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Kære læsere,

Allerførst ~k~1! der lyde e~ stort til lykke til Felis Danicas top
katte. Man ma sige at <let er imponerende pointtal der skal til for
at opnå en topplacering. Præmieringen af Felis Danicas Topkntte
finder i år sted på JYRAKs udstilling i Ribe.

På det sidste har der i katteverdenen være stort po .tyr om 1
, .--.,•-~,.--

det man kalder BYB'er (Back Yard Breeders) som opdrætter og r
sælger katte/racekatte uden stamtavler.

For :111~dlem~er af Felis Danicas hovedklubber er det ikke tilladt at opdrætte og
sælge k1lli:1"1ger a{ racekatte ~den samtidig at trække stamtavler på alle killinger. Men
hvis man ikke er medlem af hovedklubberne er der intet forbudt i at aøre dette - O<Y
annoncere med f.eks. Maine Coon uden stamtavle.

0 0

Race:nes na~ne er altså ikke beskyttede. Vi kan så som opdrættere syne , at det
er uheldigt og maske endda ødelæggende for rncekatteopdrættet oc mulighed n for at
sælge stambogsførte killinger.

0

Derfor er det lidt beskæmmende at opleve den til tider meget følelsesladede debat
og hjemmesider, cler offentligt hænger folk ud for at opdrætte og sælge katte af clen
ene eller clen anclen slags.

Hvis man ikke ønsker/vil risikere, at de killinger man opdrætter bliver brugt til
dette, kan man kun sikre sig vecl at lade clem neutralisere inden de bliver solgt. Hvis
man får killingerne påført "Må ikke bruges til avl" kan der ikke trække . tamta ler
efter disse killinger, men naturen kan man altså ikke forbyde og så længe d, ikke r
neutraliserede, kan cle bruges til at få killinger uden starntavl .

Vi bør som opdrættere i stedet for kunne henvise til de kvaliteter. dør er ved at kobe
en killing/kat med en Felis Danica stamtavle. Vi kal kunne påvi: e. h, orfor det r t
udtryk for kvalitet, og at der er grunde til at stambogsførte killinger er dyr re end cl m
uden. Vi kan garantere for hvem forældrene og dere forfædre er, for ternpcrarucnrct,
at katten er vaccineret og er helbredeundersøgt, vi kan rad og v jlede i forbinde! e
med købet, vi har et internt ankenævn i tilfælde af uoverenssternmcls r sælg · og
køber imellem osv. Alt sammen noget der skulle få killingekobere til at vælue ou
stambogsført racekat.

I forbindelsemed Felis Danicas ankenævn,ed handler og aftaler=-Disciplinærua-vnct
- er der nu faldet en afgørelse ved Retten i E bjerg. der tydeligt siger. at Fclis Danicas
Disciplinærnævn har lov til at afgøre sager i forbindelse m • d aftaler og kontrakl ,r oz
også kan gå incl og skønne f.eks. om nedslag i priser. i forbind Ise med di ·:e af0orel ser.
Ligeledes er det også slået fast, at hvis mecllemm rne afPDs h vedklubber ikke · rl cr
sig efter disse afgørelser, kan FD iværksætte sanktioner som Lek · . stands for alle
serviceydelser som stamtavler, udstillinger, transfer m.m.

Det er selvfølgeligt rart at få ret i en retssag, men det ulykkelige er al det overhoveder
er kommet så langt. Sagen drejede sig om et skønnet necl ·la, i pris n p:1 en killing med
mangler (jf. købeloven) på kr. 3.500.· Men dommen pålagde ogsa den opdrætter der
anlagde sagen at betale alle Felis Danicas omkostninger ved sagen - i alt kr. 1 ". 00.
Derudover kommer så omkostninger til egen advokat, så de samlede omkostninger ved
clenne sag løber formodentlig op i kr. 40-50.000.·

Jeg skal være den første til at beklage. at det er kommet sa langt og håber, at vi
i fremtiden kan undgå lignende sager. Vi har og har haft et kompetent og- dygtigt
Disciplinærnævn og vi må i katteverdenen have tillid til at de afgorelser Nævnet træffer
både er vel undersøgte og velbegrundede. Selvfølgelig kan begge parter i cm sag ikke
få ret. Men når cler et· truffet en afgørelse skal man altså r tte sig efter den. hvis man
vil forblive inden for Felis Danicas rammer.

