Fadt: 27-12-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Odense 02 CA
Randers 03 CAC
Silk borg 03 CAC BOX
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HD hos hund - (og kat?)

45

læger fra Landbohøj: kol n
og praktis r nd dyrlæger.
I Danmark er hunden ved
bedømmelsen anony me. dvs.
at bedømmerne ikke ved.
hvad d t r for '11 konkr t
hund. der bedømmes.

HD betyder direkte
oversat et fejludviklet hof
teled. Leclhovedet pa lår
bensknogl n pa ser ikke
ind i leclskål n i bækkenet.
Leddet bliver ustabilt.
Billedligt kan man tænke
sig en tennisbold placeret
i en kaffekop - den ligger
fast. Det var r til et godt
hofteled. Placeres den på
en flad tallerken, kører den
rundt - den er ustabil. Det
svarer til hofteled sdysplasi,
og denne ustabilitet påvirker
både knoglevæv, bruskvæv
og ledkapsel med smerter
til følge. HD er en arvelig
lidelse, som betinges af flere
g ner. HD er ikke forårsaget
af ydre faktorer, men ydre
faktorer kan påv irke graden
af HD, og hvornår den kan
diagnosticeres.

Konsekvensen af denne
arvelighed er, iflg. dvrlæge
Knud Steensborg, at alle
hunde med HD burde
diskvalificeres til avl. I

Arl1iuf'oto. Lilla tabby Orientaler

alle a lsforbud brod ren
blev røntg nfotografcret.
men havde heldigvis ikke
HD. Han blev kastreret
under narkos n.

For en sikkerheds
sk; Id blev hans mor rent
genfotograferet - der var
overhovedet intet at be
mærke. Jeg har nu en ny
han efter hende og en HD
fri han.

Dansk Kennel Klub og
FCI (hundenes 'FIFe') har
i årevis arbejdet på at lø e
problemet og har nu givet
opdrætterne et værktøj, et
HD-indeks. samt indført
skrappe restriktioner, så det
nu går den rigtige vej.

HD-billederne bedommes
efter en 5-trins skala med
betegnelserne A, B, C, D
ogE.

A er det. bedste. hvor
lårben og hofteskål passer
helt sammen, mens E er
det dårligste, hvor lårbens
hovedet nærmest ligger løst
uden for hofteskålen. Ved
bedømmelsen lægg s der
både vægt p·\ slapheden i
leddet, på leddet form og på
evt. slidgigtforandringer.

Der er nedsat et HD
udvalg, som består af dyr-

ne straks blev udnævnt til
:t fortsætte linien. Vi havde
grundet dårlig p~anlæ~n~ng
hvalpe samt1d1g, sa Jeg
syntes ikke, jeg orkede at
tage fremmede hunkatte
ind til parring med ham, før
hvalpene var flyttet.

Da killingerne var 8
uger gamle, begyndte han
at halte lidt på et bagben.
Jeg regnede med, at det var
en "håndboldskade", altså
en forkert landing efter et
nedspring, idet han var
en stor, tung og langsom
kat. Efter 2 dages halten,
som egentlig blev værre
kom han til dyrlægen, som
diagnosticerede en voldsom
patella luxation påve. bagben
- også hun regnede det som
en "håndboldskade' og
sendte ham hjem weekenden
over på smertestillende
tabletter, så han kunne
slappe af i lårmusklen og
blive røntgenfotograferet
om mandagen.

Røntgenbilledet viste ud
over dobbeltsidig patella
luxation en ganske voldsom
hofteledsdysplasi, især
på venstre side så det ud,
som om der aldrig havde
været en ordentlig rundet
led skål. Han blev aflivet
under røntgennarkosen. og
de 2 killinger fik stemplet
avlsforbud i stamtavlen.
blev videreformidlet til en
pris svarende til Kat.tens
Værns formidlingskatte
og specifik undtagelse for
knoglelidelser i garanti og
reklamationsret.

Hvor kom det fra? Hans
mor var gammel i avl, og
der havde aldrig været
problemer med k il l i n aerb

efter hende. Da opdrætteren
afhans far endelig reazerede

o b

pa vore henvendelser, kunne
hun ikke se, at det var noget
problem. Det havde flere af
hendes katte i lige linie da,
og det kunne bare opereres!

Hans bror i Tyskland var
blevet far til 3 kuld. De fik

Jeg havde længe ønsket
mig en rigtig rødtabby
brite, men havde forgæves
ledt efter den i årevis. Ved
et lykketræf bliver jeg
kontaktet af en tjekkisk
opdrætter, som eftersøger en
sortspottet brite, hun havde
set på en udstilling flere år
før. Det viste sig at være en
afmine hanner, og jeg kunne
tilbyde hende et barnebarn
efter ham. Jeg drog til
Tjekkiet for at undersøge
forholdene, som ikke kunne
være bedre. Der mødte
jeg den "rigtigt røde"kat;
standarden lod meget tilbage
at ønske, men pelsen, farven
og temperamentet var helt i
top. Stamtavlen udviste rødt
i utallige generationer, så
jeg bestilte en killing efter
hende.

Så gik jagten ind for at
finde den "rigtigt røde" far
og ham fandt vi i Wien.

Aftalen kom i stand - jeg
eksporterede en sortspottet
britehan og satte mig til at
vente på min røde kat. Efter
mange genvordigheder var
han der så - vidunderligt
temperament, pels, farve og
størrelse; standarden ikke i
top, men den havde jeg jo til
fulde på mine hunkatte, så
ingen problemer. Jeg har en
tysk hundeveninde, som er
kredsdyrlæge, så papirerne
var klaret på forhånd (han
blev importeret midt i alle
restriktionerne over hele
Europa pga. mund- og klov
sygeepidemien). Hun tog i
øvrigt også lige en bror til
vidunderet med hjem, nu
hvor vi var i gang.

Han var efterspurgt fra
flere sider til brug i avl,
men jeg ønskede først at se,
hvad han kunne præstere på
hjemmefronten. 15 måneder
gammel blev han far til
sit første kuld, 2 skønne
hunkillinger, hvoraf den

i bagkroppen og sætter sig
hurtigt ned, når den ikke er
i bevægelse.

Hunden undersøges
ved et røntgenbillede af
hofterne; Der er specielle
for-fotograferingsregler for
specifikke racer, ligesom
der er avlsrestriktioner for
en del racer (generelt de
store hunde).

For 10 år siden oplevede
jeg på en katteudstilling, at
en kat på dommerbordet
ikke var i stand til at stå på
sine bagben.

En tilkaldt dyrlæge hjem
sendte katten øjeblikkeligt
med begrundelsen HD. Den
pågældende opdrætter er
siden stoppet.

Hofteledsdysplasi er en
1 idelse, hvor lårbenshovedet
ikke pas er ordentligt ind
i hofteskålen. Hos hund
er det en arvelig betinget
svgdom. Arvegangen er
det. man kalder polygen,
dvs. at mange forskellige
gener afgør. hvorvidt en
hund er disponeret for at få
sygdommen.

Hvis hunden er arveligt
disponeret, har den stor
risiko for at få HD, især hvis
den udsættes for negative
miljøpåvirkninger som for
kert fodring, overdreven
motion eller hurtig vækst.

T) piske S) mptomer er,
at hunden har svært ved
at rejse sig op, er slinger

Arkivfoto. Tyrhisli Van leger med vand. Nu må det gerne blive sommer!

Af Jette
Rybak,
Hampton
Court's
British
& Kennel
Rumle,
australsk
terrier
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JYRAK's Best In Show Hjallerup
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Arkivfoto. Norsk Skoultat

Bedste opdræt
Chagall's
Ejer: Marina Bøhrn en

Kategori IV
BIS
Anthariath Diacanthus SIA a 21
Ejer: Holger Schar ich
BOX
Bellamis' Finlandia ORI b
Ejer: Dorte Kaae
BIS kastrat
Vibkjær's Phan tom of the Opera
ORI C
Ejer: Karin Kjær ~i I en
Bedste ungdyr
Sweet Cat' [igh! In\ hite atin
SJA n
Ejer: Anneli c & Erik Ni n
Bedste killing
Chevrath Diacanthus ORI a
Ejer: Hol0 ·er chars ich
Bedste kuld
R cl Line'
Marianne Hinnerskov
Bedste huskat
Mads
Ejer: laus & Susanne Wehnert

47

Bedste kuld
Figaro' kuld NFO
Ejer: Pia Rebsdorf

Kategori III
BIS
Dushara Guiseppe Torelli SOM n
Ejer: Teresa Guldager
BOX
Manilla's Buffy BML grp. I
Ejer: Maiken Mortensen
BIS kastrat
Chagall's Aslan BUR b
Ejer: Elaine Derry
BOX kastrat
Lugwe's Tiffin BY n
Ejer: Lon Halkjær
Bedste ungdyr
Margaard' Mardol BUR b
Ejer: Katrine Nederby
Bedste killing
Trollspotting Siena BEN n 2 1-
Ejer: Annette Lerche Trollc
Bedste pensionist
G) ldfina's Blue konsul SOM a
Ejer: Anette Birket Pedersen

Kategori I
BIS
Well-Done's Xanadu PER ns 03
Ejer: Anne Marie 'Andersen
BOX
Bartel's EXO Hugs'n Kisses
EXO n 22
Ejer: Karl-Heinz Bartel
BIS kastrat
Nebsagers Uppercut PER a 24
Ejer: Lene Balle
BOXkastrat
Engelhard's Jasmin PER fs
Ejer: Pia Engelhard Larsen
Bedste ungdyr
Keystone Prints PER n 21 33
Ejer: Susanne & Claus Wehnert
Bedste killing
Sussibella's Chip PER a 21 33
Ejer: Ruth & Frank Kristensen
Bedste veteran
Engelhard's Jasmin PER fs
Ejer: Pia Engelhard Larsen
Bedste kuld
Kambyses kuld
Lis Staunskjær

Kategori II
BIS
Helios von Achor SBI c
Ejer: Susanne & Claus Wehnert
BOX
Lindows Felicity SBI c 21
Ejer: Claus Lindow Hansen
BIS kastrat
Milinocket's Kami Kaze MCO
Ejer: Anette Melchior
BOXkastrat
Oliver af Kærvej SBI a
Ejer: Mette & Carsten Usbeck
Bedste ungdyr
Tilia Nova's Zacharias NFO
Ejer: Bette & John Lind
Bedste killing
Midnatstjernen's Venus NFO
Ejer: Jeanette Dahl
Bedste veteran
Oliver af Kærvej SBI a
Ejer: Mette & Carsten Usbeck
Bedste pensionist
Kiru's Lady Anneli SBI n
Ejer: Micheyl Riis

EC Haslund's Ramses
SIA n, Fudt: 26.9.1998
Far: EC Sepp
Mor: Player's Ursula
Connie Grøn
Brolæggerpladsen 8
2635 Ishøj
Tlf./Fax: 43 73 45 08

Avlshanner

En stor schweizisk undersøgelse har vist, at
den statistisk set største sikkerhed på vurdering
af stamtavler kunne opnås, når både forældre
og bedsteforældre var helt fri for HD. I denne
undersøgelse vurderede man på grundlaget "enten/
eller". Genetisk set har en hund HD, eller også har
den ikke. Modsat af, hvad mange tror, så bidTager
en let HD-grad som f.eks. C akkurat lige så meget til
den genetiske HD-pulje som en svær grad E.

Er det eliminering af HD, man vil, er vejen vist;
der er ikke plads til at nedprioritere HD blandt de
parametre så som skønhed, dygtighed etc., man i
øvrigt vælger avlsdyr ud fra.

Det er gennem flere undersøgelser klart påvist,
at parringer mellem 2 dysplaster gav væsentligt
højere dysplasifrekvens blandt afkommet end ved
parringer mellem to HD-frie individer. Det er altså
i den sidste instans op til den enkelte opdrætter at
beslutte, hvilket selektionspres der skal lægges på
udvælgelsen af avlsdyr.

Det er en katastrofe, når en brugshund skal aflives
i en ung alder, fordi den ikke længere kan bruges
til sit formål, det være sig til jagt eller politi- og
forsvarsarbejde.

Det gør derimod ikke noget, at en kat, der ikke
er avlet med et specielt formål for øje - andet
end at være til kæl og måske også kunne vinde
skønhedskonkurrencer når man har leddefektør.
Måske er det ikke så slemt, og man kan jo sagtens
leve med, at kræet halter lidt og ikke er så skrap bl
at klatre i gardinerne, ikk'?

Eller måske skulle vi skele lidt til menneskets
bedste ven og overveje, hvor vi ønsker at ende
henne.....

Kilder: "Dansk Kennel Klubs HD og AA bedømmel
sessystem"
"HD- og AA-bedømmelser 2002" afdyrlæge og DKK
sundhedsudvalgsmedlem Jens Erik Sønderup

Eftertryk af denne artikel kun tilladt med tydelig
kildeangivelse

Nye EU-regler fra sommeren 2004

Kæledyr skal have
pas, når de rejser

inden for EU

Hvis man skal have sit kæledyr med når man
rejser inden for EU, er der nye EU-regler fra den
03. juli 2004. Bl.a. skal hunde. katte og fritter
have et pas med på rejsen.

