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Kære læsere,
Årets Plenarforsamling er afholdt og referat brmzes
i dette blad.

Der skete en del vedtagelser og ændringer. om er
beskrevet i artiklen "N) t fra Plenarforsamlingen".

Der har tidligere været diskussion om hvornår
vedtagelser træder i kraft efter Plenarforsamlingen.
Denne diskussion havde vi i år på Plenarforsamlingen
og det blev besluttet at alle øvrige vedtagelser træder i kraft med
offentliggørelsen i dette nummer afKatteMaga inet. Vedtægstænclringer
træder jvf. vedtægterne i kraft med det ·amme.

På Plenarforsamlingen blev der og å valgt et n ·t Di ciplinærnævn.
Det er ikke den mest taknemmelige post i katteverden, men jeg yne
den er utrolig vigtig. Jeg håber også at alle vil re pektere Discipli
nærnævnet og det arbejde de udfører og vil holde sig fra per onlig kritik
at medlemmerne. Fra min side, og jeg er sikker på at det også gælder
resten af Forretningsudvalget, skal DN få min fulde opbakning.
På Plenarforsamlingen skete der en del udskiftning i Forretnings

udvalget. F1emming Nielsen (DK), Mette Foldager (Kl() og ivi Fletcher
(RK) forlod alle FU. Jeg vil gerne her takke for amarbejdet med alle tre.

Desuden havde Felis Danicas mangeårige kasserer Steen Nielsen
valgt ikke at stille op igen. Det er en markant personlighed i den dan ke
katteverden der her takker af. Uden Steen ville Verd n ·ud tillingen
have været meget anderledes - det er alene teen fortj ne te at der blev
skabt sponsorindtægter i størrelsesordenen 350.000 lu. Der skal fra Feli
Danicas side lyde en stor tak til Steen for det arbejde han har ·det!

Felis Danicas næste tiltag er strukturdebatmøderne i april måned.
Det er mit håb at så mange opdræ tere om muligt il deltag i

disse møder, hvor der fordomsfrit kan di kutere og debatteres om
Felis Danicas fremtid. Forretningsudvalget har den holdning at intet
er helligt i diskussionen - alle emner kan tage op og vende .

Møderne foregår rundt i landet og Felis Danicas formand og
sekretær deltager i alle møder.Jeg vil komme med et oplæg og der vil så
efterfølgende være mulighed for diskussioner de fremmødte imellem.

FIFe har henvendt sig til Felis Danica og bedt o om at være Mentor
for en ny Belgisk FIFe klub/organisation. D r har i flere år ikke været
en Belgisk FIFe klub og vi synes det er vigtigt at der igen bliver skabt
en FIFe organisation i Belgien, derfor har vi naturligvi accepteret
henvendelsen fra FIFes best relse.

På Plenarforsamlingen var d r nogle enkelte. der beklagede ig over
at kommunikationen fra F lis Danica og FIFe efterhånden forezår mere
og mere elektronisk.

For mig er det en naturlig udvikling, at den daglige kommunikation
foregår via e-mail. Det er hurtigt. ikkert og billigt. Men j g men r
ozså at en stor del af de informationer som F elis Danica i ovrigt kan
give, i fremtiden kommer til at vær· til rådighed elektroni k og ikke
b . . .
vil blive tilsendt på papir. om eksempel kan Jeg give at papirerne
til Plenarforsamling n alen" ejede 150 aram og ville have kostet
kr. 12 50 at send ud. Det er det amme med papir rne til FIF '
generalforsamling. Jeg syne det er vigtigt at å mange . om muligt
bliver informeret om hvad der foregår og er til di ku sion. og det tror
jeg man kan sikre ved at stille det til rådigh d lektronisk form frem
for at ofre porto på at end alt mat riale ud på papir.

Dasserderi os alle forslarr var op til dette år Pl marforsamlina fritb b b
0tilgængelige på Feli Danica hj mme ide. ådan vil det og a v, r

fremover.
Mange hilsner

Ole Amstrup - Formand Felis Danica
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Husk medlemsmødet 6. april
2004 i Brønshøj medborgerhus
omkring FD's karantæne regler,
dyrlæge orienterer.

DARAKs topkatte 2003
Topl0 killing nr. 8
Endlesscat's Snowmann
MCO w - 452 points
Ejer Tina Hendrichsen
Topl0 killing nr. 9
Difluni Regales Acacia
SBI c - 446 points
Ejer Catrine Izabella Lysdal
Topl0 kastrat nr. 1
Eyla V.D. Gruenstiege
ORI j - 498 points
Ejer Lise Vigsø
Topl0 kastrat nr. 2
Falstrias Clemente
SIA a - 493 points
Ejer Lone Ebbesen
Topl0 kastrat nr. 3
Backkaras Nora
SBI g - 491 points
Ejer Nanna & Flemming Mikkelsen
Topl0 kastrat nr. 4
Hofnar Felis Jubatus
NFO w 63 - 486 points
Ejer M Hemmingsen og C Jensen
Topl0 kastrat nr. 4
S'Bintang Ma Gi Merlin
BUR d - 486 points
Ejer Mie og Mogens Hansen
Topl0 kastrat nr. 6
Misty Brown 's Nikitta
PER e 33 - 481 points
Ejer Lilian Larsen
Topl0 kastrat nr. 7
Blåmunke Felis Jubatus
NFO a 09 23 - 468 points
Ejer M Hemmingsen og C Jensen
Topl0 kastrat nr. 8
El Gato Uayeb
PER n 01 - 464 points
Ejer Birthe L. Pedersen
Topl0 kastrat nr. 9
IP Kitaras Dario Dreng
NFO n 09 - 462 points
Ejer Belinda & Martin Lysgaard
Topl0 kastrat nr. 10
Wilhelm Tel1 Felis Jubatus
NFO n 09 23 - 459 points
Ejer Jane Larsen og Kim Seerup
Top5 huskat nr. 1
Troldepilegårdens Stella Nova
445 points
Ejer Nikie Parry
Top5 huskat nr. 2
Rulle) Marie Mogensen frk.
434 points
Ejer Lene Matthew

Topl0 voksen nr. 1
Frøken Himmelblå Felis Jubatus
NFO a 09 - 498 points
Ejer Jette Eva Madsen
Topl0 voksen nr. 2
EC Anemons Agostino
SBI a - 490 points
Ejer Aase Nissen
Topl0 voksen nr. 3

, EC Kikicat Special Dreamweaver
EXO as 03 22 62 - 484 points
Ejer Lisa Høj
Topl0 voksen nr. 3
Carl Gustav Hamilton Felis
Jubatus NFO n 09 23 - 484 points
Ejer Jette Eva Madsen
Topl0 voksen nr. 5
Tværrnoses Holly
SIA c - 476 points
Ejer Heide Petersen
Topl0 voksen nr. 6
DK Nijakaans Gloria
BUR n - 464 points
Ejer S. Greve & Ole M. Christensen
Topl0 voksen nr. 7
DK Floresta Leaos Reja
NFO f 09 22 - 460 points
Ejer Anita & John Tofteng
Topl0 voksen nr. 8
Star 'Nars Nien Nunb
PER n 22 - 451 points
Ejer Jan & Vivi Lassen
Topl0 killing nr. 1
Tværmose,s Holly
SIA c - 482 points
Ejer Heide Petersen
Topl0 killing nr. 2
Guldfakses Little Wolf
MCO n 22 - 467 points
Ejer Ann-Dorrit Skyum Palmund
Topl0 killing nr. 3
Cconcatzs Bandit
MCO ns 22 - 464 points
Ejer Mia Bettina Lassen
Topl0 killing nr. 4
Backkaras Porsche
SBI a - 462 points
Ejer Nanna & Flemming Mikkelsen
Topl0 killing nr. 5
Design von Gott
SBI c - 460 points
Ejer Nanna & Flemming Mikkelsen
Topl0 killing nr. 6
Endlesscat Snowflake
MCO w - 456 points
Ejer Rene & Maria B. Axelsen
Topl0 killing nr. 7

kr. 275 Kegawas Claire-Olivia
kr. 250 1 PER g 01 - 454 points
kr. 100 1 Ejer Rita Wilhelmsen
kr. 125

Nordøstsjælland
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 58 26 87 70

Korthår
Solveig Schjørrnann
tlf. 48 48 03 61

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 47 12
gitte.jensen@familie.tele.d

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34
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Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, avIs- og
opdrætsklasser,
ekstra kr. 50

I Kun for Darahs medl.
I "Til salg" bur kr. 150

'Kontingent

!HusstandHovedmedlem
Pensionist
Pens.husstand

På Plenarforsamlingen, der
blev afholdt den 29. febru
ar i Nyborg, deltog vi med
5 plenarer og efter mange
år som FU-medlem havde
Flemming Nielsen ønsket
at stoppe, vi vil gerne fra
Darak sige Flemming tak
for alle disse år vi har
,,kæmpet" sammen og hå
ber, at Flemming ikke vil
savne det alt for meget. I
stedet træder Hanne Ka
arsberg ind. En anden
markant skikkelse som
trådte ud, var kasserer
Steen Nielsen og her vil
Darak sige mange tak for
det store arbejde, han har
gjort for Felis Danica og
ønske alt godt for fremti
den.
Der blev valgt nyt Discipli
nærnævn, hvor et par af
Darak's medlemmer blev
valgt ind, nemlig dommer
Dortemarie Kaplers Niel
sen og advokat Allan Lund
Christensen, begge ønskes
held og lykke med dette
måske ikke altid lette job.
Til Avlsrådet blev Pil Ref
strup genvalgt, hvor hun
sidste år fungerede som
formand. Der vil være et
fuldt referat fra Plenarfor
samlingen inde i bladet.
Så er der kun at ønske jer
alle sammen et godt forår
og husk at give jeres katte
et kram.

Aase Nissen
formand

www.darak.dk

Kære medlemmer,
Marts, så er det forår, det
siger i hvert fald kalende
ren, en herlig tid at gå i
møde både for kattene og
os. Kattene sidder allerede
ude i deres gårde og slikker
solskin, det bedste de ved.
Både hanner og hunkatte
rører på sig, jo, helt be
stemt det er forår.
Darak's generalforsamling
blev afholdt den 2. februar
hvor der var 58 stemmebe
rettigede. På valg var for
manden, sekretær Vivi
Lassen, bestyrelsesmed
lemmer Lilian Larsen, Tor
sten Jespersen og Jette Ry
bak, som alle blev gen
valgt, som suppleanter blev
IngeVang Olsen genvalgt
og som nyvalgt Poul Ki
ærulf. Revisor blev Bette
Lind og revisorsuppleant
Lisa Høj, alle blev valgt
med applaus. Vores regn
skab blev som sædvanligt
fremlagt af kasserer Ole
Johnsson, som igen i år
kunne fremlægge et regn
skab med overskud, også
regnskabet blev godkendt
med applaus.
Der var indsendt forslag
fra Jette Eva Madsen, der
omhandlede forslag til se
parat BIS for race,r hvor
mere end 100 katte er re
præsenteret, dette forslag
gik igennem og blev fore
lagt på Felis Danica's Ple
narforsamling, hvor det
blev nedstemt.

Stiftet 1931

Poul Kiærulf
Fakk.eJvænget 8, 2640 Hedehusene
tlf 45 59 62 62
poul .kiaeruJf@darak.dk

Formand
Aase Nissen
Sovej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.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: 100-6207

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

Sekretær
Vivi Lassen
Nødebovej 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

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

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, l.tv.
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
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, inge.olsen@darak.dk
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Juni
Grill-fe ·r på sammen kudsbasi .
N,rrmerc kan ses på rndickredscn,
hjemmeside.

~s~jerg
Studiekredsleder:
Brian Trane
Tlf.: 75 15 91 62
www.srud iekredsvesr. t k
Lørdag 24. april kl. 14.00
Tidlig neutralisering v. dyrlæge
Birgitte Kjeldsen
Afholde på Bryndumdamv j 20,
6715 Esbjerg
Lørdag 15. maj kl. 14.00
Farvegenerik I v. Ole Arn trup.
Afl1olde på Jorgen Peder ens Vej
12, 6700 Esbjerg
Lørdag 19. juni
På b ·søg hos Fam. Agerbak i
lundelmup. Afgang fra Esbjerg

ca. kl. 11.00

JYRAK's konsulenter
9_9_ ammeformidlere
Lis Rhymer Friis
opdræncr Abys. inierc
Tlf.: 64 89 I - 03

Helle Højbye
opdræner Burmesere
Tlf.: 76 31 20 I 9

Gerda Andersen
opdræncr Hellig Birrna
Tlf.: 75 61 34 87

Kirsren Buna
opdræncr Siameser<.:
Tlf.: 49 70 96 GO

onja Krisrcnst:n
opdrætter Persere
Tlf.: 98 42 85 14

1\tlarina Bamsen
Opdra::tter
Briter & Burmesere
TIL 98 26 02 73

Nyt for JYRAK's medlemmer

Onsdag 05. maj
Besøg på Hvidsrcn Dyrcho pital.
Fa:lles kørsel fra Vorup Bibliotek
kl. 19.00 Tilmelding ri! Esben
senesr cl. 28. april
Onsdag 02. juni
Sommerafslurnina m rudickre..1 __b . LL'>

ledervalg.
Spisning & bowling på Back
streerbowl på Ribevej i Randers.
Pris kr. 60,- + drikkevarer oa sko-t>
leje. Bindende rilmeldino cil Esben

b
senest 19. maj

Horsens
Srudi~kredsled~r: -
Jeanerre Sreensen
Tlf.: 75 68 59 29
e-mail: j.sreensen@mail.tele.dk
Alle møder Horsens Bibliorek
mødesalen kr. 25,- ind. kaffe &
kage. Øl & vand kan købes.
Onsdag 05 maj kl. 19.00
Dyrlæge Pcrer IGerk fr:i. Bygholm
D) rehospiral kommer og deler
sine erfaringer vedr. kartcfodslcr.
Torsdag d. 03 juni kl. 19.00
Advokarerne i Sundhuset, forræller
om købeloven, baserer på køb-&
salg af vores kane. Få evr. og å cl.in
egen kontrakr gennemgåer såfremt
der er rid cil der.

Glæd di ri! er nyt ri I rag, som gor J 't n ·mm ·re arv. 'r • op lræn Ti
Jyd ·k Racck:me Klub.
Inden længe kan du på \\'\\"w.jyr,1k.Jk sog· om. ramr:wler. Principp ·r
er cl ·r samme, som vd onlin '-rilml'lding. F ne ·cl: beringelse 1:r, ae du
selv 'j r b~1d · han- og hunkar.
Hu. k også, ar -dl ramr:tvl r skal forudber::des. og at der ncmmt:sr
foregår via JYI :\K's rnline-bucik.

Kolding_~Syd-~s~
Stud iekredslecler:
Heidi I owakowski
Tlf.: 5 55 45 10
www.hobbyudsrilling.rk
01. maj
Årers srore hobbyudsrilling på
Klosrergarclen i Kolding. De
udstillede btre vil kunne blive
fotograferer ri! meget billige
pnscr.
Ocr vil være bo<lcr, oo du kan din
kar vurderer at t'll dommer. Der er
gaver ril aJle udsrilk:re/kactc.
Mad og drikke kan kobcs ri!
fornufrigc pri er.

Srudiekredsleder
Susanne Hvam Hansen
misufedha@rdcadsl.dk
Mødested: Skive Dyrecenter,
Viborgvej i Skive
Alle møder kl. 19.00, hvis ikke
andet er nævnt.
Som nager nyr indføres "order
er frir", hvor man kan fa 5 min i
kaffepausen, hvis man har nozer

b
på hjerter.
Pris: kr. 20,00 ind kaffe og kage.
Tirsdag 04. maj
Vi laver kradserræer og karrehuler.
Du kommer selv med materialer,
så hjælper vi hinanden med
resren.
Juni: Sommerudflugr og Sommer
fesr Vi skal have funder en daro
hvor flesr kan ...

~~borg _
Studiekredsleder
Marina Bohrnsen
Tlf.: 98 26 02 73
Fredag 23. april Id. 19.00
Daglig pleje af din kar, herunder
tænder, pels mv. ved vererinær
sygeplejerske Elaine Derry.
På Vejgård Bibliotek, Aalborg
Onsdag 12. maj Id. 19.00
Valg af srudiekredsleder
Lørdag 12. juni
Sommerfest, konrakr srudiekreds
lederen om arrangemnerer.

Salling

Struer - Midt-Vest
---

Srudiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54
e-mail:vibeke@jyrak.dk
w,vw.mismidrvesr.dk
Alle møder: Øsrre Skole, Aula-B,
Gimsinghovedvej 8 Srrucr
Tirsdag 06. april
Udfordingerne som ny opdrætter
v/Marjun Nielsen

Randers
Srudiekredsleder
Esben Jørgensen
Tlf. 86 43 05 95
Alle møder Vorup Bibliorek kl.
19.30
Onsdag 07. april
Kinesiologi v. Hanne Ersred

killinger kan udstilles, når de er 3
mdr. Jeg vil dog gerne henstille ri!
udstillerne, at I skal sørge for, ar
Jeres killinger er i super kondition,
når I udstiller dem. Risikoen for
smitte er langr større for killinger,
der endnu ikke har opbygget er
stærkt immunforsvar.

I JYRAK's bestyrelse siger
vi velkommen ri! 2 nye med
lemmer, nemlig Lene Glem,
som fremover skal rage sig af ud
landssekrerærposten. Desuden
velkommen ri! Lena Hass som
ny suppleant, Lena skal rage sig af
grafik og design.

Når vi siger velkommen til 2
nye må vi i samme åndedrag sige
farvel til 2 af vores meger trofaste
og dygrige B-medlemmer.

Der skal lyde en meger stor rak
ri! vores mangeårige kasserer Linda
Palm for hendes kæmpearbejde
med ar styre pengene og med
killingelisten. Linda forrsærrer
med killingelisren, så der er fortsat
hos Linda, ar I skal henvende og
altid før den 25. i måneden for
ar komme med på næste måneds
killingelisre.

Kirsten Madsen skal ligeledes
have en stor rak for sir arbejde, dels
som udsrillingssekrerær og her der
sidsre år som srambogssekretær. Vi
ønsker begge Held og Lykke frem
over.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekarre Klub

Til nye opdrættere
Som medlem af en racekarreklub

skal du stambogsføre alle dine killinger og altid
alle i kuldet på samme rid!

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Den 28. februar afholdt Jydsk
Racekane Klub sin årlig general
fo rsam I ing. Der var mødr 76
sremrneberertigedc medlemmer
op på Blommenslysr Kro. Der blev
Hirrigr diskuterer om de forskellige
forslag, som var på dagsordenen,
så Generalforsamlingen kom til ar
vare fra kl. 13:00 - 17:30.

Er af de emner, der især oprog
Generalforsamlingen var spørgs
maler om Bese In Show på udstil
lingerne. Der var et forslag, som
lagde op til, at lave er separat Besr
In Show, hvis der er min. l 00
karre i en race. Forslaget blev ikke
vedraget, men derimod blev der på
initiativ fra en af forslagsstillerne
startet en arbejdsgruppe op, som
skal se på alternative måder ar
holde Bese in Show på samrkomme
med ideer til moderniseringer på
udsrillingsfronren.

Er andet emne, som oprog
alle, var er forslag om ar sætte
udsrillingsalderen op ri! min.
4 måneder for killingerne -
begrundelsen er, ar killinger har
er langt bedre immunforsvar, hvis
de er lidr ældre, når de udstilles
første gang. Dette forslag blev
vedtager med stor majoriret og
gik derfor videre til Felis Danica's
Plenarforsamling dagen efter. Her
blev der imidlerrid nedsremr, og
sendes derfor ikke videre ri! FIFe's
GF - derfor er reglerne forrsar, ar

JYDSK RACEKATIE KLUB -tf
___________________S::::u:.:·ft=e-=-t 1:..:::9..::.34~ 1~

Bestyrelse
Formand

Done Kaac
Es\ j 'rgp.irkcn 5, 9220 r\.1lborg :,
Tlf./F.n,: 9 15 93 18 kl. 19 - 21
E-mail: formandG iyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent
Ok Amstrup
Tarp Hen edvej 31. 671 - Esbjerg N
Tlf.: T 16 81 51
E-m:1il: naestform:1nd@jyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Anette Becker
Borglumvej 80, Tjorring 400 Herning
Tlf.: 87 79 50 50
E-mail: kasserer@'jyrak.dk
Giro: 5 06 8- 09

Stambogssekretær
kat. I + II + III + IV

Bertina Perersen
Grofrhojparken 164, 4. lejl. 51 8260 Viby J.
TIL 22 58 31 38, Træffes kl. 19 - 21
E-mail: sr:imtavler@jyrnk.dk

Udstillingsleder JYRAK
Peter Han en
Græ vangen 123, 8381 Til r
ru, 87 41 Ol 50 kl. 19 - 21
E-mail: udsrillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser
Carsten Bircow lassen
byvej 8 Bier red 9440 Åbybro

Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: karreri@jyrak.dk

Præmiesekretær & stamnavn
Jørgen Jen en
Røjlehaven 52, 2630 Tå trup
Tlf.: 43 52 96 99 kl. 17.00-19.00
E-mail: praemie@jyrak.dk el. stamnavn@jyrak.dk

Tilmeldinger udland
Lene Glem
Hylleaasen 266, 4200 Slagelse
Tlf.: 56 50 33 74
E-mail: ud1and@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie Nørreskov Jensen
Kornmodsbakken 92, 8210 Århus V
Tlf.: 86 75 07 75 kl. 19-2 I
E-mail: burmand@jyrak.dk

Suppleant/sekretær &
kontakt til nye medlemmer

Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf.: 97 85 18 54
E-mail: vibeke@jyrak.dk

Suppleant
Lena Hass
Svendborgvej 35 5540 Ullerslev
Tlf: 65 35 30 65
E-mail: Iena.has @jyrak.dk

Udenfor bestyrelsen
Ki//inge/istebestyrer

Linda Palm
ordkanalvej 8, 8500 Grenaa

Tlf.: 86 33 99 10
E-mail: killingelisren@jyrak.dk
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Point
710
620
580
470
395

Ejer
Anne Nielsen
Kim Hansen
Charlotte Strange
Bjerregaard & Jørgensen
Bjerregaard & Jørgensen

er alle vinderne tillykke

Bemærk de nye email adresser

Ems
NFOn
SIA f 21
PER d 33
NFO g 09
NFOf

Vi har fået ny hjemmeside adresse:
www.katteklubben.com

øe

---1

I____________jL_ __,

Ka e ~

Ungdyr/killinger

Kastrater

Nr Kat Ems Ejer Point
1 Wee-Ko's Kissing An Angel SIA g 21 Lykke Madsen & JørgenAndersen 1000

Nebsagers Uppercut PER n 24 Lene Balle 1000
3 DusharaThis' My Kesto AB n HelleAndersen 910
4 Kiru's Lady Anneli SBI n Micheyl Riis 810
5 Himmalaya Dia Chazan SBI a Ketty Hartwich 680

Voksne

Nr Kat Ems Ejer Point
1 lvanthes Ddonny-Xett SIAn Heidi Tværmose 760
2 Kiru's Miss Aliss SBI a Kurt & Else Kjær Sørensen 630
3 Wee-Ko's Queen of The Night ORS n 24 Lykke Madsen & JørgenAndersen 620
4 Gipsypride's Showgirl PER f 22 Heidi Burmester 610
5 Mazel-Tov's H.C. Queen On-line ABYo Bodil & Michael Clarin Floto 600
6 Skuld Menja SIAd Susanne Qvick 545
7 Astrid af Kambyses PERg Lis Staunskjær 530
8 Van Grebst Lotus Læbekys ABY n Emilie Orthmann 395
9 Kiru's Miss Bibana SBI n Kirsten Ulsø 375
10 Kiru's Marquis Mirage SBI n Kirsten Ulsø 355

Katteklubbens Topliste 2003

Nr Kat
1 Jylland's Jesse James
2 Sphinx Englesang
3 Keystone Fan The Flame
4 Jylland's Annie Oakley
5 Jylland's Hyacinth

Husk:

9. april 2004
Deadline for udstillingen i
Glostrup

24.+ 25. april 2004
Udstilling i Glostrup250,00 Kr

125,00 Kr
200,00 Kr

være på forkant denne gang.
Ud over diverseændringer til love
og regler, var der også valg til
forretningsudvald og diverse nævn
på Felis Danicas plenarforsamling
Som afløser for Mette i forretnings
udvalget blev Kirsten Foldager
valgt.
Også kassererposten i Felis
Danica skulle nybesættes, idet
Steen Nielsen har valgt at stoppe
endeligt. Det er ærgerligt. Steen
er et fantastisk sødt menneske,
som jeg vil savne.
Og, så skal det da heller ikke un
dre, om ikke også jeg kommer til
at savne Flemming Nielsen fra
DARAK. Vi har taget mange dis
kussioner. Men, har alligevel altid
kunnet være venner. Og jeg kan
knap huske FU uden Flemming.
Til slut et hjertesuk fra check-in'en
på udstillingerne: Det vil nedsætte
ekspeditionstiden betydeligt, hvis
udstillerne har diverse papirer klar,
Og ikke medbringer hele besæt
ningsbogen, og først skal til at
sortere relevante attester frem ef
terhånden som disse bliver for
langt. På den måde vil vi kunne
undgå køen udenfor i kulden
Inge

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Kære medlemmer.
Dagen efter en heftig week-end.
Lørdag generalforsamling i Korsør.
Søndag Felis Danicas plenarfor
samling i Nyborg.
Og, hvad blev der så ud af det.
I KATTEKLUBBEN har vi fået ny
kasserer, nemlig Kirsten Ulsø,
som vi hilser velkommen. Og der
med har vi måttet sige farvel til
Mette Foldager, som p.g.a arbej
det har set sig nødsaget til at
stoppe. Det har hun gjort før. Så -
jeg håber på, at det også denne
gang kun er for en periode. Det er
forbandet at vi almindelige døde
lige er nødt til at arbejde også, og
ikke bare kan hellige os vores
hobby.
Og, når nu snakken er om penge,
fik vi kontingentforhøjelsen igen
nem.
Flere har efterlyst en begrundelse
for denne stigning, og den skyl
des forventning om kraftige efter
regninger, når portostigningerne
på KATTEMAGASINET slår igen
nem.
Sidst det var på tale, at klubberne
skulle betale for bladet, ville det
have gjort forfærdeligt ondt på os.
Så derfor valgte vi, at forsøge at

Formand, sponsor-, stand og annocekontakt
Inge Nord
Lyngby 4 9370 Hals
tit. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
formand@katteklubben.com

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690Gørding
tlf./fax 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534Agerskov
tlf. 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunkelvej 76 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
stambog@katteklubben.com

Sekretær, nye medlemmer
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1, 4190 Munke Bjergby
tlf. 58 26 62 00
sekretaer@katteklubben.com

Præmiesekretær
JørgenAndersen
Døjringevej 39 4180 Sorø
tlf. 57 80 60 41
praemie@katteklubben.com

Best.medlemmer
webmaster
Susan Elvekjær
Grenhusene 10, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 22 58
webmaster@katteklubben.com

Annie Orthmann
Ankjær 149, 8300 Odder
tit. 86 56 02 56
orthmann@mail.tele.dk

SørenAndersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@mail 1 .stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690Gørding
tlf.75 17 85 84,
show@katteklubben.com

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

Bestyrelse
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Prisen for dett
arrangement: Medlemmer
(og familiem dlemmer) af
Racekatten kr. 50,- pr.
person. Prisen for ovrige kr.
135,- Der er bind nde
tilmelding til: Vivi Fl tchcr
tlf. 70 23 24 21 eller e-mail:
b-viviej.racekatten.dk
Betaling på RK-giro: Giro 1
08 72 23.

)
Vi arbejder pa et arrange
m nt med Dyrenes
besl yttel e hvor vi skal
hor om D r t stam nte,
Dyreambulance samt det
g ncr 11 arbejde.
Dato følger

www.racekatten.dk opda
teres løbende med nye
emner og opdateringer om
medlemsmodernel

Vi afholder hvert ar en ræk
ke medlemsmøder med varie
rende indhold - alt fra gene
tik, lovene der regulerer bl.a.
køb og salg afkatte, til virus
sygdomme og adfærdsfor
styrrelser er blevet behand
let.

Vi kan selvfølgelig bare gen
tage "successen1e", men det
kunnejo være, at vores med
lemmer havde ideer til n e
spændende emner!

Så er der noget du synes
mangler? Noget du gerne vil
vide mere om? Så kontakt
Vivi Fletch r med dine for
slag/ønsker, sa vil vi forsa
ge at finde egnede fore
dragshold re, som kan
give nogle interessante
oplæg.
Vivi Fletcher
tlf.70 23 24 21
E-mail:
b-vivi(gracekatten.dk

E11■1ad
medla1m118da1?

Maj· Zoo tur
Mandag den 17. maj kl.
18.00 - Vi besøger Zoologisk
Have - tag gerne hele
familien med!
Tag med Racekatten i
Københavns Zoologiske
Have efter lukketid. D t r
altid specielt at v· r i zoo
ud nfor normal åbningstid,
derfor har Race atten
arrangeret n rundvisning,
hvor vi kal e pa forskel
lige dyr, m n med fokus pa
katted_ r ne. Vi bliv r ist
rundt af en zoo-
medarbejd r, cl r vil fortæl
le lidt om dyr ne og
besvaøre vt. spørgsmål.

Dyreklinik kommer med et
oplæg og besvarer gerne
spørgsmål fra de
fremmødte.

Suppleant
Lis Nielsen
Grønningen 87, 4293 Dianalund

Konsulenter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik(t:I,racekatten.dk
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
Email: susanna(gtoldibugge.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76
Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/ Sjælland
Vivi Fletcher. tlf. 70 23 27 23
Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26
Jylland
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31

April - V1111s!
Onsdag den 28. april
Clamydia, calici og herpes
... I kender sikkert navn
ene, men kender I også
sygdommene? Hvordan kon
staterer man sygdommen,
kan/bør den behandles og i
så fald, hvordan? Hvordan
er smitterisikoen? Stig
Feldballe fra Skovlunde

Du behøver ikke være med
lem afvores klub for at være
med til vores arrangementer.
Møderne afholdes - med
mindre andet specifikt er
angiv-et! - i Valby Medbor
gerhus, Valgårdsvej 4
2500 Valby, kl. 19.00.

Øvrigefunktioner:

Suppleant, Medlemsregistrering .
giro 165 02154
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf./ fax: 70 23 26 22
Email: medlemmer@racekatten.dk

Stambogssekretær, Semilanghår
ogSiam/OKH -Giro 10872 23
TanjaPetersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 [tirs-tors 20-21.30)
Email: slh@racekatten.dk
Email: sia-okh@racekatten.dk

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: lh@racekatten.dl<:
Email: kh@racekatten.dk

Med venlig hilsen
Camilla Scharff
Formand

af en del forbedringer, stadig
var ting, der trængte til et
eftersyn.

En anden ting, som vi bad
om vores medlemmers til
kendegivelse om, var vores
dommerfordeling - specielt
med hensyn til kategori 4 -
som der har været en del
polemik om. Blandt de frem
mødte var der ikke umiddel
bart kommentarer til be
styrelsens beslutning om
kun at tildele en dommer til
det lille antal kategori 4-
katte, så den beslutning fast
holdes. Men vi vil naturligvis
meget gerne se et større an
tal kategori 4-katte på vores
udstillinger og følgelig fordele
på flere dommere!

Generalforsamlingen bød
desuden på nogle ændringer i
bestyrelsessammensætning
en - herunder ny formand,
kasserer og udstillings
sekretær. På den ny bestyrel
ses vegne vil jeg gerne sige
tusind tak til de afgåede be
styrelsesmedlemmer.