Felis Danicas rammer har været diskuteret p[1 fem moder rundt i lu n dct .
Strukturdebatmøderne blev ikke det store tillobsstykkc, men d ibattøn blev ikke
mindre spændende af det. Mange emner ble, diskuteret og vendt og alt foregik i en
god venskabelig tone. Moderne refereres andetsteds i bladet. Hvad det forel' til kan der
ikke siges noget om endnu, men i den sidste ende bliver det Fclis Danica. cl 'r 1 omrn ' ·
ud af det, forhåbentlig bedre og mere tid svarende. Men forandringer og forbedringer
sker ikke fra den ene dag til den anden, og de forskellige diskussion · mner og t nna r
skal diskuteres grundigt både i FU, men forhåbentligt også i klubbernes b .tyr Ler.

Endnu engang tillykke med de flotte placeringer på Felis Danicas toplrntL 0li. re- ogstt
til dem der ikke nåede at komme med helt i top.

Venlig hilsen og god sommer
Ole Amstrup
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Point·
100
25
20
15
25
15

Tops h s at nr. 2
(Rulle Mari Iogcnscn frk.
Ej r L ne Matth .ws

colour and pattern

FIFe standarden for huskatte

Domestic Cat
Physical condition and soundn ss of body are rhc princip!' .narac rist i es.
It should not have any structural de iarions.

Medlemsmøder

DARAK afholder medlemsmøder- normalt den første rir «lag i hv.... r m r.. der ::.
være ændrede datoer.
Alle er velkomne. Hvis ikke andet er nævnt. afhold s mød rnc i Bronshi j Mc.lb )r
gerhus, Brønshøjvej 17. kl. 19.00
DARAK tilbyder sine medlemmer at få t opdrættere .rtifi ·1t. hvi: man har
deltaget i mindst 4 af klubben 's opdræt møder.
Næste møde foregår i september.

Killingelisten

Det er stadig gratis at tilmelde kuld på DARAKs killingeli te. Du kan. lv
tilmelde og ændre dem online med dit medlemsnr. Killingelisren annonc re,
hver uge i Den Blå Avis.

Opdrætsannonce

Det koster kun kr. 200,- pr. år at få sit navn og stamnavn på klubben.
hjemmeside samt i årets kataloger.

På hjemmesiden er der også plads til både emailadresse. hjemmesidcadres n,
en beskrivelse samt et billede.

Ønsker du også din egen opdrætsannonce, kontakter du bare Hanne Kaar: b rg.

Tops huskat nr. I
Troldepilegården, s Stella Nova
Ejer Nikie PaJTy

Scale of points
Total
Physical Condition
Soundness
Coat and Eyes
Temperament
Condition presentation and groomingL_ _j
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Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, avls- og
opdrætsklasser,

50eksrra kr.
K1111for Daraks medl.
"Til salg" bur kr. 150

Kontingent
Husstand kr. 275
Hovedmedlem kr. 250
Pensionist kr. 100
Pens.husstand kr. 125

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 47 12
gitte.jensen@familie.tele.dk
Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

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

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

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

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

i den originale engelske tekst.
Som den foreskriver, skal kat
ten være rask og ikke have nog
le defekter, der gives point for
farver på øjne og pels farver,
temperamentet giver 25 point
os konditionen som inkluderer
0 • •

pelspleje og præsentation giver
hele 15 point, altså forventes en
harmonisk og velplejet huskat,
som kan håndteres på dommer
bordet.

Det er positivt at flere og
flere huskatte finder vej til vore
udstilJinger og især efter det
blev godkendt, at de også kan
nominere sig til de årlige ver
densudstillinger, er interessen
for alvor blevet stor, i dag ud
tages BIS og BOX kastrat
inden for hanner og hunner,
dog skal der være mindst 3 til
stede inden for hver klasse. I
Darak bliver huskattene præ
mieret på lige fod med race
kattene, så vi ønsker lykke til
fremover.

Ellers er der bare at ønske
jer alle sammen en god og for
håbentlig solrig sommer, vi ses
næste gang i Frederikssunds
hallerne den 15. august.

Sommerhi Isner

Aase Nissen

www.darak.dk

Kære medlemmer,
Lige hjemkommet fra Hårlev
Hallerne hvor Darak holdt en af
deres sommerudstillinger, var
det med en vis følelse af, at
mindre udstillinger med rigtig
god plads også er et alternativ
til at komme hinanden ved. Vi
fik mange roser for den rigtig
gode plads til dommerne og ud
stillerne, god plads mellem
burene og vi var færdige med
Best in Show, så udstillerne
kunne drage hjem kl. 18.00.

Det var selvfølgeligt højt og
flot solskin, så publikum blev
hjemme i haverne eller så på
damehåndbold, så vores odds
var små, alligevel har vi aldrig
fået så fine omtaler i de lokale
aviser som i denne region, så
det har nok bare været det for
kerte tidspunkt, vi var i Hårlev.
Dog var der et lille suk fra et
publikum, om at alle parke
ringspladser foran hallen var
optaget og om man ikke kunne
forestille sig, at udstillerne kun
ne bruge de længere væk lig
gende arealer, efter at man hav
de sat sine katte af og dermed
gjorde plads til publikum, dette
råd er hermed videregivet.