Reglerne betyder, at:
1. Dyrene skal kunne identificeres med
enten en letlæselig tatovering eller være
chipmærkede.
2. Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget
af en dyrlæge, hvor det attesteres at der er
foretaget vaccination evt. revaccination mod
rabies.
3. Katte hunde og fritter under 3 måneder
gamle kan transporteres uvaccineret, hvis
de ledsages af et pas og siden fødslen har
befundet sig på fødselsstedet, uden kontakt
med vilde dyr eller ledsages af sin moder,
som det stadig er afhængig af.

Fødevaredirektoratet arbejder i øjeblikket
på detaljerne omkring passet. Så snart disse
detaljer er på plads, kommer oplysningerne på
hjemmesiden.

Kontaktperson:
Dyrlæge Rikke Larsen, Fødevaredirektoratet
Tlf: 33 95 62 91, mail:rxla@fdir.dk

realitet n burde hele "familien" måske elimineres
"Om d t ideelle. Det er jo en barsk konsekvens, når
man er glad for sin hund. og den måske oven i kobet
er muk og dygtig. Derfor har man fundet på og
finder til stadighed på manere undskyldninger for
udviklingen af HD.
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Steinningsbillede
Selumidti
Reykjaci]: er der
ikke lang/ til den
flotte natur

Huset har endvidere en
afdeling for pen ioriærer.
Der er altså mulighed for
at få passet sine d) r under
ferien. Der var utrolig
rent og en god atmosfære.
Snakken gik o er en kop
kaffe bagefter og vi donerede
hver især til hjemmets drift i
den dertil indrettede indsam
lingskasse.

Fra hjemmet skiltes vores
veje, idet nogle tog på landet
for at s på heste, nogle tog
ud for at se katte og andre
tog til den blå lagune - et
kursted med varme mineral
og saltholdige kilder.

Vi afsluttede med at
de øvrige nordiske lande
inviterede vores islandske
værter påmiddag. Vi sluttede
af med 2 øl på en bar inden
det var hjem på hotellet for
at stille vækkeuret til kl.
05.00 - ja det er tidligt, men
vi skulle forlade hotellet kl.
6 for at nå vores fly.

og der samles op. Det har
været et godt og konstruktivt
møde, h\ or der er udvekslet
mange synspunkter og
ideer. SVERAK drager af
sted mod lufthavnen for
at vende hjemad, mens vi
andre forbereder os på en
dag i Reykjaviks omegn.

Vi drager alle ud for at se
et par bi-colour orientalere og
derefter videre til et hus for
hjemløse katte Kaitagæsla
i Katthoiti - opkaldt efter
den gård hvor Emil fra
Lønneberg boede - Katholt.

Det er en dejlig dame
der modtager os, og hun er
mere end villig til at vise
rundt. Vi ser afdelingen for
karantænedyr gennem en
rude, men kan ellers bevæg
os rundt blandt d) r ene.
Huset har en hjemme ide
hvor alle indbragte dyr
vises med billede og de fleste
kommer hjem til ejeren
igen ... Der er heller ikke så
mange steder at løbe hen.

en del år været en stiltiende
samarbejdsaftale mellem
SVERAK og IK. En konflikt
har afstedkommet, at retten
har afsagt kendelse om, at
der består en de facto aftale,
så stramninger eller ophør
af samarbejde kan ikke ske
uden varsel. SVERAK har
derfor skriftligt opsagt alle
samarbejdsaftaler med IK
(der er 11 stk.) og opfordret
til at kontakte SVERAK
hvis man ønskede en sam
arbejdsaftale. Den vil så
blive udarbejdet individuel,
men baseret på overholdelse
af FIFe's regler. Aftalen er
opsagt så den udløber den
15. februar 2004.

Det betyder, at udstiller
licenser fra samme dato kun
accepteres fra NRR og SRK.
SVERAK vil informere de
øvrige lande om sagens
udvikling.

Summing up
Klokken er ca. middag

Sagen med de relativt
mange danske medlemmer
der flyttede til SVERAK og
derefter tilbage til FD igen
blev vendt. Der var enighed
om, at der mest lignede en
protestaktion. Der er ikke
de store problemer med
flytninger, og det er kun
enkelte medlemmer der er i
andre landes forbund.

Enighed om at informere
hinanden hvis der optages
medlemmer fra de øvrige
nordiske lande, så vi ved
hvor mange der er medlem
i udlandet.

Independent klubber
Emnet er bragt op af

SVERAK.
SVERAK har store pro

blemer med independent
klubber (IK). Der har gennem

merseminar. Annette fore
slog at genoptage nordisk
dommerseminar, således
det går på skift mellem de
nordiske lande.

Finland og Sverige yder
tilskud til egne domme
res deltagelse i nationalt
dommerseminar. Domme1·
rapporter sendes i Sverige
gennem SVERAK til FIFe
og i Finland gennem deres
dommerkommission. I Dan
mark ved vi ikke rigtig hvad
der sker! Antal dommere
p.t.: DK 18; N 20; S 33 og
SF 13. Dommerelever: DK 0;
N 2; S 7; SF 6 og IS 2. De to
islandske dommerelever er
begyndt med dispensation
fra FIFe til enkelte af
kravene, mod at de opnås
snarest.

FIFe har lagt vægt på, at
der kom dommerelever fra
Island frem for at enkelte
formalia ikke var endelig
på plads.

Medlemmers flytning
mellem de nordiske
lande
Em.net er bragt op af

SVERAK.
Friske og veloplagte efter

en god nats søvn tog vi fat
på det første emne. Annette
orienterede om tidligere,
hvor der har været et
nordisk dommerseminar,
der imidlertid er løbet
ud i sandet. I henhold til
vedtægterne arrangerer
SVERAK hvert år et dom-

Dinner time
K) njakettir inviterede

til middag på en italiensk
restaurant om aftenen. De
ville have haft bord på den
italienske restaurant hvor
vi var aftenen i forvejen,
men der var alt optaget.
Det viste sig, at den var den
første italienske restaurant
på Island, og køkkenet
særdeles godt. Der skal
normalt bestilles bord uger
i forvejen. Vi var vist heldige
at få plads til 5 uanmeldt
dagen forinden.

Dommerseminarer
arrangeret af de nordiske
forbund
Emnet er bragt op af

SVERAK.

Søndag kl. 09.00

rentierer temmefordeling,
og medtager modellen
med ens betaling for alle
i motivationen. NRR og
FD tager forslaget med på
sin generalforsamling, og
vi håber at det vil bæres
igennem.

Betalinger i forhold til
stemmer

Em 11 et er bragt op afFe/is
Danica.

Ole redegjorde for emnets
indhold. herunder at ca.
40% af FIFe's indtægter
kommer fra de nordiske
lande. Med det nuværende
stemme y s tem medfører
det en kraftig forvridning
af indflydelse, idet mange
små lande der bidrager
med få økonomiske midler
har forholdsmæssig stor
indflydelse. Alle var enige i
problematikken, og flere løs
ningsmodeller blev drøftet.
En af løsninger kunne
være, at hvert enkelt land
betale lige meget til FIFe
- det modsvarer direkte
at alle betaler i forhold til
indflydelse. Det vil betyde
ca. € 3.500 per medlemsland.
Ingen ønskede denne løsning
da den vil "straffe" de små
lande. Martein meddelte,
at med denne løsning ville
Kynjakettir være nødsaget
til at melde sig ud af
FIFe. En anden løsning
gik på en differentiering
af stemmetallet på FIFe's
Generalforsamling En diffe
rentiering med 3 eller 4
trin, så alle lande ville have
minimum 1 stemme. Lande
der betaler meget til FIFe
kunne så få flere stemmer
efter en given model.

SVERAK udarbejder
et forslag der går på diffe-

Hygges lund på
internatet efter
Nordisk mode
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Deltag re: Ol Amstrup (OA).
Dorte I<aae (DK), Ulrich \.Ister
Kluz (UAK. Racekatten), Tom
Hoj (TH). Aase issen (AN).
Flemming Nielsen (FN). Inge
Nord (IN). M tte Foldager
(MF)
R fer nt: Tom Hoj

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat.
3) Avl rådet
4) Verden udstillingen
5) Mode med special-

klubberne
G) Karantæneregler
7) Indkomne breve og

henvende! er
a) Klage fra medlem

o ·er forskellig praksis
vedrorende tilbagebetaling
af udstillingsgebyr ved
sygdom

b) IGageframedlemoverandet
medlems overtrædelse af
karantæneregler

c) Brev til advokat i sag 02/
07

d) Brev fra advokat i sag 02/
03

e) Henvendelse fra SAS
vedrørende arrangement og
annonce i KatteMagasinet

f) Dispensationsansøgningom
stamtavler

g) Disciplinærsag -
tilbagebetaling af
klagegebyr

h) Disciplinærsag-killingsolgt
uden vaccinationsattest

8) Næste møde
9) Evt.
Ad 1: Dagsorden blev
godkendt med enkelte
tilføjelser.
Ad 2: Ikke alle have referater
med fra de to sidste møder
(fysisk møde og telefonmøde).
Der gives 3 dage fra dato
til at komme med yder
ligere bemærkninger til
referaterne, hvorefter de
udsendes på ny for god
kendelse via mail.
Ad 3: Der har været
afholdt et møde mellem
FD, MCO klubben og Den
Danske Dyrlægeforening
(DDD) for en afklaring af
sygdomsproblematikkerne
i opdræt af MCO. Der er
udsendt særskilt referat til
FU og deltagerne.

Der er et generelt ønske
om, at DDD og FD/AR
mødes 1 - 2 gange årligt for
at udveksle erfaringer og
diskuterer problematikker
1 de forskellige racer -
herunder hvorledes man
evt. kan begrænse uheldige/
dårlige egenskaber. Der er
fremsat en forespørgsel om
FD evt. vil yde økonomisk
støtte til en undersøgelse/
forskning vedrørende de
specifikke problemer der var
til diskussion på mødet.
Et enigt FU finder at møder
1 - 2 gange årligt vil være
gavnligt, og der arbejdes
videre på dette.
Et enigt FU finder end
videre, at der på nuværende
tidspunkt ikke kan ydes
økonomisk støtte. Begrun
delsen herfor er bl.a. at
problemerne til en vis
grad er selvforskyldte, i.e.
undladelse af at tage hånd
om situationen og dels at
der ikke er overblik over
hvilket beløb det kan løbe op
i, ligesom det må forudses, at
flere specialklubber vil søge
om noget tilsvarende.
Ad 4:
Mødet med RC afholdes den
18. september. Det er endnu
ikke afklaret hvem der kan
åbne udstillingen. Hoffet
har meldt fra, Elaine Paige's
manager reagerer ikke.
Flere bud var på bedding,
og Uffe Ellemann-Jensen
forespørges.
OA og Steen Nielsen har
besøgt BC vedrørende
ophængning af bannere.
2 bannere koster kr. 800,
ekskl. moms og 7 stk. kr.
5.600,- ekskl.. moms. Der
bliver ikke ophængt det
antal vi havde håbet på,
grundet prisen.
Der ophænges stor udgave af
plakaten ved indfaldsvejen
til BC på en dertil indrettet
reklamesøjle - ophængning
koordineres med BC.