På Plenarforsamlingen
valgte Steen Nielsen,
mange-årigt medlem af FU
for Racekatten og kasserer
for Felis Danica, at trække
sig som kasserer. Fra
Racekatten skal lyde et stort
tak til Steen for hans arbej
de gennem årene, og i sær
deleshed i forbindelse med
Verdensudstillingen i
november, hvor Steen trak
størstedelen af læsset med
sponsorer m.v.

Til slut er der kun at sige,
at jeg håber I vil nyde det spi
rende forår med de lysere
dage og hunkattenes oftere
tilbagevendende løbetider!

RACEKATfEN
Kære medlemmer

Så blev der atter afviklet
en generalforsamling, hvor
arets gang i Racekatten - og
katteverdenen i det hele
taget - blev taget op til debat.

Bestyrelsen fik fra de
fremmødte blandt andet til
kendegivelser om, at man
gerne ser, at vores nuværen
de linie med hensyn til dyr
lægeindcheck på udstilling
erne fortsættes - vi har lagt
meget vægt på at dyr-lægerne
hellere må afvise en kat for
meget end en kat for lidt,
hvilket kort sagt betyder, at
hvis der er den mindste tvivl
fra dyrlægens side, skal den
pågældende kat afvises! På
trods af disse forholds-regler,
er der stort set efter hver
eneste udstilling tilfælde,
hvor en eller flere katte bliv
er syge og måske kan være
blevet smittet på udstilling
en. Det er trist for udstillerne
og arrangørerne at disse si
tuationer opstår, og vi vil
selvfølgelig gerne opfordre til
at man overvejer en ekstra
gang om katten nu er helt
"fit for fight" inden man drag
er afsted på udstilling - både
for sin egen kats og andres
kattes skyld.

Vi var derfor også meget
positive over for Susan
Elvekjærs (Katteklubben) for
slag om fælles regler for til
bagebetaling af udstillings
gebyr ved sygdom, som netop
er blevet enstemmigt vedtag
et på Felis Danicas Plenar
forsamling - det er rart med
nogle fælles retningslinier,
så alle udstillere behandles
ens, uanset hvilken klub
man skal udstille i.

Det ny forslag til karan
tæneregler, som også blev
kort berørt på vores general
forsamling, blev ikke be
handlet på Plenarforsamling
en, men er i stedet blevet
henvist til videre forarbejd
else og derefter behandling i
FU. Det glæder os, da vi var af
den mening, at der på trods

Formand
Camilla Scharff
Hm· dvejen 72. 2600 Glostrup
Tlf./fa-x 70 23 27 23
E-mail: Iormandf racekatten.dk

Næstformand, Medlemsmøder
Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
\ ivi Fletcher
Kærb -vej 134, 2610 Rodovre
Tlf.: 70 23 24 21 (man.,tirs.,tors.20-21.ons. l0-12)
E-mail: udsullingg racekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Jan Hoyer
Soroparken 81.th., 4180 Sorø
Tlf./fax: 70 23 20 28
E-mail: kassere a,racekarten.dk

Webmaster
Birthe Schobius
Toftholmvej 25 3660 Stenløse
Tlf.: 47 17 23 77
E-mail: webrnaste ;g;racekatten.dk

Udstillingssekretær udland, Chefsteward
Flemming Welsch Riis
Birkevej 9. 4140 Borup
Tlf.: 57 52 26 36
E-mail: udland0 acekatten.dk

Killingeliste, Bonuspoint
Lone Rasmussen
Holbækvej 24 A 4180 Sorø
Tlf.: 57 80 19 06
E-mail: killingelist a acekatteri.dk

Præmiesekretær
Charlotte Engvold
Morbærhaven 17-16, 2620 Albertslund
Tlf.: 43 46 48 34
E-mail: b-charlott a acekatten.dk

Hanne ielsen
11yvej 21, 4261 Dalmose
Tlf.: 58 18 86 59
E-mail: b-hann ftracekatten.dk

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

Burudlejning
Michael Laursen
Mac Donald Alle 16, 2750 Ballerup
Tlf.: 44 68 09 65
E-mail: b-rnichael'gracekatten.dk

Michelle Andersen
Læhegnet 1, 4040 JylJinge
Tlf.: 27 14 47 00
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Kiba sidder fint
ou uiser sig frem

hentet, men skulle lige vise
mig hvor god hun var. å
inden vi tog hjem fik hun
Gismo til at parre sig to
gange.

Da det var ved at være
oppe over lignede min lille
slanke pige en fodbold, og
selv dyrlægen sagde tr
uger inden fødslen, at han da
håbede at der var flere end
to, for ellers ville hun da få
svært, ed at fode dem.

Hun havde nu alligevel
mere end svært ved at fode
dem. Jeg havde. som letter
nervøs "førstegangsføder"
alli ret mig med alv rden
bøger. og pløj t mig igennem
alt hvad der stod om fødsler.
Jeg havde talt med de erfarne
ocifolk, og fået at vide at de
helst selv ville klare ærterne,
så da jeg observerede at nu

mig. Det skal siges at Kiba
absolut ikke er håndvant, så
da hun begyndte at trille og
ville aes, tog jeg hende under
armen og afleverede hende i
Esbjerg, da jeg gik ud fra at
nu var den god nok.

Det viste sig bare at
hun var gået i en "falsk"
løbetid. og at hun på den
konto måtte opholde sig en
måned. i hedebølge, hos en
meget sød og m g t tålmodig
menneskernor og hendes to
katte. Gismo og Neri. Efter
tre uger, skete der så endelig
noget, Lena ringede om
lørdagen og fortalte at nu
havde hun hørt "lyden". og
dernæst var Kiba kommet
trillende hen ad gulvet. D t
blev vi alle meget glade for
at høre, og jeg aftalte snart
at hente hende. Hun blev

og til sidst var det sådan
at vi hele tiden mente at
kunne lugte tis, næsten lige
meget hvorhen vi vendte os,
vi nåede simpelthen til et
punkt hvor han enten skulle
aflives eller lukkes ud.

Vi tog i samråd med
dyrlægen beslutningen om at
lukke ham ud i sommer, rhen
inden da havde vi bygget
en meget gennemtænkt
løbegård til kattene, samt
altid haft dem ude i seler
når vi selv var ude.

Mens ocikatten, "Kiba",
var i Esbjerg for at blive
parret, lukkede vi ham ud;
Først på forsøgsbasis om
natten, da vi bor ved en af
byens hovedfærdselsårer
og derfor mente at der da
trods alt måtte være mindre
trafik om natten, men senere
også om dagen, da vi kunne
observere at han stort set
ikke gik udenfor haven, og
for øvrigt også var bange for
biler.

Det kan næsten ikke
beskrives hvor rart det var at
han holdt op med at strinte
indendørs og at vi endelig
kunne få luftet rigtigt ud,
uden at man skulle have
seler på kattene, og dernæst
høre på at de brokkede sig
over ikke at kunne bevæge
sig, når de for tiende gang
havde viklet sig ind i have
møblerne, parasollen, diverse
havelamper for så ikke at
kunne komme fri igen.

Mens Samson vænnede
sig til at være ude uden sele,
var Kiba som sagt i Esbjerg
for at blive parret. Jeg var på
det tidspunkt ikke klar over
hvor mange "knuder" det
skulle vise sig at Kiba slog.

Først havde jeg lavet
en aftale med hankattens
menneske Lena, om at jeg
bare kom når Kiba gik i
løbetid, det havde hun på det
tidspunkt aldrig været før, og
da hun er den første hunkat
jeg har haft var jeg ikke klar
over hvad jeg skulle vente

alle killinger, samt deres
menneske her. Jeg var solgt
og måtte bare have en lille
pige med hjem, så vi aftalte
at jeg skulle komme tilbage
i løbet af eftermiddagen for
at få killingen med hjem
når udstillingen engang
lukkede.

Vi tog ud, hentede kil
lingen og efter et par timers
ventetid kørte vi hjem, noget
fattigere, men heldigvis også
meget rigere. Vi kom hjem,
og gjorde så alt forkert. Vi
havde godt nok læst på
lektien inden, men mente
at det da måtte gå bedre, da
vi jo havde en meget social
kat, men nej.

Fejl nummer 1: Først satte
vi bare killingen på gulvet,
åbnede transportkassen,
ud spankulerede frøkenen
og væk bakkede Samson
hvæsende og spruttende. '

Fejl nummer 2: I stedet
for så at holde katten inde i
et rum resten af aftenen og
de næste par dage, lader vi
hende gå rundt i huset et par
timer først. Vi var nemlig så
glade for at hun ikke, som
Samson havde gjort den
første aften, løb hen og
gemte sig under reolen med
det samme.

Hun blev dog lukket væk
efter "husundersøgelsen".
Kattene blev heldigvis gode
ven~er i løbet af tre dage,
faktisk så gode venner at
de kunne ligge og sove i
"bunke" på tredje dagen.
Samson har dog den dag i
dag stadig ikke helt tilgivet
os at vi kom slæbende med
sådan en "møgunge" for nu
2 år siden.

Vi kunne se at det gik
ham meget på at alle hans
privilegier faldt et for et han
be dt · 'gyn e at strmte, på trods
af at han er kastreret vi
prøvede n~sten alt fra Ajax
med salmiak til feromoner

Vi endte med at købe
burmeser hannen Samson,
men tanken om engang at
købe en Ocikat lå stadig i
mit baghoved. Jeg studerede
stadig ocikatte hjemmesider,
og jeg tog mig endda sammen
til at ringe og blive skrevet
op til en kommende killing.

En dag havde min mor set
at der var en katteudstilling
i Roskilde, og skulle vi ikke
tage ud og kigge, bare for
sjov? Det gjorde vi så, og
der gik ikke lang tid før vi,
næsten ved et tilfælde, faldt
over en enkelt ocikilling, der
sad alene i sit bur, da dens
søskende var oppe for at
blive bedømt.

Det med bedømmelsen
vidste vi ikke på det tids
punkt, men vi talte da lidt
med killingen, og gik så
videre for at se på resten
af kattene. Vi kom senere
tilbage til buret og fandt nu

Mine oplevelser med Ocikatte
Forste gang jeg mødte
Ocikatten var da jeg fik
Politikens kattebog. Katte
bogen havde jeg fået efter
at vores gamle burmeser
hankastrat døde og vi skulle
ud og købe en ny killing. Vi
havde allerede bestemt os for
at et skulle have endnu en
burmeser men at det denne
gang skulle være en killing.

Under gennemgangen
af katteracerne faldt jeg
pladask for både billederne
og beskrivelsen af nogle
utrolige "vilde" katte, ja,
i beskrivelsen stod der at
disse ocikatte bestemt ikke
var vilde, men havde et
temperament som mange
andre livlige tamkatte. Helt
ukendt var begrebet andre
livlige tamkatte ikke for
mig - der har jo altid været
burmesere i mit hjem, og de
er som bekendt også meget
livlige.

Af Sara H.
K. Nielsen;
Polgara's
Ocicatte

Killingerne på de:es første udstilling i Kolding d. 25. januar i år.
Fra venstre: Marianne Roth, Sara og hendes mor
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Roskilde Dyrskue 2004
05 & 06 juni

Store og små, sorte og hvide, stribede og plettede, kortpelset og langpelset- ja sågar også
nogle midt imellem , alle er velkomne, når bare man er registreret i Felis Danica.
Igen i ar slår vi dørene op for racekatte på Roskilde Dyrskue; den traditionsrige
fremvisning af vores dejlige dyr!
Vi skal i år være i hal 6, d~r still~s bure tilrådighed i sædvanlig udstillingsstørrelse og
man vælger selv om man vil udstille 1 dag eller 2 dage. Prisen er kr. 65 _ pr. dag
Medbring burgardiner, bund, toilet og madskåle. Grus forefindes. '
Da der som ovennævnt ikke er andre til at håndtere kattene end udstillerne er der ikke
dyrlægekontrol, men ellers gælder Felis Danica's regler ang. alder og drægtighed samt
de gældende karantænebestemmelser.
Der har tidligere været rift om pladserne, så tilmel dig hurtigst muligt inden Ol. maj.
Tilmelding kan ske til Annelise Pålsson på e-mail harmony@image.dk'
Tlf: 44 97 54 32, mellem 18.00 & 20.00

Ændringer vedtaget på Felis Danicas
Plenarforsamling 29. februar 2004

Venfiu hilsen
Ole Amstrup
Formand Felis Danica

Udstillingsreglerne
Den sid te ændring sket i
tillægget til udstillingsreg
lerne.

Det har tidligere været
sådan at man efter klubber
nes skøn har kunnet får
tilbagebetalt halvdelen af ud
stillingsgebyret ved sygdom
eller død mod forevisning af
dyrlægeattest.

Det er nu ændret sådan at
hvis katten bliver yg efter
sidste tilmelding frist (eller
afgår ved dod n) å får man
uden diskussion halvdelen af
sit udstilling gebyr tilbag
mod fremvisning af dyrlæge
attest.

En dansk ov rsættel e
af FIFe'. ud tillingsregler
m d de Nationale tilfojel er
(Appendiks A og B) kan
og å downloades fra Felis
Danica's hjemme ·ide.

Det drejer sig om skærpelser
til artikel 4.2.2, artikel
4.4.2.1 og artikel 4.4.5.1

FIFe's Avls- og regi
streringsregler ligger i en
dansk oversættelse på Feli
Danica's hjemme ide

Desuden blev det ved
taget, at navne på katte må
have i alt 35 anslag (inkl.
mellemrum og specialtegn)
- dette an tal svarer til
den plad der er i feltet på
stamtavlen. Det betyd r
at nogen få mulighed for
længere navne men at
det også er afhængigt af
stamnavnet.

Altså Stamnavn + kat
tens navn må fylde op til 35
anslag- men må gem være
kortere.

Ændring i stambogsfø
ringsreglerne m.m.
Derersketenhel del tilføjelser
til Felis Danicas I ationale
tambogsforingsregler,
Der er for langt de flest

ændringer vedkommende
o, erflytninger fra Avls- og
registreringsreglerne. Det
gør de nationale regler nem
mere at finde. De nye regler
kan læses i der s fulde ud
strækning i dette blad. Der
er i princippet ikke ket æn
dringer fra tidlig re.

Ud o, er di. c ationale
stambogsføring regler findes
der nu kun gansk få atio
nale skærpelser af FIFe's
Avls- og Registreringsregler.

status f.eks. "udsalg" bil
Iigt", "bort.skænkes" eller
lignende.

Vaccinationer af katte
skal foretages af auto
riseret dyrlæge og vacci
nationsattester skal følge
katten ved overdragelse til
ny ejer.

Det betyder ingen æn
dringer det er sådan vi
har skulle gøre hele tiden
- nu står det bare i FDs
vedtægter at det er det vi
som opdrætter skal.

Ænd ringer i regler for
SPK og for hobbyudstil
linger.
Efter at have været til
debat på mødet mellem
SPK og Felis Danica's forret
n in gs udvalg er der ske
nogle ændringer i reglerne
for Specialklubberne og for
hobbyudstillinger.

Disse ændringer kan se
på Felis Danica's hjemme
side og der vil også blive
sendt besked ud til alle
Specialklubber med disse
ændringer.

På Plenarforsamlingen blev
der vedtaget ændringer til
flere forskellige vedtægter
og regelsæt.

Ændringer til Felis
Danicas vedtægter træder
i kraft straks efter Plenar
forsamlingen, men de øv
rige ændringer træder i
kraft efter offentliggørelse i
KatteMagasinet.

Vedtægtsændringer
Der blev vedtaget to ændringer
til Felis Danicas vedtægter.
En tilføjelse til §5 som ly
der:

"Det påhviler Felis Da
nicas forretningsudvalg at
sørge for oversættelse af
forslag til FIFe til de af FIFe
krævede sprog."

Det vil i praksis sige, at
Felis Danica skal foretage
og betale for en oversættelse
til de tre FIFe sprog af de
forslag der skal fremsendes
til FIFe. Det kan forhåbentlig
stadig finde sted på frivillig
basis, men ansvaret er
ikke forslagsstilleren eller
klubbernes - det er FDs.

Desuden skete der en
kraftig revision i de natio
nale tilføjelser til FIFe's
Avls- og registreringsregler.
En meget stor del af dem var
i strid med FIFes regler. En
del af de nationale tilføjelser
hørte slet ikke hjemme i
dette regelsæt og derfor er
der sket en ændring i § 14
sådan at den nu lyder:

§14 Salg og annoncering
af katte.

Medlemmer af Felis
Danicas hovedklubber ma
ikke sælge katte til/fra dyre
forretninger, magasiner,
markeder og lignende.

Ved annoncering ved salg
af katte må der ikke bruges
ord som kan sænke kattens

op på reolerne, mennesker
der febrilsk prøver på at
holde i hvert fald de to store
og helst også de fem små, de;
er tilbage her hjemme, nede
fra reolerne. Ligeså frække
de kan være, når de er
vågne, ligeså søde er de når
de kommer og kravler op på
skødet af en, for så at falde i
en dyb søvn.

Da moderen, som nævnt,
aldrig rigtig har været vant
til at være i hænder, har det
været vigtigt for mig at mine
killinger var håndvante,
og det må man sige at de
er blevet, så meget at de
stoler på at når de sidder
på skulderen af en af os, så
sker der ikke noget, heller
ikke hvis de springer ud fra
skulderen, og det er jo i hvert
fald ikke helt rigtigt.
Jeg fandt senere ud af at

jeg da havde været rigtig
heldig at de alle overlevede
og at de faktisk var meget
fine.

Dette blev endeligt
bekræftet, da de på
udstillingen i Kolding blev
BIS kuld, og en enkelt
af killingerne blev EX 2,
mod en næsten dobbelt så
gammel kat.

hvæsede af dem, og holdt
sig væk fra mit soveværelse
indtil de blev så store at de
kunne tåle at få et par på
kassen. Først da vi nåede
frem til jul, faktisk den 24.
beg ndte han at være sød
ved dem, lege med dem,
vaske dem og være en del af
deres familie.

Jeg erfarede hurtigt at
mine killinger udviklings
mæssigt var lidt foran
bøgerne, og jeg lagde bøgerne
helt væk, da killingerne
allerede. som godt to uger
gamle, begyndte at stavre
rundt, noget bøgerne skrev
at de først skulle kunne
når de var tre til fire uger
gamle.

Da mine killinger var fire
uger kunne jeg ikke længere
holde dem i en allerede
udvidet fødekasse, de sprang
ud og løb væk!

Omkring jul var det så tid
til at læse til eksamen, men
det er lidt svært at få lov til
når der hele tiden er mindst
en kat, der ligger og triller
rundt oven på ens bøger.

Her i huset er der et næs
ten konstant rend af katte;
op af trapper, ned igen,
gennem stuen, tilbage igen,

skete der endelig noget, så
jeg pa uret og satte mig til
at vente.

Efter to timer var der
stadig ikke ket noget. så jeg
ringede til dyreho pitalet.
ikke, ores enen dvrlæge, der

t, ·'

desværrevarpåefterårsferie,
og så måtte jeg af sted i taxa
til Holbæk med min pige,
der her blev undersøgt og
indlagt for at få foretaget
et kejsersnit. hvorefter jeg
blev sendt hjem. Dyrlægen
lovede at ringe når alt var
veloverstået.
Jeg var knap kommet

hjem før han ringede og
fortalte at nu var det over
stået. og at Kiba og hendes
seks killinger havde det
efter omstændighederne
godt. Dyrlægen ydede endda
den service at han mailede
billeder hjem til mig.

Dagen efter hentede jeg
alle syv katte, og skulle nu
introducere dem forsigtigt
til Samson. Han var utrolig
nysgerrig, for "hvad er det
du har i kassen mor, er det
noget til mig, og hvad har du
gjort ved Kiba"?

Da han så de seks små
snusede han til dem, gik lidt
væk, men kom så tilbage,

I
14



'Varer ærker tilhorer H11I\ Pet Nutritio:1. Ine. 20 .; !ni' Pe; Nuu.ton. I c.

Nu har du mulighed for at gøre det
samme for din hund eller kat!

Du ved, at det er vigtigt at leve og spise
sundt, og derfor vælger du naturlige
madvarer til dig og din familie.

•mgr

Naturlig sundhed
naturlige
ienser!

-me

2004 er der 123 Ocikatte i
landet.
Jeg koncentrerer mig om

chokoladespottet og kanel
spottet men andre farver
findes der også: Brun med
sorte pletter, eller sortspottet
som den kaldes, men også
blå, lilla og kanel som der pt.
findes 3 af og som er meget
svære at få fat i. Inden for
sølv er der sortsølv, blåsølv'alle farverne er hver for sig
meget smukke, dog mangler
vi endnu den der hedder
fawn.

Det glæder mig meget at
komme på en udstilling og
se en langrækkebure med
Ocikatte, både killinger,
ungdyr og voksne. Flere af
kattene er nået så langt som
GIC, ofte ses Ocikatte også
på scenen til BIS.

Ocikatten er en stor mus
kuløs kat. En fuldvoksen han
er et pragtfuldt og smukt dyr.
Den må ikke være hverken
for tynd eller tyk, man skal
kunne se dens muskler rigtig
spille under huden.

Hankatte når op på 6-7
kilo, hunkatten er lidt min
dre, men er stadig det jeg vil
kalde en pæn stor kat. De er
først helt færdigudviklede i
3-4 års alderen.

Oci'er er meget livlige
og interesserede katte som
følger med i alt som' sker
omkring dem. Alt nyt bliver
grundigt undersøgt.

Da Ocikatten er en
psykisk stærk og intelligent
kat skal den fra starten vide
hvad den må og ikke må den
fo:står meget hurtigt nå~· der
bhver sagt nej eller fy.

Den er altid parat til at
hjælpe uanset hvad der skal
laves, så det at rede seng er
lidt af et kunststykke.

Ejer: Michael Sørensen
Foto: Lone Eg Nissen

af Watamu, opdrættet af
Susanne Norman.

Disse 2 katte er grund
s tammen af Ocikatte i
Danmark.

Tara og Dudu fik 3 kuld
i alt 18 killinger, af disse
er 6 killinger gået videre i
avl. Jeg har selv beholdt 2,
hvoraf den ene er gået videre
i avlen, de 5 andre har andre
brugt i deres avlsprogram.

Dem som købte hun
kattene og som ville være
med i avlsarbejdet, var
nødt til at købe deres egne
hankatte eller måtte rejse
udenlands for at få parret,
derfor kom der hurtigt nye
hanner til landet.

I 1999 begyndte der for
alvor at blive født Ocikatte
i Danmark, pr. 01 januar

I 19 5 kom jeg ind i katte
verdenen. det skete da jeg fik
min forste Sokokekat. Fra
de 2 for te Sokoker som var
ble et importeret fra Kenya
i 1984, fik jeg en killing.

Desværre var det svært
at få avlsarbejdet med
Sokokerne i gang, så jeg
begyndte at se mig om efter
en anden race. Jeg har altid
æret fascineret af de store

plettede vilde kattedyr, så
det var ganske naturligt at
mit blik faldt på Ocikatten,
som minder om netop de
plettede vilde katte.

I 1996 fik jeg mine 2
første Ocikatte, begge cho
koladespottede; Anoriens
Tar-Ancatime fra Finland 'opdrættet af Mirka Taleva
og Goldshadows Ahududu

Ahiba af Watamu
Opdr.: Grethe Højgaard Jensen

Min Ocicat historie
AfGrethe
Højgaard
Jensen,
Watamu
Ocikatte
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spurgte, om det kunne have
en sammenhæng med han
manglende interesse for
damer, og det bekræftede
hun med reference til, at
hingste typisk ikke ønsker at
parre. hvis de har smerter i
bagparten. Bare vent! Sagde
hun.

Nu er det jo kun i dårlige
Hollywood film, at den
løbske hunkat står klar ed
døren, når den helbredte
hankat kommer hjem.
Leonora ventede da også et
par timer. før hun begyndte
at kalde. Samme nat blev
hun parret mindst 4 gange,
, å hun til sidst gemte sig et
hjørne. for sådan plejed
han jo sl t ikke at være!'!
Og hun ble parret mange
gange mere, inden d begge
løb tør for energi.

Marianne havde b dt om
at e Ilfrin igen til kontrol
eft r et par måneder. Da vi
kom med ham ig n - sammen
med et kuld fter ham - fik vi
at vid . at hans skulderparti
havde givet sig, men resten
sad som det skulle, og hans

Marianne Bendixen og Birgit Harto]t og en Norsls Skovkatte-killing

kohaset på bagbenene, og
det gjorde han ikke i sin
ungdoms vår. Måske kunne
Marianne mærke noget på
ham, som vi ikke kunne.

Han blev skrækkelig
køresyg, så det var et ulæk
kert eksemplar at stå og
gennemføle, men det tog
hun nu i strakt ann. Hun
fandt flere svage punkter:
Atlas (den knogle der
forbinder kraniet med
nakken) var skæv hans
skulderparti var skævt, og
den ene lårbensknogle var
nedsunket, alt å forskudt
i forhold til hofteskålen.
Men det var den venstre lår
bensknogle, ikke den højre
.... Ganske interessant.

Grundet hans ekstremt
kraftige knoglebygning tog
hun fat på ham som på en
lille hund. og ikk med de
lette bevæge! er som hun
normaltbruger på katte. men
med lidt kraftigere tag, og
rettede ham igennem. inkl.
bukkede ham sammen som
en harmonika for at sætte
lårbensknoglen på plads. Vi

katte, og om hun også ville
kigge på killingekuld.

Begge dele bekræftede
hun, så vi lavede en aftale
om vores hankat til at starte
med. Og derefter gik det slag
i slag.
Case 1: Alfbeim's Ilfrin
(8 år gammel norsk skov
kattehan) - august 2002

Ilfrin, vores 9-kilos hankat
(knap 1 kg for meget), var
meget glad for pigerne da
han var ung, især hvis de
ikke var for besværlige, for
han er en doven rad, men i
de senere år har han dårligt
gidet parre, og sjældent mere
end et par gange pr. løbetid.
I hvert fald har vi ikke hørt
mere til ham end det.

For snart 4 år siden var
en slags nevø til ham ble
vet aflivet p.g.a. HD, og vi
fik alt hvad vi kunne frem
skaffe af beslægtede katte
røntgenfotograferet og vur
deret af Landbohøjskolens
(KVL) ekspert i røntgendiag
nostik, herunder Ilfrin, som
var 5 på det tidspunkt.

DyrlægeArnbjerg på KVL
kommenterede primært
Ilfrins ekstremt kraftige
knoglebygning, men ville ik
ke komme med en udtalelse
om hans hofter, hvoraf den
højre lårbensknogle sad lidt
løst i hofteskålen (subluxeret
er den tekniske term). Der
var INGEN slidskader, som
ellers ses ved HD og Arn
bjerg kunne tydeligvis ikke
få billedet til at hænge sam
men.

Til sidst spurgte jeg ham
om, hvad han ville have
sagt, hvis det var en hund.
Det gav et ret opmuntrende
svar: HD status B, dvs. HD
fri men i den "dårlige ende".
Og da kattes skeletter er
mere fleksible end hundes,
ville han altså ikke sige.
at det var på nogen måde
forkert. Så langt, så godt.
I de seneste år har jeg dog
bemærket, at Ilfrin gik
meget krumbøjet og meget

i denne form for hobby, har
der ikke været samme fokus
på det.

Til gengæld gavMarianne
udtryk for, at hundefolk var
meget åbne og villige til at
hjælpe hinanden og give
dyrene den nødvendige tid
til at komme sig. Hun tilbød
også at kigge hvalpekuld
igennem gratis, hvis blot
man selv bragte dem ud
til hende - det er også en
måde, hvorpå hun kan
efteruddanne sig.

Hvad kommer det så os
kattefolk ved? Jo, i løbet af
diskussionen og aftenens
justeringer afhundene, faldt
diskussionen naturligvis
også på den plagsomme,
uhelbredelige sygdom hofte
ledsdysplasi (HD), som ikke
kun er en lidelse der rammer
hunde, men også katte, om
end det for kattene er et
meget uudforsket område i
Danmark.

Marianne understregede
kraftigt, at diagnosen kun
kan stilles af dyrlægen på
basis af et røntgenbillede,
ligesom al anden mistanke
om sygdom hos dyrene
bør sende ejer og dyr til
dyrlægen. Men naturligvis
har hun mødt både heste
og hunde med skader på
bagparten af forskellig art,
som hun har arbejdet med
at lindre. Det gav mig stof
til eftertanke.

For godt 3 år siden blev
en norsk skovkat aflivet
p.g.a. HD, og da den var
beslægtet med vores katte,
fik vi røntgenfotograferet
så mange beslægtede
katte, som vi kunne skrabe
sammen, dog uden at vi fik
noget sigende resultat ud af
det.

Så da aftenens hoved
arrangement var afsluttet,
spurgte jeg Marianne, orn
hun ville kigge på vores

Kat og kiropraktor?
Første møde med en erfaring indenfor dette felt,
kiropraktor især i udlandet. . .

I sommeren 2002 in- Marianne er midt 1 fyr-
viterede den hundeklub. rerne. og da hun har beskæf
hvor jeg har gået til hvalpe- tiget sig m_ed knogle- og led
træning og Henning har justerings1denhunva;b~rn,
trænet ag il ity (forhind- kanmanmedgodretpast~,at
ringslob) med samme hund. hun har en livslang erfarmg.
til en foredrags- og behand- Igennem å~·ene har hun haft
lingsaften. mange tusmde heste mellem

Vi har aldrig været i hæn- fingrene - heste er _de før~te
derne på en kiropraktor selv, dyr, knogle- og lødjustering
oc aftenen handlede om den- er blevet kendt til. Officielt
n~ type behandling, så vi anerkendt er "veterinary chi
syntes det lød spændende. ropractic" endnu ikke i Dan
Vi begav os to mand og to mark. Dog har Marianne
hunde til Ballerup en varm fortalt, at af de mange heste
juliaften 2002. hun behandler om året, får

Vi blev præsenteret for hun idag nok ca. 60% henvist
Marianne Bendixen som af dyrlæger.
indledte med at fortælle lidt Når hun er faldet over en
om sig selv, sit fag og sin hund eller kat ved staldene,
interesse, inden hun tog fat som har haft brug for hendes
på hundene. hjælp, har hun også taget sig

Som noget af det første af dem. Og ind imellem er
gjorde hun opmærksom på, det blevet til mange andre
at i Danmark anvendes be- slags dyr.
tegnelserne kiropraktor og I dag er det sådan, at
kiropraktik kun for behand- Marianne ofte kan fortælle
ling af mennesker, til dyr hesteejere præcis hvilke
anvendes betegnelsen knog- kendte heste, der ligger bag
le- og ledjustering. Marianne deres dyr, ikke fordi hun er
er på det nærmeste født til synsk, men fordi hun har
at arbejde indenfor dette haft så mange mellem fing
område. rene, at hun kender alle

Hendes far arbejdede bygningsmæssige særpræg
med knogle- og ledjustering og defekter. At denne evne
på heste så Marianne vok- også kan være til nytte for
sede op med denne "arve- kattefolk, erfarede jeg siden
lige belastning", og hun hen.
engagerede sig tidligt i dyre- Marianne er ikke kun
nes velfærd. kendtmed danske heste, hun

Som voksen måtte hun har arbejdet rundt omkring
selv sammensætte sin ud- i Europa og i USA, hvor hen
dannelse. da der ikke fand- des viden og erfaring også
tes en autoriseret uddan- værdsættes.
nelse inden for dette felt I de senere år har Mari
i Danmark. I dag findes anne fokuseret mere på
stadig kun en kiroprak- hunde. Hunde, som del
toruddannelse til mennesker tager i væddeløb, agility
i Danmark. Marianne tog konkurrencer eller andre
den teoretiske del af kiro- former for "hundesport"
praktoruddanne1sen, og har og arbejde, er udsat for til
i årenes løb desuden hentet svarende skader som hes
viden og teknik, dels hos sin tene, men da der ikke er de
far og dels hos andre med samme penge eller prestige

Af Birgit
Hartoft,
Alfhe im's
norske
skovkatte
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Forhør nærmere om:
Rabatter • Levering • Killing pakker
hos

Køb 2x5 kg
Techni-Cal Hairball
(kan bruges som adult).