Der er flere medlemmer, der
har efterlyst standarden på hus
katte, den kan ses på næste side

Stiftet 1931Formand
ase i:sen

Sovej 1. -l77 l Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aa.e.nissen@dara.k.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Hanne Kaarsberu
Bvlaua: vænaet 55. 1791 Dragør
tlf. 32 ~53 36 ~24
hanne.kaarsberg@darak.dk

Kasserer
Giro: 9 00 39 75
Medlemskontingent: 100-6207

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

Sekretær
Vi i Lassen
Nodebove] 42. lødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83
vivi.la.sen@darak.dk

Suppleant, stambogssekretær
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12. 3600 Frederikssund
tlf. -l7 31 23 71. inge.vang@darak.dk

Udstillingssekretær (indland)
Jette Rvbak
Rødkælkevej 43. 2630 Tåstrup
tlf. 43 99 90 88
jerte.rybak@darak.dk

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænger 36. I .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. Hansen vej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Lone Ebbe en. Søndergade J 3
4800 ykøbing Falster
tlf. 54 86 12 73 (17.00-19.00)
Jone.ebbesen@darak.dk

Suppleant
Poul Kiærulf
Fakkelvænger 8, 2640 Hedehusene
tlf. 45 59 62 62
poul.kiaerulf@darak.dk
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Marina l3orn en
Op lrærtcr
Brit ·r & Burml· · ·rL'
Tlf.: 9 1 -6 02 7.3

Kirsten Buna
opdra:rrcr Si:1111 crc
Tlf.: 49 0 96 GO

G Tda An krscn
opdr:nr 'r I ldli0 Birma
Tlf: - 6 L .1 7

Li Rhyrncr Friis
opdrætter Abyssinicrc
Tl[: 64 89 1 'i 03

Hdk Hojbyl"
opdr ·teer Gurn1LS ·re
Tlf: 6 3 L 20 19

JYRAK's konsulenter
og ammeformidlere

Sonja Kri rensc11
op<lra:ll ·r P 'r · 'l'l'
Tlf.: 98 -L 8~ 1 1

Studiekredsleder:
Brian Trane
Tlf.: 75 15 91 62
www.studicl rcdsvc r.rk
Lørdag 19. juni
På besøg hos Farn. Agcrbak i
Mundelstrup. Afg, ng Fra E bjcr0
ca. kl. 11.00

KoJd~ng -: St~_:Ø_st__
Studiekredsleder:
Heidi Nowakow ki
Tlf: 75 55 45 10
www.hobbyudsrilling.tk
Juni
Grill-fesr på sammenskudsbasis.
Nærmere kan ses på srudickrcd ens
hjemmeside.

Struer - Midt-Vest
Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54
e-mail:vibekc@jyrak.dk
www.rni midrve t.dk
Alle møder: Ø tre Skole, Aula-B,
Gimsinghovedvej 8 Struer

Randers
Studiekredsleder
Esben Jørgensen
Tlf. 86 43 05 95
Alle møder Vorup Bibliorek kl.
19.30

Horsens------- -----·
Studiekredsleder:
Jeanette Sreensen
Tlf.: 75 68 59 29
e-mail: j.steensen@mail.tele.dk
Alle møder Horsens Bibliotek
mødesalen kr. 25,- ind. kaffe &
kage. Øl & vand kan køb s.

Studiekredsleder
Susanne Hvam Hansen
misufedha@cdcadsl.dk
Mødested: Skive Dyrecenter,
Viborgvej i Skive
Alle møder kl. 19.00, hvis ikke
andet er nævnt.
Som noget nyt indføres "ordet
er frir", hvor man kan f¼ 5 min i
kaffepausen, hvis man har noget
på hjerter.
Pris: kr. 20,00 ind kaffe og kage.
Juni: Sommerudflugt og Sommer
fest Vi skal have funder en dato
hvor flest kan ...

Mandag den 7. juni kl. 18.30 Til ·r Sognegård, Havkærvcj 9. 8381
Tilse
Førstehåndsindtryk fra FIFes generalforsamling
FIFe's generalforsamling afholdes den 27.-28 maj. Done Kaac oz Ol,
Amstrup, som del rager i generalforsamlingen vil p, moder lorræll · om
(næsten) alt, hvad der skete og i hvert fald air. hvad der blev ved rager,
som har betydning for danske opdrættere og udstillere arnr hv ·m
der blev valgt til bestyrelse og kommi. sioner,
Vi starter kl. 18.30 og du behøver ikke rænke på aften ·m, d n - l ·t
sørger vi for. Pris kr. 50,- inkl. 2 srk. smorrebrod + kaff .
Kom ril en hyggelig aften og hør på Iorsrc hånd. hvad der er v ,Jrag 't
i FIFc.
Bindende tilmelding ril møder ril Peter Han en sene. r den O I. juni
på cif. : 87 41 0 l 50 eller til perer '1 jyrak.dk.
Øvrige medlemmer afFD/FIFe-klubber er velkomne.