Det er tidligere besluttet at
derskalopstillesetantalstore
pap-rør som udsmykning og
informationssøjle (ophæng
ning af oplysninger m.m.).
På toppen af disse er det
tiltænkt, at der skal stå
bregner. Camilla Scharff
har lovet at undersøge om
grønne træer på ca. 2 - 2½
meter, men der er endnu
ikke en afklaring. CS rykkes
af TH for en status.
Lene Christiansen arran
gerer grønne planter - evt.
efter aftale med CS hvis der
er »bid« ved planteskolerne.
Rent-a-Fleur fra Holland har
vist interesse for en stand til
reduceret leje, mod at kunne
udstille sine kradsetræ's
miljøer i hallen. Ideen mod
tages og der undersøges af
TH nærmere om hvor meget
plads han forventer at kunne
udfylde.
Der er trykt plakater, der
kan uddeles til folk der
vil sætte dem op i lokal
området. Der udsendes
via RC til alle dyrlæger og
dyrehandler der forhandler
RC produkter. Plakaterne vil
endvidere kunne sælges fra
informationsstanden til en
pris af kr. 45,- eller kr. 50,-.
Der er bestilt dagslyspærer
over alle dommerringe.
MF har undersøgt priser
på leje af borde og stole.
Fælles for leje ude af huset
er, at varerne skal afhentes
søndag aften. De kan ikke
stå i BC til om mandagen.
Der er efterfølgende rettet
henvendelse til BC med
forespørgsel om leje hos
dem. Der er lavet aftale
med BC om leje af borde
(200 stk.), stole (500 stk.) og
markedsparasoller (15 stk.)
til en pris af kr. 27.000,
ekskl.. moms.
Opsætning af bure gav
anledning til en mindre
debat. Racekatten gjorde
klart, at dens bure kun

kunne anvendes såfremt burene
blev opstillet af folk der var vant
til det - med andre ord ikke af
en sportsforening eller lignende.
Darak gav udtryk for samme
holdning, efterfulgt af JYRAK for
så vidt angår deres borde til bure.
Prisen for folk der er vant til det
vil ligge mellem kr. 16.000,- og
kr. 20.000,- afh. af hvor mange
bure der skal opstilles. Prisen for
sportsklubben er kr. 15.000,-.
Et enigt FU besluttede at
Racekattens burfolk alligevel
kunne stå for opsætningen af bure.
TH redegjorde for, at accept var
forbeholdt at de pågældende ikke
havde lavet aftaler til anden side.
da et flertal af FU for månede1:
siden havde sagt nej tak til denne
løsningsmodel. Det blev besluttet.
at det så vidt det var muligt skulle
være en person fra Racekatten
der forestod koordineringen med
buropsættere, da arbejdsprocessen
er kendt blandt dem og klubben.
TH forespørger Racekattens
burmand eller alternativt en af de
faste burfolk. Der vendes tilbage
snarest muligt med en afklaring.
Prisen er aftalt til kr. 2.000,- per
mand - op til 10 mand afh. af
antallet af bure.
JYRAK har 245 bure, kr. 8.000 i
transport,
Racekatten har 280 bure, kr. 6.000
i transport,
DARAKhar 300 bure+ 40 buremed
fast skilleplade (dommerringe)
transportomle. Ukendt
Katteklubben har ca. 100 bure. de
forbliver på Sjælland efter deres
udstilling ved Roskilde.
Der er taget kontakt til SVERAK
for at høre om pris på leje af bure
hos dem. Det kan vise siz billizereb b

at få en container eller to fra
Sverige frem for flere transporter
rundt i Danmark.
Det senest reviderede budget
opererer med kr. 120.000 i
underskud ved 1.000 katte/5.000
tilskuere og kr. 80.000 i overskud
ved 1.000 katte/10.000 tilskuere.
!3urplan udarbejdes af VF og TH
md~nfor de nærmeste 14 dage.
Fehs Danicas Topkatte inviteres
med udenfor bedømmelse. De
Placeres samlet i en særlig

række, med hvide burgardiner.
~AK står for burgardinerne, TH
inviterer topkattene. og anmoder
om at få billede fremsendt til
katalog.
Hjælpere der stiller weekenden
t~l rådighed for FD vil få betalt
sin overnatning mellem fredac/
lørdag og lørdag/søndag foruds:t
der hjælpes hele dagen(e).
Dette gælder endvidere de
besty re Ises medlemmer fra de
enkelte klubber der skal bruae
værelse i Kbh. Der er p.t. tale o~
2 personer fra Katteklubben 2
fra JYRAK og et ukendt antal fra
DARAK og Racekatten.
Beslutningen fra tidligere om at
der skal give pokal til BIS/BOX
er omgjort til en va e. Et enigt FU
fandt ideen god. DARAK overtag r
bestillingen.
Efter beslutninaen gav TH udtryk
for, at fremgangsmåden med at
komme med et alternativ så sent
ikke , ar rimeligt. Der \ ar lagt
tid og energi i at finde pokaler
på baggrund af en tidligere
beslutning. hvilket arbejde i
princippet \ ar spildt. Han gav
udtryk for, atVF der hm de påtaget
sig opgaven ville billige den nye
beslutning, og at det alene var det
principielle i fremgangsmåden der
var kritisabel.
På skiltene skal der ståWorldWinner,
Capenhagen 2003, BIS/BOX
Kokarder fastholdes - de er
bestilt.
Der fremstilles 2000 emblemer,
ø28 mm til udstillermærke.
BIV/NOM skal udleveres ved
dommerringen, så det kan komme
på de enkelte bure å hurtigt som
muligt.
Ad 5: IVIødet med specialklubberne
er udsat til den 30. november
grundet afholdelse af verdens
udstillingen. Specialklubberne er
informeret ved brev. Punktet var
alene orienter nde.
Ad 6: Karantænereglerne har
gennem den eneste tid \ æret
genstand for megen debat og
kritik. Karantænereglerne er
hidtil udarbejdet af Den Danske
Dyrlægeforening (DDD) uden
omkostning for FD. DDD ønsker
ikke længere at gøre dette arbejde

gratis. DDD efterlyser endvidere
en beskrivelse af hvad FD vil med
reglerne, og hvordan FD øn ker
reglerne gennemført/håndhævet.
FU er enig om. at det er FU - evt.
med uddelegering til i-\R - der er
ansvarlig for karantænereglerne.
h runder ud tikker de ret
ningslinier der kal være gæl
dende. Der nedsættes et udvalz
bestående afOA: Al r ogTH der skal
udarbejde et for lag til en politi k
hensigtserklæring om hvordan
reglerne for karantæne kan/bor
vær amt et kommi orium til
DDD med henblik på revidering
af de ks is ter e n d r g l e r.
Arbejdet påbegynd for t efter
verdensudstillingen.
Ad 7:
a) For k lligh d r i praksis \ edr.
til bag b taling af ud tilling gebyr

d sygdom
Heidi Tværmose havde klan-et<:,

over for kellig praksis v drorende
ygdom blandt tilm ldte katte.
Sål de som an n ek A til ud
stilling reglerne r udformet.
et det op til den arrangerende
klubs kon at afgor om der
skal tilbagebetales en del af
udstillingsgebyret. En eventuel
ændring af formuleringen skal
vedtages på en pl enarforsarnling.
\1 gav udtryk for DARAKs
holdning om, at det alene er
smitsom sygdom der efter deres
skon berettiger til tilbagebetaling.
Det er ikke nok med en dyr
lægeordineret behandling.
DARAK fandt endvidere, at der
var mange situationer hvor der
kunne komme tilbagebetaling
på tale. De 3 øvrige klubber
fa tholder dere fortolkning hvoraf
dyrlægeordineret behandling
berettiger til tilbagebetaling.
b) Klage over medlems over
trædelse af karantæneregler
En udstiller har klaget over, at en
anden udstiller, ikke efter hendes
opfattel e ikke har overholdt
karantænereglerne. Emnet gav
anledning til en principiel debat.
c) Disciplinær ag 02-07
Der sendes et brev til indklagedes
advokat i.h.t. udsendt udkast. Be
mærkninger udbedes senest 3
dage fra dato.
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FU-møde 16. september 2003 på Odense banegård
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Fra medlem til medlem
Efterlysning:

På Verdensudstillingen var der en masse udstillere og publikummer som tog billeder
under Best In Show og også ved nomineringerne.
Var du en af dem som var udstyret med et kamera og ligger du inde med billeder af vores
katte, så må du meget gerne kontakte os.

Birgitte har en sort spottet Brite som hedder Mikkel. Han blev dømt afAd De Bruijn.
Har du billeder afMikkel, så kontakt Birgitte Mailand på: 86 28 28 30

Den anden kat er en blå abyssinier ved navn Jenny, hun blev dømt af Gianfranco
Mantovani: S~ulle ~u ligge inde med billeder af Jenny fra dommerringen, eller fra da hun
blev WW, sa vil Marianne & Lars meget gerne høre fra dig.
De kan kontaktes på: 56 63 93 00 eller Luna-Tick@vip.cybercity.dk

Bade Birgitte og Marianne & Lars vil naturligvis betale for billederne.
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Lidt fakta om Allan From:
J ger 33. uddannet.r visor ho RevisionsfiTmaet

Kaj Olsen, Kolding. HD i regnskab.
Er p.t. an at om centroller i LEGO Cornpany
med ansv ar for projekter og finan support.
Derudover har jeg ammen med Tina opdræt

af Briter under stamnavnet From

EC. Godsk Bultanuikonlea. BRI a
Ejer: Allan From & Tina Toft

) Etablering af lobegård
9) Ø, rige udgifter direkte relateret til
opdrættet

Ovenstå nde var d nemme udgifter men hvad
med ens »private« udgifter til sofa, gulvtæpper etc.,
som må skiftes ud bety deligt oftere end h\ is man
ikke havde noget opdræt. Som udgangspunkt kan
sådanne udgifter ikke fratrækk s, fordi sådanne
meromkostninger opfattes som rent privat udgifter
uden nogen sammenhæng med hobbyvirksomheden/
erhvervsvirksomheden. Om der kan opnås fradrag
for sådanne meromkostninger, må altid bero på en
konkr t vurdering, men chancerne r umiddelbart
meget små.

Oe hvad hvi man køber en kat hos en anden
0

opdrætter, og måske endda i udlandet. Kan
købsprisen for sådan en kat trække fra i et eventuelt

Spørgsmålet er faktisk fo~·holdsvist enkelt at svare
på, for JA

0

det ~kal_ ~an, ~Vls man alt_så har over .kud.
Faktisk sa fik Jeg ideen ti] denne artikel efter at have
læst Hans H. Ibsens glimrende indlæg i KlYI nr. 3
omhandlende moms ved salg af killinger/katte. En
interessant artikel, som man som opdrætter i das
bør læse og forholde sig til. "'

Tilsvarende gør sig gældende med skat ved opdræt
af katte, for man kan »let« komme i en situation
hvor man har en skattepligtig fortjeneste ved at
opdrætte katte, og har man først fået et brev fra
den lokale skatteforvaltning, så er det tit for sent at
tage sine forholdsregler. Skal en skatteforvaltning
og en efterfølgende instans skønsmæssigt an ætte
en skattepligtig fortjeneste er det yderst sjældent at
indkomsten sættes for lavt!
Jeg vil derfor i det efterfølgende i korte vendinger

skrive lidt om skat ved hobby virksomhed med fokus
på de praktiske ting mens de rent skattejuridi ke ting
vil blive ladt lidt i baggrunden. På den måde håber jeg
at artiklen kan hjælpe med at klarlægge et område.
som normalt ikke er specielt let tilgængeligt.

Når man så skal betale skat, hvad skal man sa
betale skat af? Man skal kun b tale skat, hvis man
har overskud, men hvordan opgør man så lige sit
overskud? Hvis man har indtægter i forbindelse
med sit opdræt, skal indtægtern medregnes
til den skattepligtige indkomst. Det fremgår af
Statsskatteloven (§4 hvis nogen ønsker at tjekke).
Nu er det heldigvis sådan, at den danske beskatning
er baseret på et nettoprincip. hvorfor man kan
fratrække de udzifter man har haft i forbindelse med,::,

indtægtserhvervelsen. For at omkostningerne kan
fratrækkes i indkomsten skal omko tningerne være
afholdt for at sikre oo- vedlizeholde indkomsten. Der0 0

skal altså være en sammenhæng mellem indtægten
og den afholdte omkostning.

Det er meget vigtigt, at man altid gemm r
dokumentation for de udgifter man har i forbinde! e
med sitopdræt. Skalskattevæsenetskønneudgifterne,
er der altid risiko for at de bliver skønnet lavere end
de faktisk er. De 01nl:ostninger som umiddelbart kan
fratrækkes i indtægterne er:

1) Dyrlæge
2) Foder
3) Grus
4) Stamtavler
5) Kontingent til klubber
6) Udstillingsgeb) rer og øvrige
udstillingsomkost-ninger
Kørsel til/fra udstilling

Skal man betale skat når man
opdrætter katte?
Af Allan From

Et flertal af FU fandt, at SAS som kompensation for
en annonce i KatteMagasinet ud over den der er bragt
tidligere, og SAS afholder et tilsvarende arrangement
i Billund.
f) En opdrætter har ansøgt om dispensation til at få
stamtavler på killinger der er født i juli 2002. Hun
har forladt FD til fordel for CFA og er efterfølgende
vendt tilbage. Der har været rig lejlighed til at få
stamtavler i CFA inden genindmeldelse i FD.
IN og MF gav udtryk for, at opdrætteren burde få
stamtavler, da hun dels nu var i en dansk klub, og
det dels var en god indtægt for FD.
Det øvrige FU gav udtryk for, at et medlem må gøre
sig sine overvejelser og tage eventuelle konsekvenser
ved at »klub-shoppe« - herunder sørge for at få
stamtavler på sine katte i det forbund hvor man er
medlem. Denne del af FU fandt ikke der skulle gives
dispensation.
g) En opdrætter har indbragt en sag for
disciplinærnævnet og indbetalt klagegebyr. Sagen er
efterfølgende - og inden sagen har været behandlet i
nævnet- trukket tilbage, idet der var opnået enighed
mellem parterne. Klageren er uforstående overfor, at
klagegebyret ikke tilbagebetales.
Reglerne er ændret således at klagegebyr ikke
tilbagebetales. Imidlertid er reglerne ikke opdateret
i Kattemagasinet, hvorfor klageren får sit gebyr
tilbage, og siderne i KatteMagasinet opdateres.
h) Sagen er overbragt fra Disciplinærnævnet der ikke
kan behandle klagen, da den vedrører overtrædelse
af FD stambogføringsregler. Sagen hjemvises til
behandling i JYRAK hvor sælger er medlem.
Ad 8: Næste møde er tirsdag den 07. oktober

Et flcrt al af FU onskede at påsætte avlsforbud
pu katten, hvortil TH gav udtryk for, at en ådan
fremgang 'made ikke er juridisk holdbar. Der er en
gang truff t afgorel . og der kan ikke efterfølgende
lav ~ tillægsafgørel e.
Klagerne har givet udtryk for, at de ikke vil benytte
katlen til a I. og TH forsoger at få dem til påsætte
avl forbud af egen vilje. FD afholder omkostningen
h rtil.
d) Disciplinærsag 02/03
0 orienterede om sagens for lob, herunder at
indklagedes advokat havde modtaget FD's skri
vel e.
) SAS arrangement og annonce i KatteMagasinet

SAS har rettet henvende} e til OA i anledning af en
uoverensstemmel e mellem SAS og Racekatten/FD.
I - gav udtryk for. at hun fandt at VF havde svært
ved at holde »kasketterrie« med opgaver adskilt fra
klub opgaver og FD opgaver. OA gav udtryk for, at
det ar vigtigt at et tilsvarende arrangement blev
afholdt for de jyske medlemmer af klubberne.
TH redegjorde for hændelsesforløbet fra den første
kontakt mellem SAS og Racekatten i forbindelse med
klubbens 60 års jubilæums udstilling, og fremlagde
dokumentation for, at det er mellem klubben og SAS
der er indgået en aftale. Denne er efterfølgende af
SAS opfattet anderledes, og de (SAS) har meldt ud,
at klubberne i FD skal finde fodslag.
På baggrund af det fremlagte materiale beklagede
I sin udtalelse.
Der var enighed om, at der ikke er anledning til at
mistænke VF for at sammenblande interesser.