Betal for 1 x5 kg.

GRATIS levering - dag til dag
(hvis din sædvanlige leverandør
ikke har Techni-Cal)

Hvorfor betale mere for kvalitet?
• Opdrætter RABATTER (køb flere
sammen og få billige priser)

• Techni-Cal Animal Care System, sikrer bl.a.:
Immunsystem
Hormonproduktion
Skin og pels
General opbygning

Vigtige funktioner for din kats sundhed og
velbefindende.
• Naturlige antioxydanter
• Kun ingredienser godkendt til menneskeføde.

Klinge Dynasty
Tlf. 75 64 38 44 • e-mail: klinge-dynasty@stofanet.dk
www.techni-cal.dk
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som muligt, har vi altså nu
fået noget målbart at bruge i
vores udvælgelse. Det var en
ekstra bonus, vi ikke havde
ventet.
Case 2: Alfheim's Phi
zackerley (3 år gammel
norsk skovkattehan) _
oktober 2002

Phizackerley er en ret lille
hankastrat, som fra helt lille
har haft et ualmindeligt glad
og udadvendt temperament.
Den ideelle udstillingskat
faktisk.

I løbet af det sidste år
- han er tre år gammel -
var han dog blevet ret sur,
gad ikke udstillinger, ville
ikke modtage gæsterne
ved døren, ville ikke løftes
på, osv. Så hans ejer tog
ham til dyrlægen, som
røntgenfotograferede ham
og sagde, at der var noget
som måske kunne være
begyndende slidskader på
forbenene.

Kom igen om en måned,
og lad os kigge på det - det
kunne være gigt. Måneden
efter kom ejeren så igen,
men dyrlægen (en anden
denne gang) mente ikke
der var behov for et nyt
røntgenbillede, det var jo
gigt! Han blev sat på et
produkt, som indeholder
EFA-olier til lindring, og det
hjalp da vist lidt, men ...
Jeg undrede mig såre

over den historie. Dels er
gigt ganske sjældent hos
katte, især hos en tre-årig

· indendørskastrat, og dels
har vi begge forældrene,
og ser ind imellem bed
steforældrene, og ingen af
dem har i hvert fald pro
blemer af den slags, så det
gav slet ingen mening.

Vi foreslog ejeren at tage
med os til Marianne. Som
sagt så gjort. Marianne fik
historien, og checkede så kat
ten igennem.

Hans skulderparti var
MEGET skævt, det sad 3
cm højere i den ene side end

havde knogler som "en natur
form", og sammenlignede
ham med mårdyr som
fritter og mink, og med de
første, grove islandsheste
som kom til Danmark. Han
er "uforfinet", solidt sam
mensat, med stor fleksibilitet
i skelettet, oprindelig, med
en grov knoglebygning, som
er robust og samtidig let.

Fordi den er "luftig",
hvilket ville kunne ses ved
at hans knogler kunne virke
mere gennemskinnelige på
et røntgenbillede end andres
- og her havde jeg gået og
undret mig over netop den
forskel på røntgenbillederne
af ham og de andre.

Hun sagde, at denne form
for knoglebygning er den
man betragter som ideel på
springheste, som jo bliver
udsat for en del belastninger.
Da han er ret få generationer
fra de oprindelige skovkatte,
som kom til Danmark, og
da vi gerne vil bevare det
oprindelige præg så godt

rygrnuskler. "mørbraden".
som havde været 'visnet' i den
svage side. var nu normalt
udviklet igen. HURRA - in
gen tegn på permanent dår
lige hofteled!'

Hun anbefalede dog, at vi
stillede med ham til kontrol
en gang om året. Så store
og gamle skader kan ikke
forventes at forsvinde helt
for tid og evighed. Men nu
er han ikke kohaset længere,
hans ryg ligner ikke længere
en dromedars, og han er i
meget bedre humør end tid
ligere. Og det har da fået
mig til at tænke på, hvor
lidt vi ved, også om HD,
en delvist arvelig, delvist
udviklingsbetinget lidelse.
En skade på et tidligt tids
punkt vil nemt kunne give
symptomer på HD, et op
drætsmæssigt mareridt,
som måske ikke altid er
fortjent.

Desuden kommenterede
hun hans specielle knogle
bygning. Hun sagde at han

EC. Alfheim 's Ilfrin, NFO ns 23 09
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og ned, en indikation af et
dårligt blodomløb. Hende
øjne så også lidt forskellige
ud, dvs. det ene virkede
større end det andet. Og der
var flere andre småting. som
blev bemærket.

Marianne rettede hende
igennem fra hoved til hale
med fine, lette bevægelser,
og sagde, at nu ville hun nok
begynde at tage rigtigt på.
Men at hun skulle se Valerie
igen om en fire uger tid.

Da vi kom hjem, løb hun
så godt, at hun stak af fra
os, noget hun aldrig har
kunnet før. Hele hendes krop
var meget varm efter den
omfattende behandling.

På vejen hjem sad jeg oz
tænkte på hendes symptomer
- med et dårligt blodomløb
ville hun ikke kunne optage
næring så godt, så hun har
sikkert været konstant
sultende, og med et skævt
skelet har hun ikke kunne
bevæge sig så godt.
Jeg spurgte Marianne.

om hun kunne have rett t
sig selv, eller om hun ville
være blevet en handicapkat
med en svag højre side.

Men Marianne rystede
på hovedet og sagde, at hun

Det er.godt nol? htirdt al besoge hende knogle-brække eksperten!

Men dyrlægen kunne intet
finde på hende, så hun var
også interesseret i at høre
Mariannes vurdering.

Da vi kom ned til Mari
anne med kattene checkede
hun først Leonora igennem -
et løst hofteled, formodentlig
opstået ved en fødsel som
hun omgående sa t;e på
plads. En af de to andre
killinger skulle også rettes
lidt, men ikke alvorligt. Og
så kom vi til Valerie. Denne
dag have Marianne en
praktikant med, som også
fik lov at mærke efter, og
fik instruktion i, hvad hun
skulle føle efter.

Konklusionen var. at
Valerie formodentlig er blevet
meget klemt i fødegangen,
noget der især ses ved den
førstefødte i et kuld - eller
måske ved en meget hurtig
fødsel (= meget kraftige
sammentrækninger?).

Det havde medført, at
hun var helt skæv i kroppen,
hele hendes højre side var
skæv. Hun havde ikke
noget videre følelse i højre
bagben, hendes brystkasse
var skæv, tr) kket mod
venstre, osv. Hendes krop
føltes "kold" fra skuldrene

sur, skyldes snarere, at hun
er blevet sat på slankekur.
Case 4: Leonora Christine
Gyldenløve (4 år gammel
norsk skovkattehun) og
kuld - november 2002

Leonora blev parret sam
me aften, som Ilfrin var
blevet behandlet af Mari
anne, og nedkom til tiden.
Der var 4 killinger i kuldet,
heraf en dødfødt.

Det første døgn tog de ikke
på, det andet døgn begyndte
de to af dem at sutte godt,
mens den tredie stadig havde
problemer. Vi gav den tilskud
og da den havde en udmærket
sutterefleks, og ellers virkede
sund og rask, fortsatte vi
med at give den tilskud, dog
med den stiltiende aftale at
hendes stamtavle til sin tid
skulle stemples "må ikke
anvendes i avl".

Valerie, som hun hedder,
voksede ikke lige så hurtigt
som de andre, og virkede
generelt lidt senere udviklet.
Da vi begyndte at fravænne
killingerne, opførte hun sig
"spastisk" - hun smækkede
hele hovedet ned i vællingen,
og vadede ind i den så hun
blev klistret våd på maven.
Som om hun var udhungret,
måske?

Det hjalp, da vi gik over til
dåsemad, men stadig spiste
hun meget griset. Da vi
nærmede os de 6 uger, hvor
vi ville tage kuldet til check
hos Marianne, kiggede vi
ekstra meget på hende - hun
virkede meget stille, legede
ikke så meget, og de sidste
dage inden vi tog afsted med
hende, bemærkede Henning,
at hun løb noget ustabilt, som
om hun ikke kunne støtte så
godt på højre bagben. Hun
var også noget mager så
hendes hoved virkede lidt
større i forhold til kroppen
end hendes søskendes.

Vi tog hende til dyrlægen
for at få checket hende - en
killing der hurtigt bliver træt,
kan f.eks. have hjertefejl.

men, og det ville sætte en
fødsel/abort i gang. Korn
igen når killingerne er et Par
uger gamle. Da hun alligevel
tilbyder at kigge killinger
igennem, hvis man bringer
dem ud til hende, ventede vi
til killingerne var gamle nok

'dvs. 5-6 uger, og tog så hele
den lille familie med derud.

Idhablev checketigennem
og hendes lårbensknogle sat
på plads. Formodet årsag:
Sikkert hendes første gra
viditet/fødsel - også hunkatte
bliver løsere i leddene p.g.a.
hormonernes indflydelse, så
dette kunne være kattens
version af "bækkenløsning".

Såkiggedehunkillingerne
igennem. Der var kun en,
som der skulle rettes noget
på. Marianne spurgte om
killingen var blevet meget
livligere på det seneste,
og det måtte vi bekræfte.
Jamen, det skyldtes nok
hendes "forslåede"/skæve
skulderparti - som omgående
blev sat på plads.

Killingen havde faktisk
været ved at komme i klem
me, da et besøgende barn
kom til at sætte sig for
tæt på den. Bagefter var
killingen meget varm over
skulderpartiet og sov godt,
og så var hun mere sig selv,
ikke så gearet mere.

Derudover sammenlig
nede hun killingerne med
deres fars (Ilfrins) og mors
(Idhas) knoglebygning. Det
var spændende at høre,
hvilke der havde deres
fars respektive deres mors
knoglebygning (3 som far,
2 som mor). Det var ikke
så entydigt at gætte sig til,
som jeg havde formodet - jeg
havde jo selv mine ideer om,
hvilke killinger der lignede
deres far, og hvilke deres
mor.

Men med hensyn til
knoglebygningen kunne jeg
altså ikke gætte rigtigt.

Idhas gang er nu helt
normal. At hun stadig er

Men ejeren var så utak
nemmelig, at hun sukkede
lidt over, at han ikke længere
ligger og er dekorativ ved
siden af computeren, men
i stedet sætter sig bred
og mægtig hen over den
trådløse mus, så hun ikke
kan få fat på den!
Case 3: Aristo Limaz ldha
Collin (2 år gammel norsk
skovkattehun) og kuld -
oktober 2002

Da vi havde fået rettet
Ilfrin op, kiggede jeg på
vores ene hunkat, Idha, der
hjemme. Siden hendes første
kuld sidste år havde hun
nemlig gået så krumbøjet
og lidt kohaset, som en
mini-udgave af Ilfrin. Og
så havde hun være rigtig
sur, især overfor Ilfrin, men
også overfor andre katte.
Så vi tog hende med ned til
Marianne.

Desværre var Idha på det
tidspunkt drægtig. Ilfrin må
være gået stille med dørene,
for det var sket, før han
selv var blevet "repareret".
Marianne bekræftede min
mistanke om, at Idha havde
en løs hofte. Men hun ville
ikke rette den, for så skulle
hun bukke hele katten sarn-

i den anden. og det er meget
for en 5 kilos hankat. Så stor
en forskel kunne ikke rettes
i et hug, men hun tog fat,
og fik i hvert fald mindsket
forskellen. Han havde også
et ømt punkt på bagkroppen,
og ved eftertanke kunne
ejeren huske, at hendes
hunkat havde overfaldet
ham i et anfald af moderlig
mistænksomhed og panik,
da hendes killinger var små
et par måneder forinden.

Det skæve skulderparti
kunne hun ikke give nogen
årsag til. Men en oplagt
årsag kunne sikkert være
et voldsomt fald. De skæve
lændehvirv ler blev også
knipset på plads, og ejeren
blev bedt om at komme igen
for at få rettet det sidste ind
på katten.

Efter første omgang
var der ikke den store ad
færdsforskel at mærke
på katten. Efter anden
behandling spurgte vi igen
- jo, nu havde ejeren fået
sin glade, imødekommende
kat igen. Han var blevet
helbredt. Dog skal han stille
til kontrol, måske en gang
om året, for en sikkerheds
skyld.

Roy, 3 mdr. gammel Border Collie hvalp
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På vores hund frem
provokerede deten omgående
løbetid, på killingen med
fødselsskaden kunne det se
ud til at have medvirket til at
fremme hendes hormonelle
udvikling.

Ofte bliver dyrenes psyke
påvirket, så de bliver mere
stille eller mere livlige.
mere medgørlige eller bare
anderledes.

Og ligesom hos dyrlægen,
kan det - trods alle parters
bedste indsats - ske, at
hunden (men sjældent kat
tene) er mindre begejstrede
for Marianne efter endt
behandling.
Hvad man skal kigge
efter?

Marianne forklarer gerne.
hvad hun gør, mens hun
gør det, og da hun snakk r
lægmandssprog. synes jeg
det er meget lærerigt. De
ting man kan se med det
blotte øje, spørger hun. om

anvende dem til at afklare
årsagen til problemerne.
Disse temperaturforskelle
i vævet viser, hvor det er
særligt belastet. eller hvor
der er en infektion.

Med fingrø hænder OP-
' 0

arme korrigeres forskudte
(subluxerede) led med små,
præcise bevægelser. På
kattene er der tale om meget
lette, fine knips med fingrene
og ryk med hænderne, på
hunde og heste bruges der
forholdsvis hårde slag. Der
er ofte ikke tale om et enkelt
"slag", idet behandlingen af
et enkelt skævt led ofte
startes med løsning af de
omkringliggende knogler
for at mildne påvirkningen
for patienten.

Det kan godt være en vis
fysisk og psykisk reaktion
hos dyret, som bagefter
har brug for ro i en eller
flere dage afhængigt af
justeringens omfang.

følt på. Ved alle konsul
tationerne har jeg set, at
Marianne gennemføler
hele kroppen fra snude til
halespids, uanset om der er
tale om heste, hunde eller
katte.

Som regel generer det
ikke dyret, med mindre
der er særligt smertefulde
områder.
Jeg HAR set en enkelt

hund prøve at snappe, da hun
nærmede sig hans bagkrop,
så fik han mundkurv på, og
hans "mor" snakkede med
ham, mens det stod på. Ingen
af mine katte har gjort mere
end brumme en smule.

Marianne anvender også
enkelte gange termografi,
dvs. hun tager billeder med
etvarmefølsomtkamera, som
viser temperaturforskellene i
et område ved hjælp affarver.
Billederne kan læses ind på
en diskette, så dyrlægen og
Marianne i fællesskab kan

side. Der var noget at tage
fat på.

Hans forparti havde fået
et ordentligt gok, som 0111
han var løbet ind i en væg
(eller faldet?), og hans hofte
havde også fået en omgang.
Hun tog fat i hovedet, ret
tede atlasknoglen (anbe
falede sele og snor i stedet
for halsbånd og snor til fore
byggelse fremover), rettede
selve hovedet - han gabte
voldsomt som reaktion på
manipuleringen af hoved og
hals, rettede hans skulder
parti, og hans hofte.

Derudoverkommenterede
hun, at han var en ideel
hund til agility o.l., fordi
han er så smidig og godt
bygget til den hårde form
for belastning, som turen
igennem en agilitybane er.

Men med den bygning og
relativt hurtige vækst, der
var tale om, skulle ejeren
nok være på vagt overfor
risikoen for HD. Og så bad
hun om, at hvalpen kom
igen, når den var blevet et
par kilo tungere, så hun
kunne kontrollere, at han
stadig udviklede sig ok.

Da vi afleverede ham med
hele historien om, hvad der
var galt, blev ejeren meget
stram i masken. Hun hav
de mest lyst til at sende
regningen videre til sine
kolleger. Siden har hun
besøgt Marianne igen, men
skal ned til hende yderligere
en gang. Roy bevæger sig nu
meget mere harmonisk, og
er stadig livlig, men på en
mindre gearet måde.
Hvordan arbejder Mari
anne?

Når Marianne kigger
dyrene igennem, bruger hun
både øjne oghænder. Heste og
hunde studeres i bevægelse,
hvor det er lettere at se
ubalance i bevægelserne,
som kan indikere ubalance
i kroppen.

Kattene bliver også set
på, men først og fremmest

afMarianne, men det havde
vores veninde vedtaget, at
Roy skulle. Desuden var
hun lidt bekymret for ham,
selvom han virkede helt
normal, for han havde været
ude for noget tankeløshed fra
nogle af hendes kolleger.

Hun arbejder på en børne
institution med dyr, hvor
hun passer dyrene, så hun
har normalt sin 6 år gamle
hund og også hvalpen med
på arbejde.

En af hendes kolleger
havde haft ham på skødet,
og ladet ham glide/falde
ned (det gør jo ikke noget,
for han har stadig bløde
knogler, sagde han!), en
anden havde kastet ham op
i luften og fanget ham igen,
og en tredie person havde
to gange løftet hvalpen op i
forbenene. Marianne fik hele
historien.

Så promenerede jeg
hvalpen lidt frem og tilbage,
og Marianne og praktikant
kiggede på ham.

Ting at bemærke: Han
holdt hovedet mest til den
ene side, han skrævede
mere ud på det ene bagben
end det andet, og gik meget
kohaset, hans hale hang ikke
lige ned, men lidt til den ene
side, også når han logrede
gik halen mest til den ene

snarere ville være vedblevet
med at være stille, og have
udviklet sig langsomt, og
formodentlig aldrig være
nået sin "normale" størrelse.
Hun ville blot være blevet en
kat, som vantrivedes, uden
at man kunne give en rigtig
god grund til det.

Lillejuleaften tog vi så
Valerie ned til Marianne
igen. Hun var vokset godt, i
en periode havde hun løbet i
kaninhop, men på det sidste
var hun endda begyndt at
klatre højt op.

Hun blev igen kigget
igennem fra næsetip til
halespids, fik lavet en lille
korrektion af bækkenet,
men blev ellers erklæret
helt i orden.

Hun sov på vejen hjem,
men var umulig at holde i
ro om aftenen, det virkede
som om hun havde fået et
skud vitaminer.

Af disse tre killinger
havde kun en knoglebygning
som deres far.
Case 5: Roy (3 mdr.
gammel border collie
hvalp) - november 2002

Da vi tog Leonoras kuld til
Marianne, tog vi en 11 uger
gammel border collie hvalp
med for en veninde også.
Det kuld, han kom fra, var
ikke blevet kigget igennem
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man kan se, og ved de to
hundeklubarrangementer
"; nu har deltaget i, har jeg
forsogt at følge med i hendes
iagttagelser.

Nogleordene er balance
og taktfasthed. Kan man ob
servere en ubalance i krop
pens bevægelsesmønster,
f.eks. at hunden/katten
"fransker på forbenene"
(spjætter udad), er kohaset
på bagbenene at det ene
ben, eller benene i den ene
side, drejer mere udad el
ler indad end de andre, at
halen holdes skævt i forhold
til ryggens midterlinje, at
ho edet ikke holdes helt
lige. og når det holdes på
skrå. at det så mest er til
den ene side, at øjnene ser
ud, som om de er af forskellig
størrelse, at ørerne ikke hol
des symmetrisk.
Ja selv om pelsen falder

mere til den ene side end den
anden på et bestemt stykke
af kroppen.

I vores tilfælde også at
kattens ryg var buet som
en dromedars. Er katten
mere overgearet, eller sky,
eller nem at drille for andre
dyr, eller aggressiv end for
ven teligt for en normalt
socialiseret kat efter sunde
forældre, så kan det også
være tegn på at der er neu
rologiske forstyrrelser i ner
vebaner, som er belastet af
skævheder i skelettet.

Efter egne erfaringer vil
jeg også råde til at få checket
hunkatte med flere fødsler
bag sig. "Bækkenløsning"
er en belastning for mange
kvinder, og der er ingen
grund til at tro, at det ikke
også er en belastning for
en hunkat, også selvom de
ikke umiddelbart virker
generede. Rovdyr har en
uhyggelig evne til at skjule
smerter, men det betyder
ikke, at de ikke lider under
at have dem.

Metoden
Marianne anvender me

toder til justering, som er
sammensat fra hendes vari
erede træning og erfaring.
Hendes far har bidraget me
get. og hun har også hentet
inspiration fra McTimoney
metoden, som er opkaldt
efter sin "opfinder:", John
McTimoney. Marianne
omtalte McTimoney-me
toden meget rosende, og
nævnte at der findes en ud
dannelsetilMcTimoney-kiro
praktor.

Jeg har ikke kunne fin
de danske referencer til
den på internettet, men
jeg fandt hjemmesiden til
The McTimoney College of
Chiropractic i England. I
Storbritannien er "veteri
nary chiropractic" nemlig
en offentlig godkendt be
handlingsmetode, og på
The McTimoney College of
Chiropractic i Oxford, som
er en del af University of
Wales, kan man uddanne
sig til human og veterinær
kiropraktor efter denne
metode. (læs mere om dette i
næste nummer - red. bem)

Den veterinære del af ud
dannelsen er ret ny, ca. 6 år
gammel. Desværre er mar
kedet i Storbritannien for
McTimoney-kiropraktorer
med speciale i "veterinary
chiropractic" langt fra mæt
tet, så de danskere, som
har taget springet for at få
uddannelsen, er kun sjæl
dent kommet hjem igen!

Det er så meget mere
beklageligt, som det er et
behandlingstilbud, som
mange kunne have glæde
af. Udover den teoretiske
del af uddannelsen (en
masse anatomi og fysiologi
m.m.), handler den meget
om praktik - observation
og palpering, dvs. at bruge
øjnene og fingrene, samt
at vurdere røntgenbilleder

og anden form for doku.
mentation. Men hænderne
er det vigtigste redskab
Marianne anvender dog også
akupunktur og akupressur
og homøopati. '

Konklusion
For mig har det været

meget positivt at se Mari
anne i aktion. Ikke alene
er det meget lærerigt, skønt
at finde et alternativ, når
dyrlægen har opgivet, eller
ikke kan se noget unormalt,
selvom man som ejer kan,
men især er det en fantastisk
positiv oplevelse at være
med på sidelinjen, både når
hun arbejder, og når hun
foredrager.

Det fremgår med al
ønskelig tydelighed, at her
er der tale om en ildsjæl,
en der brænder for dyrenes
velfærd. Og en fagligt kom
petent person, som ikke har
problemer med at indrømme,
at hun altså ikke kan kurere
alting, ikke ved alting, og
ikke kan erstatte dyrlægen.
Jeg ved, der findes enkel

te andre, som arbejder med
knogle- og ledjustering på
dyr, men ikke mange.

For dem af os, der er
afhængige af offentlig trans
port er det største problem
ved Marianne - bortset fra
at hun har meget travlt
- at hun bor i Svebølle på
Vestsjælland.

Hun har kunder over
hele landet, men vi har alle
gange kørt ud til hendes
midlertidige klinik (i en
hestestald), eller hjem til
hende selv.

Man kan bestille tid på
28 19 40 79 - men vær for
beredt på at skulle ringe
nogle gange, før I kommer
igennem.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Optagelse af nye klubber
6) Vedtægtsændringer
7) Fastsættelse af kontingent

og priser på stamtavler,
stamnavn m.m.

8) Budget 2004
9) Indkomne forslag
10) Valg af forslag til videre

forsendelse til FIFe
11) Valg af forretningsudvalg
På lige år vælges næstformand

og sekretær samt de med
lemmer der er på valg

12) Valg af kasserer
I lige år vælges kassereren.

Kassereren kan vælges
udenfor FU, men har da
ikke stemmeret. Kassereren
er ansvarlig overfor forret
ningsudvalget.

13) Valg af repræsentanter til
FIFe's generalforsamling

14) Valg af 2 revisorer samt 2
revisorsuppleanter

15) Valg afAvlsråd
16) Valg afDisciplinærnævn og

suppleanter
17) Evt.
Felis Danica's formand Ole
Amstrup åbnede plenar
forsamlingen og bød plenarer
og tilhørere velkommen.

Ad 1 -Valg af dirigent
Ole Amstrup foreslog på
vegne af forretningsudvalget
Lars Seifert-Thorsen som
dirigent. LST blev valgt med
akklamation.
Dirigenten takkede for
valget, og kons ta te rede at
generalforsamlingen var lov
ligt indvarslet og dermed be
slutningsdygtig. Han kon
staterede endvid re. at der
for at vedtage ændringer til
vedtægterne skulle , ære 2/3
flertal svarende til 14 stemmer
for vedtægtsændringer. Øvrige
beslutninger og valg sker merl
almindeligt flertal.
Dirigenten fik oplyst antallet
af medlemmer i Felis Danicas
4 medlemsklubber der gi, er
DARAK. 5 plenarerpå baggrund
af 1.095 medlemmer
JYRAK 9 plenarer på baggrund
af 2.138 medlemmer

Katteklubben 1 p le n ar på
baggrund af 396 medlemmer
Racekatten 6 plenarer på
baggrund af 1.436 medlemmer

Der var 21 tilhørere ud over
plenarerne for:
JYRAK: Dorte Kaae Ole
Arn trup, Peter Hansen. Anette
Hans n Freddie ø;reskov
Jensen, Anette Becker. Bettina
Petersen, Jørgen Je,nsen og
Carsten Lassen
Racekatten: Vivi Fletcher Tom
Høj, Camilla Scharff, Flem,ming
Welsch Riis, Michael Laur en
og Jan Høyer
DARAK: Aase Nissen, Flem
ming Nielsen. Jette Rybak, Vivi
Lassen og Hanne Kaarsberg
Katteklubben: Inge Nord

Ad 2
Valg af stemmetællere
Anette Becker, Camilla Scharff,
Flemming Nielsen og Inge Nord
valgt.

Ad 3
Formandens beretning

Medlemstal og plenarer
Felis Danicas medlemstal er
uændret i forhold til de sidste
år - nemlig 4 medlemmer.
Den samlede danske katte
verden er med medlemmernes
medlemmer på 5.065, som er
en stigning i forhold til sidste
år på ca. 150 medlemmer.
De er fordelt på klubbernes
hovedmedlemmer og familie
medlemmer, sådan at der er
2.580 hov edmedlemmer og
2.480 familiemedlemmer.
Der er i klubberne lidt forskellig
måde at opgøre antallet af
familiemedl mrner, men det vil
blive di kuteret i lobet af næste
år. hvorlede man kan have en
ensartet optælling metode.
Klubbernes medlemstal. som
danner grundlaget for for
delingen af plenarer her på
Plenarforsamlingen er at
DARAK har 1.095 medlemmer,
JYRAK har 2.13 medlemmer
Katteklubben har 396 og
Racekatten har 1.436.
Fordelingen efter cl n D'hond
sk metod gi, er J R '\K 9.
Racekatten 6, D \R' K 5 0°·

Katteklubben 1 plcnar r

Statistik vedrørende stam
tavler.
Den opdrætsmæssige aktivitet
som registreres i Felis Danica.
har vi t en svagt stigende
tendens. Stambog føreren har
udarbejdet et fyldigt statistisk
materiale, som er uddelt til
Felis Danicas medlemmer og
til FDs specialklubber.
I 2003 er der 5.743 opdrættede
og registrerede katte - desuden
er der importeret i alt næ ten
300 kattet.
Samlet set er det en lille
fremgang fra sid te år i antallet
af opdrættede katte. men
antallet af importer er sl g t
med 20%.
Antallet af opdrættede katte
er s agt tigende, men det
fordeler sig lidt forskelligt pa
de forskellige kategorier.
Sid te år var der en markant
tilbagegang for Kat I og IV. For
Kat. I vedkommende ser det
ud til at have tabiliseret sig
på et niveau på omkring godt
1.100 opdrættede katte. men
det er dog stadig en r duktion
i antallet et i forhold til for 10
år siden.
Kat. IV har genvundet terræn
efter et enkelt år med et meget
lavt antal killinger.
Igen i år er det MCO og NFO
cl r antalsmæssigt topper
listen.
Klubberne har trukket følgende
antal tarn t a v l e r - JYR \K
2.346, Racekatten 1.62 .
DARA.K 1.243 og Katteklubben
521.
I øvrigt kan det oplyses at
der i 2003 blev udstedt 167
n e tamnavne indenfor Feli
Danica - det tyder jo da på. at
nye opdrættere bliver v cl med
at komme.
Importer
Hvi man ser nærmere på de
importerede katte er det PER/
EXO, der bliv r importeret
flest ar 82 eller ca. 30°u ar
de importerede katte. Det
er jo noget imponerende at
opdrætterne µå denne måde
arbejder med opdrættet. men
netop ind nfor Kat I har der
æret en tor tradition for at

importere. \f andre .. store"
racer mht. importer er MCO.
NFO, BRI og SBI.
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For mit Yedkommende rejser
der igen sporgsmalet: Med
den import/eksport der er de
forskellig, lande imellem er det
sa ikke mest hensigtsmæssigt
med ensartede regler i hele FIFe
for avl- og registrering? Det
kniber i slig nde grad at finde
..nationale omstændigheder"
der r etf'ærdiggor forskellige
nationale regler og begræns
ninger.
FU modeaktiviteter
Felisflanicas Forretningsudvalg
har det id te år afholdt 9 moder
hvoraf 2 va r telefonmøder.
Det har na tur li avis været
V rden ud tillingen der har
begrundet det store antal
møder. De ordinære moder
foregår fortrin vis på Odense
Hov edbanegård. Ja altså ikke
på perronen. men i nogle
modelokaler. der findes i
forbindelse med en af DSB
restauranterne. Det gør det
nemt for FUs medlemmer at
komme til og fra møderne
og det sætter en naturlig
begrænsning på mødernes
udstrækning. så de ikke varer
længere end til kl. 22.
Verdensudstillingen
Planlægningen af Verdens
udstillingen har optaget en
stor del af FUs arbejde i løbet
af 2003.. ogen vil nok mene, at
det har fyldt lige lovligt meget.
og at der har været for mange
ting der er blevet udskudt eller
udsat.
Til det kan jeg kun sige, at
det nok skal være rigtigt,
men da arbejdet i den danske
katteverden er et frivilligt og
ulønnet arbejde. er det, hvad
der har været overskud til.
Jeg vil gerne her benytte
lejligheden til at sige tak
til de øvrige medlemmer
af Forretningsudvalget for
samarbejdet i forbindelse
med Verdensudstillingen.
Det har været morsomt at se
de forskellige klubbers måde
at arbejde på. Selvom vi set
udefra nok er fire nogenlunde
ens klubber i FD, så har vi
forskellige måder at angribe
tingene på og forskellige måder
at opfatte aftaler på. Alt i alt
vil jeg dog sige at stemningen i
forbindelse med arrangementet
har været meget positiv klub
berne imellem og det har
været en fornøjelse at se de
mange frivillige hjælpere til
arrangementet. og uden dem
ville det ikke have været

muligt at gennemfore hele
udstillingen. Tak for det.
Vi har snakket meget om succes
eller ikke.
Hvordan måler vi succes'en -
ud fra en økonomisk synsvinkel
eller ud fra antallet af tilmeldte
katte eller ud fra hvordan det
hele forløb??
Under alle omstændigheder
var det en stor succes for de tre
danske Verdensvindere. Til
lykke med det. .
I det store og det hele synes Jeg
vi kan være WS bekendt - der
var nogle små skønhedsfejl,
men dog ikke større end der
kunne være på en almindelig
international udstilling.
Vi kunne præstere et show
med 1.400 tilmeldte katte. Et
show der forløb nogenlunde
gnidningsløst og med en pæn
tilbagemelding fra dommere og
udstillere om deres tilfredshed
med arrangementet.
Beklageligvis blev udgifterne til
hallen en del større end der fra
starten var budgetteret med.
Rent faktisk kom udgifterne
til leje af Bella Center op i
nærheden af 600.000 kr.
På den baggrund synes jeg
det er flot, at vi kommer ud
af arrangementet med et
underskud på "kun" 250.000
kr. Faktisk var det det budget
terede underskud! - og det
svarer stort set til forskellen
mellem hallejen i Siemens
Arena og i Bella Center.
Felis Danica har for en sikker
heds skyld allerede nu ansøgt
om, at måtte afholde WS 2013
og vi er blevet skrevet op på
listen over organisationer, der
skal afholde WS - dog er listen
fyldt, så vi stå lige pt. på listen
til at afholde WS i 2014 - men
det kan sagtens nå at rykke sig,
så det kan blive en tradition, at
FD afholder WS hvert 10. år.
Jeg regner dog ikke med, at jeg
skal være med i arrangementet
af endnu en Verdensudstilling
om 10 11 år - jeg forventer, at
jeg inden da har trukket mig
fra det organisatoriske arbejde
i katteverdenen.
Avlsrådet
Sidste år skete der en total
udskiftning af Avlsrådet - et
enkelt medlem af det tidligere
Avlsråd blev valgt, men valg
te desværre at trække sig
umiddelbart efter Plenarfor
samlingen 2003.
Til denne Plenarforsamling
har Avlsrådet indsendt en

årsrapport til undertegnede
og som vil blive omdelt. '
Disciplinærnævnet
Følis Danicas Disciplinærnævn
er desværre i løbet af året
blevet reduceret til et enkelt
medlem.
På baggrund af et par ledere
i Kattemagasinet valgte et
flertal af DN at trække sig fra
arbejdet.
Det beklager jegmeget, men vil
i denne forbindelse gerne takke
de afgåede for det arbejde de
har ydet i Disciplinærnævnet.
Det er ikke en taknemmeligpost
i den danske katteverden, men
jeg mener vi som organisation
må vedstå os et ansvar for den
handel med racekatte der sker
med FD stambogsførte katte.
Vi vil gerne højne racekattenes
status, og en af de metoder
hvorpå vi kan gøre dette er bl.a.
at sikre at de handler og aftaler
der indgås med opdrætter i FDs
hovedklubber også bliver taget
alvorligt og at man kan regne
med en fair behandling når
der handles FD stambogsførte
katte.
Desværre har der været nogle
enkelte sager hvor opdrættere
ikke har accepteret DNs
afgørelser. Disse er så - som der
er mulighed for - blevet anket
til FDs FU som har behandlet
sagerne og stadfæstet DNs
afgørelser.
En enkelt af disse stadfæstelser
er dogbeklagelig vis endnu ikke
afgjort og vil blive fremlagt
i retten i Esbjerg en af de
nærmeste dage.
I mangel af en rapport fra DN
kan jeg så kort referere lidt om,
hvad der er sket i DN i årets
løb.
Indtil DN nedlagde arbejdet var
der indkommet 9 klager.