Medlemsmøde

Nyt for JYRAK's medlemmer

Nu kan du søge om dine stamtavler på www.jyrak.dk. Principper er der
samme, som ved online-tilmelding. Eneste betingelse er, at du selv ejer
både han- og hunkat. Desuden skal du huske at indsende krypt rchi l
og navlebrokattest, hvis det er første gang karren anvendes i avl. Hu k
også, at alle stamtavler skal forudbetales, og ar der nemmest foregår via
JYRAK's online-butik.

For nye opdrættere
Som medlem afen racekaneklub skal du srambogsførc dine killinger og
altid alle i kuldet på samme rid.

!\al borg _
Studiekredsleder
Marina Bohrnsen
Tlf.: 98 26 02 73
Lørdag 12. juni
Sommerfest, kontakt studiekreds
lederen om arrangemnerer.

Salling

Dorte Kaae
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Næste arrangement bliver et
fællesmøde den mandag, den
7. juni i Århus. Her fortæller
vi om hvad der er sker og om
de beslutninger, som netop er
blevet vedtager på FIFe's årlige
Generalforsamling den 27.-28.
maj. FIFe er som bekendt vores
Internationale hovedorganisation,
hvis regler og retningslinier, vi alle
er underlagt.

Hvis du er opdrætter kan
du nu kan søge om stamtavler
online på www.jyrak.dk. Det
er samme princip som ved
tilmelding. Forudsætningen er at
begge forældrekatte er ejet afdig,
same at du selvfølgelig skal sende
kryprorchid- og navlebrokattest
ind til srarnbogssekreræren, hvis
ikke katten tidligere har været
anvendt i avl.

gang om måneden dog afbrudt
af ferier. Jeg kan kun opfordre ril
at deltage i møderne, der er både
hyggeligt og lærerige, og så lærer
man andre med samme interesse at
kende. Studiekredsene står også for
hobbyudsrillinger, og de har rigtig
fin succes. Der er lidt hyggeligere
og mere afslapper end på de score
internationale udstillinger.

Husk Udstillingen i Ribe, den 26.-27. juni.
Sidste tilmeldingsfrist er den 06. juni

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere

I JYRAK fejrede vi vores
70 års jubilæum med en dob
belrudstilling den 3.-4. april i
Hedensted Idrætscenter. Det blev
en stor udstilling så vi måne bruge
i alt 3 haller. Om lørdagen var der
600 katte, og vi måtte endda
henvise en del til om søndagen,
hvor der var 450 kane. Det ser
ud til, at vores udstillere er mest
glade for lørdagen, men det kan
jo skyldes, at det selvfølgelig
koster at overnatte. Det var en
stor udstilling på mange måder,
først og fremmest pga. antallet af
udstillede katte, men også fordi der
varmange standelejere og heldigvis
også mange besøgende, der syntes,
at det var spændende at komme på
racekarteudstilling. Om lørdagen
startede vi med en reception
med vin, derefter overrækkelse
af præmier til JYRAK's top
katte, og som traditionen ved
jubilæumsudstillinger var der
selvfølgelig en lille gave til ud
stillerne - denne gang et specielt
designer jubilæumskrus.

Der har netop været møde
med vores studiekredse. Referatet
kan findes på vores hjemmeside.
Det var en god dag, hvor der blev
udveksler erfaringerog gode ideer.
Studiekredsene har møde ca. en

Bestyrelse
Formand

Dont: KJJe
hbj -rgpark 'Il - . 92_0 Aalborg 0
TIUfa'<: 9 15 93 18 kl. 19 - 21
E-m.lil: formand ,1 jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31, 6. 15 E bjerg
Tlf.: T 16 81 51
E-mail: naestforrnand ,I jyrak.dk

Kasserer
nerre Bc ·ker

Borglurnvej 80. Tjorring 7400 Herning
TIL s- 79 50 50
E-mail: kas erer jyrak.dk
Giro: 5 06 85 09

Stambogssekretær
kat. I + II + III + IV

Bettina Peter en
Grofrhojparkcn 164. 4. lejl. 51 8260 Viby J.
Tlf.: _2 58 31 38 Træffe. kl. 19 - 21
E-mail: st:um.1vler@jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Peter Han en
Cræsvangen 123, 8381 Tilst
ru; 87 41 0 I -o kl. 19 - 21
E-mail: ud tillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser
Carsten Bir ow Lassen
byvej 8, Bier red, 9440 Åbybro