Efterlysning!
Webmaster til www.felisdanica.dk

Felis Danicas web-master gennem flere år Grit Wessel har på grund af en stor arbejdsbyrde i det private
liv ønsket at ophøre med jobbet som web-master.
Jeg vil gerne på Felis Danicas vegne takke Grit for det arbejde hun har ydet for katteverdenen og for det
arbejde hun har lagt i at holde hjemmesiden opdateret og funktionsduelig.

Men det betyder også at vi gerne vil have en ny webmaster til Felis Danicas hjemmeside.
Vi leder efter en person der har et bredt kendskab til udformning af hjemmesider og som kan arbejde med
mange forskellige aspekter af hjemmesider.
Vi håber på at kunne udvikle hjemmesiden så der kan foretages løbende opdateringer af f.eks. dagsordner
og referater, regler og informationer osv.
Hvis der flere der kan arbejde sammen om hjemmesiden vi det også være en mulighed.
Jobbet kræver et almindeligt kendskab til den danske katteverden og flair for at se hvilke krav/ønsker
brugerne kan have til hjemmesiden

Hvis der blandt KatteMagasinets læsere er nogen der kunne tænke sig at være med til at udvikle FDs
hjemmeside til et aktivt web sted for kattefolk, så send en ansøgning til Felis Danicas Forretningsudvalg,
att. Ole Amstrup, Tarp Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N - formand@felisdanica.dk senest den 25. februar.
Udvælgelsen af en ny webmaster vil ske så hurtigt som muligt på et Forretningsudvalgsmøde.
Formand for Felis Danica - Ole Amstrup
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Tick-Tag
Abyssinier

den også være bedre i stand
ti] at bekæmpe virus.

Stress: Hvis en kat er
fysisk eller psykisk tres
set, er den mere udsat for
smitte.

Genetik: Alle katte far
et genetisk immunsystem
i vuggegave og evnen til
at bekæmpe sygdomm
afhænger i nogen grad heraf.
Desuden vil nogle rac r
eller linier af katte , ære
mere ud atte for bestemte
) gdomme end andr .
Drægtige katte som

inficere kan abortere li r
føde killinger med hj rne
eller le, er kade.

Herpe reag r r ikk · på
hverken Zitrornax eller nogen
anden form for antibiotika.
fordi det er en , iru s og
antibio .ika , irker kun på
bakterielle sygdomme. Man
kan dog ofte m d fordel
behandle katten med anti
biotika alligevel, for hvis
katten har herpes, opstår
der ofte følgesygdomme og
når man behandler med
antibiotika, behandle følge
sygdommene.

IP Dushara This' Nly Kesto, ABY 11

Ejer & foto: Helle Andersen

med næsen opad for at sikre
bedre pas age i luftvejene.

Når katten er så toppet i
næsen mister den det meste
af lugtesansen og vil som en
følge deraf ofte også miste
appetitten. Det er heller
ikke altid, at katten får
væske nok, fordi den vil have
sværere ved at trække vejret
mens den drikker.

Herpes kan af og til
være ret alvorligt og nogle
katte kan blive ret så s ·ge
af det, mens andre kun
har mindre ubehag. Dette
skyldes en kombination af
nedenstående faktorer.

Alder: Meget unge katte
og gamle katte angribes
værst.

I fængden af virus: Jo
større mængde af virus
katten udsættes for, jo værre
bliv er det.

Anden sygdom: En sund
og rask kat kan bedre
bekæmpe S) gdom. Hv i
katten har andre kendte
eller skjulte sygdomme vil
den blive værre angrebet.

Ernæring: Er kattens
ernæringstilstand god, vil

H rpes er bestemt ikke
n:gen rar sygdom af få
inden for dørene, men det er
ikke jordens undergan~ og
jeg håber, at denne artikel
kan være med til at løse op
for nogen af de myter, som
omgiver denne sygdom_- Det
er en sygdom, som v1 har
brug for at tale meget mere
om, for sandsynligheden
taler for, at vi alle kommer
i berøring med den før eller
siden.

Kært barn har mange
navne. Herpes kaldes bl.a.
også for FHV-1 og Feline
rhinotracheitis virus.

Vi vaccinerer mod herpes
i katteinfluenza-vaccinen,
men denne vaccine er kun
50 % effektiv og vil ofte kun
mildnesymptomerne. Herpes
diagnosticeres oftest på de
kliniske symptomer. Der
findes test for sygdommen,
men resultaterne er ikke
videre pålidelige og der vil
være en risiko for at testen er
falsk negativ, fordi kattene
kun tester positiv, når de
udskiller virus.

Herpes smitter ved
»direkte« kontakt fra kat
til kat, f.eks. ved nysen
eller indirekte ved f.eks.
menneskelig berøring af
en smittet kat til senere
berøring af en rask kat.
Virus kan overleve udenfor
katten i omgivelserne i 18
timer. Katte kan ikke smitte
mennesker med herpes og
mennesker kan ikke smitte
katte.

Inkubationstiden er ca.
2-7 dage og symptomerne er
primært løbende næse, våde
øjne og kraftig nysen. Senere
k_an der opstå hoste, sår i
øJnene eller øjenbetændelse.
I nogle tilfælde stopper
katten så voldsomt i næsen,
at den må trække vejret
med åben mund, af og til

Herpes - hvad er det?
mellem momsreglerne (også fra KJ.vi nr. 4) og de
skattemæssige regler.

Her til slut vil jeg give nogle gode råd, så man ikke
kommer i klemme den dag man skal redegøre for de
økonomiske resultater af at opdrætte katte. Et par
gode råd kunne være:

1) Skriv alle killinger ind i en »Iogbog« og noter
stambogs-nr., købere og salgspris. (husk at
skattevæsenet har adgang til Felis Danicas
stambøger).
2) Skriv en liste over de hunkatte som har
besøgt din hankat samt hvad parringsgebyret
har været.
3) Gem ALLE bilag som har med kattene
at gøre. Hvis du ikke gemmer alle bilag
får du sandsynligvis ikke lov at fratrække
omkostningen.
4) Skriv ned hvor mange kilometer du kører til/
fra dyrlæge, udstillinger, efter foder, grus etc.
Du kan senere få brug for tallene.
5) Lav et lille regnskab en gang om året for at
holde lidt rede på hvordan året er gået.
6) Søg professionel hjælp inden du tager
kontakt til skattevæsenet. Mange bekymringer
og megen tid kan spares, og det behøver ikke at
være særligt dyrt.

Et godt sted at søge, hvis man vil vide mere om
skattereglerne generelt er www.toldskat.dk. Her kan
man finde megen hjælp og der er en forholdsvis god
søgefunktion.

Til sidst vil jeg sige tak til statsautoriseret revisor
Lars Kruse fra BDO ScanRevision - Kolding, som har
været behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse
med udarbejdelsen af artiklen.

o erskud? Nej er svaret. Ikke hvis virksomheden er
kategoriseret som en hobbyvirk omhed. En avlskat
er at r gne for et »aktiv«. De omkostninger man har
haft , d at kobe den. kan heller ikke trækkes fra i
t , entuelt overskud. fordi disse omkostninger skal
regnes med som en del af kattens anskaffelsessum.
Et senere alg af katten til en lavere eller måske
endda højere pris end det man har givet for katten,
vil ikke påvirke den skattepligtige indkom t. Således
vil en gevinst være skattefri og et eventuelt tab vil
ikke kunne fratrækkes.

Men hvad så når opdrættet giver underskud,
kan man så også trække et underskud fra i ens
øvrige indkomst. f.eks. løn? Nej det kan man som
udgangspunkt ikke. For ved hobbyvirksomhed,
gælder der i skattelovgivningen nogle undtagelser,
om medforer at eventuelle underskud ikke kan
fratrækkes i anden indkomst. De enkelte år skal
ses isoleret. Med andre ord, kan et overskud i
år 2 ikke modregnes i et underskud fra år 1. En
ganske urimelig regel. Afgørelsen om hvorvidt der
er tale om en erhvervsvirksomhed eller »blot« en
hobbyvirksomhed beror på en lang række objektive
og subjektive forhold. Et katteopdræt vil meget meget
sjældentblive anset som erhvervsmæssigvirksomhed.
Primært med den begrundelse at virksomheden er
baseret udelukkende på personlige interesser.

Og tro nu ikke per definition, at fordi vi har læst
Susanne Trolles indlæg i KM nr. 4. vedr. juridiske
aspekter ved opdræt af katte, hvor det jo forholdsvist
klart fremgår, at opdrættere af katte efter Købeloven
er at opfatte som erhvervsdrivende, at så må man da
også være erhvervsdrivende i skatte- og momsmæssig
forstand. Her er der desværre ingen sammenhæng.
Og desværre er det heller ikke altid sammenhæng
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Helle Andersen

tro. Problemet ved at der
ikke bliver talt å meget om
herpes er, at de det rammer,
tror at det er noget de er
alene om og at man desuden
ikke får viderebragt den
reelle viden vi har, der gor
det muligt at tackle herpe
på en fornuftig måde.

Derudover er det et stort
problem at mange faktisk
ikke aner, at deres kat har
haft herpes, fordi de har å
lille en viden om sygdommen.
Og det er på denne måde,
at vi får problemer med
h rpes og at den ~preder
sig. år man ikk v d h ad
herpes er eller at man rent
fakti k har haft det inden
for dør ne. tager man ikk
d nødvendiae forhold reeler
for at beskytte i n e ean
katte og omgiv l erne. Lad
os lig slå fa t at en kat
IKKE kan , ære forkol t !
Har katten nue har d n
sandsynligvis h rpe . calici
ell r chlamydia og det bor
man forholde sig til. Gør
man ikke det, bliver man
lynhurtigt n af år agerne
til at sygdommene spreder
sig.

Generelt er h rpes-katte
sunde og glade og lev r lige
:,å læng som katte uden
herpes, så d r er ingen reel
grund til at. fr gte dem.

men risikoen minimeres en
del.

Der er principielt ikke
noget til hindring for at man
kan bruge en kat i avl, der
har haft herpe . Hvis man
sælger katten til avl, bør
man dog fortælle køberen
om det og lade beslutningen
være op til ham/hende.
Desuden bør man observere
katten grundigt for evt. at
konstatere, om det vil blive
en af de katte, som kronisk
har herpes eller ofte går i
udbrud. En kat, der kronisk
er i udbrud bør nok fravælges
til avl, da den udskiller
smitte konstant og nemt vil
kunne smitte killingerne.

Det anslå at ca. 80%
af alle katte har \ ær t i
kontakt med denne viru
- men de fl e te vil være
symptomfri. I aktive katte
rier, der ud tiller og parrer
udenfor eget katteri, er det
derfor nærmest uundgåeligt
at stifte bekendt kab med
herpes før eller siden.
Karterier. der mener ikke at
have herpes-katte er enten
heldige, uvidende eller de
fortæller ikke sandheden.

Der tales ikke meget om
denne sygdom i Danmark
men mit gæt er, at det er
væsentligt mere udbredt
end man umiddelbart skulle

Vaccinationen forbedrer
deres chancer mod herpes
betydeligt og dette kan
gentages når de er 5-6
uger.

Der er flere forskellige
vacciner, men den som lader
til at være mest effektiv og
ikke-skadelig er en IN
vaccine, der hedder Heska.

Heska kan også gives
intranasalt til voksne her
peskatte et par ga

0

nge om
året og kan f.eks. sla et her
pesudbrud ned i løbet af 3
dage.