Heraf er:
• 1 blevet løst uden behand
ling
• 4 blevet afvist af DN - enten
fordi der ikke var belæg for at
klage og i et enkelt tilfælde
på grund af manglende doku
mentation
• 1 er blevet afvist da det
drejede sig om kla,ge over
en norsk opdrætter - her er
klager blevet henvist til det
norske DN
• 1 er blevet henvist til
klubberne, da det drejede sig
om forhold, der lå uden for DNs
kompetenceområde og var en
overtrædelse af FDs regler.

• 2 er blevet tilbagesendt til
klagerne med svar om at DN
ikke behandlede sager lige pt.
samt at det var nødvendigt
med yderligere dokumentation
for klagerne - disse klager
er blevet fremsendt igen og
afventer nyvalg til DN.
Derudover ligger der til et
nyt DN 4 - 6 sa?er som er
indkommet - disse sager
ligger så at sige i depot hos FDs
sekretær og sagernes karakter
kendes ikke.
Møde med SPK
Som følge af Verdensudstil
lingen blev mødet mellem For
retningsudvalget og Special
klubberne i 2003 udsat til
sidst i november. Fremmødet
var ganske pænt og ca. 50% af
SPK'erne var repræsenteret på
mødet.
På mødet blev der diskuteret
nye regler for specialklubberne
og for afholdelse af hobby
udstillinger, og resultatet af
dette vil komme frem under
div. punkter til behandling.
Desuden blev der diskuteret
indførelse af mærkning af
avlsdyr jf. FIFe's regler. FIFe
ønsker at avlsdyr snarest muligt
dog senest 2007 skal være
mærkede. Dette var der ikke
den store stemning for, men det
er dog muligt at få registreret
avlsdyr med chipnummer eller
tatoveringsnummer allerede
nu hvis man opgiver dette på
parringsanmeldelserne - der
kommer i øvrigt snarest en ny
parringsanmeldelse hvor der
også er gjort plads til at påføre
disse numre.
Desuden har det vist sig. at
en stor del af Felis Danicas
nationale regler vedrørende
avl og registrering. er i strid
med FIFe's regler.
FD stillede på sidste års
Generalforsamling i FIFe
spørgsmål om netop dette og
derfor har Avlsrådet arbejdet
med dette og fremsat for kellige
forslag og tanker til SPK
mødet, som blev diskuteret.
På dette års Plenarforsamling
er der derfor en del forslag
fra Avlsrådet, som flytter
og lovliggør de eksistereride
regler i den udstrækning det
er muligt.
International repræsenta
tion
I årets løb har FD været re
præsenteret på FIFe's general
forsamling ved undertegnede
med Tom Høj som bisidder.

Aase Nissen deltog om medlem
afDommerogLO kommissionen
og Dorte Kaae ·om formand
for U els tillingskommissionen.
Med på dommer e mina re t
var sammen med flere danske
dommere og å Inge Nord. så alle
fire klubber var repræsenteret
ved et FU medlem på General
for amlingen. Det v ar faktisk et
udmærket forhold, og der blev
diskuteret megeL på tvær af
klubberne iAm terdam. Det var
måske en tanke værd at sikre
at alle klubber er repræsenteret
på FIFe's GA?
Derudover har Tom Høj og
undertegnede deltaget, i et
uofficielt møde mellem de
Nordi ke FIFe organisationer.
Dette møde er på ingen måde
besluttende, men udelukkende
et forum. h\ er der kan di -
kuteres forskellige fælles for
hold. Dette møde bliver somme
tider omtalt som den "nordiske
mafia", men det er dog noget
overdrevet. Ikke engang fælles
holdninger til afstemninger på
FIFe's generalforsamling bliver
aftalt.
Et af emnerne der blev dis
kuteret organi ationerne imel
lem var indflvdelsen på. hvad
der sker i FIFe. De nordiske
lande har et meget højt aktivi
tetsniveau - både med hensyn
til opdræt., udstillinger. antal
stamnavne og antal medlem
mer.
Som det er nu bidrager de
nordiske lande med ca. 40%
af FIFe's okonomi. og vi har
også lO~o af FIFe's dommere.
Men hv rt land har kun en
stemme!
Det kan \ irke urimeligt, og
\ i forsagte at udforme et for
slag. der kunn ændre på
, ægten af st mmcr. Det bli
ver formodentlig frem at af
S\ ER. Kog/eller NRR. FU hm
be luttet ikke at fr msætte det
samme for lag, men arbejde
på en ford ling der også tager
hensyn til antal opdrættede
katte.
Dommere
Den storste del af Felis Danicas
internationale r 'præ sentat ion
tager de dansk domm r ig
af.
Felis Danica har lige pt. l
dommere. om r hjemme
hørende her i land t. D ud n
er der 1ig pt. En dommerelev
på vej.
I lobet af 2003 blev Lone Lund
færdig som dommer i kategori

11. og herfra kal der lyde et
tort tillykke med dette.
Jeghåber da også at flere elan ke
opdrættere vil gå i gang med
at uddanne sig til dommere.
så vi også fremover kan være
repræsenteret internationalt
på dommersiden.
Jeg er klar over at det er et
umådeligt stort og dyrt arbejde
at uddanne sig til dommer. oa
det kunne må ke være r levant
for FU at diskutere på hvilk n
måde Felis Danica kan tøtte
medlemmerne af hovedklub
berne i deres bestræbe! er på
at blive dommere.
I det daglige er det dommerne.
d r rundt omkring i Verden/
Europa repræs nterer dan k
kattesport og jeg håber pa.
at dommerne i fremtiden
kan blive en mere integreret
del af Fclis Danica - men
dette kan jo di ku tere · på
strukturdebatmoderne rundt
omkring. Foreløbig skal dom-
mern hav n tak med på
vejen for dere arbejde i katte
sport n.
Strukturdebatmoder
Felis Danica har i mang år
fungeret og opfyldt de behov
den dansk katteverden har
haft. Imidlertid kun det en
gang imellem være nyttigt at
se på hvordan strukturen er i
organisationen - et eft rsyn å
at sige.
Derfor har FU taget initiativ
til at d r i april måned bliver
afholdt en række moder hvor
Feli Danicas struktur bliver
sat til disku sion eft r el oplæg
fra FDs formand.
Det r vigtigt s ne vi. at det
bliver klargjort om opdræt
terne fon entninger og kra ,.
til FD O<YSå S\ arer til dem. d r
vdes eller. det der er mulighed
f"or i vedtægterne. D 't r
vigtigt at diss forhold varer
til hinanden og med d enkelte
klubbers.
Jeg horer ofte at enkelt
opdrætter siger, at de . om
medl miner af Fel is Danica
forventer <lette og hint.
.M "11 enkeltpersoner er ikke
medlernm r af FD og det kan
må k e være 1 odvcndigt at
klargere for k llig forhold på
1 ~t te område.
Under alle om tænrlighedcr
ser vi i FU fn m til di _e mod r
og håb r på at så mange som
muligt vil deltage på moderne.
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Hjemmesiden
Af andr nye tiltag kan nævnes.
at Felis Danicas hjemmesider
er ved at blive restruktureret.
Den tidligere webmaster Grit
\V ssel har på grund af stort
arbejdspres i det private liv
meddelt al hun ikke længere
har tid til at vedligeholde
hjemmesiden. og i forbindelse
med at vi så skal lede efter en
ny web-master. har , i ønsket
at se nærmere på strukturen
og designet på hjemmesiden.
Jeg vil gerne sige Grit tak for
hendes arbejde på hjemmesiden
og ønske held og lykke frem
over.
På hjemmesiden vil vi forsøge
at samle så meget information
om katte og opdræt som
muligt. Samlet så man kan få
et indblik i katte, erdenen på
dette sted. men også komme
videre til hovedklubberne og
specialklubberne.
Sammen med dette arbejdes
der på at udgive en opdrætter
håndbog med love og regler og
anden information, som man
så f.eks. kunne udsende til
alle der søger og får stamnavn.
Selvfølgelig også til salg til
gamle opdrættere.
KatteMagasinet
I årets løb har KatteMagasinets
tidligere redaktør ønsket at
holde op med dette job. Jeg
vil gerne her udtrykke stor
tak til Bette Lind for hendes
arbejde som redaktør på Katte
Magasinet.
Som ny redaktør på Katte
Magasinet er nu "ansat"
Marianne Seifert-Thorsen.
Hun har nu "udgivet" nogle
numre. Marianne har samlet
en redaktionsgruppe som i
fællesskab indsamler stof
til bladene. Vi glæder os til
samarbejdet og jeg ved at der
arbejdes på et nyt layout på
bladet.
Vi står dog overfor en forøgelse
af udgifterne til porto - et helt
endeligt beløb på stigningen
har vi ikke men det forventes
at blive på et sted mellem 50
og 70.000 kr.
Det kan betyde en større
betaling fra klubberne (de
sidste par år har det været 0
kr.) eller der kan arbejdes på at
tegne annoncer fra firmaer, der
er knapt så katterelaterede.
Det vil redaktøren og den
ansvarlige for annoncetegning
til bladet arbejde på til de næste
numre.

Kassereren
Desuden vil jeg gerne takke
Steen Nielsen - Felis Danicas
kasserer. Han har ydet en
kæmpe indsats med FDs
regnskab - ikke mindst i
forbindelse med Verdens
udstillingen og det er ikke
mindst hans fortjeneste at
sponsorindtægterne til Ver
densudstillingen nåede op på
et beløb på godt 340.000 kr..
Der bliver brugt mange timer
på dette arbejde kan jeg se -
det endelige regnskab modtog
jeg på en mail der var afsendt
kl. 3 om natten!
Steen har valgt ikke at gen
opstille alligevel, og det er
nu en markant person og en
mangeårig deltage i det organi
satoriske arbejde i den danske
katteverden der takker af
Dette var ordene - hermed
overlader jeg beretningen til
forsamlingen.
Beretningen gav anledning til et
par spørgsmål fra de fremmødte
tilhørere og plenarerne til
lod repræsentanterne for spe
cialklubber at tale. Bemærk
ningerne relaterede sig ikke
til beretningens indhold, men
til forhold der var diskuteret
på mødet mellem FU og
specialklubberne.
Beretningen blev godkendt
med akklamation.

Ad 4 - Regnskab
Steen Nielsen redegjorde for
regnskabet, herunder navn
lig Verdensudstillingen der
blev holdt indenfor det bud
getterede.
Regnskabet blev godkendt
med akklamation.

Ad 5 - nye klubber
Der var ingen ansøgninger om
optagelse som medlem af Felis
Danica.

Ad 6 - Vedtægtsændringer
Inden de forskellige forslag
skulle behandles redegjorde
Ole Amstrup for opbygningen,
og opfordrede til at gennemgå
forsalgene fra avlsrådet en for
en, men stemme om dem som
en samlet pakke.

Forslag al - 21 stemmer for
- vedtaget.
Forslag a2, a4 og a5 trukket
Forslag a3 blev der stillet
ændringsforslag til. Ændrings
forslaget lyder i sin helhed
således:

Det p åh uiler Fe lis Danicas
forretningsudvalg at sørge for
oversættelse af forslag til FIFe
til de af FIFe krævede sprog.
Forslag a3 - 21 stemmer for
- vedtaget.

Ad 7 - fastsættelse af kon
tingent og priser på stam
tavler, stamnavn m.m,
FU har foreslået uændret kon
tingent og priser.
For så vidt angår gebyret
specialklubberne skal betale
årligt til Felis Danica, har der
hersket tvivl om størrelsen.
Nogle steder står der kr. 400,
årligt og andre steder står der
kr. 100,- årligt. Det kan ikke
entydigt af ældre referater ses
hvilket beløb der er korrekt.
Forretningsudvalget foreslår
gebyret fastsat til kr. 200,
årligt med virkning fra 1.
januar 2005.
Således sat til afstemning
med uændret kontingent og
priser, og med gebyrændring
for specialklubber til kr. 200,
årligt faldt stemmer således
21 stemmer for - vedtaget.

Ad 8 - Budget 2004
Steen Nielsen gennemgik
budget for 2004, der er baseret
på uændrede omkostninger til
trykning og en forhøjelse af
omkostningen til porto.
Budgettet enstemmigt vedta
get.

Ad 9 - Indkomne forslag
bl - Ændring af§§ 3, 5, 6,
7 og 8 i love vedr. special
klubber
Der var en mindre debat om
formuleringen og tidsfrister,
og efter ændringsforslag blev
forslaget sat til afstemningmed
følgende ordlyd af de relevante
paragraffer:
§ 3 Specialhlubbens evt. ved
tægtsændringer ehal ind
sendes og godhendes af FD.
y-ed ændringer i bestyrelsen
indsendes disse til FD's sekretær.
Medlemstal/medlemsliste med
navn og adresseoplysninger skal
hvert år senest 31. december
indsendes til FD's sekretær.
§ 5 SPK-medlemnier han være
aktive, dvs. medlemmer af en
FD-hovedhlub med adgang til
alle normale FD serviceydelser,
eller passive, dvs. hun medlem
~fSPKhun. med ret til deltagelse
i FD-hovedhlubbernes åbne
medlemsmøder. Hver SPK ind
betaler hvert år el beløb fastsat

af Plenarforsamlingen til FD
senest 31. januar.
SPK, der ileke senest på ple
narforsamlingen har indbetalt
gebyret, mister rettighederne til
en hver form for serviceydelser
fra FD.
§ 6Et flertal af SPK bestyrelse -
herunder formanden- skal være
medlem af en FD houedhlub.
§ 7 Hver SPK udpeger 1 hon
tahiperson, som er medlem af en
FD hovedklub- SPK er forpligtet
til strahs at informere FD i
tilfælde afændring af klubbens
lwntalitperson.
Kontalitpersoner han henvende
sig skriftligt direkte til FD ved
lwntaht til FDs sekretær med
spørgsmålogforslagafSPK-lov/
avls-Irace-/standardmæssige
karakter. Disse henvendelser
vil blive behandlet på et FU
møde, og FU han til yderligere
belysning a.f sagen ituihalde
lumiahtpereonen, evt. med en
rådgiver til deltagelse i mødet
vedr. den specifihhe sa.g.
I sager, der shal behandles
på FIFe-GF sender FU sagen
direkte til afstemning på
FD-Plenarforsamling. Egne
udgifter i forbindelse med
møder afholdes af SPK.
Nuværende § 7ændres til § 8
Nuværende § 8 til § 9 med
ordlyden: Ændringer i Regler
vedrørende specialklubber kan.
hun foretages på en plenar
forsamling efter forudgående
møde mellem FU og SPK,
hvor et flertal af de [remmodie
SPK har god/midt ændringen.
Dette møde shal indkaldes med
mindst 1 måneds varsel.
21 stemmer for - vedtaget.
b2 - Ændring af §§ 1, 2,
3, 4, 5, 6 og 7 i regler for
hobbyudstillinger
Inge Nord mente ikke det var
rimeligt, at hobbyudstillinger
med flere racer skulle be
grænses i antal i forhold til
hobbyudstillinger med kun en
race, der kunne have ubegræn
set antal. Det bør være ens for
alle hobbyudstillinger.
Aase Nissen mener at store
speciall<lubbe1· bør have lov til at
lave store hobbyudstillinger.
Tom Høj ogVivi Fletcher mente
der burde være lige vilkår for
alle specialklubber.
Dirigenten foreslog et summe
møde, hvor FU kunne revurdere
sit forslag,
FU fremsatteetændxingsforsla cr

så antallet af tilmeldte katte på
en hobbyudstilling maksimalt

må være 125 uanset antallet
af repræsenterede racer. Det
samlede forslag blev herefter
sat til afstemning med føl
gend ordlj d af de relevante
paragraffer:
§ 1 Ansøgning 0111 afholdelse
af hobbyudstillinger sko]
sendes til Felis Danicas For
retningsudvalg (FD-FU) senest
2 mdr. og tidligst 12 mdr. for
den enskede dato. FD sk al
koordinere hobbyudstillinger
kontra nationale Iin iernationale
udstillinger.
§ 2 Hobbylldstilhnger md ikke
lægges i samme weekend som
en national/international
udstilling, medmindre hoved
klubben accepterer dette.
I en periode af 1 måned for
og 1 måned efter en national/
international udstilling, må der
~kke lægges en hobbyudstilling
inden for en radius af 50 hm af
denne.
§ 3 Såfremt en h oued lel u b
ensker al lægge en national/
international udstilling, så
ledes at ouennæunte periode
og radius ikke overholdes,
kan. tilladelsen til afholdelse
af hobbyudstillingen trækkes
tilbage, hvis der gives et, varsel
på mindst 6 måneder.
§ 4 På en hobbyudstilling må
der ikke give skriftlige bedom
melser / diplomer. Dommere,
dommerelever og opdrættere
har lov til at give e11 mundtlig
udtalelse, men ingen certifikater
eller klassificering i henhold
til FIFe's ud tillingsregler.
Dette skal tydeligt anfores i
"spiseseddel", program eller
katalog
i\y § 5 Hobbyudstillinger må
maksinialt have 125 deltagende
katte.
§ 5 ændres in § 6' med ny
tekst
Arra11gorenafenhobbyudstilling
skal ued alle pressemeddelelser
0111 liobbvu.dsti llin.ge n gore
opmærl~som pa hvilke racer,
der deltager, saml antallet af
deltagende lwtte.
Nuværende § 6 ændres til
§7
Ny§ 8 Overholdes ovenstae11de
regler for hobbyudstillinger
ildw, bliver godlwzclelse a/ 'li
evt. senere hobbyudstilling tag,t
op til fornyet vurdering.
21 stemme1· for - vedtaget.

b3 til bl4 - forslag vedrø
rende ændringer af Avls
og Registreringsregler

Fremsat af FU på vegne af
Avlsrådet
FU anbefalede at gennemgå
for lagene et for et, men at
stemme om dem samlet. da
de er en samlet pakke. Æn
dringe1·ne er fremsat for at
bringe de danske regler i
overensstemmelse med FIFe·
regler. Der er hovedsaligt tale
om at flytte på be temmelser.
men sletninger forekommer
også. Såfremt for lagene ikke
vedtages, vil vi tå med et æt
nationale regler der er i strid
med FIFe' regi r. og de vil i
princippet være nulliteter.
Ad. b4: Trine Piltoft - DSO -
argumenterede for at beholde
reglen om maksimalt 2 kuld
per år. Camilla Scharff oplrte
om et ændringsforslag stillet
af Racekatten gående på det
samme, men som forst kunne
komme til behandling næ te år.
da det drejer sig om ændring af
FIFe's r gier.
Ad. b5: Det er tvivlsomt om
vi må komme med tilfojelscr
til EMS koden. Vi bibeholder
teksten og diskuter r emn t
senere mhp. eventuel ændring
af reglen.
Herefter blev d n saml de
pakke sat til afstemning
14 stemmer for, 7 stemmer
imod - vedtaget.

b15-Ændring af karantæne
bestemmelser
Forslaget trukket med
henblik på behandling i FU.
Der er kommet bemærkninger
fraDenDanskeDyrlægeforening
den 28. februar 2004. Ændring
af karantænereglern kræver
ikke godkendelse pu plenarfor
samlingen, men kan bc ·luttes
af FU.

b16 - Forslag vedrørende
Disciplinærnævnet fremsat
af JYRAK
Vedr. formål paragraf
Der blev til forslaget stillet
ændring for lag. Da det op
rindE lige forslag var me t
\·idtgående. blev der sat til
afstemning.
9 temmer for, 12 tPmmer
imod - forkastet.
Herefter blev ændring for, laget
at til aLt roning med følgende
tekst:
Nzwærende sti?. 3 bliuer til sti?-.
4 og nyt sti?. 3
Sth.3. Nævnet kan, hvis det
slw1111es rn11Ugt, rddgive og
vejlede medlemmer af danske
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racekatteklubber og kobere af
katte for red mægling at lose
problemet 1-erne
21 stemmer for -vedtaget.
\ edr. sagernes offentliggørelse
Tom Hoj og Vid Flet_chcr
stillede ændringsforslag til det
oprindelige forslag Yedror~nde
offentliggorelse. Da d~t op!'mde
lige forslagvar mestnd~gacnde.
blev det sat til af~temmng først
og fik følgende stemmer .
9 stemmer for. 12 stemmer 1
mod - forslaget forkastet.
Herefter blevændring::.forslaget
med folgende ordlyd sat til
afstemning:
Disciplinærnævnets afgorelser
bringes i KatteMagasinet.
Afgorelser offentliggores uden.
nauns nævnelse.
21 stemmer for - vedtaget.
bl 7 - synlig navlebrok
Forslaget gav anledning til
debat. hvor bl.a.
Jette Rybak - DARAK -
fremførte, at der efter hendes
mening ar ensammenblanding
mellem udstillings- og avls
regler.
Ole Amstrup - JYRAK -
fremførte, at reglerne efter han
opfattelse var ensartede
Vivi Fletcher - Racekatten -
og Inge Nord - Katteklubben
- fremførte at de gerne så
ordet "synlig" fjernet, da det
ville eliminere fejlfortolkning
af begrebet brok,
Dorte Kaae - JYRAK - frem
førte. at reglen er en FIFe regel,
hvorfor det er i FIFe der skal
sættes ind med en ændring,
Ole Amstrup oplyste, at Den
Danske Dyrlægeforening på et
møde havde givet udtryk for,
at de gerne ville være med til
at udarbejde en vejledning i
konstatering af navlebrok.
JYRAK trækker forslaget
og FU bearbejder det med
henblik på fremsendelse som
et beslutningsforslag til FIFe.
b18 - Ændring af regler for
kattenavnes længde
Susanna Bugge- Rex & Sphynx
klubben - forespurgte om "DK"
er med i de 35 anslag, hvortil
Jørgen Jensen svarede nej.
16 stemmer for 5 undlod at
stemme - vedtaget.
b19 - tilbagebetaling af
udstillingsgebyr - eller del
heraf - ved sygdom
Forslaget vedrører appendiksA
til FIFe's udstillingsregler.
Racekatten frembragte et
ændringsforslag der lød på,
at hele udstillingsgebyret

skulle tilbagebetales og at
kæringsdatoen skulle være
sidste afmeldingsfrist, idet der
med den oprindeligt foreslåede
formulering var en periode hor
man ikke kunne melde fra og
heller ikke få tilbagebetaling.
JYRAK foreslog en ændring til
det oprindelige forslag gående
på. at skæringsdatoen ændres
til sidste afmeldingsfrist.
Katteklubben forslog en til
svarende ændring, men ville
frafalde, hvis forslaget fra
Racekatten eller JYRAK gik
igennem.
Da Racekattens forslag var det
mest vidtgående, blev det sat til
afstemning først.
6 stemmer for, 15 stemmer i
mod - faldet.
Herefter blev ændringsforslaget
fra JYRAK sat til afstemning
21 stemmer for - vedtaget.
Appendiks A til FIFe's udstil
lingsregler har herefter følgen
de ordlyd:
I til/ælde af sygdom hos en hat
tilmeldt en udstilling afholdt
af Felis Danica eller en af
houedklubberne under Felis
Danica, har ejeren ret til at
få tilbagebetalt halvdelen a.f
u.dstil lingsgebyret såfremt
sygdommen er opstået efter
sidste afmeldings/rist og så
fremt der fremvises attest
omhandlende sygdommen.
udstedt af den behandlende
dyrlæge. I tilfælde af hattens
død, tilbagebetales det fu.lde
udstillingsgebyr såfremt der
fremvises dyrlægeattest.

Ad 10 - Valg af forslag til
videresendelse til FIFe's
generalforsamling
cl - Forslag om fordeling af
stemmer ved FIFe's general
forsamling
Forslaget er trukket.
c2 - Forslag om ændring
af FIFe's Avls- og Registre
ringsregler
Trine Piltoft - DSO - er imod
forslaget.
Per Hilfling-Olesen - SOK- er
imod forslaget.
Et ændringsforslagmed følgen
de ordlyd blev sat til afstem
ning:
Nuværende ordlyd:
2.6.7
SIA (Siameser) og BAL
(Balineser) Krydsning af
Siameser og Balineser i alle
varieteter med sølv i enhver
varietet skal forbydes. På
opdrætterens anmodning

kan undtagelser tillades af
den Nationale LO-kommis.
sion. I sådanne tilfælde er
den Nationale LO-kommis.
sion ansvarlig for farvebestem.
melsen af afkommet.
Krydsning af Siameser og
Balineser i alle varieteter med
hvidplettede katte i enhver
varietet (mønstrene 01 02
03, 04, 09) skal forbyde~. På
opdrætterens anmodning kan
undtagelser tillades af den
Nationale LO-kommission
2.6.7 ændres til.
2.6.7
SIA (Siameser) og BAL
(Balineser) Krydsning af
Siameser og Balineser i alle
varieteter med hvidplettede
katte i enhver varietet (møn
strene Ol, 02, 03, 04, 09) skal
forbydes. På opdrætterens
anmodning kan undtagelser
tillades af den Nationale LO
kommission
Ny ordlyd af 2.6
2.6 Særlige restriktioner for
nogle racer: Krydsning af
maskede katte af racerne
PER/EXO, SBI, RAG, BRI,
BUR, SIA/BAL i alle varieteter
med sølv i enhver varietet skal
forbydes. På opdrætterens
anmodning kan undtagelser
tillades af den Nationale
LO-kommission. I sådanne
tilfælde er den Nationale
LO-kommission ansvarlig
for farvebestemmelsen af
afkommet.
21 stemmer for - vedtaget.

c3 og c7 er identiske i indhold
og vedrører ændring af
FIFe's udstillingsregler
(alder på killinger før de
må udstilles) og sættes til
afstemning under et
10 stemmer for, 11 stemmer i
mod - faldet.
c4 - minimum 5 katte til
stede i en kategori for at BIS
kan bruges til erhvervelse af
titlen JW
18 stemmer for, 3 stemmer
imod - vedtaget.
c5 - Ikke BIS og BOX
ved WS, da begge bliver
Verdensvinder
Der var lidt debat med
forskellige argumenter for og
imod forslaget, herunder at
en gennemførelse vi] betyder,
at der ikke kan udtages BOB
samt at en BIS tæller mere end
BOX på toplisterne.
15 stemmer for, 6 stemmer i
mod- vedtaget.

c6 - Mulighed for selvstæn
digt BIS hvis mere end" 100
katte fra samme race pa en
udstilling
5 stemmer for, 16 stemmer
imod - faldet.
Herefter skulle der vælges
hvilke forslag der skulle sendes
videre til FIFe. Forslagene c2,
c4 og c5 var de eneste der var
vedtaget.
Felis Danica kan videresende
3 forslag til FIFe, og der skulle
således vælges 2 blandt de
mulige, idet der lå et forslag
over fra sidste år. Hver plenar
kunne afgive to stemmer.
21 stemmer stemte for videre
sendelse af forslag c2.
18 stemmer stemte for videre
sendelse af forslag c4 og
3 stemmer stemte for videre
sendelse af forslag c5
Forslag c2 og c4 videre
sendes sammen med det
overliggende forslag.

Ad 11 - Valg af forretnings
udvalg
Næstformand: Inge Nord valgt
med akklamation.
Sekretær: Tom Høj valgt med
akklamation.
Flemming Nielsen (DARAK),
Vivi Fletcher (Racekatten) og
Mette Foldager (Katteklubben)
ønskede ikke at genopstille.
Camilla Scharff valgt for 1 år
med akklamation.
Hanne Kaarsberg valgt for 2 år
med akklamation.
Kirsten Foldager valgt for 2 år
med akklamation.
Ad 12 - valg af kasserer
Steen Nielsen ønsked ikke
genvalg.
Som ny kasserer valgtes
Susanne Christoffersen m cl
akklamation
Ad 13 - Valg af repræ
sentanter til FIFe's general
forsamling
Ole Amstrup er som formand
for Felis Danica automatisk
delegeret
DARAK stod fo r tur som
bisidder, men Aase issen
frafaldt, idet hun oplyste.
at hun i år havde opgav r
der skulle afvikles på FIFe·s
generalforsamling.
Inge Nord valgt som bisidder.
Ad 14 - Valg af 2 revisorer og
2 revisorsuppleanter
Der var 3 kandidater til revisor
valge t. Med nedennævnte
stemmer blevMarianne Jensen
og Henrik Koldborg valgt efter
2 afstemningsrunder. I forste

runde kunne der afgive · 42
stemmer, og i 2. runde 21
stemmer.
1. runde:
Marianne Jen en:
18 stemmer (valgt)
Henrik Koldborg: 10 t .mmer
Per Hilf1ing-Olesen:
10 stemmer
2. runde:
Henrik Koldborg:
11 temmer (valgt)
Per Hilfling-Ole en:
10 stemmer.
Som revi orsuppleanter valgte
Per Hilfling-Ole en og Jette
Rybak med akklamation.
Ad 15 - Valg af avlsråd
Til avlsrådet skulle der vælge
et medlem for 3 år os l med! m
for 2 år.