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

Præmiesekretær & stamnavn
Jorgen Jensen
Rojlehavcn 52, 2630 Tåstrup
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: udland@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie orreskov Jen en
Kornmodsbakken 92, 8210 Århus V
Tif.: 86 75 07 75 kl. 19-21
E-mail: burmand@jyrak.dk

Suppleant/sekretær &
kontakt til nye medlemmer

Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf.: 97 85 l 8 54
E.-mail: vibeke@jyrak.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Killingelistebestyrer

Linda Palm
, 'ordkanalvej 8, 8500 Grenaa
tu: 86 33 99 10
E-mail: killingeforen@jyrak.dk

JYDSK RACEKATIE KLUB t.#
------------~S~tift~ct~19~34.:___ ----ilM.
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Voksne nr 7
Astrid af Kambyses
Ejer: Lis Stauns'.·jær

Kastrat nr 3
Dushara's That's My Kesto
Ejer: Helle Andersen

Kastrat nr4
Kiru's Lady Anneli
Ejer: Micheyl Winther

Topkatte 2003

Kastrat nr 4
Himmalaya Dia Chazan
Ejer: Ketty Hartwich

Bemærk de nye email adresser

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

Voksne nr 5
Mazel-Tov's Queen On-line
Ejer: Bodil & Mchael Floto

Voksen nr4
Gipsypride's Showgirl
Ejer: Heidi Burmester

For - istedet blev der lejlighed til, at
diskutere strukturen som den er i
dag.
Og, for deltagerne i Aaalborg, var det
en overraskelse, at special klub
berne faktisk har så stor indflydelse,
som de rent faktisk har. Idet alle
racerelevante spørgsmål bliver fore
lagt specialklubberne til vurdering.
Det overraskede, for:,,- specialklub
berne repræsenterer slet ikke
opdrætterne".
JAMEN, for p En klub har den
bestyrelse medlemmerne vil have
(den fortjener). Og gider opdræt
terne ikke tilkæmpe sig indflydelse
gennem en special klub, så skal vi
nok heller ikke regne med, at de
gider møde op og diskutere visio
ner for den danske kattesport.

Midt i marts måned vandt Felis
Danica en vigtig sejr.
Og, med fare for at jeg får revet ho
vedet af. Og at jeg af den grund
ikke skal referere her.
Så vil jeg af denne sejr uddrage, at
vores disciplinærnævn har fået det
blå stempel!
Inge

FOR ALLE RACER
KATTEKLUBBEN

Kære medlemmer.
Felis Danica har fået overstået
sine strukturdebatmøder.
Hvad konklussionen bliver på disse
vil jeg vende tilbage til, når vi har
fået referat.
Selv deltog jeg på mødet i Aalborg.
Vi var ikke 15 personer i alt.
lnclusive alle os, der var "tvang
sindlagt" til at være der, forstået
på den måde, at vi var der som
hhv mødeledere og referent, 2
klubformænd samt etb-medlem.
Ikke noget imponerende frem
møde!
Snarere skuffende ud over alle
grænser.
I både bestyrelsesarbejde og
forretningsudvalgsarbejde bliver vi
ofte bebrejdet, at der ikke tænkes
nyt og anderledes.
Og, nu var der inviteret til, at alle
disse gode ideer kunne blive
luftet og diskuteret. Ja, oven i kø
bet var der blevet lovet, at intet
emne ville være helligt.
Og, så kom de slet ikke alle de
her medlemmer, som mener, der
skal nytænkning til!!
Ikke at mødet var spildt.

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 6690 Gørding
tit.Itax 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
Jørgen Andersen
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
tlf. 86 56 02 56
orthmann@mail.tele.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

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

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

Bestyrelse
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Tilmelding til
udstillinger...

Danske udstillinger:
Når du tilmelder til en dansk
udstilling behøver du ikke at
sende din tilmelding til egen
klub - den kan du sende direk
te til den klub, der afholder
udstillingen - uanset hvor du
er medlem.

Udenlandske udstillinger:
Til gengæld SKAL du tilmelde
via egen klub, når du kal til
udlandet! Her kal du hu ke
at sende tilmelding til den id
stillings ekretær som har
med udlandstilm ldin er at
gøre.

Hvis du ikke sender tilmeldin
gen til egen klub, risiker •r du
at du ikke kan tomme med
på udstilling n i udlandet!