Det skulle også være
effektivt at give dem før
stress-situationer og har
desuden den ekstra gevinst
at det kan være enormt
effektivt, hvis katten har
dårligt tandkød(!)

Problemet er, at denne
vaccine endnu ikke fås i
Danmark, men der køres
i øjeblikket forsøg med
vaccinen på KVL (red. bem:
Larulboh.ejsliolen.), så der
er mulighed for, at den
godkendes indenfor en
overskuelig fremtid.

Alternativt kan man
give killingerne deres før
ste almindelige vaccine i
8-ugers alderen. Gør man
dette skal man huske, at
man skal vaccinere 3 gange,
dvs. igen ved 12 og 16 uger,
da alle vacciner givet inden
16-ugers alderen ikke anses
for fuldt dækkende. Jeg
vil fraråde, at man giver
almindelig vaccine tidligere
endnu, da der pt. kun findes
3-vejs vacciner i Danmark og
det er, efter min meninz for

• • b>

risikabelt at vaccinere mod
kattesyge tidligere end 8
uger pga. bivirkninger.

Yderligere kan man
vaccinere den drægtige
hunkat med død vaccine
2 uger før nedkomsten
og på den måde give de
nyfødte killinger maximale
antistoffer. På denne måde
er der stadig en periode hvor
killingerne er ubesky ;tede,

med at give den L-Lysine,
når den er til parring og
give det indtil killingerne
forlader hjemmet. Har man
en kat, som kronisk er i
udbrud, bør man naturligvis
overveje om man synes, det
er forsvarligt at udstille og/
eller bruge den i avl.

U <lover det moralske
i det, er det naturligvis
mod karantænereglerne at
udstille en kat med herpes
i udbrud.

Det store problem, når
man har herpes i huset, er
når uvaccinerede killinger
smittes.

Disse killinger vil ofte
være disponerede for at gå
i udbrud af og til, hvilket
er meget upraktisk - både
hvis de skal gå i avl, men
også hvis de skal ud som
kælekatte i en familie, hvor
der er andre katte. Nogle
herpeskatte bliver det man
kalder »sniffl er s«, dvs.
katte som altid vil rende
rundt med løbeøjne og være
små-snottede - kroniske
herpeskatte. Også her er
der størst risiko for at det er
uvaccinerede killinger, som
får de problemer.

Kunsten er, at lære at
leve med herpes og lære
at forhindre udbrud og
forhindre at de små kil
linger smittes. Får helt små
killinger herpes kan det
medfører dødsfald og er de
lidt ældre, kan der komme
problemer senere hen.

I USA intranasalvacci
nerer man ofte killinger af
samme årsag. Dvs. at man
giver en 2-vejs vaccine (ikke
mod kattesyge, men kun
mod herpes og calici) til
killingerne så snart de åbner
deres øjne.

Vaccinen gives ikke som
en injektion, men som en
dråbe i øjnene, næsen og
munden. Det er en modi
ficeret levende vaccine,
som dør når den kommer i
kontakt med kroppen.

kurerer ikke herpes, men
det bremser et udbrud, så
det i de fleste tilfælde ikke
bliver værre og kattens eget
immunforsvar får ro til at
bekæmpe virus. Dosis til
voksne katte er 1-2 x 500 mg
dagligt. L-Lysine må gerne
gives til killinger, drægtige
og diegivende katte.

80-90% af de katte, som
har haft herpes vil være
bærere af virus, som ligger
sig i nervebanerne og vil have
potentiale for at kunne gå i
udbrud i stress-situationer.
Det smitter dog kun ved
udbrud. Et studie af 200
katte i Australien har vist,
at 1,5% af kattene udskilte
smitte konstant og 25,8%
af kattene udskilte smitte
i stress-situationer. De
resterende 72, 7% udskilte
på intet tidspunkt smitte.

Hvis man har udstillings
katte eller andre katte, som
skal omgås fremmede katte
og disse har haft herpes,
bør man give L-Lysine i 1-
2 uger før en udstilling og
1-2 uger efter - både for at
beskytte sin egen kat og de
andre katte på en udstilling.
Desuden er det nok en god
ide ikke f.eks. at udstille 2
weekend'er i træk. Har man
en avlskat, som har haft
herpes, kan man begynde

Man bør isolere de syge
katte, men der er desværre
en ret stor risiko for at de
har nået at smitte nogle af
de andre katte i husstanden
inden de isoleres.

Herpes kan desværre ikke
direkte behandles - kattenes
imunforsvar er nødt til selv
at bekæmpe sygdommen.

Man kan dog gøre lidt
for at lindre S) mptomerne.
Hvis voksne katte får det,
kan man give dem noget
slimløsnende. Det skal dog
ske i samråd med dyrlægen,
da det er meget vigtigt, at
man ikke giver dem for stor
en dosis hvor de simpelthen
kan risikere at dehydrere.
Der må IKKE gives slim
løsnende til killinger. Der
udover kan man støtte
katten med mad og vand. så
katten får kræfter igen og
bedre kan bekæmpe virus.

L-Lysine er noget af det
eneste man virkelig kan
behandle med, men det er
mest effektivt, når der er tale
om efterfølgende udbrud.
Når det er det første udbrud,
er det knapt så effektivt.

L-Lysine er en naturlig
aminosyre. Herpes spreder
sig i kattens krop ved
celledeling og L-Lysine
har evnen til at bremse
denne celledeling, så det

Tich-Tag's
Keyah
ildtfar ·et

abvssin ierkilling
8 ugergammel.
Ejer og foto:
Helle Andersen
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Fabis
Sunde og racet) pi ke
Ingen x-farver
Charlotte Bergqui t
43 52 18 21
www.fabis.dk
Family's
+ maine coon. All farver
Stueopdræt med hund.
Berit Siger en
56 52 90 Ol, t. Heddinge
ig r-·en'!Lra ekat.dk

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 Kobenhan1 S
32 97 29 c!O
kvill "po t12.tele.dk
homel2.inet.tel .dk/hille/

La Foret
tore racetypic:ke/all fan· r

Dorte Gard arup
2300 Kob nhan1
32 97 2:2 20
\ ww.la-foret.<lk

Tilia Nova
Alle farver m/u lwidt
Bette & John Lind
3650 Øbl\·kk
47 17 T 20
til ianova@'get2net.dk

Ocicat
Betonica
Chokolade & kanel spottede
Gurli P dersen
Sh·andgade 5a. 5610 Assens
64 71 3 39/:21 93 95 86
medlem.jubii.dk/betonica
Hindkjær

1\/Iarianne & Lars Hindkjær
, Ør tedsgade 36

6 100 Sønderborg
7--l 12 58 82
m.l.hindkjae1 a tofanet.dk

Kisangani
Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26. 2820 Gentofte
39 76 09 03
vklind@po t.9.tele.dk
www.kisanguni.dk
Polgara
Chokoladespottede
Sara H. K Nielsen
4340 Tølløse
26 21 74 56
www.polgara.dk

Watamu's
Chokolade & kanel spotted
Grethe Højgaard Jensen

I 66 17 37 08
watamu@get2net.dk
www.watamu.frac.dk

aHheim II mail.clk
horn 20.ineltele.dk/alfheirn/dk 1

Big-Bang
+Ragdoll. kærligt stueopdræt

' Susan Jonassen
3050 Humlebæk
Tlf.: -t-9 19 38 O
ww\~ .big-bang-nfo.dk
Elkington
Alle farver
Lone Elkington
Overdrevsvej 45 4640 Fakse
56 78 82 20
www.elkington-cats.dk

Alfheim
1 B. Hartoft & I-I. Vigold

Annettevej 9. 2970 Horsholm
Tlf.: 45 86 87 94
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Maine Coon
Gugger
Kærligt, eriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
I.b.jeppesen@post.tele.dk
www.gugger.dk
Heftycat
Flere farver. dog ej hvide
Dorthe & Ole Niels n
Ør levgade 40 B
4100 Ring ted
56 3 18 49

Naughty Nature
Uclpan t & t te<l linjer
Dorthe Toft P d r en
97 40 59 23
naughtynattu dmail.tdæd'll.dk
w,v\\ .naughtynatur .dk
Pleione's
l\tialene Bør ·ting
8700 Hor n
75 62 65 02
www.pleion .dk

1 pleione amail I.stofanet.dk
Solskinsøen's
Fler farver
Anita Carlsen
56 47 07 1-1
a.carlsen@worlclonlin .dk
www.solskinoen .dk

Tappernøje's
Flere farver
Vibeke Hamborg
Vordingborgvej 525
4683 Rønnecle
56 71 26 90

Norsk Skovkat

Primprau's
med en mild jernvilje!
Camilla Baird
45 76 86 31/20 97 75 35
mail@korat.dk
www.korat.dk

Langhusets
Sort ilv r tabby
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49 20 19 33
langhuset a stofanet.dk

Hellig Birma
Kempes
Maskefan er brun og blå
Inge Vang Olsen
3600 Frederikssund
17312371
kempes@wanadoo.dk
Sinklair
Sus er & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70
sinklai1 a tdcadsl.dk

Karat

Wiki
Kærligt opdræt i flere Iarver
Winnie Nielsen
9220 Ålborg Ø
9815 4099/2814 4099
www.wi-ki.dk

Colourpoint
Westpoint

1 Div. farver. Spec: Tabby
Maiken Christiansen ·
4716 1444/5150 6067
westpoi n t@get2net.dk

1 home.image.dk/~westpoint/

Cornish Rex
Bodwin
Nu og å Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodd n 7
8320 Mårslet

I 86 27 28 19
Yeoman
Skjer h de & Alster K1ug
Krngebjerg 94. 2720
Vanløse 38 76 11 73
www.dk.-yeoman.dk
mass@po t.tele.dk

Europe

Apiatif
blå, sort, lilla, chokolade
Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
86 62 92 31
www.apiatif.dk

Cat 4 You
Creme, chok.,blå, lilla
Lea Winther-Jørgensen
2700 Brønshøj
38 60 20 67
www.cat4you.subnet.dk
La Chatte
Speciale: Blå
Annette Høj Jensen
Øvej 3, 6100 Haderslev
74 58 50 98
www.british-shorthair.dk
Pasht's
British Shorthair &
Scottish Fold
Lone Lund
59 36 10 59
www.britishshorthairs.dk
Romose
Chokolade lilla & sort
Pia Romos~
Baneringen 64, Stenløse
47 17 21 36/26 86 27 85
www.romose.com

Valhalla
Blå
Helle Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
He11eSchulz@mail.tele.dk

Abyssinier

opdrættere
i Felis Danica
Fletchers
Vivi Fletcher
2610 Rødovre
36 72 20 09
fletcher@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
4448 4004,Jah-Ra@get2netdk

Via Nova
Jens & Tom Høj
Istedgade 132, 2.tv.
1650 København V
33 79 33 99/40 59 13 19
www.via-nova.dk

British Shorthair

modtages med glæde. Skriv
venligst til : Jørgen Jensen,
Røjlehaven 52, 2630 Taastrup.
e-mail: praerni ajyrak.dk
Annoncer
for opdrættere og specialklubber
sendes senest 20. marts til:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg Ø

1/1 side kr. 250,-
1/2 side kr. 150,-

priserne er inkl. moms. Format A5
Åbningstider:
Dyrlægekontrol: kl. 07.00-08.30
Åbningstider for
udstillere: kl. 07.00-19.00
Åbningstider for
publikum: kl. 10.00-18.00

Stewarder
er meget velkomne · kontakt
venligst cJ1efsteward Carsten
Lassen, Abyvej 8, Biersted,
9440 Åbybro. Tlf. 98 26 90 50.
Email: katteri@jyrak.dk
Præmier

0

Arets katte
Katteklubben
præmieres

Stewarder
Er meget velkomne, Henvelse:
Lykke Madsen Tlf 57 80 60 41
email: weeko@post.tele.dk
Stewarder honoreres med kr.
200,- eller udst.gebyr + frokost

Annoncer/Præmier
1/1 side kr. 200,-
1/2 side kr.125,-
Katalogstr. A5, priser incl. moms.
Annoncer skal forudbetales

Dommerelever
Er meget velkomne, Henvelse til
Kirsten Folelager 75178584,
foldager.sphinx@mail-telia.dk
eller Mette Foldager 75128632
email: sphinx@mail-telia.dk

KATTEKLUBBE
1m i•J il·',, J i1;>:I a i■

kr. 150,

kr.250,
kr. 50,-

kr.220 -

kr.220,
kr.250,
kr. 50,
kr. 50,-

kr. 50,
Gratis

,_ 0, n " I •

For medlemmer af
Katteklubben
Til salg bur
Avl og opdræt

Betalingsfrist: 15. marts 2004
Der skal betales for alle tilmeldte
katte opført i kataloget.
Udstilling gebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via JYRAK's
onlinebutik på www.jyrak.dk
- gælder også udstillere fra andre
klubber. Evt. betaling på Giro 5
06 85 09 • skriv på girokortet, at
beløbet dækker udstillingsgebyr til
Hedensted.
Ved betaling på udstillingen
opkræves 10 kr. ekstra pr. kat.