0

På valg var Pil Refstrup og
Susanna Bugge. der begge var
villige til genvalg. \fyderligere
kandidater var Lene Balle der
har været uppleant i avlsråd t
det forgangne år amt Betina
Peder en og Trine Piltoft.
Der kunne afgiv i alt 84
stemmer d r fordelte sig
sålecle :
Pil Refstrup:
20 stemmer. valgt for 3 år
Lene Balle:
18 stemmer. valgt for 2 år
Bettina Petersen:
16 stemmer, valgt som 1. sup
pleant
Trine Piltoft:
10 stemmer. valgt som 2. sup
pleant
Susanna Bugge:
8 stemmer, ikke valgt
Avlsrådet er herefter åledes
ud:
Pil Refstrup,
valgt for 3 år i 200.J
Lene Balle,
valgt for 2 år i 2004
Berit Elkjær.
valgt for 3 år i 2003
Marianne Rasmus en. d) rlæge.
valzt for 2 år i 2003
Ja1;Krag. valgt for 2 år i 2003
Bettina Peters n.
1. suppleant
Trine Pilloft, 2. uppleant
Ad 16 - Valg af disciplinær
nævn
Som den ene t havde Peer R.
Amundsen ikke trukket ·ia fra
disciplinærnæ\ net. Han er pa
valg i 2005.
Der kul le vælg :o :2 kandidater
for :2 /1r. 2 kandidater for l år
samt 2 suppleanter. t mmern
fordelte sig ål de':
Allan Lund Christiansen.
advokat:

20 tømmer, valgt for 2 ar
BirgitteKold Kjeldsen, dyrlæge:
19 slemmer. valgt for 2 år
Birte Grønkjær. cand.jur.:
19 stemmer. valgt for 2 ar
Kurt Olesen:
16 stemmer, valgt for lår
Henrik Koldborg:
16 stemmer. valgt om 1. up
pleant
Dorternarie Kaplers:
12 stemmer, valgt om 2. up
plean t
anna Mikkel en:

1 temme, ikke valgt
Disciplinærnævn t ser h refter
således ud:
Peer R. Amunclsen.
valgt for 2 år i 2003
Allan Lund Chri tensen,
, algt for 2 år i 2004
Birgitte Ko! l Kjeldsen.
valgt for 2 år i 2004
Birgitte Gronkjær,
valgt for l år i 200-1
Kurt Ol sen.
valgt for l år i 2004
H nrik Koldborg.
1. suppleant
Dortemart Kaplers,
2.suppleant
Ad 17 - Eventuelt
Diriz nten gav ordet frit og
gjord opmærk om på. at
cl r und r eventu lt ikke kan
vedtag noaet.
Susanna Bugge forespurgte
hvor langt Feli Danica er m cl
arbejdet m cl katteloven. Hun
har ·et at Inges Kattehjem har
ti Ilet forslag i sarnarb jde med
Dansk Folk parti - om at d •r
maksimalt må være 6 katte i
en husstand. Er der Ilere er d t
defineret som erhverv,
Ole Amstrup varede. al b
slutning for laget var faldet
i Folketinget. og at der ild L'

p.t. var ud igt til. al loven ville
kunne opnå flertal. Felis Danica
har været til mode med Inge
Katt hjem om sagen.
Lotte Borch
gav udtryk for. at hun fandt det
problematisk at ekskluder de
medlemmer af Fe l is Da n ica
kunne komm ind af bagvejen
gennem d i ss i d n klubber/
CFA/TICA. Hun mente del
burde være tamnavnet der
var ekskluderet.
Fo1 , purgte til hvad d r sk te m d
godkende! ,n af farver i BRl.
Gav udtryk for b 'k. ·mring for.
at der kom nve farv r ind der
er godl •ndte· i andre forbund.
Hun fanclt at inclflyd I ' rige
p rsoner i FIFe me~I kontakter
i CFA var merh irkende til at
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IC. Le ami's Bluc
Diamond. PER a ;33

Distinguished Merit
Prancenpaws Allspice PER g 33

on dag 07. april Tilst Sognegård, Ha, kærv ej 9. 381 Tilst

tir dag 13. april Vejgaard bibliotek. Had undvej 35 9000 Aalborg

onsdag 21. april Slagel e cntralbibli tek. Stenstuegade 3, 4200 lagelse

torsdag 29. april, Badstuen. 0s re St ationsv ej 26. 5000 Oden e

Århus

Ålborg

Sjælland

Odense

35

På Forretningsudvalgets vegne

Ole Amstrup, Formand Felis Danica

Felis Danicas forretningsudvalg inviterer hermed til møder om en e\ t. ændrins af trukturen i. Feli
Danica.
Møderne vil blive arrangeret forskellige steder i landet og er åbne for medlemmer af Felis Danicas
hovedklubher.
På møderne vil Feli Danicas formand og sekretær være gennemgående personer, og d øvrige medlemmer
af Forretningsudvalget vil være til stede, i den udstrækning det er muligt for dem.
På mødet vil Felis Danicas formand komme med et oplæg, der tager udgangspunkt i den eksi terende
struktur og som belyser andre FIFe medlemmers struktur, FU forventer en åben og fordomsfri debat h\ or
fremtidige muligheder kan debatteres.
Sekretæren vil samle bemærkninger og forslag som kan debattere i FU og klubberne så evt. for lag til
ændringer kan forelægges på FDs Plenarforsamling 2005.
I det efterfølgende nummer af KatteMagasinet vil der blive fulgt op med mulighed for d bat blandt
KatteMagasinets læsere.

Alle møder beg) rider kl. 19.00

Indkaldelse til
anica Strukturdebatmøder

GIC. Lesami's Show
Me Heaven, PER g 33

IC. Lesami's Showtime Lady,
PER f 33

IC. Lesarni's Unforgettable
Face. PER e 33

Opdr, af de 5 Lesami-katte som har gjort Allspice til DM og ejer af Allspice: Jeanette & Jimmy Ytring Juul
Stort tillykke med hæderen lyder det fra redaktøren

P~ avlsrådets vegne,
PIi Refstrup, formand

disse. En del af disse tilføjelser
er ikke længere lovlige efter
FIFe's regler, og avlsrådet har
derfor fremsat et meget stort
antal ændringsforslag som skal
bringe reglerne i orden og sørge
for at Felis Danica overholder
FIFe's love.

I avlsrådet mener vi at en
del af disse ændringer burde
kunne have været foretaget
rent administrativt, men fra
klubberne har man ønsket
at få fremsat ændringerne
som separate forslag. Det
er avlsrådets holdning at
disse ændringer er absolut
nødvendige for igen at bringe
FD's nationale regler i over
ensstemmelse med FIFe'sAvls
og Registreringsregler.

2003har også budtpå fornyet
kontakt mellem avlsrådet.
Felis Danica og Den Dansk~
Dyrlægeforening. Der er afholdt
et møde mellem disse parter og
en specialklub, og forhåbentlig
vil samarbejdet resultere i flere
spændende pilotprojekter i de
kommende år.

I avlsrådet er vi glade for
denne fornyede kontakt, da
kommunikationen mellem
racekatteforeningerne og dyr
lægeforeningen ellers har været
nærmest ikke-eksisterende.
Dyrlægeforeningen har i årevis
haft et givtigt samarbejde med
Dansk Kennelklub, og vi håber
at et tilsvarende samarbejde nu
~r undervejs mellem Dyrlæge·
forenmgen og Felis Danica.

det efterfølgende FU møde
hvorefter redaktøren ville bliv~
orienteret.

Da ikke yderligere ønskede ordet
talekede Ole Arnstrup de afgåend~
medlemmer af FU og råd og nævn
for den indsats der var ydet.
Dirigenten takkede for god
ro og orden og hævede plenar.
forsamlingen.

Underskrevet af:
Ole Amstrup,
formand Felis Danica
Lars Seifert-Thorsen, dirigent
Tom Høj, referent

med en så stor begivenhed
kan det nok desværre ikke
være anderledes. Avlsrådet
tilstræber at sagsbehandling
ikke bør tage mere end 3
måneder, og i langt de fleste
sager er denne frist da heldigvis
også blevet overholdt.

Avlsrådet har i 2003 af
holdt 6 møder, herunder bl.a.
gennemgået og kontrolleret
53 importstamtavler af meget
svingende kvalitet. Nogle
kræver en del research, andre er
mere ligetil. FD's stambogsfører
har i den forbindelse brugt
megen tid på at opspore katte
fra andre forbund.

Vi har desuden modtaget
og behandlet 11 henvendelser,
heraf 2 ansøgninger om dis
pensation af forskellig art.

En anden større opgave
i 2003 var at formulere et
forslag til nye karantæneregler
ved smitsomme sygdomme. De
nuværende karantæneregler
har længe trængt til en å jour
føring, og i avlsrådet har især
dyrlæge Marianne Rasmussen
lagt mange kræfter i forslaget.

Dels er karantænereglerne
nu blevet udvidet til at om
fatte flere sygdomme og blevet
kraftigt opdateret i forhold til
den nyeste veterinærfaglige
viden, dels har vi i avlsrådet
bevidst valgt at ændre på
grundholdningen bag karan
tænereglerne, så de er blevet
mere vejledende og mindre
bestemmende, og dermed for
håbentlig mindre skræmmende
i deres natur.

Avlsrådet har endvidere
gennemgået FIFe's Avls- og
Registreringsregler og Fe lis
Danicas nationale tilføjelser til

pågældende sag. og der kan
ikke efterfolgende sanktioneres
yderligere.
Endelig svarede Ole Amstrup,
at porgsmålene vedrørende
farvevarianter var et emne,
der hørte til på mødet mellem
specialklubberne og Felis
Danica.
Marianne Seifert-Thorsen
forespurgte til muligheden af, at
referatet kunne foreligge så det
kunne bringes i førstkommende
nummer eventuelt formandens
beretning da den allerede var
klar. Tom Høj svarede, at
det ville blive afklaret på

få n~ farver ind. bl.a. hvide
orientalere .
Ole Arn trup svarede. at i
henhold til FIFe har Felis
Danica kun en stemme på
creneralforsamlingen, og den
b .
bliver brunt efter be-.lutnmg
i Felis Da':iica. I enkelte til
fælde benyttes den efter den
delegerede og d.<lgiverens
vurderinz efter eventuel debatb ,

på stedet. hvis Felis Da111ca
ikke har taget stilling.
Ole. mst rup svarede endvidere,
at "epen doors" pol i tikken
er gældende for alle. Der er
tidligere sanktioneret i den

Avlsrådets årsrapport 2003
På Plenarforsamlingen 2003
blev der valgt en række nye
medlemmer til Felis Danicas
A rlsråd. Kun en havde siddet
i det tidligere avlsråd, og hun
valgte desværre at forlade
avlsrådet umiddelbart efter
valget af forskellige grunde.

I det nye avlsråd har vi
brugt en del tid på at disku
tere avlsrådets rolle og funk
tion, og på at udarbejde en
forretningsorden og nogle ret
ningslinjer for rådets arbejde,
en opgave som vi fortsat
arbejder på. Internt i rådet
fungerer samarbejdet strålende.
Vi er bestemt ikke enige i alle
spørgsmål, men vi føler ikke at
uenighederne er en hæmsko for
arbejdet. Tværtimod giver det
en bedre bredde og dynamik
i diskussionerne, og det giver
bedre muligheder for at en
mangfoldighed af synspunkter
er repræsenteret, når rådet
træffer beslutninger.

Generelt er vi i avlsrådet
enige om ikke at ville være
mere restriktive end højst
nødvendigt. og vi ser det som
en af vores fornemste opgaver
at etablere og vedligeholde en
god kontakt med både klubber
og enkeltpersoner.

2003 i Danmark har stået i
Verdensudstillingens tegn, og
det gælder i nogen grad også i
avlsrådet, da flere af avlsrådets
medlemmer var involveret i
planlægningen og afviklingen
af denne store begivenhed.

For mange mennesker
har det nok været et irrita
tionsmoment at WS blev brugt
som begrundelse for forskellige
forsinkelser eller mangler i alle
afkroge af katteverdenen, men

••
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iatten - Debatten- Debatten Debatten -Debatten - Debatten Debatten - Deb
Ulige fordeling af certifikater?
Jeg er ærgerlig over, -- jo tage med til Sverige,
at d t indtil , idere kun Tjekkiet eller hvor som
er BI . der er blevet helst hvor konkurrencen
diskuteret. 1 mine ojne er mindre. og få et cer-
r det den ulige fordeling tifikat på. Katten er
af certifikaterne. der er nøjagt i g den samme,
problemet. I en del racer/ certifikatet har nøjagtig
farvegrupper er der alt samme værdi, eneste
for hård konkurrence om forskel er antallet afkon
d m. hvorimod andre slet kurrenter.
ingen konkurrence har. Det er det, der i mine

Jeg synes, der er no- øjn er uretfærdigt.
get galt i. at kattens cer- Mit forslag er, at
tifikat skal afhænge af certifikatet skal afspejle
antallet af konkurrenter, kattens kvaliteter i
frem for af dens egne forhold til standarden,
kvaliteter. ikke i forhold til dens

H f d 1 t t 1 1 l del. lyde 811 tor tak til Jer om tao· bolden op fra sid te nummer oz skrev ter ra re a c ørens s o ca 0

debatindlæg.
Jeg håber, at mange flere har lyst til at skrive til næste numrners d bat:

Felis Danicas nuværende (og fremtidige) struktur

d Ih l. h d ~- at dele J re \.-nspunkt med alleDebatten bliver til det den bliver med Jere in sat . ar nu mu ig 10r
opdrættere i Danmark. . . . •
Jeg ved at lysten til debat er tilstede det S) nlige r ultat 1 an es P~ div. mailing-lister pa Internett t.
Mit håb er, at den samme debat-ly t kan finde frem til KattelVIagasmets spalter.
Husk bladet er til for Jer, men skrives også af J r~
Dead-line for Debatten i nr. 3/04 er d. 10. maj
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ak til Jer som skrev

Jane Thurah Niel n
Thurah Ori nta lcre

racer (elv . kat.IV) os for
svært i andre (d,· . ::\ICO
& KFO).

Min bed te kommen
tar hertil r. at hvis
di se li ter ikke reelt
afspejler hvilke katte der
er bedst af de udstilled
katte i klubberne. å
er det listerne oz deres
point y s t em. der r
problem t.

Jeg har tidlig re aivet
udtrvk for. at jea ikke
person I igt har nogen
intere , e i dem: rm n
katte r let ikke gode
nok til at nå d rap. :\•I n
på d nand n sid r d 'l"
mange. der s_ ·ne~ det
er virk ligt pænderid
og j ov t at få en zo d
placering på dem - og
det er jo netop malet med
denne lidt hal to sede
port at vi har det jovt.
Det r godt lige at hu ke
på engang imellem.

Et godt supplement
til en sådan inddeling
ville i m in verden
være sideklasser - fx.
bedste masked dyr,
bedste spotter, bed te
sølvkat, mest lovende
ungdyr - der er mange
muligheder.

Et alternativ til
denne mulighed er at gå
til ) derligheder (hvilket
nogle gange er ganske
sundt) og indføre BIR:
Bedst I Racen.

Det kan give pro
blemer med fx. German
Rex. Karat og andre
meget fåtallige racer.
idet titlen så bliver
devalueret noget.

På den anden side vil
det i visse tilfælde giv
opdrætterne noget, de
reelt kan bruge til noget
En bedømme! e af hvor
godt netop deres dyr er
i forhold til standarden
og andre eksemplarer af
samme race.

Et tilbage, enden de
tema i diskussionen er
vores berømte/berygtede
toplister. Det fremhæves.
at det er for nemt i visse

udstillingssysteme!_c:>9 revis~o~_af samme- -- - - -
Der er blevet diskuteret Disse strækker sig

del på FD-opdrætter så over abys iniere tilen . f n
_ og så vidt Jeg o~·star sphynx, rex og briter _
også på andre lister og den semilanghårede
_ om hvordan man sornali!
kunne lave om på vores Jeg har selv kat.
udstillingssystem, så det IV-katte; orientalere. I
var mere tidssvarende. denne kategori er der

Et af forslagene der så til gengæld kedeligt
kom ud af det, var det få eksemplarer, og det
såkaldte BIS-100 forslag. fører igen til at vores BIS
Dette forslag faldt, og er meget forudsigeligt
jeg må indrømme, at eller i visse tilfælde
det passede mig ganske reelt fraværende. Når vi
godt. endelig har det, er den

Ikke fordi jeg ikke titel ikke specielt meget
kan unde de stærkt re- værd, medmindre den
præsenterede racer de- følges op af en BOB2 fx.
res eget BIS; men fordi Alle disse diskrepan
det ikke er nok at lave ser betyder samlet. at op
det bedre for lige netop levelsen ved udstillingen
dem. er utilfredsstillende.

Vi har i dag et system, Man kunne nu fore-
hvor vi er bundet op i fire stille sig forskellige
forholdsvis gammeldags løsningsmodeller. Een
kategorier. Specielt ville være at lave nye
for kat. III, "Øvrige kategorier; man kunne
korthår", nærmer det lave 7-8 styks hvor
sig efterhånden en farce. man tog højde for fx.
Der er 22 racer i denne historie (hvilke racer er
kategori ialt. Det er i familie med hinanden).
naturligvis sjældent. at kropstype (cobby/middel/
de alle er på en udstilling, slank), pelslængde eller
men der er ofte 10-12 af andre mere eller mindre
dem repræsenteret. indlysende kendetegn.

korthår 2005 eller Årets
birma kastrat!

Den slags lister, som
allerede kendes i hvert
fald i USA, tror jeg ville
blive en stor succes, og
selv om heller ikke de
- eller for den sags skyld
nogen andet, som har
medudstillingsresultater
at gøre - nogen sinde kan
blive 100% retfærdigt, så
er resultaterne inden for
hver enkelt race dog
sammenlignelige.

Det ville også være
rigtig flot og spændende
for publikum, hvis man
på en udstilling kunne
præsentere årets mest
vindende katte i alle racer.

Forslaget er hermed
givetvidere. Det er i hvert
fald let at gennemføre,
men det er naturligvis
kun et lille hjørne af hele
udstillingssystemet, og
det kan ikke erstatte den
diskussion, der i øvrigt er
lagt op til.

Kirsten Kaae
Hesseldal Russian Blue

Mvh.
Else Gyldenkærne
Gyldenkærnes Norske
Skovkatte

Med dette forslag
får vi en tosidet bedøm
melse: En kvalitativ
bedømmelse, der kan
anvendes som en slags
avlskåring, og en konkuj-.
rencedel, der tilgodeser
de show-orienterede.

Og så lige min mening
om BIS: Jeg vil gerne
stemme for et Bedst I
Racen (BIR), og et BIS,
der vælges som Best
Of Best blandt BIR
vinderne.

let af katte på de enkelte
udstillinger. Det siger sig
selv, at det er betydeligt
lettere at få et godt
resultat på en udstilling
med kun 200 katte end
på en udstilling med
600 katte. Også antallet
af katte i de forskellige
kategorier hos hver
enkelt dommer har be
tydning. Plus en masse
andet.
Jeg tror, det vil blive

meget vanskeligt for
ikke at sige umuligt at
få systemet gjort 100%
retfærdigt, og måske
er tiden i virkeligheden
løbet fra toplisterne.
Måske skulle man af
skaffe toplisterne, som
de ser ud nu, og i stedet
indføre noget nyt, nemlig
Bedst i race-lister. Det
ville da være attraktivt
og et incitament til at
udstille, hvis ens kat
havde chancen for at
blive kåret som for
eksempel Danmarks
bedste voksne britisk

poin ttal, skal derfor
have sit certifikat, også
selv om det betyder, at
der skal uddeles f.eks. 7
certifikater i åben klasse.
Katten bliver jo ikke
grimmere af at have 10
konkurrenter.

Det er fint nok at
have en konkurrence om
hvem der er allerbedst
- men den ligger jo
allerede i NOM, BIV og
BIS, så hvorfor skal også
certifikaterne gøres til
en indbyrdes kamp? Det
skaber en stor ulighed
mellem racerne, og også
en forskel fra udstilling
til udstilling.

konkurrenter,
Enhver kat, der op

når det tilstrækkelige

rer det nuværende ud
stillingss stem, og derfor
ville kunne gennemføres
hurtigt.

Jeg var ikke til stede
på min klubs GF og har
derfor ikke hørt den
debat, der fandt sted der,
men en afbegrundelserne
for at stille forslaget var
større retfærdighed med
hensyn til point til top
listerne.

På nogle af rnailing
listerne har andre givet
udtryk for, at de egent
lig er ligeglade med
toplisterne, for resulta
terne kan alligevel ikke
sammenlignes. De vil
hellere måles med katte
af samme race.
Jeg er helt enig i, at

der er store forskelle
med hensyn til, hvor
let eller svært det er for
de forskellige racer at
komme på toplisterne.
Men ikke bare racen
betyder noget, der er
mange ting, der spiller
ind. For eksempel antal-

Den kat man ikke
kan få et certifikat på
i Danmark, kan man

Et liv uden toplister?
De senere år har FIFe's
udstillingssystem været
til debat i diverse fora,
og der har været forslag
om store ændringer. Det
er imidlertid svært at
udtænke etsystem, der- i
alle FIFe's medlemslande
- er både tidssvarende
og fremtidssikret, og
der er stor risiko for, at
omstillingsfasen bliver
temmelig kaotisk. Der
er nok al mulig grund
til at tænke sig godt om
og anvende den tid, der
skal til, inden de store
forandringer gennem
føres.

Muligvis på baggrund
af dette tidsperspektiv
blev der på nogle af
hovedklubbernesgeneral
forsamlinger stillet et
forslag om, at hvis der
på udstillinger er over
100 katte til stede fra
en enkelt race, skal der
afholdes særskilt Best
in Show for denne race.
Et forslag, der ikke el
lers nødvendigvis berø-
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og du får

Point-sy tern (OBS. kun højeste placering medregn ~ fra
hver ud tilling).
Be t of Best nr. 1 135
Best of Best nr. 2 133
Be t of Best nr. 3 131
Best In Show vok en/ungdyr/killing/kastrat.. l~~0
Be t modsat køn vok en/ka trat 125
Nominering 110
BIV 100
CACEICAPE 97
Ærespræmie i Europa-klasserne 96
CAGCIBICAGPIB 96
CACIB/CAPIB 93 ·
CACICAPIEXl ungdyr/killing 93
EXl minu cert. i Idas e 5 & 6 92
EXl minus cert. i Ida se 7 & 8 91
EXl minus cert i Ida e 9 & 10 90
Øvrige EX ~
Øvrige 0

Adressen er:
Jørgen Jensen Røjlehaven 52 2630 Tåstrup
Mærk kuverten: Felis Danica Topkat
Skriv din erna il-adres -e på tilmeldingen.
automati k besked.

OBS!!! Skal være Felis Danica i hænde senest 05. maj
2004.
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Egenhændig underskrift .
Jeg erklærer ved min underskrift at ovenstående oplysnmger er korrekte

felis Danica's Top 10-10-5-3 2003/2004
For at deltage i konkurr~ncen, ~kal følgende opfylde :
Katten skal have en Felis Damca stamtavle (bort et fra
huskat). .
Du skal være medlem af en Fe lis Danica til luttet
hovedklub.
Voksne og kastrater, skal ~~ve del taget på mindst
8 internationale FIFe udstillinger, (Dvs. at der kal
medsendes 8 resultater), hvoraf mindst 3 skal være fra
Danmark.
Ungdyr, killinger. og huska~te sk~l. have deltaget på
mindst 5 internat10nale FIFe udst11lmger. (Dvs. at der
skal medsendes 5 resultater). hvoraf mindst 3 skal være
fra Danmark.
Tilmeldingsseddel, kopier af bedømmelser, diplomer og
frankeret svarkuvert skal være Felis Danica i hænde
senest 05. maj 2004.
Mangelfulde tilmeldinger vil blive afvist.
Konkurrenceåret løber fra 01. maj 2003 til 30. april 2004.
Kun resultater opnået på internationale FIFe udstillinger
kan medregnes.
Vinderne af Felis Danica konkurrencen, vil blive hædret Huskat: Indsend de 5 bedste re ultater
på JYRAK's udstilling i Ribe cl. 26 & 27. juni 2004.
Point opnået som killing og ungdyr, kan kun bruges i den
gruppe. Altså resultater opnået mellem 3 mclr. og 10 mdr.
kan kun bruges i TOP 10 for killing/ungdyr.

Sæt kryds nedenfor ved hvilken top-liste du tilmelder til
Top 10 Voksen: I Top 10 Killing/ungdyr: I Top 5 Kastrat: I Top 3 Hu kat:
Kattens navn:
Født: !Han: Hun: I EMS-kode:
Race: Stambogs-nr.:
Opdrætter:
Ejer:
Adresse:

I Tlf.:Postnr.: jBy:
e-mail:

Udst.dato Sted Klasse Resultat Point Klub notat
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategori IV
BIS
NISSEN'S ISABEL, SIA a
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS kastrat
HASLUND S ZOYA, SIA n
Ejer Haslund & Barawiøz
BOX kastrat
HASLUND'S DICK TRACY, ORI n
Ejer Helen Tottrup
BIS ungdyr
SWEET CATS' NIGHTS IN WHITE SATIN,
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS killing
LA BELL STINGRAY, ORI n
Ejer L. Madsen & J. Andersen

BOX kastrat
PIOGATTA'S IlRINA, SOM ns
Ejer Pia & Johnny Sorensen
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

MISS CAT'S KULD (ABY) v. B. Hultberg
Veteran
PIOGATTA'S BRINA (SOM)
Ejer Pia & Johnny Sorensen
Pensionist

EC THAlvlAKAN SILVERADRIENNE DM
Ejer Barbro Helmer

BOX
S*ULABR \ .rrs i\lERLOT. NFO g-rp IV

Ejer Anne Kohn
BIS kastrat
EUROPA· JACOB HAUGAARD, NFO grp

Ejl'r \'ibckc Tclkamp
BOX kastrat
S*SU?\li\IERDAYS I J\BELLE. SBI n
Ejer Lisbeth Lars. on & Bent Per son
BIS ungdyr
MIDNATSTJERNE ·s GULD.LOK. NFO grp
Ejer Jeanet te Dahl & Torben Bang
BIS killing
(.'.\1) i\'IOTHER EARTH'S GIPSY LADY. MCO
Ejer Susanne & Per Lar en
Kuld
MCO-kuld v. Charlotte Sorup
Veteran
S*SUMMERDAYS ISABELLE (SI3T)
Ejer Lisbeth Lar son & Bent Pers on
Avl hun
GIC EUROPA·s JULLE LIV
Ejer Vibeke & Kjeld Jørgensen
Opdræt
s·:,BACKKARA'S OPDRÆT (SBI)
Ejer Mary Back
Kategori III
BIS
CAMISCHA'S MARY X-MAS, ABY n
Ejer Camilla Scharff
BOX
ELVIS ROSA GLAUCA, RUS
Ejer Maria Andersen
BIS kastrat
VIA NOVA'S VOL. 2, ABY n
Ejer Tom & Jens Høj

Arkivfoto, blå Brite.
Vi glæder os nok alle til sommeren

Kategori II
BIS
STARKAD'S CASSIOPEIA. ~FO grp II
Ejer Jeanette Dahl & Torben Bang

Kategori I
BIS
PEHSEI· ELI~ STLVEH :,,;o 1. PER n!- 1:2
Ejer .\11:in & Sylvia Out ru]

BOX
PER::;EFELI:s IZ.\BELLA IBA!\lJELi\. PER
Ej r Allan & Sylvia Out rup
BIS kastrat
'\\··0:2 ATHELSTO'.'JE UNBELIE\"ABLE.
Ejer Lisbeth Larssort & Bent Perssort
BOX kast rat
FIRE AKD ICE \. L\':\OITA."i. PER d 03
Ej r. us.mne Hansen
BIS ungdyr
TAR \VAR::; :,,; \BOO. PER n

Ejer A. Hogb rir & J. Jensen
BIS killing
PER EFELIS SfL\'ER :,,;1E~X.l.. PER n, 11
Ej r Heidi B. Klausen
Kuld
JOY OF LT\11\G'S KULD (PER) v. onja A.
~iel en
Veteran
FIRE-AKD ICE V. L,·\'::S.:OITAN (PER)
Ejer usanne Hansen
Pensionist
FR.\..\IOR'S SHADOW DAI\CER (PER)
Ejer Tennu & .lorgøn Xlollerup

Opdræt
PERSEFEL1S (PER)
Ejer Allan & Sylvia Outrup

Racekatten Næstved d. 08. 02 2004
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-
tagere,·, = nomineret

Titel
IC Na:nda·~ lnvi:;ible Touch
PER n 33 Fodt:
Opclr.: L,nc 13alle
Ejer: L. Ander,;cn & K. I3a,· 'midt
Obcrwmt 03 'i\CIB ·
Obcnvart 0:{ CA 'IB
'chwcrin 0:J i\CIB

GIP John-Ing': Bluc Merlin
PER a Fudt: 30-0G-0 l
Opdr.: Inge Grcgcrscn
Ejer: Murgnrct Gustnf son
Herlev 03 CAGPID DOX
Arnhern 03 CAGPIB l3IS
\rnhem 03 CAGP!l3 ''
Taastrup 03 CAGPIB *
Schwcrin 03 C,\GPIB l3IS
Schwcrin 03 CJ\GPIB *

-
* = nominerettagere

Titel
EP Pr jkat t ,n',; Allcrforstc J\g!_!C
~FO n 09 Fodt: 23-07-00
Opdr.: Ejer
Ejr-r: Hanne Nielsen
Xlulruo 03 CAPE BIS
Herlev 03 CAPE * BOX
Rander 03 CAPE
Odense 03 CAPE BIV *
Nordcrstcdi 03 CAPE
Nordcrstedt 03 CAPE ''
Krusaa 03 CAPE
. .yborg O:{ CAPE *
Kolding 04 APE

GIP Kitaras Dario Dreng
FO n 09 Fedt: 07-04-02

Opdr.: June Poulsen
Ejer: Belinda & Martin Lysgaard
Valtice 03 CAGPIB
Valtice 03 CAGPIB
Kru aa 03 CAGPIB
Koge 03 CAGPIB
Kolding 04 CAGPIB
Miilndal 04 CAGPIB

CH Bodwin·s Ladybu0 \Villow
DRX ns 2-1 Fodt: 0:i-11-02
O!Jclr.: u.anna Bugge
EJ •r: i\lyrtle E. Batchclor
yborg 03 C ..\

World how 03 CAC
Kolding 0-1 CAC

CH Pencena Europa .\lokka
BUR b Fodt:
Opclr.:
Ejer: ~-lie & .\log n,; Hnn,:cn
Herle,· 03 CA
Oden,;c 03 A BlV
l<rn:::aa 03 CAC

EP Mistv Brown's Nikitta
PER e 33 Fodt: 06-0.:t-99
Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lilian & Jorn Larsen
Groningen 02 CAPE BI
Herlev 02 CAPE 8081
Bagsværd 03 CAPE BIV
Heri v 03 CAPE
vinninge 03 CAPE BIS

Gevninge 03 CAPE BOX
World Show 03 CAPE
Koge 03 CAPE BOX
Gromitz 0.:t CAPE BOX

GIP Troldand Felis Juba us
FO a 09 23 Fodt: 25-08-95

Opdr.: Jette Eva Madsen
Ejer: J. Larsen & K. Scerup
Heidelberg 01 CAGPIB
Berlin 03 CAGPIB BIV
Leto 03 CAGPIB
Krusaa 03 CJ\GPIB
'I'aa trup 03 CAGPIB
Kulrnbach 03 CAGP!Il

1-1 Coco-Donna·s c'\lelia af \Varamu
OCl b 24 Foclt:
Opdr.:
Ejer: G. Hojganrcl J ns n
Kru:.::1:1 03 CAC
yborg 0:1 CA *

Kolding 0-1 C..\C

l·l 1\•ærmo. e·,:: Holh·
IA F~dt: 1-1-09-02

Opdr.: Heidi Tværmo ·c ,\ndcr,;pn
Ejer: llcidc PctN:.:en
Tu:1;:trup 03 \C BOB-I
chwerin 03 CAC' ~

Nyborg 03 C'.\C"

EP Wilhelm Tel1 Felis Jubatu ·
• FO n 09 23 Fodr: 22-04-97
Opdr.: Jette Eva Madsen
Ejer: J. Larsen & K. Seerup
Flensburg 02 CAPE
Helsingborg 02 CAPE
Hel ingborg 02 CAPE
Berlin 03 CAPE
Leto 03 CAPE
Krusaa 03 CAPE BfV
Taa trup 03 CAPE
Kulmbach 03 CAPE
Kulmbach 03 CAPE

GIP Vilslev's Emma
NFO g 09 Fodr: 15-05-99
Opdr.: Birgit Vilslev
Ejer: Lisbet & Brian Soronscn
Krusaa 03 CAGPIB '"
Silkeborg 03 CAGPIB
Schwerin 03 CAGPIB
Schwerin 03 CAGPIB
Sneek 03 CAGPIB
Kolding 04 CAGPIB ''

H Guldfaks ·;: White \Volf
rvICO ,,. 62 Fnclt: 0-1-11-02
Opdr.: Dortemarie J<upler:;
Ej r: K & F. Palucl:rn Larsen
Wurld how 03 CAC
Koge 03 CAC
Næstved 0-1 C..\C ''

PR Bintan[_.: :\la G i ;\[crlin
BUR cl Foclt:
Opdr.:
Ejer: i\lie & ;\[og 'llS l·l:111:.:en
S,·inningc 03 CAI'"
Ljungbyh d 0:3 CAP 130X
Ljungbyhcd 03 AP Ul,'

edlem til medlem
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Kattepasser i Roskilde

Vi flytter fra H rle til H Tdehoj-k\ arteret i Ro kild' a. d. 01/3.
I forbindelse med en 5-dH~v Lur til ·ew York i ucre lG (12.01 bl l .0-l) amt · n re ferier, og 'l' j er n C'rfrm.'n
katteejer, som vil kor fo~bi ocr pas e mine~ katl' (Orie>ntal -k kortht\r) ved e dnglicr
betale for kattepasningen ller tilb) de at pa e din, katte. lwi du ~kal ud at rej · ,.