Med venlig hils n
Vivi o0· Flemming,
Racekatten ud tillinzss .krc
t: rer

afkatte? Hvornår skal man
anmelde - og hvad gør Dyr -
nes Beskyttelse når de modta
ger en anmeldelse?
Vi har inviteret en repræsen
tant for Dyrenes Beskytte} e,
som vil fortælle os om oven
stående. Herudover vil kom
me ind på hvad der sker med
dine dyr, hvis der sker dig no
get. Kan man testamentere
dyrene til navngivne per o ter
osv.
Vi vil også få eng nerel gen
nemgang af foreningen og
dens virke, samt høre om Dy
renes Beskyttel es samarb jd
med Falck- herunder dyrearn
bulancerne.
Mødet afholdes tirsdag den
15. juni.

Konsulenter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@racekatten.dk
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), ur 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
Ernail: susanna@toldibugge.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christian en, tlf. 43 96 42 39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker. til'. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76
Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/Sjælland
Vivi Fletcher, ur 70 23 27 23
Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26
Jylland
Sianette Kwee, tlf. 86 85 3131

Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

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

Juni - Dyremishandling -
hvad gør du?
I den senere tid har der været
talt en del om, hvad man gør,
hvis man har kendskab til at
der går katte under usle for
hold.
Hvad står der egentlig i dyre
værnsloven vedrørende hold

Uden for bestyrelsen:

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

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tors 20-21.30)
Ernail: 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 (mari-tors. 10-12
og 19-21).
Email: lh@racekatten.dk
Email: kh@racekatten.dk

Suppleanter:

Lis Nielsen
Grønningen 87, 4293 Dianalund

bliver afvist, og det er jo
brandærgerligt.

Det skal i samme moment
lige nævnes, at man til ud
stillinger i Danmark opfor
dres til at tilmelde direkte til
den arrangerende klub, så
undgår man unødige forsin
kelser af tilmeldingerne -
alle hovedklubberne har on
line-tilmeldinger, nemmere
kan det næsten ikke blive!

Siden sidst har der været
afholdt en række møder,
hvor medlemmer af de 4 ho
vedklubber kunne komme og
give deres besyv med om Fe
lis Danica fremtidige struk
tur - det skal ingen hemme
lighed være at vi i Racekat
ten er lidt skuffede over
fremmødet, da der tidligere
har været en del kritik afFe
lis Danica. Vi håbede derfor
at medlemmerne havde en
masse gode ideer til fremti
dens Felis Danica. I stedet
må vi så håbe på, at der kom
mer lidt gang i debatten her i
KatteMagasinet!

I ønskes alle en fortsat
god "for-sommer"!

Med venlig hilsen
Camilla Scharff

Formand

Kære medlemmer

Så er foråret kommet - og
med det kom også årets topli
ster fra Felis Danica.

Fra Racekatten skal lyde
et stor tillykke til ejere og op
drættere af de katte, som i år
har opnået placering på top
listerne - og også til dem,
som nåede næsten til tops!

Apropos toplister, så kræ
ver placering på disse jo at
man har klaret sig rigtig
godt på de forgangne udstil
linger, og det betyder for de
fleste at der venter en tur til
udlandet før eller siden. I
den forbindelse er internet
tet selvfølgelig en stor hjælp
- her kan checkes udstil
lingsoversigter, priser, hotel
ler osv., og nogle klubber har
endda online-tilmelding til
gængelig! Og her opstår så
problemet... FIFe's udstil
lingsregler siger nemlig at
man SKAL tilmelde via egen
klub, når man skal udstille i
u~andet - og husk også, at
pa trods af de dyre tv-rekla
mer omhandlende PostDan
marks effektivitet, så tager
det altså
jævnt hen 3-5 dage at få

et brev fra Danmark til ud
landet, så lad være med at
sende jeres tilmeldinger i sid
ste øjeblik før deadline - I ri
sikerer atjeres tilmelding

Formand
Camilla Scharff
Hovedvejen 72. 2600 Glo trup
Tl[1fa"X 70 23 27 23 (eller 17, ikke weekend)
E-mail: formandet racekatten.dk

Næstformand, Medlemsmøder
Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Vivi Fletcher
Kærbyvej 134. 2610 Rodovr
TIL 70 23 24 21 (man"tir.,101~.20-21,ons.10-12)
E-mail: ud tilling(!1 racekatten.dk

Kasserer - giro I 08 72 23
Jan Hoyer
Sorøparken 8. 1. th., 4180 Soro
TJLfa.x: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@'racekatten.dk

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

Udstillingssekretær udland, Chefsteward
Flemminz \\elsch Riis
Birkevej 9. 4140 Borup
Tlf.: 57 52 26 36
E-mail: udland@'racekatten.dk

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

Præmiesekretær
Charlotte Engvold
Morbærhaven 17-16, 2620 Albertslund
Tlf.: 43 46 48 34
E-mail: b-charlotte@,racekatten.dk

Hanne Nielsen
Nyvej 21, 4,261 Dalmose
Tlf.: 58 18 86 59
E-mail: b-hanne@racekatten.dk

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

Burudlejning
Michael Laursen
Mac Donald Alle 16, 2750 Ballerup
Tlf.: 44 68 09 65
E-mail: b-michaeJ@,racekatten.dk

Michelle Andersen
SL Valbyvej 253, st. 12., Gundsølille
4000 Roskilde
Tlf: 27 14 47 00
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udseendet som forandres og
udvikles?