Vet./pens., ekstra
Avl og opdræt
Katteriklasse (4 katte
fra en ejer i samme grp) gratis
1 kat. alene i et dobb.bur kr.300,
Pr. kat/kuld udf.bed. kr.100.
Kuld udenfor bedømm. kr.125:-

, Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld

Tilmeldingsfrist: d. 09/04-2004 eller ved opnået
hal, dommer- eller hm-kapacitet.

Tilmelding:
Tilmeldingsblanket sende direkte til Peter Hansen.
Græ vangen 123. 83 1 Tilst.
Tilmelder du på alm. tilmeldingsblanket, med end da
frankeret svarkuvert.
Onlinetilmelding: Alle. uanset klub. kan nu tilmelde
direkte v ia Internettet fra JYRAK s hjemmeside: 1

www.jyrak.dk under knappen "T'ilrnelding". Check '
venligst. at du får en mail retur med en kopi af din
tilmelding. Det r din k, ittering for. at du er tilmeldt.
Hvis du ikke har denne kvittering og din kat ikke findes
i kataloget. bliver den ikke bedømt.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
15. marts 2004. Afmelding og ændring kan kun
foretages skriftligt til Peter Hansen eller på mail til
ud tillingjyrak@:jyrak.dk.

Dommere der har accepteret
Eric Reijers. CZ. KH.Siam • lll,IV
Annette Sjodin, S, LH. SLH - I. II
Fabrice Calme . F, LH. SLH - I. II
Loui Coste. F. LH. KH. Siam - 1. lII, IV
Angelika Kneifel. D, SLH - II
Raimond Saetre, N. LH. SLH - I, Il
Dortemarie Kaplers, DK. SLI-I - II
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding:
For medlemmer af Perseren: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding. 75178584,
mandag hele dagen. Øvrige dage inden 8.00 • 10.30
Tilmelding kan ske via internet:
www.perseren.dk eller www.katteklubben.dk

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 24. + 25. april 2004 i
Rishøjhallen, Skolevej 7, Køge
Lørdag d. 24/04-2004: Semilanghår, Siamesere & Orientalere
Søndag d. 25/04-2004: Langhår, korthår, huskatte

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs Internationale Rac~katt~udstilling
03. - 04. april 2004 i Det Østjyske Idrætscenter, GersagerveJ 70, Arup
8722 Hedensted
Bær og præsenter selv. 2 udstillinger - 2 certifikater - Alle racer begge dage
70 års jubilæumsudstilling Lørdag præmiering af Årets katte i JYRAK
Donunerc: I Husk, at der skal indsendes .
Monica Bo .st rorn Knt. IlI S\· rige een tilmeldingsblanket til hver dag, der udstilles!
Flavm Capra Km. I+ Il Italien
George ('h -rrie All Round Holland Udstillingsgebyrer
Yan Ro a Fol ·h Kat. I+ Il Frankrig Pr. kat
Ari« Gru 't wegen \HRound Holland Kuld (3-4mdr.)
Hannah -Jenscn Kat. I+ li Svcricc Avl & opdræt
Anette Kampf Knt . Il Dnrnuurk . .
Tell irvo Knss Kat. I+ II Finland Veteran/pen 10111st ·
Albert Kurkowski Kat. I+ II Polen Ekstra kr. 50,-
Frnn .oise Milcent All Round Frankrig 1 kat alene i dobbeltbur kr.320,-
Krisriinn Rnutio Kat. I+ Il+ T\ Finland Udenfor bedornmelse: kr.110,-
Eric: Rcii r;: Kat. IH+ I\ Tjekkiet Til salg bur og kuld
Gi.mgi Romano Kat. I+ II Italien udenfor bedømmelse
Bjarno Wikstrom Kar. II Finland
Evt. ændringer kan ses pa .Iyraks hjernm side

Dyrlægekontrol
Begge dage 8.30 - 10.00
Kattene kal være i bur kJ. 11.00

Udstillingsgebyret
indbetales til:
Mette Foldager, Rørkjærsgade 17,
6700 Esbjerg.
Giro: 157-6089 inden udstillingen
eller på check vedlagt tilmeldingen.

Åbningstider Ved betaling på udstillingen
Publikum · 10.30 · 18.00 opkræves et gebyr på kr. 10,- pr.
Udstillere • 8.30 · 19.00 hat.
Ingen katte må forlade hallen før udstilJingen er afsluttet, dog senest kl 19.00
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Racekatten's Best In Show i Køge den 07. december 2003

Jylland:
Løkken Dyreklinik
Egevej 47 B
9480 Løkken
Tlf. 9899 1205
Dyrlæge Niels Østergaard

Varde Dyreklinik
Ndr. Blvd. 96 a
6800 Varde
Tlf. 7522 0988
Dyrlæge Christian l\liogensen

Bygholm Dyrehospital
lslandsvej 18
8700 Horsens
Tlf. 7561 1444
Dyrlæge Gustav Valentiner-Branth

PKD: Certificerede Dyrlæger
Nedennævnte dyrlæger er certificerede af
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
scanning for PKD
Kattene skal være mærket (chip eller tatovering) og
der skal bruges den særlige attest der er udfærdiget
til brug for resultatet. Resultater der indsendes til
Felis Danica - mærket PKD scanning- Postboks 174
2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt arkiveret.

Sjælland:
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Bulowsvej 1 7
1870 Frederiksberg C
Tlf 3528 2828
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Frederiksberg D) reklinik
Frederiksbergvej 1 7
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Per Larsen

Specialklubber
under Felis Danica
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Europe-klubben
Charlott Frank
Midgård v j 14
8000 Hel ingor
Tlf.: 49 20 19 33

Langhårskatten
M tte Blume.
Pot r Dam vej 4
-11 0 oro
Tlf.: 57 2 20 2

Maine Coon Klubben
Danmark
Kurt Ole en
Nørr bj rg Runddel ll
5220 Odens 0
Tlf.: 6- 93 -14 67

Norsk Skovkattering,
Danmark
Anne Kohn
Lundbyv j -l. Oreby
-1261 Dulme ·e
Tlf.: 5 18 58 5,

Rex & Sphynx Klubben
u anna Bugge
K. rlodden 7
320 Mårslet

Tlf.: SG 27 28 19
Russian Blue Klubben
Allan Kastberg
Fin cnsv ej 61. 1. th.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben
Inge Ge na . 1

Peter Ips n \Ile 3.1, 1.51
2400 Kobenhav n NV
Tlf.: 38 19 41 62

Sokoke Klubben
Anette Cederquist
Byagervej 102 K
8330 Beder
Tlf.: 86 93 71 61

SPK for Russian
Blue af 1990
Loui e Carøe
Tlf.: 58 53 54 6G
alcaro ahotmail.com

SUA - Abyssinier & Somali
Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7
5 l71 Søndersø
Tlf.: 61 8915 03

Sølvkatten af 1990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge

BB - Burmeser &
British Shorthair
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
Denmark
Hanne S. Peder en
ybollev j 26 B
r65 morurn
Tlf.: 44 6-t 05 95

Bicolouren
Lis index Ni Isen
Gronninaen 87
4293 Dianalund
Tlf.: 58 2-1- 17 Ol
el. 22 55 13 16

Colourpointen
Gurli Petersen
Ager ængct 25
4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 47 79

Cymric- & Manx
klubben
Mickey Thoms n
Grønnedalen 1 ~ A.st.mf.

, 7100 Vejle
Tlf.: 75 72 77 78

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Trin Piltoft
Nygade 52
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 96 Ol

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Sønden angen 60
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 01 75

Dansk Vangora
, Tyrkisk Angora & Van

Barbara S. Hassenteufel
Krusemynte- ej 16

, 9400 Nørr sundby
Tlf.: 98 17 95 09

i DASK - Dansk Abyssinier &
1 Somali Klub

Lene Bay
Trekenergade 37A
2500 Valby
Tlf.: 26 24 12 4

. Den Hellige Birma
Flemming Nielsen
) købing- ej 39 Ørslev

4200 Slagelse
' Tlf.: 58 26 87 70

sinklaii a tdcadsl.dk

Info fra
Felis Danica:

•1
Siameser
K.Iingesk~v's ·------
Brunmaskede siamesere
Kis & Mogens Østerby
Tlf/Fax 64 82 18 44
kimo@nypost.dk
home6.inet.tele.dk/oesterby/
Kragemose
Brun & Blåmasket siam
Egen import, seriøst opdræt
Flemming Mortensen
Tlf/Fax 55 45 65 15
flm@Tiscali.dk
Misbehavin
Blå, brun & chok. masket
Lis Højensgård
8270 Højbjerg
86 27 48 10
misbehavin_dk@hotmail.dk

Opdræt
Hentzel's (BRI)
Ejer I Hentzel-Hansen

Kategori IV
BIS voksen
Haslunds Ramses, SIA n
Ejer Connie Grøn
BOXvoksen
Vibkjær's Carmen,
ORI a 24
Ejer J Thurah Nielsen
BIS kastrat
Falstria's Clemente,
SIA a
Ejer Lone Ebbesen
BOXkastrat
Nissen's Cecilie, ORI a
Ejer A & E Nissen
BIS ungdyr
Sweet Cats' Nights In
White Satin, SIA n
Ejer A & E Nissen
BIS killing
S*Jackpott's China
Moon, ORI ns 22
Ejer Jan Krag &
Jane Thurah Nielsen

Opdræt
Backkara's (SBI)
Ejer Mary Back

Kategori III
BIS voksen
Leeza's Blue & White
Ronja, BRI a 03
Ejer Jytte Adelholm
BOXvoksen
Godsk Bullamakanka,
BRI a
Ejer Tina & Allan From
BIS kastrat
Dushara This' My Kesto,
ABYn
Ejer Helle Andersen
BOXkastrat
Vipperødhus Mie, BRI g
Ejer J Kongensgaard
BIS ungdyr
Lochloyal's Belle
BRI ns 22 64
Ejer Heidi Hasselbalch
BIS killing
Bijeto's Ice Queen Silver,
SOM ns
Ejer Birgitte Jensen
Kuld
Bijeto's (SOM)
Ejer Birgitte Jensen
Veteran
Mikkelines Istari Iff
(SOM ns)
Ejer Trine Jensen
Avl
Gracia's Mejse (BRI)
Ejer I Hentzel-Hansen

Ragdoll _
Chardani
Hyggeligt lille opd1~æt
af store bløde kærlige
Ragdoll katte
www.ragdollcats.dk
60 68 83 20
Solskinsøen's
Flere farver
Anita Carlsen
56 47 07 14
a.carlsen@worldonline.dk
www.solskinoens.dk

Persefelts
Silver & golden pørser/lixotic
Sylvia & Allan Outrup
48 79 64 68
outrup nltdcadsl.dk
www.persefelis.dk
Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Herstrup
9530 Stavring
Tlf/Fax 98 37 35 45
www.von-gortz-ca ttery.dk

Opdræt
Persefelis (PER)
Ejer A & S Outrup

Kategori II
BIS voksen
Summer day s Sweet
Sensation, SBI n
Ejer L Larsson &
B Persson
BOXvoksen
Ulabrand's Merlot,
NFO grp IV
Ejer Anne Køhn
BIS kastrat
Anjin San's L.D.B. Yvet
te, SBI b
Ejer L Larsson &
B Persson
BOXkastrat
Doanto's Dirty Harry,
MCO grp III
Ejer P Jensen &
K Kristensen
BIS ungdyr
La Foret's Figaro,
NFO grp VI
Ejer Dorte Varup
BIS killing
WW03 Seierø's Jackie
Chan, RAG a
Ejer D Seierø Nielsen
Veteran
Anjin San'S L.D.B. Yvet
te (SBI)
Ejer L Larsson &
B Persson

Orientaler
Feles Grata
Opdræt af solv orientalere
& bicolour orientalere
Elsebeth & Ole Amstrup
7516 151
www .fel sgrata.dk

Perser og
~o_l~urpoint-----
Anjela
Opdræt af sølvkatte
anj la@'get2net.dk
W\\ w.anjela.dk
55 45 46 12
4-0 86 46 10/20 69 86 4

Kategori I
BIS voksen
Two B's Lonesorne Rider,
PERn
Ejer T & J Mollerup
BOXvoksen
Barmont Beluga Of
Alomi, PER f
Ejer S E Hansen & L.
Mortensen
BIS kastrat
FireAnd IceV. La'noitan,
PER d 03
Ejer S Hansen
BOXkastrat
Misty Brown's Nikitta
PER e 33
Ejer L Larsen
BIS ungdyr
Belocki's Snowdancer,
PER n 03 24
Ejer P S Nielsen
BIS killing
Fiona Af Kambyses,
PERg
Ejer Dog L Fleron Bech
Kuld
Bacardi's Kuld (PER)
Ejer A & B Nimb
Veteran
Fire-AndlceV.La'~ oitan
(PER)
Ejer S Hansen
Pensionist
Framor's Shadow Dancer
(PER)
Ejer T & J Mollerup
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Hjemmesiden
På Felis Danica's hjemme
side: www.felisdanica.dk
finder du mange nvttige op
lysninger. Kig på hjemme
siden inden du kontakter
klubben - du vil som oftest
finde svar på dit spørgsmål.
Du kan bl.a. downloade:

c Regler for FIFe
c Regler for Felis Danica
c Opdræts- og registre-
ringsregler

c Udstilling
(ind- og udland)

c Rammer for avlsrådets
arbejde

c Stamnavn
a Parringsattest
c Standardaftaler
c Karantæneregler

Stambogsfører
Felis Danica har en stam
bogsfører, som udfærdig
er stamtavler for hele
Danmark. Hver hovedklub
har en eller flere stambogs
sekretærer.
Al henvendelse vedrøren

de stamnavne og stamtavler
sker til egen klubs stambogs
sekretær. Priser kan læses
under Betaling.