Så hvis nogen kender n erfar n k·:ttte j t· i nærh den af Hyrddwj. om vi11 v· re int 'l'C's~cr ,ti at
hjælpe, hører jeg gerne fra v dkommende.

Med venlig hilsen
Charlotte Grøntved
mail cg1 a privat.dk
tlf.: 44 53 02 20

IC Lesamis Unforgettable Face
PER e 33 Født: 21-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: J. & J. Ytting Juul
Koge 03 CACIB
Grornitz 04 CACIB
Grornitz 04 CACIB

IC Lovehulens Uptown Gir!
MCO n 22 Fedt: 13-11-02
Opdr.: Rita Henrikson
Ejer: Maiken & Brian Trane
World Show 03 CA IB
Hjallerup 03 CACIB *
Sneek 03 CJ\CIB BIS

GI Bartel's Love and Harmony
PER ds 22 62 Fodt: 27-12-01
Opdr.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Charlotte Linde Sorenscn
Oberwart 03 CAGCII3
Oberwart 03 CJ\GCIB
chwerin 03 CAGCIB
chwerin 03 CAGCIB

Gevninge 03 CAGCIB
World Show 03 CAGCIB

GIC Alorni' · Hot Date
EXO d 22 Fodt: 27-04-01
Opdr.: Lasse 1 Iortensen
Ejer: Sonja E. Han en
Taastrup 03 CAGCIB
Litomerice 03 CAGCIB
Litornerice 03 CAGCIB *
vinninge 03 CAGCIB BOX

World Show 03 CAGCIB
Molndal 04 CAGCIB
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Og så er der jo alligevel et
par ting, jeg godt vil nævne
for den enkelte bog!

"Hellig Birma" er fuld af
"husmoderlige" gode tips som
jeg altid sætter umådelig
pris på at få serveret. Der er
grundig info om at opdrætte,
om sundhed og sygdom. Et
skema over giftige planter
er nyttigt ligesom de "Gode
råd" vi alle sammen kan
skrive under på, at vi bur
de have på rygraden, er
lige til at kopiere til alle kil
lingekøbere.

Hertil et par sider om den
gamle kat. Det har været
efterlyst, det være hermed
gjort.

Faktabokse er en god
opfindelse; jeg håber de
vil blive brugt i andre,
kommende bøger i serien.

Bogen er forfattet af
Nanna Brandt der efter
min bedste overbevisning
har formået at komme rigtig
godt rundt om racen.

"Norsk skovkat" er en stor
øjenfryd. Så mange fotos af
herlige katte i deres rette
element: naturen. Et par
måske fotograferet i Norge,
de allerfleste vel på danske
stepper med højt græs.
Disse smukke katte klæder
naturen og omvendt. Det er
dejligt.

Et par indslag i bogen
har givet stof til eftertanke:
En del om opdragelse
(siger jeg, der har et hus
fuldt af katte, der ikke er
specielt motiverede til at
blive opdraget ... men, nu
skal jeg da forsøge efter en
skovkatteformel) og så lidt
om "FUP OG FAKTA" om
racen. Nyttigt og måske
til inspiration i forbindelse
med andre bøger i serien? Et
afsnit om fætre og kusiner er
også nyttig læsning.

Fortsætter på side 44

legender og virkelighed
væves sammen til et rigtigt
eventyr fra et land, hvor
solen står tidligere op end
her i Danmark.

En stor del af bøgerne er
praktisk relateret og af stor
nvtteværdi.

V Valget af et nyt familie-
medlem, måske en killing i
huset for allerførste gang,
dækkes fortrinligt med infor
mation om alt det der skal
lægges vægt på.

Oplysning om adfærd/
personlighed/temperament/
væsen er væsentligt for den
enkelte katterace. Det er
små forskelle, der tæller, når
valget skal tages. Jeg plejer
at sige, at det er godt, at der
er så mange racer, så enhver
kan finde sin yndlingskat.

Der er rigtig god info
om killingetiden. Det er
stof, der også kan bruges
til nye opdrættere og her
videregivet af erfarne op
drættere, der har prøvet
det hele på deres egen krop.
De gode oplevelser og de
oplevelser, vi kunne have
undværet.

De oplysninger, der er
relevante i forbindelse med
køb af en kat redegøres der
mest udførligt for i birma
bogen. Sidste nye tiltag
som købsaftale er nævnt
og naturligvis præciseres
vigtigheden af at købe en kat
med FD-stamtavle. Indlæg
i KatteMagasinet taler
deres tydelige sprog om, at
vi lever i en forbrugertid.
Købelov, forbrugerkøb etc.
må virke som en jungle for de
mennesker, der "bare" gerne
vil købe en sød racekat.

Afsnittene om kattens
pasning og pleje (tænder,
kløer, vask) er OK i begge
bøger ligesom neutralisering
og andre ikke racespecifikke
emner nævnes i begge
bøger.

Det er en ny serie katteboger
udgivet herhjemme. Rettelig
den allerførste serie sa vi
kan glæde os til at stifte
bekendtskab med en række
bøger hver dækkende en
race (plus eventuelle søster
racer).

Forlaget. der står bag
er Atelier. der gennem de
senere år har publiceret en
række boger om hunde. Jeg
gætter på, det har været
en succes som har gjort, at
forlaget nu starter denne
serie om racekatte.

De første to bøger udkom
hen på sommeren sidste år.
Bogen om "Hellig Birrna" og
bogen om "Norsk Skovkat" er
tilvejebragt i et samarbejde
mellem Felis Danica og
FD-specialklubben for den
pågældende race.

Konceptet er således:
på 58 sider fortælles om
racens historie, udseende,
standard, væsen. Om
anskaffelse, pasning og
opdræt. Illustreret med
mange farvefotos der vel
udgør ca. halvdelen af den
enkelte bog. Bøger, der er
tænkt som appetitvækkere
for katteejere in spe, for de
katteejere, der allerede har
fundet "deres" race og gerne
vil vide mere end det, der
står om de enkelte racer i
de bredere kattebøger og
vel også til glæde for de
mennesker, der aldrig kan
få nok af yndlingsracen Ueg
må tilstå, at jeg selv er en af
de sidste).

For begge bøger gælder,
at der er historiske til
bageblik på racernes his
torie fra Norges fjelde
til Østens varme lande.
Om Skovkattens fortid i
et klima, hvor naturens
hårde udvælgelse har væ
ret med til at give denne
kat dens karakteristika.
Om Birrnaens fortid, hvor
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0 LI VE R, S®

EP Lai-An 's Aunostasio

-·

OLIVER'S
gør mere for kunderne

Kontakt os og hor
hvad vi kan gøre for dig og din kat

OUVER'S e_r Danmarks srorste direkte foderleverandor. og vi leverer idag foder til av r 50 kartener ag mange
tusinde fan11l1ek.1tte landet rundt. Hovedårsagen dl denne anerkendelse. er vares encstaende kvalitet ag service.

~UVER'S er et helt unikt fod rfirrna. Vores filosofi er at det ultimative foder starter med val t af d~ ultimative
råvarer og at den service vi tilbyder skal matche foderet, Det betyder bl.a. gr.itis levering I hele land L Dette v,I
normalt blive temmelig bekosteligt. men OLIVER'S kommer direkte fra vores egen produkuon i Canada. Det giver
en pns for vores kunder der lii;ger ca. I 00 kr. lavere per pose. end hvis OUVER'S var et tradruonelr firmJ, ag du
tilmed selv skulle hente posen'

Som kunde hos OLIVER'S er du altid sikk r pa graus I vering. en virkelig god
service & r.idgivning. samt vores unikke TRIBEL GARANTI. hvor du altid kan
returnere resten af posen. s ulle du opleve problemer med smagen, maven eller
allergi,

Trltalcndc for mange r at OLIVER'S udelukkende bruger ingredienser godkendt til menneskcfcd varer, et
faktum man bade kan se ~g dufte'. nar man star med n portion i han den. At bruge so gode ingredienser. giver et
meget læ kert og appemhgt rmltid. SJ det er meg t sjældent at man horer om karte. der ikke kan lide eller tale
OLIVER'S.

www.olivers.dk 43641364 Petfood

Af Lailah Andersen
Lai-An's persere
EP Lai-An'sAnnastasia, PER g 33 skulle d. 7. februar
på udstilling. Hun var blevet Racekattens nr. 4 for
kastrater.

Mandag den 02. februar bliver Annastasia lagt i
narkose - hun vågner ikke igen!

Dybt chokeret ringer jeg til dyrlægevagten og
overbrmger den sørgelige besked.

Dyrlægen henter katten og tilbyder at obducere
katten - dødsårsagen skal opklares.

Annastasia har PKD.
• Der er cyster på begge nyrer, den ene nyre en cyste

pa ca. 20mm, den anden mange cyster på 3-7mm
På grund af de mange cyster og dermed nedsat

nyrefunktion, har bedøvelsen ophobet sig i nyrerne
og kunne ikke udskilles.

Cystenyrer (PKD) er arveligt, og man er for flere
år siden begyndt at scanne kattene for det. At en
kat dør af nyresvigt, og andre problemer forsaget af
PKD er kendte.

En kat med PKD har ofte nedsat nyrefunktion,
og kan dermed have problemer med at blive lagt i
narkose.

Annastasia blev vejet og fordi hun er perser, fik
hun reduceret mængden af bedøvelse, oveni blev
mængden reduceret fordi hun ikke skulle
"skæres" i. ----------------------------

Vi var ikke klar over at Annastasia
havde PKD, derfor havde vi ingen
betænkeligheder med at lægge hende
i narkose. Hun blev jo neutraliseret
uden problemer. Hvem havde troet at
en sund og rask kat kan dø af f.eks. en
tandrensning?!

Det kan jo kun give stof til eftertanke.
Og give endnu større grund til at scanne
vores katte.
Jeg ved nu, at de katte jeg ikke har

scannet (kastrater) skal have udtaget
blodprøve/urinprøve før en eventuel
bedøvelse.
Jeg havde på udstillingen lavet et

mindebur med pokaler og kokarder som
Annastasia, i sin alt for korte karriere
havde vundet. Hun blev 3½ år gammel.

TAK til de mange der lagde vejen
forbi bm·et.

TAK til de mange der kom med
trøstende ord og kram.

TAK

smidig at bære rundt med,
da han klasker sammen som
en klud i det øjeblik somman
tager ham op ©

Selvom han kan være
brutal at se på, skal han
behandles som en baby! Han
er kun til lette berøringer og

langsomme bevægelser, men
han er samtid robust som en
klippe. Der er ikke noget som
kan ryste ham. Han er helt
fortrolig med børn, hunde og
fremmede mennesker.

Han er meget velopdragen
og gør kun det han ved han
må, ud over at tisse hvor
det passer ham, men det er
forhåbentlig kun så længe
han er fertil.

Jeg synes at Tupac fortje
ner at jeg delte ham lidt med
Jer her i KatteMagsinet ©

Lad os glæde os over, at der
mellem forlaget Atelier og Felis
Danica er indgået et samarbejde
der forhåbentligt udmøntes i rigtig
mange bøger om vores dejlige
katte!

Brandt, Nanna
Hellig Birma IFelis Danica
Søborg, Atelier, 2003
ISBN 87-7857-418-8

Norsk shoohat IFelis Danica
Forfattet af Norsk Skovkattering,
Danmark
Søborg, Atelier, 2003
ISBN 87-7857-419-6

God læselyst ønsker
Kirsten Buna

for af væsen er han jo lige
modsat!

Den brede nakke, ørerne
der breder ud og øjnene
med den overliggende linie,
det er næsten som at se
ind i menneskeøjne, er alle
karakteristika der gør ham

helt speciel og dragende at
kigge på.
Jeg føler somme tider at'hans øjne fortæller historier

fra et "tidligere" barskt liv,
når jeg sidder og kigger ind
i dem.

På trods af at han er
fertil, er hans pels altid tyk
fluffy og silkeblød og passe;
sig selv 100%

Tupac er i det hele taget
en meget lækker kat at tage
op og kæle med, han dufter
altid så godt, er blød og

der kunne være lidt ide i at forlaget
fremover gik ud med et mere smalt
koncept til de specialklubber, der
skal i gang med næste række bøger.
En mindre tilretning kunne hedde
genbrug og der spares dermed
ressourcer på forskellig vis.

Her er vi så endelig i den
situation, at der er/kommer bøger
om vores racekatte. Jeg håber,
det vil være til glæde og gavn
for os alle sammen her og nu og
fremover.
Jeg kan ikke forestille mig

andet, end at bøgerne vil blive
modtaget i samme positive ånd,
som de er skrevet.

Med kærlighed til den enkelte
race.

Men det blev han og Tupac
er den drøm af en hankat
jeg altid har haft! Han hai:
det blideste temperament,
er super kælen, morsyg og
skal virkelig "tages af".

Han har et barsk ydre
med et udseende næsten
som en han løve. Jeg hører
sommetider folk sige på
udstillinger, at den løve
skal de ikke i nærheden af
© Det får mig til at smile

GIG. Guldfahse 's Tupac

Den lille "guldklump" der
i foråret 2000 sad små
forskræmt i klatremiljøet
hos Dortemarie Kaplers,
havde jeg aldrig i min
vildes te fantasi forestillet
mig skulle blive min.

En lille historie om Tupac
Af Sine
Frank
Rasmussen

Bogen bærer et vist præg
af g ntagelser og det er da lidt
ærgerligt at "spilde" spalteplads.
der kunne være udnyttet bedre.
Iåske har der været mere end en

forfatter: det oply es i hvert fald.
at bog n er forfattet af orsk
Skovkattering. Danmark.

En lille eftertanke kommer her:
der er tof i den enkelte bog, der
sagtens kunne genbruges i denne
serie. vi lige har fået et forste kik
til. Der er vel ingen grund til,
at alle xx forfattere skriver det
samme om sundhed og om sygdom.
om opdræt generelt og om vores
gamle katte.

Disse tre helt tilfældige ek
sempler er nævnt, fordi jeg synes,
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Felis Danicas nationale
stambogsføringsregler
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Kr. 100.·
Kr. 100.
Kr. 300,
Kr. 500.
Kr. 25,-

Ændret på Feli Danica Plenarfor amlingen yborg
den 29. februar 2004.

Ole Amstrup
Formand Felis Danica.

6. Ændringer i stamtavlen
6.1 Ændring af kattens navn/ køn
Kattens først registrerede navn kan kun æn
dres såfremt der er ket en fejl ved køn bestem
melsen.
6.2 Farveændring
Er katten registreret med forkert farve. kan den
farveændres efter udtale! e fra en dommer med
kompetence i den kategori som katten rilhorer.
Har katten endnu ikke opnået en titel kan den
ligeledes farveændres administrativt på kriftlia
anmodning fra kattens opdrætter eller af FD'~
avlsråd.
6.3 Indførelse af Genotype-/Fænotype
registrering
Sker efter samme regler som farveændring.

7. Øvrige bestemmelser
Ændringer i en, af FD udstedt tamtavle kan kun
udføres af FD's stambogsfører. Overtræd l e heraf
medfører stamtavlens annullering.

7.1 Kopistamtavle/erstatningstamtavle
Er stamtavlen bortkommet/od lagt. kan d ::,r
ansøges om ny stamtavle via klubb n tam
bogssekretær. Der kal med end n tro og
love erklæring på, at original tamtavlen er bort
kommet/ødelagt.

7.2 Tvivlspørgsmål
Disse kan forelægge Avlsrådet und r F li
Danica.

Indførsel af avl forbud el. r gi, trering
Ophævelse af avl forbud .
Stamnavn .
Ek peditionsgøbvr.. .

8. Afgifter
Alle afgifter skal betales til egen klubs konti.
Registrering af kuld 0-3 mdr................ Kr. 150.-
pr. stamtavle
Registrering af kuld 6-10 mdr.............. Kr. 200.-
pr. stamtavle
Import, kopistamtavle.......................... Kr. 150.-
Ændring i stamtav le (køn. farve, nyt indlæg)
................................................................ Kr. 100,-
Transfer (incl. evt. 5 el. 8. gen stamta ·le)

4.2 Eksport
Ved overdragelse af kat til et andet forbund/
organisation, skal transfer bestilles fra Felis Danica.
Ansøgning om transfer indeholdende kattens navn,
stambogsnummer samt den nye ejers navn og adresse
sendes via egen klub.

5. Regler for killingernes navn
a) Katten registreres med: stamnavn, navn,
køn, race og farve (i henhold FIFe EMS). FD's
registreringsnummer samt fødselsdato.
b) Opdrætter som ikke har et stamnavn. kan
kun registrere et (1) kuld inden stamnavn skal
ansøges. Killingens navn kan i dette tilfælde kun
bestå af et ord.
c) Kattenavne skal kunne have i alt max 35
anslag med stamnavnet. (1 anslag = 1 berøring
af tastatur, inkl. mellemrum og specialtegn.)
d) Hvert navn kan kun benyttes en gang af amme
opdrætter.

4.1 Import eller overførelse

4.1.1 Fra en anden FIFe organisation
Ved import eller overførelse af kat fra en anden
FIFe organisation indsendes original stamtavle
og transfer fra det forbund hvorfra katten
ønskes overført fra til Felis Danica. Felis Danica
udsteder efterfølgende en ny stamtavle i henhold
til gældende regler.

4.1.2 Fra et forbund eller en klub, der ikke
er tilsluttet FIFe
Ved import eller overførelse af en kat fra en ikke
FIFe tilsluttet organisation eller klub kræves
at katten er officielt registrere af det respektive
forbunds officielle stambogsfører.
Stamtavler fra andre organisationer/forbund
skal forud for registrering i Felis Danicas
stambog vurderes i FD's avlsråd/FU. Kravet
om godkendelse i FD's avlsråd gælder dog ikke
følgende organisationer: CFA, TICA og GCCF.
I hvert tilfælde gælder, at der ved enhver fejl i
stamtavlen først kan foretages registrering i Felis
Danicas stambog efter vurdering i avlsrådet.

bemærkninger, følgende tekst: "Må ikke bruges
til avl".
k) For PER/EXO, BRI, EUR og SIA(BAL gælder:
Masket eller hvidt afkom efter parrmg med EMS
Ol - 03 tilføjes (8) bag EMS-koden uendeligt.
Masket eller hvidt afkom efter parring med EMS s
tilføjes (I) bag EMS-koden uendeligt. For PER/EXO
og BRI, gælder: Ikke masket afkom efter parring
mellem EMS 33 andre tilføjes (es*) bag EMS-koden
ved sikre bærere. (es) tilføjes bag EMS-koden ved
mulige bærere uendeligt efter (es").

2. Dyrlægeattester
Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået
afkom registreret i FD, skal sammen med stam
tavlerekvisitionen medsende følgende attester.
På attesterne skal kattens fuldstændige navn og
registreringsnummer være påført. Dyrlægeattest
som viser at:

a) Katten ikke har synligt navlebrok.
b) Hankat har normale og korrekt placerede
testikler.
c) Hvide katte (EMS w) er hørende. (skal også
være ID-mærkede)

Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester,
registreres samtlige killinger med avlsforbud, som
ikke kan ophæves.

3. Stamtavlerekvisition
Stamtavlerekvisition skal indeholde følgende
oplysninger:

a) Han- og hunkattens navn, registreringsnumre
og race/farve (FIFe EMS-kode).
b) Parringsdato
c) Killingernes fødselsdato
d) Opdrætternes stamnavn.
e) Oplysning om hver killing (navn, race/farve).
f) Hankatteejerens underskrift.
g) Opdrætters underskrift, adresse og telefon.

4. Rekvirering af stamtavler
a) Stamtavlerekvisition sendes, via egen klub, til
FD's stambogsfører.
b) Attester i henhold til 2 a, b, c vedlægges.
c) Ved parring med hankat registreret i andet
forbund/organisation, skal kopi af hankattens
stamtavle vedlægges.

1. Registrering af kuld
Ved registrering af kuld gælder følgende regler:

a) Opdrætteren skal være medlem af en FD
tilsluttet klub.
b) Hele kuldet skal registreres s~r~1tidigt.
Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller
kuld fra registrering.
c) Hunkatten skal være registreret i Felis
Danica.
d) Ejeren af en Felis Danica registreret hankat
skal være medlem af en FD tilsluttet klub.
Ejerskabet skal være registreret i Felis Danicas
stambogsregister. Hvis en FD registreret hankat
ejes af flere personer, skal d_er opgives l _ af
disse. som har dispositionsret til at underskrive
parringsattesten (underskrevet aftale s_kal
indsendes til stambogsføreren). Alle hankattejere
som er medlem af en FD tilsluttet klub er forpligtet
til at attestere hankattens avlstjeneste.
e) FD registreret hunkat må parres frit med
registrerede hankatte, uanset hvilket forbund/
organisation hankatten er registreret i.
Opdrætteren er selv ansvarlig for, inden parring,
at kontrollere med FD. at hankattens stamtavle
kan udløse en registrering af afkommene i FD.
f) Stamtavlerekvisitionen skal være stam
bogssekretæren i hænde, senest når kuldet er 10
måneder.
g) Ansøgning om registrering skal ske på en, af
Felis Danica godkendt, stamtavlerekvisition.
h) Ethvert medlem af en FD tilsluttet klub er
strengt forpligtet til at lade stamtavle medfølge
enhver racekat, der af vedkommende afhændes
- uanset om det drejer sig om salg eller gave.
i) Ved ansøgning om stamtavler påser FD's
stambogsfører at bestemmelserne i FIFe's
Avls og registreringsregler §2.3 vedrørende
kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.
Opdrætterens første overtrædelse herafmedfører
at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst.
Yderligere tilfælde medfører at stamtavlerne
udfærdiges til femdobbelt takst. Yderligere
overtrædelser vil desuden medføre at sagen vil
blive forelagt FU til individuel vurdering.
j) I forbindelse med registrering har opdrættere
mulighed for at sætte avlsforbud på en eller flere
killinger i kuldet. Ejeren til en kat har til enhver
tid mulighed for at sætte avlsforbud på sin kat.
Avlsforbud kan ophæves ved skriftlig anmodning
fra den person, der har anmodet om avlsforbudet.
Hvis katten er registreret med avlsforbud tilføjes
der på stamtavlen, i feltet med stambogsførerens
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CH. Rioermill's Jolene Unikum Knirk, PER ns 22 62 Opdr. & ejer: Lene Mattheuis

Dyrlægen var lige så
chokeret som mig. Hvad
var der sket? Han var jo
lige begyndt at blive rask?'
Dyrlægen spurgte mig om
vi havde gift til at ligge
derhjemme, men det kunne
jeg forsikre hende om at det
havde vi ikke. Hun gav ham
ilt, han var godt nok helt
væk, ingen reaktion. Hun
mærkede lidt på ham - og så
spurgte hun: "Hvor fandt du
ham?" - "På gulvet ved siden
af sofaen", svarede jeg. Hun
fortalte så at Ramses havde
brækket ryggen - åbentbart
ved at falde ned fra sofaen!
HVAD? Jeg var græde
færdig, men vi kunne intet
stille op.

Ramses fik fred. Ramses
døde den 8. oktober- den dag
Kronpris Frederik og Mary
blev forlovet. Jeg vil aldrig
glemme den dag! og jeg vil
aldrig glemme Ramses!

Ramses! på gulvet, kold og
stiv. Jeg skreg! Jeg opdagede
så til al lettelse at han trak
vejret.

Jeg skyndte mig alt hvad
jeg kunne til dyr lægen.
Nåede ikke engang at få sko
på eller låse døren.

Meeen .... som dagene
gik efter udstillingen blev
Ramses mere og mere syg...

Han ville ikke spise
eller drikke. Han tabte sig
rigtig meget. Vi skyndte
os til dyrlægen. De mente
det var katteinfluenza han
havde fået på udstillingen
- men det skulle han nok
komme sig over. Vi fik en
masse medicin til Ramses,
men intet syntes at virke.
Tilsidst endte det med at
vi måtte tvangsfodre katten
og rende ved dyrlægen hver
eneste dag i en periode.

Endelig så det ud som
om at Ramses havde fået
det bedre. Han begyndte
frivilligt at spise, og begyndte
at være uartig og hoppe op
på bordene (vi nænnede ikke
at skælde ham ud). Men så
skete det forfærdelige. Jeg
kom tidligt hjem fra arbejde
en onsdag kl. 13 - og der lå

blive større hvis vi gav ham
zodt med "fed" mad. Ramses
~ar godt træt på udstillingen,
sov det meste af tiden (ikke
så underligt - vi kom helt
fra Nordjylland). Ramses
blev en EX3, og vi var stolte
uanset hvad.

vaccineres først, men det
kunne han sagtens nå. Vi
var dog meget bekymrede
over at Ramses var så lille
og spinkel, men dyrlægerne
(ja vi var til flere) forsikrede
os om at han var helt i orden,
og han nok skulle tage mere
på senere hen.

Vi kom så endelig afsted
til udstilling - Vi glædede os,
det var jo rigtig spændende.
Det var en god dag, selvom
vi begyndte at væremistænk
somme - Ramses var kun
halv størrelse af de andre
Maine Coon killinger der
var med i hans klasse... Og
dommeren kunne ikke lide
hans kropsbygning. Han
varALT for tynd, men ellers
en perfekt kat udseende
mæssigt.

Dommeren sagde hun
glædede sig til at se ham
til næste udstilling, for hun
var sikker på han nok skulle

Vi købte en lille Maine Coon
killing i sommerferien,
Ramses på 12 uger. Vi ville
rigtig gerne til udstilling med
ham. så vi meldte os straks
til udstillingen i Nyborg den
7. september.

Ramses skulle lige re-

Vores første udstilling
Så galt kan det gå .....
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i katteverdenen ( å var <ler nok
mange af os der rog ud)?
Jeg tror jeg i denne ammen

hæng har brugt ordet '\ 'veri" om
afhentning af katten. For mig har
tyveri altid været. når man tag
noget. der ikke tilhørte en.
Jeg er blevet belære om at

tyveri kun er når man "il b rige
sig elv. og at det at man fjerner
noget og lægg r betaling i stedet
hedder "ulovlig elvtægt".

Hvad den korrekte tekniske
betegnelse nd er - å r begge
dele ikke acc ptabl for mig!'!

l Ien man kan doø lære nog t c f
denne historie!

For det for t : LA KIFTLIGE
aftaler om det kræv ,s'.

eller Fe li Danicas o m råde al

For det andet. hvis man som
enk ltper ·on bliver oprnærks om pa
at der evt. finder vanrogt af katte
sted er d t ikke katt klubbørn

gribe ind - det kan kun ~k via en
politianmeld.el . I-hi. man ikke
kan det - å lad være m dat bruge
det som argument/undskyldning!

For det tredje: Det at man har
opdrættet en kat giv r ikke en
rådighed over katten efter at <len
er solgt!
Venlig hilsen
Ole Amstrup

besigtigelse hos det nye sted uden
at finde forholdene kriti able.

Her ringer MH så til mig som
næstformand for JYRAK oo- beder

0 . 0om et rad.
. Jeg kan jo kun sige at hvis hun
ikke har lavet en skriftlig aftale
å vil det være påstand mod

påstand og der er ingen aftale der
er brudt.

Katten er solgt og opdrættere
kan ikke mere gøre krav på
katten eller bestemme over dens
liv. Hvis hun iøvrigt mente. at det
nye sted katten er kommet til er
så frygteligt, må det være hendes
pligt at anmelde de frygtelige
forhold kattene behandles på.

På nuværende tidspunkt er
katten ikke engang olgt videre.
men er kun på prøve, da postyret
opstår.

Her er det så jeg se de moralske
problemstillinger.

Har man som opdrætter ret til
ulovligt at afhente en solgt kat?

Kan man som klub eller
organisation acceptere ulovlig
selvtægt?

Hvorfor anmelder man det
ikke til politiet, hvis man mener
at kattene bliver vanrygtet?

Er det at man tager sige en
tår over tørsten diskvalificerende

Arkivfoto. IC. Idefix Larousse, SIA b. Opdr. & ejer: Jan Sondergaard

Mellemhandel - eller øjnene der ser?
Marianne Hinnerskovs indlæg
om mellemhandlere rejser nogle
interessante problemstillinger.
Jeg er den "vedkommende",

som jf. Mariannes indlæg var
"fuldstændig ligeglad med kattens
tarv".

Når man ser og hører om en
sag som denne, er der selvfølgelig
mange forskellige nuancer og
meget afhænger af øjnene der
ser.