For mange katteracer
gælder det, at de for at
blive smukke som voksne
skal se "forvoksede" ud som
store killinger. Killingens
proportioner er anderledes
end den voksne kats, f.eks.
er poterne store og ser
lidt klumpede ud. Katten
vokser ujævnt og når
mælketænderne tabes kan
selv ansigtet se "forkert«
ud". Mange racer vokser
meget længe, f.eks. er en
Ragdoll først udvokset som
treårig.

Maskefarve kommer
med tiden

Flere racer er maskede
f.eks. Hellig Birma, Ragdoll:
Siameser og Balineser eller
de er godkendt med mas-

Et specielt anlæg gør at
katten kun har farve længst
ude på hårstrået. Dette
benævnes chinchillafarvet/
shell eller tippet. Har katten
farve på en noget større del
af hårstråene kaldes den
shaded.

Pelsen kan være kort
håret, langhåret eller krøllet.
Øjenfarven kan også være
forskellig på den enkelte
kat, f.eks. gul, orange, grøn,
blå eller odd-eyed (et blåt og
et gult øje).

Udseendet forandres
med alderen

Killinger plejer at se
bedårendeudmed store poter,
lavtsiddende ører og blå øjne
som ser forventningsfuldt
ud på verden. Hvordan
kommer killingen til at se
ud som voksen, hvad er det i

Hvis katten er med hvidt
'kan den have mere eller

mindre hvidt på kroppen.
Rigtigt meget hvidt (i prin
cippet med farve kun på
hale og enkelte pletter på
kroppen) betegnes som van.

Katten kan være ens
farvet (solid) eller mønstret
(agouti). Mønstret kan være
ticked, tigret, tabby eller
spottet.

Ticked betyder at hvert
enkelt hårstrå har to
forskellige farver og disse
ligger som bånd på hår
strået. Tigret, tabby og
spottet har, udover båndene
i to forskellige farver, også
områder på kroppen, hvor
pelsen består af ensfarvede
hår. Ved at tælle antallet
af ringe på halen kan man
mønster-bestemme van
katte eller andre katte med
meget hvidt. Tabby har ca.
6 ringe på halen, tigret har
betydeligt flere ringe.

Hos agouti katte er
næsespejlet teglstensrødt,
katten har ofte hvidt om
kring og under hagen, og på
undersiden af halen går der
en lys stribe fra haleroden
op mod spidsen af halen.
Anlægget for ensfarvethed
slår dårligere igennem hos
røde og creme katte dette'medfører at de fleste røde/
creme katte ser ensfarvede
ud.

I nogle tilfælde udvikles
farven kun på kattens
"koldeste" steder såsom
ansigtet, ører, hale og ben.
Katten er masket eller
colourpoint farvet. Maskede
katte har altid blå øjne.
Burmeserfarven er også
temperaturfølsom men
ikke i lige så høj gr~d som
maskefarven. Kattene med
burmeserfarver er lysere
end de katte som ikke har
en temperaturfølsom farve
(de fuldfarvede).

Mønstre
I EMS-systemet har møn
strene følgende betegnelser.
Huidplettethed
Ol -van
02 - harlekin
03 - bicolour
04- mitted
09 - uspecificeret mængde
hvidt
Pelsmønstre
11- shaded
12 - shell
21 - agouti
22-tabby
23 - tigret
24 - spottet
25 - ticked
Forskellige masketyper
31 - burmeser
32 - tonkanese
33 - siameser, masket

disses fordeling i det enkelte
hårstrå, der giver den store
variation af farver. Rødt
pigment giver rød og creme
pelsfarve. Sort pigment
giver f.eks. sort, brun, blå,
chokolade og lilla pelsfarve.

EMS-systemet (Easy
Mind System) er det system
som anvendes i vores stam
tavler. Hvis man ved hvad
de forskellige bogstaver og
cifre betyder i EMS-systemet
kan man hurtigt finde frem
til alle godkendte farver på
alle racer indenfor FIFe.

Tortie katte har både
rødt og sort pigment. Dette
kan man se på trædepuder
og næsespejl, som oftest er
flerfarvede hos disse katte.