Stamnavn
Blanket til ansøgning om
stamnavn fås hos egen klubs
stambogssekretær. Der skal
indsendes mindst 3 forslag.
Stamnavne må højst bestå
af 15 tegn incl. mellemrum.
I Danmark starter alle nye
stamnavne med DKDer kan
gå op til 2 mdr. inden du får
svar. Betaling for stamnavn
skal ske ved bestillingen.
Stamnavnet er personlig

ejendom og er gyldigt i 30
år efter det sidst var i brug.
Stamnavnet kan efter eje

rens død overtages af en di
rekte arving. Dette meddeles
Felis Danica. Hvis ingen øn
sker at videreføre stamnav
net, slettes det efter 20 år.

Et stamnavn kan slettes,
hvis ejeren ikke ønsker at
opdrætte mere. Fortryder
ejeren, skal der gå mindst 5
år, før et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet stam
navn kan først bruges igen
20 år efter det sidst var i
brug. Fritagelse for stam
navn kan fås i tilfælde af, at
du kun ønsker at opdrætte
et kuld. Killingerne vil så
kun få et navn samt en evt.
farvebetegnelse.

Stamtavler
Parringsattest og
stamtavlerekvisition
fås gennem egen klubs
stambogssekretær. Kattens
navn må højst bestå af 20
tegn udover stamnavnet.
Hele kuldet skal stam
bogføres på en gang og inden
kuldet er fyldt 10 måneder.
Fra 3 måneder stiger prisen
gradvist, og Felis Danica
anbefaler, at stambogsføre
inden kuldet er fyldt 3 mdr.
Parringsattest skal være

underskrevet af både han
katteajeren og hunkatteaje~
en. Parringsattest og stam
tavlerekvisition må ikke
klippes over.
Har en hunkat to ejere med

hvert sit stamnavn, skal beg
geejereunderskrivestamtav
lerekvisitionen.
Stamtavle skal medfølge

hver gang, du overdrager
en killing, ungdyr eller vok
sen kat, uanset om der er ta
le om salg eller gave.
Første gang en hankat bli

ver far medsendes hans kryp
torchidattes t. Første gang
der registreres afkom efter
en kat, skal kattens navle
brok-attest medsendes.
Der kan ikke udstedes

stamtavle til katte over 10
mdr.

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse
af kat eller brug af avlstje-

neste skal ifølge FIFe og FD
regler foretages skriftligt.
Aftalen skal udfærdiges in
den katten overdrages eller
avlstjeneste benyttes.

Afbetalingskøb
Er der truffetaftale omkøb på
afbetaling, skal dette frem
gå af overdragelsesaftalen.
Stamtavlen skal følge kat
ten, og må ikke tilbagehol
des som pant.

Stamtavlekopi
Er originalstarutavlen bort
kommet, kan du få en ny
stamtavle ved henvendel
se til egen klubs stambogs
sekretær. Kopistamtavlen
ligger hos stambogsføreren
3 måneder efter ansøgning.

Kønsskifte
Er killingen forkert køns
bestemt sendes stamtavlen
til egen stambogssekretær
og der betales for ny stam
tavle.

Fa rveændring
Er killingen forkert farvebe
stemt, sendes stamtavlen til
egen stambogssekretær og
der betales for nyt indlæg.

Avlsforbud
Påstempling »Må ikke bru
ges til avl« påføres gratis
når det sker i forbindelse
med udstedelse af stamtav
le. Når først stamtavlen er
udskrevet kan den mod et
gebyr påføres Avlsforbud.
Dette avlsforbud kan kun

ophæves ved skriftlig an
modning fra den person,
der har anmodet om avlsfor
budet.

Opdræt af hvide katte
Inden en hvid kat første
gang anvendes i avl skal
den chipmærkes elle~· øre
tatoveres og have udført en
høreprøve hos autoriseret
dyrlæge. Første gang der

stamtavler skal attestensøges
medsendes. .
Dyi·lægeattesten skal mdeholde:

Kattens navn, stambogs_nummer,
chipmærke eller tatoverrngsnum
mer samt høreprøvens resultat.

Påføring af titler .
Ved opnåelse af en titel, skal den
·egistreres hos Felis Danica.
r Kun BIV eller højere placering
hos killinger og ungdyr samt CAC,
CAP eller højere placering hos
voksne katte kan påføres.
Forfædrenes titler påføres auto

matisk afkommet.
Senere erhvervede titler kan på

føres afkommet ved udskrift af nyt
indlæg.
Husk derfor at få registreret tit

ler i god tid før rekvisition på stam
tavler. Indsend titelblad samt kopi
af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Husk at medsende frankeret svar
kuvert. Såfremt der ikke med
sendes frankeret svarkuvert vil
returforsendelsen ske pr. efter
krav. Har du ikke et titelblad, med
sendes kopi af stamtavlen.
Diplomer fra østlandene er of

te ikke påført dommernavn, send
derfor yderligere en kopi af bedøm
melse med. De mangler også ofte
dato og sted, noter venligst dette.

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes stamtavlen
til Felis Danicas postboks, hvor
efter stamtavlen annulleres. Du
vil modtage stamtavlen retur
påstemplet annulleret.
Husk at medsende frankeret

svarkuvert.

Eksport
Ved overførsel af kat til en anden
organisation end Felis Danica
skal der ansøges om transfer, der
bestilles gennem egen stambogs
sekretær. Følgende skal oplyses:

a Kattens navn og stambogs-
nummer samt

a købers navn oz adresseb

Ved overførsel til USA forlanger
CFA i visse tilfælde en 5-generatio
ners stamtavle eller for visse racer
en 8. generationers stamtavle.

Nærmere oplysninger kan få hos
ege~ klubs tambogssekretær.
Nar der er udstedt transfer på

en kat k~n det danske stambogs
nummer ikke længere anvendes.
Annulleres købet og katten igen

ønskes optaget i det danske regi
st~r, skal transfer samt stamtav
le.mdsen~es til egen stambogsse
kretær, før stamtavlen kan an
vendes ved stambogsføring i
Danmark.

Import
Har du købt en kat i udlandet skal
stamtavlen overføres til dan k
sta1:1tavle, før du kan bruge kat
ten 1 avl og udstille den.
Den udenlandske stamtavle

samt transfer fra sæ lzers land
sendes til stambogs ekretæren.
Der betales for en stamtavle 0-3
mdr. Er katten købt i USA eller
et andet land uden for FIFe's re
gi, skal den udenlandske stamtav
le være »certificeret« dvs. udstedt
af det pågældende lands hovedorg
anisation.
Stamtavler udstedt af op

drætteren anerkendes ikke. En
3. generationsstamtavle er nok,
men ønskes den 4. generation på
ført den danske stamtavle, skal
den udenlandske stamtavle inde
holde 4 generationer.
Stamtavler fra klubber der

ikke er medlem af FIFe - dog
med undtagelse af GCCF CFA
og TICA - kan ikke automatisk
overføres. Hver enkelt stamtav
le skal først godkendes af Felis
Danicas Avlsråd samt i tvivls
tilfælde desuden af Felis Danicas
Forretningsudvalg.
Katte fra klubber der ikke er

medlem af FIFe kan ikke udstil
les før stamtavlen er godkendt af
avlsrådet.

Avlsrådet
Felis Danica's Avlsråd kan kontak
tes via Felis Danicas po tboks:

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Der er en kspeditionstid på mak
simum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og
registerkort
Betaling sendes altid til egen klub
kas erer. JYRAK og Racekatten
har forudbetaling for alle ydel
ser.
Ved betaling samtidig med

bestillingen, med end da check
eller kopi af giroindbetalingen.
Alle ydelser, der ikk er betalt

forud. sendes pr. efterkrav med et
ekspeditionsgebyr.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
0-3 mdr. pr stk kr. 150
3-6 mdr. pr. stk kr. 200
6-10 mdr. pr. stk kr. 300
Import kopistamtavl kr. 150
Ændring ri tamtavl
(køn farve, nvt indlæg) .... kr. 100
Tran f r. incl. 5. 11 r
8. gen. starntavl kr. 100
Indfør el af avl forbud
Efter registrering kr. 100
Ophæve} e af
avl forbud kr. 300
Stamnax n kr. 500
Ekspedition g byr kr. 25

Karantæneregler
Kontakt din klub for oplysninger
om karantænereglerne.

Felis Danica's Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet er åbent for
alle.
KJ ager over medlemmer af klub

ber under Felis Danica kal sen
des til:

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Kuverten mærkes:
"Disciplinærnævn"

Klager skal være skriftlige og
begrundede og skal vedlægges et
klagegebyr på kr. 250 på check
eller postanvisning.
Man bedes erindre, at der for

de fleste sager vil være en for
ældelsesfrist på to år.
Disciplinærnævnet kan kun

behandle skriftlige klager og det er
vigtigt for klagens behandling, at
parternes indlæg er dokumenteret,
ligeledes skriftligt.
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Værd at vide om:
Udstillinger Udenlandske FIFe klubber

Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web.
www.fifeweb.org
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Tyskland (D)
l. DEKZ c.\.
B rlinor trasse l~l
D-356U A slar
Tlf. +49 -1-11 cl79
Fax. +-19 6-1-11 7-113

Ukraine (UA)
Ukrainian Felin lo!!y
\.s ociation
Box 112. UA-01030 KYiv
Tlf. +3 10 -l-1 235 266.2
Fax. +3 0 44 23-1 287-1

Yugoslavien (YO)
Felinology A . Belgrade
Zivojina Lukica vajara 34
YU-11070 Novi Beograd
Tlf/fax +3 'l 11 318 6811

Østrig {A)
KKO
Castellezgasse 8/1
A-1020 Wien
Tlf. +43 1-2147 60
Fax. +43 1-2120697

OVEK
Liechten tein trassc 126
\.-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax. +43 1-3106540

Sverige (S)
SVERAK
Åsbogatan 33.
S-504 56 Borås
Tlf. +46 33 10156-
Fax: +46 33 100 99

Tjekkiet (CZ)
es K.
Kobyli k '· Maskov a 3
CZ-182-3 Prag
Tlf. +42 2-6 3437/
6 3~1-10
Fax. +42 2-6 -1-12
11'11 ll.!!i'DCilies.r·om I
marsicl:zlshnt s.htm
oplyser om tilmeldings
adresse for de en/ælte shou: ·.

Polen (PL)
SHKRP
ul. Burgaska 2/4
kr. Poczt. 80
PL-02-919 Warszawa 76
Tlf: +48 22 635 60 7 '
Fax: +48 22 635 60 9

Portugal (P)
Clube Portugue
de Felinicultura
Rua Dr. Faria de
Vasconcelo N. 4 r/c Df
P-1900-207 Lisboa
Tlf./fax. +351 21 470664

Rusland (RUS)
ARCCA
ul.800-letija Moskvy
3-2-139. 127591 Moscow
Tlf./fax. +7 095 -180-1526

Schweiz (CH}
Federation Feline
Helvetique - FFH
Solothurnestra ·se 83
CH-1053 Basel
Tlf. +41 61 361 7064
Fax +41 61 363 9092

Slovakiet (SK)
Slovensky ZVAZ
Chovatelov
Krizna cl4
SK-82 176 Bratislava 26
Te!: +421 7 55571158
Fax:+ 121 7 55571158

Slovenien (SI)
ZFD
Grasil ka 2. SL-3000 Celje
Tel./fax. +386 3 545052

Spanien (E)
A ae.Felina Espanola
ASFE
Conde de Arande, 68, 3rd
Floor, E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +34 976 44 09 8~3

Mexico (MEX)
A ociacion Felinofila
1exicana A.C. AFEMEX

Cero del Otate 20
Col R de Terreros
04310 Mexico D.F.
Tlf./fax +52 5 5543575

Norge (N)
Nor ke Rasekattklubbcr
Riksforbund NRR
Cappelensgate 13
3015 Drammen
'Tif: +47 32 89 82 00
Fax: +47 32 9 69 25

Litauen (LT}
Sv, Gertrudos 16
LT-3005 Kaunas
Tel/Fax: +370 7 324545

Luxembourg (L}
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 1030

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B. .Ialan Sungei
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366408

Island {IS)
Armula 36
IS-108 Reykjavik
Tlf./fax +354 5880304

Israel
Amil
Brinitzki St. 28/11
Rishon-LeZion 75239
Tlf. +972 3 9647892
Fax. +972 3 9412333

Italien (I}
FFI
Via Grappolo 12
I-10138 Torino
Tlf. +390 114344627
Fax. +390 11 4332479

Kroatien (HR)
Savez Felinoloskhi
Drustava Hrvat ke
Vinogradska 2a
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +385 1 336 4189

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas bulvaris 28
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 7224804

Lichtenstein (FL}
Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Argentina (AR':i)
Asociacion Felma
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,

. "C"10° piso, ap. ,
l096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1305

England (GB)
The Cat Ass. of Britain
Orchard Cottage,
10 Cross End, Wavendon
Milton Keynes
MK 17 8AQ
Tel: +44 1908 583787

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 2 6709747

Finland (FIN)
SRK
Villilånnierni 5 C 13
FIN-33300 Tampere
Tel: +358 3 3430710

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation of
Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Naarderstraat 147
NL-2574 PE Den Haaa
Tlf: +31 70 323 1413 °
Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendam
Tlf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland (BY)
Felinolog
Logojsl<i trakt, 39-1-327
220090 Minsk
Tlf.lfax. +375 172619768

-i
-

Betaling kan ske med
internationalt giroindbeta
lingskort, eller med de
lyserøde gireringskort - hvis
man har postgirokonto.