Somjeg har fået sagen oplyst fra
de forskellige parter, drejer sagen
sig ikke om mellemhandel, men
om en kombination af uheldige
omstændigheder, som gjorde at
en familie ikke var i stand til at
beholde en kat de havde købt hos
Marianne Hinnerskov, manglende
skriftlige aftaler ved en handel og
at en opdrætter tager sagen i "egen
hånd".

Der er nogle moralske aspekter
i dette også, men dem vil jeg
komme ind på til slut.

· Køberen - som iMH's historie er
blevet til en mellemhandler - var
ikke i stand til at beholde katten,
da den ikke kunne sammen med
den kat, de havde i forvejen. Da
de købte katten var der jf. køber
mundtligt blevet aftalt, at hvis de
nogensinde skulle komme i den
omstændighed at katten skulle
sælges, ville MI-I gerne være
behjælpelig med at finde et nyt
hjem til den.

Der blev ikke skrevet noget
ned og aftalen er tilsyneladende
ikke blevet opfattet ens af køber
og sælger.

Her er den forste kilde til
problemet - INGEN SKRIFTLIG
aftale.

Det nye hjem som katten er
ankommet til bliver også opfattet
meget forskelligt. Køberne har
været i hjemmet oa har set kattene
blive godt behandlet og folt sig
trygge ved det. Sælger mener at
kattene bliver vanrøgtede og at
personen er alkoholiker.

Efterfølgende både dyrlæge
og Dyrenes Beskyttelse været på

Jeg kontaktede min klub
i et håb om, at de måske
kunne hjælpe mig, men der
var, i første omgang, ingen
hjælp at få overhovedet,
tværtimod var det en kold
afvisning, kattens tarv
og denne transaktion var
vedkommende fuldstændig
ligeglad med...

Hvor var al den snak
om moral og etik som har
fløjet rundt i luften i de 12
år jeg har været medlem af
en katteklub? Al den snak
har så altså bare været ord
som lød godt, og som man
kunne score nogle nemme
point på.

Hvad gør man så i den
situation? Ja, hvis man er
mig, så starter man bilen
omgående og afhenter kat
ten og husker lige at betale
købsprisen til den "nye ejer",
for ellers er det jo tyveri,
hvorimod det "kun" handler
om selvtægt, og selvtægt
kan jeg sagtens leve med,
også fordi det viste sig at
det var på høje tid, at jeg
blev gjort opmærksom på
dette ejerskifte, for efter
kun fire måneder var
katten allerede i så ynkelig
forfatning, at jeg måtte have
den til dyrlæge, hvor der bl.a.
blev konstateret, massivt
loppe- og tægeangreb, blink
hindefremfald og hævede
lymfekirtler grundet betæn
delsestilstand, samt diarre
og orm i alle afskygninger.

Retfærdigvis vil jeg slut
te af med at oplyse, at jeg
efterfølgende har fået op
bakning og forståelse fra
flere sider i min klub, og det
vil jeg gerne takke for, det
varmer i "stormvejr", men
skuffet det er jeg på kattenes
vegne, for det er, som om
KATTEN for tit bliver glemt
til fordel for penge, prestige
og magt.

sendt ud på vegne af per
soner som har problemer
med at møde op personligt.

Sådan en har jeg haft
den tvivlsomme fornøjelse
at stifte bekendtskab med,
umiddelbart en sød pige,
så jeg så ingen problemer
i denne handel, med de for
mig sædvanlige mundtlige
aftaler, bl.a. om at katten
ikke måtte videresælges,
forbeholdte jeg mig forkøbs
ret til samme pris, som
katten var solgt til.

Efter fire måneder fik jeg
et opkald fra en god ven,
som oplyste, at killingen
havde skiftet ejer, og vel
at mærke til en som jeg
under ingen omstændighed
ville sælge killing til, efter
samtale med køber fandt
jeg hurtig ud af, at det var
mellemhandel dette drejede
sig om, der var simpelthen
så mange selvmodsigelser
og løgne i den historie, det
var faktisk rigtig ubehagelig,
mine tanker gik straks til
min killing, hvordan havde
den det??? Jeg var jo den
ansvarlige for dette salg!

Me 11emhand Iere
En historie fra den virkelige
verden

Som opdrætter siden
1991. har jeg solgt rigtig
mange killinger, i langt
de fleste tilfælde har det
været ansvarlige og søde
mennesker som jeg for de
flestes vedkommende, stadig
har en god kontakt med.

De problematikker der
har været omkring mine
killingesalg, kan heldigvis
kun tælles på en hånd,
og det på trods af, at jeg
aldrig tidligere har lavet en
skriftlig købsaftale, for mig
handlede det om gensidig
tillid, et ord var et ord, jeg
kan/vil ikke, med eller uden
købskontrakt, sælge killing
til nogen jeg ikke har tillid
til, det er jo ikke en sofa,
men et levende væsen,
som har krav på, at vi som
opdrættere sikrer den, den
bedst mulige tilværelse.

Men nu til historien
fra den virkelige verden,
for i den virkelige verden
findes noget så hæsligt
som mellemhandlere, det
er sådan nogen, som bliver

Arhiofoto. Brutus Skara Beusz, Ocicat

AfMarianne
Hinnerskov
Red Line's
Maine Coon
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53
IC. vinbæl: 's Bobo & Sole(all Carla hygger sig

Sole(all Carla, OCI

Fra samme øjeblik Carla gjorde it indtog i hu ·et.
forandrede Bobo sig fra at være vores "lill killing"
til at være 'voksen og følsorn't.O Det er rørende at e
hvor omsorgsfuld han er overfor hende. og tyd ligt
at han er sig sit ansvar bevidst som opdrager n. Og
hvilken opgave. Carla er en ukueliz lille tyran. der
igen og igen går til angreb på Bobo. Ind im llem
udspiller der sig de rene bryd kampe m llem dem
- også om natten i vores seng. SUK! Andre gange
ligger de tæt sammen og sover eller vasker hinanden i
fredfyldt harmoni. Hvilken fryd at se dem sammen.

Det at have fået n kat mere i huset, har absolut
tilført os en ny dimension som katteejer . Og jeg
skulle lige hilse og sige, at med to ocicatte i hu et
KEDER VI OS ALDRIG

Nu ser vi med spænding frem til, at vi i løbet af
efteråret 2004 forhåbentlig får vores for te kuld o i
killinger i huset. Hvilken udfordring©

dette f1ott~ r_esulta: sagde GrethE;, Højgaard Jensen,
at vi endehg ikke ma_t~e k?strere sadan en fin hankat!
Nå nej, det kunne VI JO sadan set godt følge hend •
men hvad skulle vi lige stille op med en voksen fertil
hankat?

Vi overvejede situationen lidt, og besluttede
at skåne hans "kronjuveler" foreløbig. Men såd=~
en fertil ha_:1kat kan man jo ikke have gående frit
omkring, sa derefter _startede projekt Indhegning
af Haven. Og det er ikke let at spærre en Ocicat
inde, skal jeg lige hilse og sige, men efter manae
forviklinger lykkedes det dog til sidst - efter vi fik
sat strøm øverst på hegnet. Det har selv en Ocicat
respekt for.©

Her gi~ ~obo så i ens~m m~jestæt, og miavede og
klagede sig 1 et væk, fordi han ikke kunne komme ud
til de andre ~atte i kvarteret. Vi indså derfor hurtigt
vi var nødt til at skaffe ham noget selskab. Og så var
tanken om en lille pige, og dermed muligheden for
en dag at få et kuld killinger jo meget besnærende.
Skulle vi have alt bøvlet med en fertil hankat, kunne
vi lige så godt tage fornøjelsen med - om jeg så må
sige.©

Da der endnu er forholdsvis få Ocicatte i Danmark
måtte vi til udlandet for at få nyt blod. I det øvrige
Skandinavien har racen eksisteret siden starten af
90'erne, så her er betydeligt flere at vælge imellem.
I Norge fandt vi frem til opdrætter Hanne Luthen
som havde planlagt kuld i løbet af sommeren af den
type og kvalitet vi ønskede, og med en afstamning der
passede overens med Bobo's. Spændte var vi derfor,
da Hanne ringede den 17. juli 2003 og fortalte hendes
hunkat netop havde født 4 piger - 2 chokoladespottede
og 2 lillaspottede. Og vi havde førstevalg.© Stor var
spændingen da vi den 22. august kørte hele vejen
til Oslo for at se på killinger og udvælge Bobo's
fremtidige legekammerat og mage.

Det var en meget svær beslutning. 4 ubeskriveligt
skønne og herlige oci-piger på bare 5 uger. © Ja, vi
havde mest lyst til at putte dem alle i lommen og
tage med hjem på stedet men den gik jo ikke. En
beslutning måtte træffes, og valget faldt på Carla
- en af de chokoladespottede. Men ak, der var jo
endnu godt et par måneder til vi måtte få hende
med hjem.

Hanne ville udstille killingerne før de forlod
hende, så den 18. oktober - dagen efter de var 3
måneder - fløj Hanne til Bergen med kuldet. Her
blev vores Carla bedste killing i kuldet, fik EXl og
blev nomineret.© Men ak. udstillingen trak ud og
Hanne skulle nå sit fly tilbage til Oslo, så det endte
med hun måtte tage derfra inden Best In Show løb af
s~a?len® Men glade og stolte var vi, og lettede over
vi tilsyneladende havde valgt den rigtige killing. .

Endelig den Ol. november mødtes vi med Hanne 1

København under Verdensudstillingen (jeg tror der
blev udvekslet en del katte den dag ©) og kunne
drage hjem med vores nye lille vidunder.

Vi gik på nettet og
opdagede at jo, der findes
skam Ocicatte i Danmark©
Og der var endda nogen der
havde killinger til salg. Både
hos Grethe Højgaard Jensen
og hos Sonja og Steen Vin.
bæk, begge i Odense. Vi fik
aftalt besøg begge steder,
og fandt racen endnu mere
spændende ved nærmere
eftersyn. Vi faldt totalt for en
3½ mdr. gammel dreng hos
SonjaVinbæk. Han hed Bobo
og var chokoladespotted.

Bobo blev starten på en
helt ny æra for os som katte
ejere. Indtil dahavdevi aldrig
været på en katteudstilling
og anede intet om hvad det
gik ud på. Og tanken om at
få mere end en kat, og endda
have opdræt, lå os uendeligt
fjernt! Nej, Bobo skulle
naturligvis neutraliseres
når den tid kom, og leve et
liv i lighed med det vores
tidligere huskat havde haft
- d.v.s. med adgang ud i det
fri.

Men ak, når først man har
fået en Ocicat i huset, sker
der ting og sager.©

Sonja og Steen Vinbæk
opfordrede os til at tage på
udstilling med Bobo - sagde
det var vigtigt racen blev
vist frem, da den endnu
ikke er så kendt. Det kunne
vi naturligvis godt forstå,
og lod os overtale. Vi ville
derfor udstille Bobo en gang
som killing, men så var vi
angrebet af bacillen©

Bobo blev nemlig meget
rost af dommeren fik EXl'- var bedste ocikilling ud af
2, og han var et knurhår fra
en nominering! Så det måtte
vi naturligvis prøve igen.©

Tredje gang var lykkens
gang, da Bobo i sin første
åbne klasse vandt CAC, BIV
og BIS kun 10 måneder gam
mel! Det var planen han nu
skulle kastreres, men efter

Nu startede en større un
dersøgelse for at finde ud
af hvilken race det skulle
være. Bøger blev lånt hjem
fra biblioteket i læssevis
- mange var ubrugelige og
røg hurtigt retur igen, andre
var spændende læsning - og
hurtigt fandt vi ud af, at
Politikens Kattebog var et
rigtigt godt værktøj og den
seneste udgave blev købt.

I begyndelsen sprang
jeg beskrivelsen af de mere
sjældne katte over. Var
først meget varm på at få en
aby. Var også fascineret af
siameserens personlighed.
Overvejede også lidt en
russer og vendte atter til
bage til abyen, men ingen
var helt perfekt.

Begyndte så alligevel
at læse om de lidt mere
ukendte racer, og her faldt
jeg straks for beskrivelsen
af noget der hed en Ocicat,
som tilsyneladende havde
det perfekte temperament.
Vi havde aldrig før hørt eller
set noget til denne race før.
Den så noget speciel ud, og
vi tænkte at den måske slet
ikke fandtes her i landet -
og hvis den gjorde, var den
sikkert meget dyr!

Fra huskat til Ocicat
I sommeren 2002 døde vores
elskedehuskat Otto, en dejlig
stor sort han-kastrat. Han
var da godt 13 år gammel, og
jeg havde haft ham fra han
var 8 uger. En kat med en
ganske særlig personlighed,
der havde fulgt mig gennem
tykt og tyndt. En kat som vi
begge, og jeg i særdeleshed,
var meget knyttet til.

Jeg har stort set altid haft
kat, altid almindelig huskat
og altid kun en kat. Da Otto
døde var spørgsmålet; Hvad
nu? Det var som om en ny
almindelig huskat ikke
kunne træde i stedet for Otto
- der skulle noget særligt til!
Og kat skulle vi naturligvis
have igen. Andet ville være
utænkeligt.

Tanken omatfå en racekat
begyndte nu ud fra den for
modning, at vi på denne
måde i højere grad kunne
vælge hvilken type kat -
rent temperamentsmæssigt
- vi ville have. Og netop
temperamentet var det alt
afgørende for os, påbaggrund
af den store personlighed
Otto havde haft. Kort sagt
- en flegmatisk sofapude
var ikke lige os!

IC. Vinbæk 's Bobo, OCJ

Af Marianne
Hindkjær
Hindkjær's
Ocikatte
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klub lod vecllrnmmcnde komme ind
på udstilling.

Efter en kort debat enede man
om. at re pektere hinanden ka
rantæner indtil der er betalt. m n
ikke i en periode der udov er. Den
enkelte klub oply er op hvem der
er i restance til de ovrige klubb r.
der efterfølzenda ikke lader d~
pågældende ud tille for aæ lden
er betalt.
Ad 12 - Dommerelev

Britt Elven åg har tidlizere ·æ
ret elev i kategori IV og vil aerrie
starte igen. Hun er bo at i Oslomen
medlem af en dan k klub. Eniahed
om, at hun kal ta ae Iorprnv
igen og tarte forfra zrundet der
lange fravær. For p rov n for -
tage normalt i forbinde! e m d
pleriarfor amlingen, hvor B r it
imidlertid er forhindret i at v re
til stede. Forprov n vil derfor blive
arranzeret i forbindelse m "den ud
stilling.
Ad 13 - Eventuelt

FN mente at O :\ på FU-mod t
den 30. november 2003 havd truk
ket alle ine forslaz oa undred
ig derfor ov r. al der'nue-la for lag
fra OA igen.

OA redegjorde for, at han al ne
trak det f01· lag der omhandled
formandens uafhængighed afklub
tilhorsforhold. De ovrige for lag
blev ikke trukk "t. men FN, VF oa
I ønskede n oversigt ov "l' hvor
ændringerne ved en eventu I ved
tage] e vill , ke. hvorfor han (OA)
havde fremsendt et n. t oplæg. del'
igen cfterfolgende er bearb jdet.
Modet slut kl. 22.10

Ad lO - Udstillino-er
På baggrund af en situation

hvor Darak og Racekatten havde
booket den amme hal. og AN på
?e~ ene side ikke mente der var
I~former t og VF på den anden
s1cl,e mente der var informeret,
?Pfordrede A til at klubberne
ikke_ lagde ud tillinger lige op
ad hinanden i samme haller. Det
blev fremhævet. at der for nogle
klubber konsekvent stod f.eks.
København, og det dermed var
van keligt at vide præcist hvor
den pågældende udstilling skulle
holdes.

Der var enighed om ikke at
lægge udstillinger på samme ste
der, og at informere hinanden om
de steder man patænkte at holde
udstillinger. DK opfordrede til
at sende tederne til hende så
hun kunne opdatere FIFe's ud
stillingskalender.

Der var bred enighed om at
ophæve den tidligere stiltiende af
tale om at der kun måtte afholdes
en 2-dages 2-certifikat udstillinz

• . b
om året.
Ad 11 - Udstillingskarantæne

Racekatten forespurgte på
baggrund af en konkret ag
om den tidligere aftale om at
respektere hinandens udstil
lingskarantæner fortsat var gæl
dende. Konkret drejede det sig
om en udstillingskarantæne der
trods 3 rykkere ikke var betalt.
og derfor havde afstedkommet
en karantæne på 90 dage til efter
beløbet \ ar betalt. Betaling fandt
sted. og det pågældende medlems

Et æ!:fle arf..·it,foto! Colu111bi11e af ~IisC'hau. I'ER b 83, /od! 17106 197

FU. Rejsebeskrivelsen vil ligeledes
blive bragt i næste nummer afKat
teMagasinet (februar). Et officielt
referat kommer fra den islandske
klub. Ikke alle fandt det uofficielle
referat lødigt.

OA og TH redegjorde kort for
turen og oplyste, at mødet havde
været godt og konstruktivt.
Der havde været tid til er
faringsudveksling, og det var ty
deligt, at de øvrige nordiske lan
de var glade for, at Felis Danica
var blevet en del af det nordiske
samarbejde.
Ad 7 - IM sagen

OA redegjorde for status i sa
gen, hvor der er berammet rets
møde den 04. marts 2004. Der er
afsat 3 timer.
Ad 8 - Strukturdebatmøder

Møderne er fastsat og datoer &
stedvil fremgåaffebruarnummeret
af KatteMagasinet. Et flertal
mente ikke der skulle serveres
kaffe/the på Felis Danicas regning,
men at de fremmødte selv måtte
erholde udgiften hertil.
Ad 9 - Breve og henvendelse

a) DK redegjorde for en hen
vendelse fra en specialklub
vedrørende afholdelse af et
dommerseminar for at opnå
mere viden om racen. Det er
ret bekosteligt at arrangere et
dommerseminar, og det skal an
nonceres i FIFe med mulighed
for andre landes dommere at
deltage. Det er derfor ikke noget
man "bare lige arrangerer". Der
er ikke p.t. planer om at holde et
dommerseminar.

b) Der er kommet brev fra Mar
gith Hærslev der stiller en række
spørgsmål. OA svarer.

c) Suzanne Trolle har indgivet
en klage til Pressenævnet over for
manden for Racekatten oz FelisD . o
amca. Der skal svares inden 7

dage fra den 27. januar at regne.
d) Dansk Vangora & Tyrkisk

Van har ansøgt om dispensation
fra re 1gen om antal medlemmer.
De har fremsendt en komplet
medl_emsliste. Et enigt FU giver
;~ ~ispensation på 2 år fra den

· Januar at regne.

FU-møde 27. januar 2004 kl. 17 .oo .
Deltagere: Ol, Amstrup (OA. nu af Pil Refstrup (DARAK), Lis Annoncetegningen har hidtil
,J.:Y~AK). DorLE' Kaae (DK. JYRAK). Dahl trorn (Racekatten), Kirsten været varetaget af VF. MST vil
'\r1v.1 Flckher (VF. Racekatten),_ Tom Buna (JYRAK), Camilla Baird gerne overtage denne opgave og
HoJ (TH. Racekatten), Aase Nissen M · t d f ·t f 1
(A o \RAK) Fl • • 1 (Katteklubben) og a r ian n e argumen e re e or si o r s ag
• • r .:\ • • emm1ng 1 sen f dk
(F . DARAK). Inge ord (lN. S ifert-Thorsen (JYRAK). herom. Dette a ~te_ om en læn.
Katteklubben). Mette Foldager (MF. Der har endnu ikke været tid til gerevarende og til tider hed debat
Katteklubben) at lave et udkast til nyt layout, om emnet, hvor det bl.a. kom
Marianne S ifert-Thorsen (MST) men det forventes snarest. MST frem, at en sådan læsning ville

R
un~er pun'Dkt 4-

8
. forventer at sende udkast til nyt samle for meget indflydelse ved

eterenr: om OJ . . D ·11 d ·Af praktiske grunde start de modet layout til FU indenfor de nærmeste en person. . et v1 e_ en videre
med afvikling af punkt 4. hvor i\rIST 2 - 3 uger. være uhensigtsmæssigt at have
deltog på Katte 'laga inets vegne, Der er kommet et nyt tiltag flere annoncetegnere, da det
så lede hun kunne forlade modet med debat i bladet. Redaktionen vil besværliggøre overblikket
ud n for meget ventetid. stiller nogle spørgsmål, og svarene Et samlet FU fandt, at annon~
Dagsorden herpå bringes i det kommende cetegningen fortsat skulle ligge
1) Godkendelse af dagsorden. nummer. ved VF. Et kompromis blev, at
2) Godkendelse af referater. På denne måde lukkes debatten MST laver et opsøgende arbejde og
3) Fra starnbogsforeren med det samme, og alle har mu- finder eventuelle annoncøremner.
-1) Katte.Magasinet lighed for at komme med sit besyv. Der skal konfereres medVF inden
5) Plenarforsamlingen 20046) Nordisk mode MST håber læserne vil tage godt kontakt etableres, og alle aftaler
'"'i) fl\1 imod dette. med annoncører skal laves af VF.. sagen
8) Strukturdebatmoder Det er tanken at der ligeledes Ad 5 - Plenarforsamlingen 2004
9) Breve og henvendelser skal væremedlemssider hvor læ- Dagsorden til plenarforsam-

a) Anmodning om afholdelse serne kan sælge/købe effekter. lingen blev gennemgået. Der skal
af dommerseminarb) Brev fra Margit Hærslev I det netop færdigretligerede stilles et ændringsforslag til for-

e) Klage til Pressenævnet nummer ønskede IN, DK og AN slag b2.
d) Dansk Vangora & Tyrkisk et afsnit slettet i en artikel fra Emner til DN (Red.bem: Disci-

Van Nordisk Møde, og de gav udtryk plinærnævnet):
10) Ud tillinger - datoer for, at niveauet var lavt og slad- Birthe Grønkjær, NFO opdrætter,
11) Udstillingskarantæne d · M d12) Dommerelev eragtig. e lemmerne ville nok jurist, Holstebro
l3) Evt. ikke læse det. Birgitte Kold Kjeldsen, dyrlæge,

MSTredegjorde for nogle tanker Esbjerg
Ad 1 Godkendelse af dags- om fremtidens KatteMagasin, Sonja Hansen, Racekatten under

der kunne være på 48 sider i 4+4 søger
farve og 16 sider i S/H. De S/H Mette Foldager, Katteklubben
sider var tænkt som et indstik undersøger
i midten med klubbernes sider, Der skal vælges 2 for 2 år+ 2 for
herunder medlemsinformation. 1 år. Peer R. Amundsen er fortsat

Der var delte meninger i FU i DN, da han ikke trak sig med de
om dette forslag, og der skal fle- øvrige medlemmer.
re undersøgelser af priser, mu- Emner til AR: Red. bem: Avls
ligheder m.m. til før en endelig rådet)
beslutning kan tages. Pil Refstrup er formand og på valg.

Som en direkte følge af æn- Hun er villig til genvalg
dringerne i portostøtten til med- Susanne Bugge er på valg- status
lemsblade, vil portoudgiften i med genvalg vides ikke p.t.
2004 stige med ca. kr. 70.000,- om Lene Balle - status med genvalg
året. Der er en overgangsordning vides ikke p.t.
hvor der kan søges tilskud, og Marianne Roth er et muligt emne,
OA søger på vegne af Katte- Katteklubben undersøger
Magasinet. Dirigent:

MST vil fintænke over L S ·t· ,ars e1 ert- I'horsen er et emne.
situationen med en even tue I OA undersøger.
forsendelse fra eksempelvis Ad 6 - Nordisk Møde
Tyskland, eventuel ligeledes adres- Der var udsendt et uofficielt re-
sering m.m. ferat i form afen rejsebeskrivelse til

orden
Efter enkelte tilføjelser blev

dagsorden godkendt.
Ad 2 - Godkendelse af referat

Referat fra telefonmøde 21.
oktober 2003 godkendt.

Referat fra møde med special
klubberne den 30. november 2003
godkendt med enkelte rettelser.

Referat fra møde den 30.
november 2003 godkendt med en
kelte rettelser.
Ad 3 - Fra stambogsføreren

Stambogsføreren havde udsendt
diverse statistik materialer til FU
samt et udkast til nyt layout af
stamtavlerekvisition og parrings
attest.
Ad 4 - KatteMagasinet

MST redegjorde for Katte
Magasinet og oplyste, at redak
tionen var ved at være på plads
og fungerede godt. Den består



til voksne lopper. Sværere er det faktisk ikke ...
M0DELK0NKURRENCE: 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

PNØi:;JlAM·VET + CAPSTARVET - ÆG + LOPPER FJERNES
(LU•o\Ji'C'\ { N li f h? \ R A' I

~V:.~~ lndikatJoner Kontrol at lopper ro, I
behandles ~- l1lJddel med J)J du i,a,
v,snngen j~"" Kane. m,1cstur JO mg pr kg tege,m. 1
op til 7 kg~~ Jx1j m k.!Un,r å 133 n•gJf tabletter å 2Q.l,9 mg t·• hund fra 7\_ ) N O 40 kg teg..-msv:pg;_ Uc,VARTIS 2100Kabtmr .no.T11

Felix, Kattrup

''Det er svært at være COOL O • •, nar man 1 tide og fd klsig over det hele" u 1 e ør

Det er. ret enkelt: Hvis man fjerner lapperne men ikke lappernes
:9• sa har man kun fjernet 5% af problemet. Derfor vil en dob
eltløsning spare din kat for en masse klø. Med Capstar Vel fjer

ner du effekt·vtP I alle de voksne lopper i løbet af et døgn. Med
rogram® Vet f h. . .or mdrer du æg og larver i fremover at udvikle sig

En dobbeltløsning der giver pote, når loppekrisen kradser

Pensionist
Philip af Bifrost
E: Solveig Kærsgaard Han.
sen

Kategori IV
BIS
Nissens Isabel
E: Annelise & Erik Nissen
BOX
Skuld Dannebrog
E: Kirsten Foldager & Kirn
Hansen
BIS-Kastrat
lvanthes Queenie
E: Andersen & Madsen
BOX-Kastrat
Wee-Ko's Quincy
E: Andersen & Madsen
BIS 6-10
Haslunds Black Label
E: C Barawiec & J Haslund
BIS 3-6
Klingeskovs Mykonos
E: Kis & Mogens Østerby
Bedste veteran
Wee-Ko's Beautiful Pride
E: Andersen & Madsen
Klubkat
Klingeskovs los
E: Kis & Mogens Østerby
Bedste Kuld
Skjaldbreids Kuld
E: Hildur Sigmarsdottir
Bedste pensionist
Ivanthes Queenie
E: Andersen & Madsen

Kategori III
BIS
Godsk Bullamalanka
E: Tina Toft & Allan From
BOX
Purrsynian Be My Valentine
E: M & L Seifert-Thorsen
BIS-Kastrat
Van Grebst Luic
E: Christel Orthrnann
BOX-Kastrat
FIN*Zarit Lilit
E: Kirsten Kaae & Dorthe
Salamander
BIS 6-10
Rexkwizit's Raven-of-Bodwin
E: Susanna Toldi Bugge
BIS 3-6
Baaswell's Nicol
E: Britta Sørensen
Bedste Klubkat
Nasse Nøff på Kino af
Khartourn
E: Bodil & Michael Floto
BIS huskat
Misty
E:Susanne & Claus Wehnert
BOXhuskat
Jiggins Tiger
E:Karin Sørensen
Bedste kuld
Polgaras Kuld
E: Sarah Hartmann Kofoed
Nielsen
Veteran
FIN*Zarit Lilit
E: Kirsten Kaae& Dorthe Sala
mander

Tidlig prægning!
Dorthe_ Raunebæh, Doanto's flilaine Coon viser sin son hoordu"
man viser hc:,tte frem i Gromits: d. 07. februar.
Det ser dog ihhe ud til al setuiihe hører efter'
Foto: Lisa Høj ·

,J
(' ;
1

Kategori Il
BIS
S*Ulubrands l\forlot
E: Anne Kohn
BOX
Starkads Cassiopeiu
E: Jeanette E Dahl
BIS-Kastrat
Millinockets Devil in the Sky
E:Mikkel Kaae
BOX-Kastrat
Skakmat Felis Jubatu
E: Martin Kri tensen
BIS 6-10
Ailuro's Chimalis Corazon
E: Anette Becker
BIS 3-6
Con Meos Wanobi
E: Anette Bæk
Bedste Kuld
Kvitfjells kuld
E: Anette & John Andersen
Bedste Klubkat
Florians Hot Spo
E: Henriksen & Pedersen
Bedste veteran
Skakmat Felis Jubatus
E: Martin Kristensen

Kategori I
BIS
Astrid af Kumbvses
E: Lis Stnunskjær
BOX
My Fautasys Jerome
E: Anja Grossmunn
BIS-Kastrat
Athelstones Mandrake
E: Gitte l\Tei r
BIS 6-10
Alsnahars Madonna
E: Anne-Marie Ander en
BIS 3-6
Fiona af Kambyses
E: Ditte & Leif Fleron Bech
Bedste Klubkat
23 Tenras Sweet Drearn Sam
E: Kristine Kristensen
Bedste kuld
-Iurians Kuld
E: Anet te Vohnsen
Veteran
Athelstones l\landrake
E: Gitte !\'leier
Pensionist
Harrnony -Icynes Nesbi
E: Aase & Hans Ibsen

Katteklubben Kolding 24 & 25 01. 04

Arkivfoto. JumpersAthos, BRIa.
Opdr.: Bente Pedersen Ejer: Jette Kongensgaard
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EC Haslund". Ramsc ·
SU n. Fod : 26.9. I 9.
Par: EC, epp
Mor: Plavcrs Ur-uln
Conni' Gron
flrolæg-q -rpl dsen <
l635 Ishøj
TIJ'./Fnx: --l:3 7.'3 .1.; 0 ...

Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55
2791 Dragor
hanne.kaar bcrg@darak.dk
1/1 side kr. 250
1/2 side kr. 150
Kun reproklart materiale

Åbningstider for publikum
kl. 10.00 - 19.00

In 'Cn katte ma forlade udstillin
gen for kl. 19.00

, Stewarder/dommerelever/
' stande/specialklubber
Stewarder o<T dommerelever er
velkomne. l(ontukt
Aa,e i sen
Sovej 2, 4771 Kalveha\'c
til'. 5538 90 8
aase.n is ~en@darnk.dk

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak.

, Sendes ~encsL ved tilmeldings
fristen til

59

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Avl og opdræt kr. 50
\ eteran/pen ionist (når de
dommes i anden kla se) kr. 50
For medlemmer af DARAK
.,Til alg·' bur kr. 150
Ud tillingsgebyr bedes i.ndbelall
samtidig med tilmeldingen se-

' ne"t pa afmeldingsfristen til:
Po-tgirokonto 9 00 39 75
Kasserer Ole Johnsson
Keplersgade 22, t.lv.
2300 Kobenhavn S

Ved betaling p:i udstillingen op- ,
kræ,·e 10 kr. ekstra pr. kat.

Dyrlægekontrol og indsyn
i\Iellem kl. 6.30 - 9.30.

1 Stamtavler og vnccination ·att
ter skal forevi ·e ·.
nccinationen :;kal enc_ t fore

tao-es 25. april 2004.
I-h~ide katte skal være chippet

' 0cr medbringe horecertifikat.
';ccination i folg Felis Danica·
regler.

Kragemose
Brun_& Blåmasket siarn
Egen 1mpo1t. eriø t opdræt
Flemming Morten en
Tlf/Fax 55 45 65 15
flm<g,1'isca!i.dk

Misbehavin
B_Iå, br_un & chok. ma ket
Lis HøJensgiird
8270 Højbjerg
86 27 48 10
m..isbehavi.n_clk@hotmail.c:U<

Arhiufoto. Norslr Skouleat, NFO n 09

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internationale
racekatteudstilling i Hårlev hallerne, 9. maj 2004
Industrivej 39, 4652 Hårlev

V n Gørtz
oh. h /golden-PER/EXOC inc •
Emilie Hør_strup
9530 Støvring
Tlf/Fax 98 37 35 45

W von-gortz-cattery.dkww.

Siam•.::-e.:.....s_e_r _
I{lingeskov's .
Brunmaskede siamesere
Kis & Mogens Østerby
Tlf/Fax 64 82 18 44
kimo@nypost.dk
home6.inet.tele.dk/oesterby/

"Bær og præsenter selv" udstilling

Dommere
Dortemarie Kaplers [iclscn, Danmark, II
Judith Zuurveld, Holland, II
Miriam Klein Gasbari, Italien, I-II
Ina Van Berkum, Holland. II
Barbro Helmer, Sverige III
Fabrice Calmez Frankrirr I-II
Ali Wittich, Scl;weiz, all-~-'ound
Bjarne Wikstrøm, Finland. II
Lone Lund, Danmark II - ·1u
Martti Peltonen S\ /io-e III-IV
Ret til ændring~r forb~li~ldes

T~hnelding
Tilmelding kan foregå online (læ" mere pa
\~Ww.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingsblanket sendes til
Jette Rybak
Rødkælkevej 43
2630 Tåstrup
Tlf. 4399 9088

V)ette.rybak@darak.dk
1 modtager ikke vedhæftede filer

Tilmeldings- og afmeldingsfrist:26, april 2004
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Feles Grata
Opdræt af sølv orientalere
& bicolour orientalere
Elsebeth & Ole Amstrup
75 16 81 51
www.felesgrata.dk

Perser og
_C_o_lo_u_r.....:,p_o_i_n_t _
Anjela
Opdræt af sølvkatte
anjela@get2net.dk
www.anjela.dk
55 45 46 12
40 86 46 10/20 69 86 48

Persefelts .
Silver & golden pen r/Exobc
Sylvia & Allan Outrup
48 79 64 68
outrup r,tdcadsl.dk
www.persefclis.dk

Betonica
Chokolade & kanel spottede
Gurli Pedersen
Strandgade 5a, 5610Assens
64 71 38 39/21 93 95 86
medlem.jubii.dk/betonica

Hindkjær
Marianne & Lars Hinclkjær
Ørstedsgade 36
6400 Sønderborg
74 42 58 82
m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Kisangani
Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26, 2820 Gentofte
39 76 09 03
vklind@post9.tele.dk
www.kisangani.dk

Polgara
Chokoladespottecle
Sara H. K. Nielsen
4340 Tølløse
26 21 74 56
www.polgara.dk

Watamu's
Chokolade & kanel spotted
Grethe Højgaard Jensen
66 17 37 08
watamu@get2net.dk
www.watamu.frac.dk

Orientaler

Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47177520
tilianova@get2net.dk
Uldtotten
+ Maine Coon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@uldtotten.dk

Ocicat

Korat- - --- -- -----p . 'rimprau s
med en mild jernvilje!
Camilla Baird
45 76 86 31/20 97 75 35
mail@korat.dk

' www.korat.dk

Maine Coon
I Gugger
1

Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
1.b .jeppesen@post.tele.dk
www.gugger.dk
Naughty Nature
Udparret & testede linjer
Dorthe Toft Pedersen
97 40 59 23
naughtynatt.u'E@mail.t.dcadsl.dk
www.naughtynature.dk
Pleione's

, Malene Børsting
8700 Horsens
75 62 65 02
www.pleione.dk
pleione@mail I .stofanet.dk

Norsk Skovkat
Alfbeim
B. Har-toft & H. Vigold

1
Annettevej 9, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 87 94
alfbeim@mail.dk

, home20inelte1e.dk/alfheim/dk
Fabis
Sunde og racetypiske
Ingen x-farver

, Charlotte Bergquist
43 52 18 21
www.fabis.dk

Family's
+ maine coon. Alle farver
Stueopdræt med hund.
Berit Sigersen
56 52 90 Ol, St. Heddinge
sigersen@racekat.dk

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post12.tele.dk
homel2.inet.tele.dk/kville/
La Foret
Store racetypiske/alle farver 1

, Dorte Garde Varup
2300 København S

' 32 97 22 20
www.la-foret.dk

Langhusets
Sort silver tabby
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49 20 19 33
langhuset@stofanet.dk

Hellig Birma

Vipperødhus .
Fuldfarve. Tortie & m/HV1d
Susan & Rene Ra mussen
59 1 20 22/22 15 20 22
kat@'vipperodhus.dk
www .vipperodhus.dk

Wiki
Kærligt opdræt i flere farver
Winnie Nielsen
9220 Ålborg Ø
98 15 40 99/28 14 40 99
www.wi-ki.dk

Kempes
Maskefarver brun og blå ·
Inge Vang Olsen
3600 Frederikssund
47 31 23 71
kernpes@wanadoo.dk

Sinklair
Susser & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70
sinklair wtdcadsl.dk

~olouq~~int _
Westpoint
Div. farver. Spec: Tabby
Maiken Christiansen
47 16 14 44/51 50 60 67
westpoint get2net.dk
home.image.dk/~westpointl

Cornish Rex
Bodwin

1 Nu også Devon Rex
Susanna T. Bugge

, Kærlodden 7
8320 Mårslet
86 27 28 19

Yeoman
Skjershede & Alster Klug
Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38 76 11 73

, www.dk-yeoman.dk
mass@post.tele.dk

Europe

British Shorthair
----

Apiatif
blå. ort. lilla. chokolade
Pia Kjeldgaard
00 Viborg

6 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 Romose
Baneringen 64, Stenløse
47 17 21 36/26 86 27 85
www.romose.com

Valhalla
Blå
Helle Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
He1leSchu1z@maiJ.teJe.dk

Abyssinler
Fletchers
\ ivi Fletcher
2610 Rødovre
36 72 20 09
fl etchei ·@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher
lah-Ra's
Son-el og vildtfarvet
Lysgaard ogAmundsen
Skol krogen 56 A
~1500 Værlose
4-148 40 64Jah-Ra'?get2netdk

Via Nova
Jen & Tom Hoj
Istedzade 132. 2.t,.
1650 København V
33 79 33 99/40 59 13 19
www.via-nova.dk

Opdrættere
i Felis Danica
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Europe-klubben
CharloLte Frank
,\llidgårdsv •j 14
3000 Helsingor
Tlf.: 49 20 19 33

Langhårskatten
:\I ttc Blum .
Peter Dam ,·ej 4
-l l O oro
Tlf.: 57 2 20 2

Maine Coon Klubben
Danmark
Kurt Ol sen
1 ·orr bjer0.-Runddcl 116
5220 Oden· 0
Tlf.: 65 9·3 -4. 6-

Norsk Skovkattering,
Danmark
. nne Kohn
Lundby'" j •L Orcby
-4261 Dalmose
Tlf.: - 1 3 5

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge
Kærlodden ~
8~320 ?\Itir-let
Tlf.: 6 r :2" 19

Russian Blue Klubben
i\ilaria i\nd rscn
Søndergade 50
-n30 Viby Sj.
Tlf.: 46 19 3 35

Siameser &
Orientaler-klubben
Incre Gc na
P ter lp ens \Il· 3.I. 1.51
2-400 København l\"V
Tlf.: 3' 19 -ll G2

Sokoke Klubben
Anette Ccclerqui
Byagcrvcj 102 K
330 Beder

Tlf.: 6 9~3 71 61
SPK for Russian
Blue af 1990
Loui~e Cnro
Tlf.: 5 ·3 5 66
alcaroc0'hotmail.com

SUA - Abyssinier & Somali
Lis Rhvmer Frii,
Bøgebj~r" 7 -
5{171 Sond r ø
Tlf.: 64 8915 03

Sølvkatten af 1990
Allan OULrup
H tulav~j i)
3:200 Helsinge

·- -
Specialklubber
under Felis Danica
BB - Burmeser &
British Shorthair
He1lc Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
Denmark
Hanne S. Peder ·en
Nybøllevej 26 B
2765 Smørnm
Tlf.: 4,i 64 05 95

Bicolouren
Li Vindex Niel en
Grønningen 87
4293 Dianalund
Tlf.: 58 24 17 Ol
el. 22 55 13 16

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

Cymric- & Manx
klubben
Mickey Thomsen
Gronnedalen 14 A.st.mf.

' 7100 Vejle
1 Tlf.: 75 72 77 78

! Dansk Siameser &
! Orientaler Ring
i '1\-ine Piltoft

Nygade 52
8700 Hor ens
Tlf.: 75 62 96 01

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Sondervangen 60
3460 Birkerod
Tlf.: 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
' Tyrkisk Angora & Van

Barbara S. Hns:.; nleufel
Krnsemyntevej 16
9400 Norre undby
Tlf.: 98 17 95 09

DASK - Dansk Abyssinier &
Somali Klub
Lene Bay
1\·ekonergacle 37 \
2500 Valby
Tlf.: 26 21 12 84

Den Hellige Birma
Nanna D. ~Iikkels n
Clausholmvej 1-l
2720 Vanlos
Tlf.: 3 74 2 7

Jylland
Bygholm Dyrehospital, Horsens
Tlf.: 75 61 14 44
Dyrlæge Gustaf Valentiner-Branth
Dyrlæge Petel' M. Kierk

Løkken Dyreklinik
Tlf.: 98 99 12 05
Dyrlæge Niels Hoffmann Østergaard

Varde Dyrehospital
Tlf.: 75 22 09 88
Dyrlæge Chri tian Mogensen

Aalborg Dyrehospital
Tlf.: 98 18 19 11
Dyrlæge Mette Rønn-Landbo

Årslev Dyreklinik
Tlf.: 65 99 12 11
Dyrlæge Peter Knold

Fyn

Info fra
felis Danica:
pKD Certificerede Dy~l.æger
Nedennævnte dyrlæger .er cert~f1cerede af den Kgl.
Veterinær- og LandbohøJskole til scanning for PKD
Kattene skal være mærk.et (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
Tlf.: 35 28 28 28
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Fasanvejens Dyreklinik, Valby
Tlf.: 36 16 27 00
Dyrlæge Anne Sørensen

Frederiksberg Dyreklinik, Sorø
Tlf.: 57 83 02 52
Dyrlæge Per Larsen

Husum Dyreklinik, Husum
Tlf.: 38 28 77 12
Dyrlæge Marianne Rasmussen

Mobil scanningsklinik
Tlf.: 45 81 02 33
Dyrlæge Ulrik Westrup

~~~

~ i~- .~~~i
,_ - ~~...

Standplads på udstillingen
Standplads kan reserveres hos
Jan Høyer på tlf. 70 23 20 28 eller
p1: e-mail:
standudlejning@racekatten.dk
Husk at angive antal meter.

Annoncer til kataloget
Materiale (A5 til tryk) sendes se
nest sidste tilmeldingsdato til:
Birthe Schobius, Toftholmvej 25,
3660 Stenløse. Tlf. 47 17 23 77, e
mail: webmaster@racekatten.dk

Dommerelever, stewarder
og dommerønsker
- er meget velkomne - kontakt
venligst Camilla Scharff tlf. /fax
70 23 27 23 eller pr. e-mail:
dommeroensker@racekatten.dk

Dyrlæge
kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle kat
tene skal være i bur senest kl.
9.45. Seneste vaccination ifølge
Felis Danicas regler er den 8. maj
2004 - dette gælder også revacci
nation.k1: 220

kl: 250

kr. 50
kl: 50
kr. 300

kl: 100

kr. 150
kr. 110

Udstillingsgebyrer
Pr. kar kr. 220,-
Kuld kr. 250,-
Vet.zpcns., ekstra kr. 50,-
Avl og opdræt kr. 50,-
1 kar, alene i er dobb.bur kr. 320,-
Pr. kat/kuld udf.bed Halvpris
Til salg bur & kuld udf bedøm .. kr. 150,-

Beta ling af udstillingsgebyr
Beralingsfrist: OG. juni 2004.
Der skal betales for alle tilmeldte karre opført i kataloger.
Udstillingsgebyrer betales nemmest med Visa/Dankort via JYRAK's
onlinebutik på www.jyrak.dk - gælder også udstillere fra andre klubber.
Evt. betaling på Giro 5 OG 85 09 - skriv på girokorter, ar beløber dækker
udsrillingsgebyr ril Ribe.
Ved betaling på udstillingen opkræves IO kr. ekstra pr. kar per dag.

Stewarder
Stewarder er mcger velkomne - kontakt venligst chefsteward Car ren Lassen
Tlf.: 98 26 90 50. E-mail: kaneri@jyrak.dk

Annoncer
I/ I side kr. 250,-
1 /2 side kr. 150,-
Kacalogstr. AS, priser ind. moms. Annoncer skal forudbetales 0" sendes
scncvr 12. juni til Dorte Kaae, fabjngparkrn 5, 9220 Aalborg 0°

Præmier
Præmier modtages mt:d glæde: ,kriv vcnlig,r til præmii:sdm:ta:r
Jørgt:n Jc.:ns..:n, R11jld1av1.:n 52, 2630 Taastrup.E-mail:pr:u:mic@jyrak.dk

Særlige udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kl: 170
1 killing fra kuld, som er
tilmeldt til bedømmelse
(send separat tilmelding) kl: 0
Opdræts-/avlsklasse kr. 0
"TIL SALG" bur kr. 150

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld
Veteran-/pensionist
klasse, ekstra
Opdræts-/avlsklasse
Kat alene i dobbelt bur
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen
Farvebedømmelse
på udstillingen
Kat uden for bedømmelse

Præmier
Modtages med tak - venligst send
besked om præmier til Charlotte
Engvold pr. e-mail til:
praemiesekretaer n racekatten.dk

All-round
I+ Il
I, II+ IV
Il
II+ IV
III

Tilmelding
Trlmeldingsblankcr sende direkte til Peter Hansen, Græsvangen 123,
8381 Tilst. Tilrneldcr du pa alm. rilmeldingsblanker, medsend da
frankeret . -arkuvert.

Tilmelding kan ske via internet
Onlinetilmelding: Alle, uan et klub, kan nu tilmelde direkte via
Internener fra JYRAK's hjemmeside: www.jyrak.dk under knappen
"Tilmelding". Når du bruger vores onlinetilmelding, skal du sorge for
at fa en mail retur med en kopi af din tilmelding - den bruges om
kvittering for rilmc.lding og skal medbringes på udstillingen. Vi modtager
ikke vedhæftede filer.

Inviterede dommere
Le kr :-.. !organ Blyrhe All Round Au tralien
Francoi c Milcent All Round Frankrig
Fabri e Calmes Kar.I +Il Frankrig
Louis Co re Kar.All Round Frankrig
Penny Bydlinski Kat. I+ III England
Lu.igi Comorio Kat. I + II + III Italien
Anne-Gro Edsrrom Kar. li+ III+ IV Norgc
Tatjana Beccari Kat. I & II Slovenien
Evt . ændringer kan s • pa Jyrak\ hjemmeside

Tilmeldingsfrist
06. juni 2004. Afmelding og ændring kan kun foretages skrifrligr til
Peter Hansen eller på mail udstillingjyrak@jyrak.dk

Åbningstider
D;•rlæg,·kontrol
Begge dage 07.00 - 08.30
Publikum - I 0.00 - 17.00
Udsrillcre - 07.00 - 18.00

Foreløbig dommerliste:

Loredana Fanelli, Italien
Tellervo Kass, Finland
Marck Chadej. Polen
John Rudolph, Holland
Henry Hornell, Norge
Donatella Mastrangelo, Italien

Ret til ændringer forbeholdes

JYRAK indbyder til International Racekatteudstilling
d. 26 + 27. juni 2004 i Ribe Fritidscenter, Simon HANSENS VEJ 8, 6760 Rrse
Lørdag: Langhår, korttiår, Siam/OKH, huskatte Søndag: Semilanghår

Flere dommere erpå vej - folg medpå
www.racekatten.dk for opdateret information!

Indbydelse til Racekattens Internationale uds_tilling
den 23. maj 2004 i Højbyhallen, Stårupvej 3, 4573 Høiby

En "bær og præsenter selv" udstilling

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til
Vivi Fletcher, Kærbyvej 134. 2610 Rødovre, tlf./fax 70
23 24 21 eller pr. e-mail: udstilling n,racekatten.dk

1 Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæf
tede word-filer af den originale FD-tilmeldingsblanket
eller online via www.racekatten.dk.
Udstillingsgebyret skal betales til Vivi Fletcher, Kær
byvej 134. 2610 Rødovre på giro: 492 36 26 eller pr.
check. Ved betaling efter sidste til- og afmeldingsfrist,
opkrævet gebyr på 10 kr. på kat. Der kan betales på
udstillingen.

, Sidste til- og afmeldingsfrist den 3. maj 2004 eller
når halkapacitet er nået.
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Hjemmesiden
På Felis Danica's hjemme
side: www.felisdanica.dk
finder du mange nyttige 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
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 DK. Der 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 viderefore starnnav
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 starn
navn kan først bruges igen
20 år efter det sidst var i
brug. Fritagelse for starn
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
katteejeren og hunkatteejer
en. Parringsattest og stam
tavlerekvisition må ikke
klippes over.
Har en hunkat to ejere med

hvert sit stamnavn, skal beg
ge ejereunderskrive stamtav
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
torchidattest. 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 truffetaftaleomkøb på
afbetaling, skal dette frem
gå af overdragelsesaftalen.
Stamtavlen skal følge kat
ten, og må ikke tilbagehol
des som pant.

Stamtavlekopi
Er originalstamtavlen 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.

Farveændring
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 eller øre
tatoveres og have udført en
høreprøve hos autoriseret
dyrlæge. Første gang der

stamtavler skal attestensøges
edsendes. .

mDyrlægeattesten skal mdeholde:
attens navn, starnbogsnummø-,
~- mærke eller tatovermgsnum
~;~ samt høreprøvens resultat.

Påføring af titler .
Ved opnåelse af en_ titel, ~kal den
. gistreres hos Felis Danica.
reKun 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
shal der ansøges om transfer der
bestilles gennem egen stambogs
sekretær. Følgende skal oplyses:

° Kattens navn og stambogs-
nummer samt

0 købers navn og adresse

6;d ?V~rfør:'el til USA forlanger
t\ 1 visse tilfælde en 5-o-eneratw

ners stamtavle eller for ~sse raceren 8 .· generationers stamtavle.

Nærmere oplysninger kan fås hos
ege~ klubs tambogssehetær.
Nar der er udstedt transfer på

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

øns~es optaget i det danske regi
st~i, 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 dansk
sta~tavle, før du kan bruge kat
ten 1 avl og udstille den.
Den udenlandske stamtavle

samt transfer fra sælger land
sendes til stambogssekretæren.
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 »certificerøt« 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'sAvl råd kan kontak
tes via Felis Danicas postboks:

Feli Danica
Postboks 174
2630 Taa trup

Der er en ek peditionstid på mak
simum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og
registerkort
Betaling ·ende altid til egen klubs
kasserer. JYRAK og Racekatten
har forudbetaling for alle vdel
ser.
Ved betaling a m t i d ig med

be tillingen, med end da check
eller kopi af giroindbetalingen.
Alle ydels r. der ikke er betalt

forud, endes pr. efterkrav med t
ek peclitionsgebyT.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
0-3 mdr. pr stk kr. 150
3-6 mdr. pr. stk kr. 200
6-10 mdr. p1·. stk kr. 300
Import kopistamtavle kr. 150
Ændringer i stamtavle
(kon. farve, n t indlæg .... kr. 100
Transfer, incl. 5. ell r
8. gen. tamtavle h. 100
Indførsel af avlsforbud
Efter registrering kr. 100
Ophævelse af
avlsforbud kr. 00
Stamnavn kr. 500
Ekspeditionsgebyr kr. 25

Karantæneregler
Kontakt din klub for opl srunger
om karantænereglern .

Felis Danica's Disciplinærnævn
Disciplinærnævnet er åbent for
alle.
Klag rover medlemmer af klub

ber under Feli Danica kal sen
des til:

Feli Danica
Po tboks 17..J.
2630 Taa trup

Kuverten mærkes:
"Disciplinærnævn"

Klager skal være skriftlige og
begrundede og skal , edlægge et
klagegebyr på kr. 250 på check
eller postanvis ning.

t Ian bede rindre. at cl 1· for
de fle te sag 'r vil være en for
ælde! e fri t p,1 to år.
Di iiplinærnævnct kan kun

b handle kriftlige klager og det er
vigtigt for klagen behandling, at
parternes indlæg er dokumenteret.
ligeledes skriftligt.
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~·d~l1ge;e information omfHut?beme fås på FIFes Web·
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Sverige (S)
SVERAK
Åsbogatan :33.
S-504 56 Boras
Tlf. +46 33 10 i:"i 5
Fax: +46 33 100 9

Tjekkiet (CZ)
CSCK.
Kobylisky. ).Iaskova 3
CZ-1 253 Prao- c
Tlf. +42 2-6 3-137/
6 :3140
Fax. +42 2-6 3-l-!2
11·11·w.r1Pncil ic>3.cnm I
111nrsick? /:;hnw,,.hl 11

op/ysl!r om tilmeldings-
adresse/orde nchclte ;:hult· .

Tyskland (D)
1. DEKZ c ..
B ,rJiner LrnS"l' 1>1
D-35614 \sslnr
Tlf. +19 6-l-ll -l7
Fax. +-!9 G-!-!l 7-1 I :3

Ukraine (UA)
Ukrainian F lino]o!!\·
As. ociation "'·
Box 112. UA-010:iO K"h·
Til'. +3 '10 -1-1 235 266.2
Fax. +3 0 -l4 23-l 2 7-1

Yugoslavien (YO)
F ,Jinology Ass. Bdgrad
Zirnjina Lukica vajarn 3-l
YU-11070 Novi B •ograrl
Tlf/fax +381 11 318 6 '11

Østrig (A)
KKO
Ca tellezgas. e /1
A-1020Wi n
Tlf. +-13 1-2147 60
Fax. +43 1-2120697

OVEK
Li~chtensteinslrn se 126
\-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196-l:23
Fax. +43 1-31065-10

Mexico (MEX)
sociacion Felinofila

Mexicana A.C. AFEMEX
Cero del Otate 20
Col R de Teneros
04310 Mexico D.F.
Tlf.lfax +52 5 5543575

Norge (N)
Norske Rasekattklubber
Riksforbund NRR
Cappelen gat 13
3015 Drammen
Tlf: +47 32 9 2 00
Fax:+ 17 32 89 69 25

Polen (PL)
SHKRP
ul. Burgaska 2/4
skr. Poczt. 0
PL-02-919 Warszawa 76
Tlf: + 18 22 635 60 78
Fax: +48 22 635 60 89

Portugal (P)
Clubc Portugue
de Felinicultura
Rua Dr. Faria d
Vasconcelos N. 4 r/c Df
P-1900-207 Lisboa
TU'./fax. +351 21 470G64

Rusland (RUS)
ARCCA
ul.800-letija Moskvy
3-2-139, 127591 Mo cow
Tlf./fax. +7 095 1804526

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helvetiqu - FFH
Solothurnestra se 3
CH-1053 Basel
Tlf. +-11 61 361 706-l
Fax +41 61 363 9092

Slovakiet (SK)
Slovensky 'lVAZ
Cho atelov
Krizna 44
SK-82476 Bratislava 26
T l: +421 7 55-7115
Fax:+-121 7 5--7115

Slovenien (SI)
ZFD
Grasil ka 2. SL-::1000 Celj ,
Tel.rfax. +3 6 3 -r052

Spanien (E}
'\soc.F lina Espanola
ASFE
Conde de Arand , 68. 3"1

Floor. E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +34 976 44 09 3

Udenlandske FIFe klubber

Island (IS)
Armula 36
IS-108 Reykjavik
Tlf./fax +354 5880304

Israel
Arni!
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 bulvari 28
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 722480-1

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LT)
Sv, Gertrudo 46
LT-3005 Kaunas
'fel/Fax: +370 7 324545

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 4030

Malaysia (MAL) .
Lot 1271 B, Jalan Sunget
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366408

Argentina (AR~)
Asociacion Felina
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,

"C"10° piso, ap. . ,
l096 Buenos Aires
TeVFax: 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
~L-2574 PE Den Haag
1lf: +31 70 323 1413
Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat l 9
NL-9649 GR~'nr Muntendam

. +31 5986 2733-
Fax. +31 5986 276t9

HvidF . erusland (BY)
ehnolog

Logo· I.
290 is n ti-akt, 39-1-32 7
Ttr ?,~o lVIinsk

· lax. +375 17261976

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 informati
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
incl. 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 forl~d_e
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.
Burmål:
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

udstillingssekretær 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 suarhuvert.

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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ENESTE SPOT-ON LOPPEMIDDEL
DER VIRKER I 3 MÅNEDER

Virker også på kattens nærmiljø.

Killinger fra 1 kg samt drægtige katte kan
behandles.

Er dokumenteret uskadelig for børn og
voksne.

CY?jjo er den optimale forsikring mod
lopper. r

Lad mig slå
en EFFEKTIV klo

i de lopper!

e
r I

Kommen
udstillin
oanm
April
24/25 Glostrup (2 x 1 dag)················· Katteklubben

Lør.: Kat. II & IV. Søn.: Kat. I, III & HUS
Hvissingehallen, Egeskoven 25

'2600 Glostrup

Maj
9 Hårlev DARAK

Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
23 Højby Racekatten

Højby Hallen, Stårupvej 3, 4573 Højby

Juni
26/27 Ribe (2 x 1 dag) JYRAK

Lør.: Kat. I, III, IV & HUS. Søn.: Kat. II
Ribe Fritidscenter,
Simon Hansensvej 8, 6760 Ribe

August
15 Frederikssund DARAK

Frederikssund Hallen, Vænget 13
3600 Frederikssund

September
4/5 Holstebro (2 x 1 dag) JYRAK

Lør.: Kat. I, III, IV & HUS. Søn.: Kat. II
25/26 Ikke fastlagt (2 cert.) Racekatten

Oktober
23/24 Odder (2 x 1 dag) Katteklubben

Lør.: Kat. II & IV. Søn.: Kat. I. III & HUS
Ørtinghallen, Persievej 1 8300 Odder

November
7 Jyllinge DARAK

Jyllingehallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge
20/21 Vissenbjerg (2 x 1 dag) JYRAK

Lør.: Kat. I, III, IV & HUS. Søn.: Kat. II

December
12 Ikke fastlagt Racekatten

A
s

JYRAK
CH
A

FINs
D
I

PL
SK

Liberec (2 cert.)
9/10 Skellefteå* (2 cert.) cz

Stavanger* (2 cert.) ~
Gavle (2 x 1 dag)
Biella (2 x 1 dag) S

10 Gorredijk* (Mundikat) Nf
16/17 Ostrava (2 cert.) cz

Siena (2 cert.) I
Lausanne*ANIMALIA CH
Malme S
Luckenwalde" (2 cert.) D
Frederikstad (2 cert.) N
Vantaa (2 cert.) FIN
Norrkoping s

23 Pardubice CZ
23/24 Odder* Katteklubben

Warszawa (2 cert.) PL
Skovde* S
Celje" (2 cert.) SI
Gotene (2 x 1 dag) s

30/31 Willisaui: (2 cert.) CH
Civitavecchia (2 cert.) I
Stockholm* (2 x 1 dag) S
Strømmen* N
Lahti (2 cert.) FIN
Brno (2 cert.) CZ

2004 December
4/5 Olomouc (2 cert.) CZ

Firenze (2 cert.) I
Oslo''° N
Helsinki (2 cert.) FIN
København National

Racekatten
11/12 Graz (2 cert.) (OVEK) A

Stockholm'' (2 cert.) ~
Goteborg (2 cert.)
Magdeburg'\" (2 cert.) D

12 Groningen (Mundikat) NL

* ,;~,bær seiv" udstilling

7

2004 November
6/7 Stuttgart* (2 x 1 dag) D

Vicenza (2 cert.) I
Bergen" (2 cert.) N
Tallinn1: (2 cert.) EST
Borås (2 cert.) S
Lodz (2 cert) PL
-Iyll'inge= DARAK
Nieuwegein" (Felikat) NL

13/14Wien WORLD SHOW
OVEK

20/21 Stockholm*
Vissenbj erg1:
(2 x 1 dag)
Zuchwil*
Aspach* (2 cert.)
Turku (2 cert.)
Angelholm (2 cert.)

27/28 Erding": (2 cert.)
Busto Arsizio (2 cert.)
Poznan (2 cert.)
Nitra (2 cert.)

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.) OVEK A
24/25 Bodø* (2 cert.) N
31/1 Karlstad* S

Trondheim* (2 cert.) N
Helsinki SUROK
Jubilæum 100 år FIN

2004 August
7/8 Oslo

Scandinavian Winner N
Wismar (2 cert.) D

14/15 Karlstad* (2 cert.) S
Tromsø" (2 cert.) N
Bydgoszcz (2 x 1 dag) PL

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

2004 September
4/5 Holstebro=

(2 x 1 dag) JYRAK
Neuchåtel CH
Wroclaw (2 cert.) PL
Geteborg" S
Piteå (2 cert.) S
Kristiansund'... (2 cert.) N
Ostrov n/Ob (2 cert.) CZ
Klein-Ostheim10 (2 cert.) D

11 Zliv CZ
Drammen= N

11/12 Livorno (2 cert.) I
Våsteras= (2 cert.) S
Wa1:szawa. (2 x 1 dag) PL

12 Schiedam= (2 cert.) NL
70 ars Jubilæum Felikat

18/19 Bratislava (2 cert.) SK
Kufstei~* (2 cert.) (KKO) A
Bergen" (2 cert.) N
Kuopio (2 cert.) FIN

25/26 Ki~istianstad (2 cert.) s
Milano (2 cert.) I
TønsbergNestfold* N
Borlångø= (2 x 1 dag) s
??? * (2 cert.) Racekatten

2004 Oktober
2/3 Nåfels" (2 cert.) CH

Linkoping (2 cert.) S
Kongsbørg" (2 cert.) N

FIFe's Udstillingskalender
2004 April
11/12 Arnhem (2 cert.)

Mundikat NL
17/18 Thun* (2 x 1 dag) CH

Cento (Ferrara) (2 cert.) I
Kiel* (2 cert.) D
Helsinki (2 x 1 dag) FIN

24 Ostrava (Sammen med
Zilina SK) CZ

24/25 Glostrup*
(2 x 1 dag) Katteklubben
Stockholm S
Szszecin (2 cert.) PL
Skiptvet-Mysen" N
Madrid" (2 cert.) E

25 Zilina (Sammen med
Ostrava CZ) SK
Athen GR

2004 Maj
1 Vårnarno" S
1/2 Aalesund" (2 cert.) N

Ostersund" (2 cert.) S
8/9 Stockholm S

Rheinstetten" (2 cert.) D
Oslo* (2 cert.) N
Most (2 cert.) CZ

9 Hårlev* DARAK
15/16 Animalia St. Gallen*

(2 cert.) CH
Lodz (2 x 1 dag) PL
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 Usti CZ
5/6 Orebro S

Krakow (2 cert.) PL
Bergen (2 cert.) N
Wiener Neustadt
(2 cert.) OVEK A
Riga (2 cert.) LV

12/13 Kitzbuhl* (2 cert.) KKO A
Hønefoss* (2 cert.) N
Kalrnar" (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
-Jåmså FIN

26/27 Ribe* (2 x 1 dag) JYRAK
Arendal" (2 cert.) N
Finnsnes* N
Brno (2 cert.) CZ
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Du kan ikke ændre kræsne katte...
Men hvis du vil glæde dem,
kan EXIGENT ~ o ændre alt