Vaccinationer
Katte, der udstilles i Dan
mark og i udlandet, skal væ
re vaccineret mod kattesyge
og katteinfluenza.
Vaccinationen skal min.

være 15 dage og højst 1 år
gammel - dette gælder også
for revaccination.
Rabiesvaccination, der er

obligatorisk i udlandet, skal
foretages mindst 30 dage før
udrejse og må højst være et
år gammel.
De enkelte lande har for

skellige veterinære bestem
melser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i
god tid enten hos din dyr
læge eller i Fødevaredirekto
ratet (33 95 60 00). Du kan
ligeledes finde informa ti
onerne på Fødevaredirekto
ratets hjemmeside:
www.foedevaredirektoratet.dk

Betaling
Betaling sker altid til den
arrangerende klub.

Betaling kan normalt ske
på udstillingen mod gebyr.
Alle katte, der er opført i
kataloget er forpligtet til at
betale udstillingsgebyr.

Udstillingspriser
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat.. kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100

teret i lukket kasse til ud
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede, før katten
ankommertiludstillingen.
Hvide katte skal fremvise
hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore
findes på udstillingen.
Burrnål:
Enkelt: 75 x 60 x 60,
Dobbelt: 150 x 60 x 60.

FIFe-kokarder
Hvis din kat bliver Europa
Champion el. Premier får
du en gratis FIFe kokarde.
Medbring de foregående 8
CACE/CAPE-certifikater.
Ønsker du at købe en af de
øvrige FIFe-kokarder kos
ter de kr. 150,- som betales
forud, hvorefter kokarden
bestilles hjem.
Kokarder: EC, EP gratis.
GIC, GIP, IC, IP kr. 150,-

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger re
kvireres hos og returneres til
egen klubs udstillingssekre
tær udland.
Det anbefales at fremsende

kopi af tilmeldingen direkte
til den arrangerende klub.
Udstillingsgebyret skal

betales direkte til den ar
rangerende udenlandske
klub og ikke til egen klub.

Al tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den ar
rangerende klub mens til
melding til udstillinger i
udlandet sker gennem egen
klub.
Klubberne har typisk en

udstillings ekretær ind
land og en anden til udland.
Kontakt derfor den "rigtige'
udstillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær og
sendes til den arrangerende
klub. Tilmeldingsblanketter
kan også downloades fra
Felis Danicas hjemmeside
og fra hovedklubbernes
hjemmesider. Oplysninger
om udstillinger fås ligeledes
hos den arrangerende klub.
Betaling skal altid ske til

den arrangerende klubs kas
serer og ikke til ens egen
klub. Sidste tilmeldingsfrist
til udstillinger varierer (ca.
2-4 uger før). Spørg den
arrangerende klub.

Praktiske oplysninger
ved udstilling
Felis Danica's samt FIFe's ud
stillingsregler er gældende.
Bekræftelse på tilmelding

sendes til udstillerne senest
14 dage før udstillingen.
Modtager du ikke bekræf

telsen kontaktes arrange
rende klubs udstillingssek
retær. Husk at vedlægge en
frankeret svarkuvert.

Kun katte med hals
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge
kontrollen, skal alle katte
fra samme ejer hjem
tages.
Katte udstilles på udstil
lerens eget ansvar og
bedes venligst transpor-

••
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FIFe's Udstillingskalender r ar

2004 Maj
1 Vårnarno" S
1/2 Aalesund* (2 cert.) N

Ostersund" (2 cert.) S
Venezia (2 cert.)* I

8/9 Stockholm S
Rheinstetten* (2 cert.) D
Oslo* (2 cert.) N
Most (2 cert.) CZ

66

2004 Marts
5 Hennef> D
6/7 Hennef" (2 x 1 dag) D

Malme (2 cert) S
Dietikon* (2 cert.) CH
Gorizia (2 cert.) I
Kristiansand* (2 cert.) N
Vaasa (2 cert.) FIN
Riga (2 cert.) LV
Opole (2 cert.) .. PL
Neusiedl (2 cert.) OVEK A

7 Herlev* DARAK
13/14 Prag (2 cert.) CZ

Norrkobing (2 x 1 dag) S
20/21 Trondheim* (~. cert.) N

Wels (2 cert.) OVEK A
21 Utrecht* Felikat NL
27/28 Oslo* (2 cert.) N

La Chaux de Fonds
(2 cert.) CH
Umeå" S
Plzen (2 cert.) CZ
Wa~awa PL

67

August
15 Frederikssund DAR \K

Frederikssund hallen, Væng t 13
3600 Frederikssund

September
4/5 Holstebro (2 x 1 dag) JYRAK
26 Hårlev Rac katten

Hårlev Hallen Industrivej 39 4652 Hårle ·

Oktober
23/24 Odder Katteklubben

Ørtinghallen, Per ievej 1, 300 Odder

November
7 Jyllinge D RAI

Jyllingehallen, Planet j 35. -:1040 -Ivllinge
20/21 Vissenbjerg JYR. K

December
12 Ikke fa tlaat Ra kart n

Hårlev DARAK
Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
Højby Racekatten
Højby Hallen, Stårupvej 3, 1573 Højby

Hedensted (2 cert.) 70 års jub JYRAK
Hedensted Hallerne Jørgensens Alle 21
8722 Hedensted
Køge (2 x 1 dag) Katteklubben
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge

lvluhwah's MiHel, BRI 11 24
Opclr. & Ejer: Birtritte Mai/and
Foto· V · "'. · '-arwMailand-Kristensen . • •
M,l~l?el er model for de nye bure som kan bruges på både ahuarie- & l,atteudS!Llllllger

Juni
26/27 Ribe (2 x 1 dag) JYRAJ(

Ribe Fritidscenter
Simon Hansensvej 8, 6760 Ribe

Maj
9

23

24/25

Marts
7 Herlev DARA.K

Herlev-Hallen, Tvedvangen 198
2730 Herlev

April
3/4

'~ = ,,bær seIJ' udstilling

2004 September
4/5 Holstebro

(2 x 1 dag) JYRAR
Neuchatel CH
Wroclaw (2 cert.) PL
Gotøborg" S
Kristiansund* (2 cert.) N
Ostrov n/Ob (2 cert.) CZ
K.lein-Ostheim* (2 cert.) D

11 Zliv CZ
Drammen* N

11/12 Livorno (2 cert.) I
Våsteras" (2 cert.) S
Schiedam* (2 cert.) NL
70 års jubilæum

12/13 Zliv (2 cert.) CZ
18/19 Bratislava (2 cert.) SK

Menten F
Kufstein* (2 cert.) (KKO) A
Bergen* (2 cert.) N

25/26 Kristianstad (2 cert.) S
Milano (2 cert.) I
Tonsberg/Vestfold* N
Borlånge" (2 x 1 dag) S

26 Hårlev Racekatten

2004 Oktober
2/3 Nafles* (2 cert.) CH

Linkaping (2 cert.) S
Kongsberg* (2 cert.) N
Liberec (2 cert.) CZ

3 Grevenmacher L
9/10 Skelleftea* (2 cert.) S

Stavanger* (2 cert.) N
10 Gorredijk* Mundikat NL
16/17 Ostrava (2 cert.) CZ

Siena (2 cert.) I
Lausanne*ANIMALIA CH
Malme S
Luckenwaldø= (2 cert.) D
Frederikstad (2 cert.) N
Norrkoping S

23 Pardubice CZ
23/24 Odder Perseren

Warszawa (2 cert.) P
30/31 Willisau* (2 cert.) CH

Civitavecchia (2 cert.) I
Stockholm* (2 x 1 dag) S
Strommen* N
Lahti (2 cert.) FIN
Brno (2 cert.) CZ

2004 November
6/7 Stuttgart* (2 x 1 dag) D

Bergen* (2 cert.) N
Tallinn* (2 cert.) EST

7 Hårlev* DARAK
Nieuwegein/Utrecht'k NL

13/14 Wien -WORLDSHOW A
20/21 Stockholm= S

Vissenbjerg (2 x 1 dag)
JYRAK

9 Hårlev DARAK
15/16 St. Gallen* (2 cert.) CH

Osby* (2 cert.) S
Tampere (2 cert.) FIN
Sundsvall* (2 x 1 dag) S

16 Zwolle* Felikat NL
22/23 Geteborg" S

Stockholm* S
Oslo* (2 cert.) N

23 Højby Racekatten
28/29 FIFe's GF Portugal

2004 Juni
5/6 Orebro S

Krakow (2 cert.) PL
Bergen (2 cert.) N
Wiener Neustadt (2 cert.) A
Riga (2 cert.) LV

12/13 Kitzbiihl* (2 cert.) A
Hønefoss* (2 cert.) N
Seregno/Milano" (2 cert.) I
Kalmar" (2 x 1 dag) S
Ornskoldsvik" (2 cert.) S

13 Beverwijk* Mundikat NL
19/20 Uppsala* S

Mitterteich" (2 cert.) D
Svenljunga* (2 cert.) S
Ranas* (2 cert.) N
-Iamså FIN

26/27 Ribe (2 x 1 dag) JYRAK
Arendal* (2 cert.) N
Finnsnes* N
Brno (2 cert.) CZ
Horw/Luzern (2 cert.) CH
Tallinn* (2 cert.) EST

2004 Juli
3/4 Harstad* (2 cert.) N

Oulu (2 cert.) FIN
Vadstena* (2 x 1 dag) S
Rheinberg* (2 cert.) D

10/11 Stockholm (2 x 1 dag) S
17/18 Oberwart (2 cert.) A
24/25 Bodo'" (2 cert.) N
31/1 Karlstad* S

Trondheim* (2 cert.) N
Helsinki SUROK
Jubilæum 100 år FIN

2004August
7/8 Oslo

Scandinavian Winner N
Wismar (2 cert.) D

14/15 Karlstad* (2 cert.) S
15 Frederiksund DARAK
21/22 Litomerice (2 cert.) CZ

Vantaa (2 cert.) .. FIN
Innsbruck (2 cert.) OVEKA
Varberg* (2 cert.) S

28/29 Skien* (2 cert.) N
Eskilstuna* S
Tallinn* (2 cert.) EST

SK

cz
24

2004April
3/4 Hedensted

(2 cert) JYRAK
70 års jubilæum

3/4 Cagliari* (2 cert.) I
Våsteras" S
Stavanger* (2 cert.) N
Turku (2 cert.) FIN
Vaduz (2 cert.) LI

4 Luxembourg L
10/11 Hradec Kralove (2 cert.) CZ

Soderhamrn" (2 cert.) .. S
Bregenz* (2 cert.) KKO A
Uddevalla (2 x 1 dag) S

11/12 Arnhem (2 cert.)
Mundikat NL

17/18 Thun* (2 x 1 dag) CH
Cento (Ferrara) (2 cert.) I
Kiel* (2 cert.) D
Ostrava (Sammen med
Zilina SK)

24/25 Køge
(2 x 1 dag) Katteklubben
Stockholm S
Szszecin (2 cert.) PL
Skiptvet-Mysen* N
Madrid* (2 cert.) E

25 Zilina (Sammen med
Ostrava CZ)
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D OYAL CANIN var den første· foderproducent, der interesserede sig for de
1'forskellige katteracers specifikke ernæringsbehov, og nu fortsætter vi vor
forskning med at fremstille specialtilpasset næringsrigt foder til andre katteracer.

Efter flere års intensiv udvikling kan vi i dag præsentere resultatet af vore seneste
tre forskningsprojekter.

ROYAL CANIN har skabt en ny serie, Feline Breed Nutrition, som modsvarer de
forventninger, opdrættere og racekatteelskere har til et foder, der tilfredsstiller
deres kattes behov.
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www.royalcanin.dk