Grundfarven hos agouti
katte er normalt abrikos,
men kan også være sølv.
De beige bånd i agoutihår
er altså erstattet af sølv.
Disse katte benævnes f.eks.
som sølvtabby. Ensfarvede
katte kan også have sølv i
sig og benævnes smoke. En
sortsmoke kat ser sort ud og
man skal løfte op i pelsen for
at se at bundfarven er hvid.

Der er en praktisk arsag til
at angi e kattens farver med
de korrekte navne, nemlig
identifikationen.

år man anskaffer en
kat er det en stor fordel at
bade køber og sælger har
den samme farve i tankerne
allerede i annonceringen og
i telefonsamtalen. Når man
hører eller læser om andres
katte, kan det også være
rart at kunne forestille sig
kattens udseende. Der findes
i dag racer, som er godkendt
i mere end 200 farver og
mønstre. Hvordan er dette
muligt?

Farver
På trods af at kattens

pels udviser så mange for
skellige farver findes der
kun to slags pigment, rødt og
sort. Det er dels udseendet
af pigmentkornene og dels

Kat ens f
AfYl ·a
Stockelberg
Oversat
af Lars
Seifert
Thorsen
Sakset fra
Våra Katter
nr. 1/2003

Odd-eyed hvid Norsk Shookat
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øjne, som f.eks. Karat, får
først den rigtige grønne farve
når de er nogle år gamle.

Hvis en race skal have
gule øjne kan dette også blive
et problem. Burmeseren
øjne skal være lysende gule
men da burmesergenet også
dæmper øjenfarven, så dis e
ikke bliver orange som ho
f.eks. British Shorthair.

Øjenfarven blegner og å
med alderen, den r som
regel bedst når katten er ca.
1 år gammel. Derefter får
de fleste burme ere en mere
grøngul øjenfarve.

Den voksne kat har
ændret ig en hel del sid n
den var en bedårencl
killing og den er bl ver e
stolt, muk. rigtigt p 'opor
tioner t kat, ~ om ser m sd
uudgrundelig vi dom p a
verden.

15

Farvel Ole - min ven
Tirsdag den 1 . maj. afgik min b d ste v ,n. Ole Harrwich ved dodcn -

alt alt for tidligt. Ole var arnm n med sin kone Ker tv et k n t an iat i
katteverden.

Med deres Birrna-opdræt, Dia hazan. var Ol, med i loppen ar elit ,n
inden for udstillingskatte. Detnu· Ole om solgte mig runny; · ni. mu sige .
har klaret ig over al forventning. både om ud t illinasl at og 1 ~n dag j dau
- en pragtfuld kælen samt børn venlig "vatpind".
Jeg har kendt Ol i mang år og jeg vil · ltid mindes de sjov , og dejlig

ture vi har haft sammen rundt omkring i Danmark os Europa. D • t var il·ke
altid lige sjovt, at skulle opholde i0· i en sport hal m d ;-oo kutte og den
holdning delte Ole til fulde. så vi smutted sorn reael ocr overlod ka t, ,
til konerne, for at finde et "g mm sted" hvor ,·i i u nd .lighed I al kc le
fodbold og anden sport.

Når vi besøgte hinanden, hvilket vi heldi ·i - gjord lit. var d r altid en
kamp på TV som vi slugte med en Irsk. m ~n K ,t,ty os Li t , sns kked
kat - det kommer jeg virkelig til at c vne!

Ole var et altid glad menneske om holdt m ~.,. t af mine to drenzo ..J ()" er
idag ikke et sekund i tvivl om Ole gl· d ved, or drenge. især på b' ggrun l
af den reaktion min ældst dreng \.lcxander (4 år) græd inde kom med da
han hørte om Ole's "tur til kyern 11: "Nu icld 'l' Ole ammen m d Ghitha
(en kat vi havde engang) og ki.gg r ned på o -dcn bandit'."

Til Ketty og børnen : I kal vide, at Li - tte og j ~g end r Jer den varme t
medfølelse og I skal og å vide, at vi altid tår på pring for Jer - ligeg ·ldi.gt
hvad det måtte drej ig om.

Ole, du var et dejligt menn sk
Med uendelige tanker - Jan

Øjenfarve
Killingerne åbner øjnene

når de er ca. 1 uge gamle, på
det tidspunkt er øjnene blå.
Når killingen er ca. 1 måned
gammel plejer farven at
begynde at ændre sig. Hvis
killingen er odd-eyed (et
blåt og et gult øje) kan man
se hvordan det blå øje så
småt skifter til turkis mens
det gule øje skifter til brunt.
Inden man kan se dette med
det blotte øje kan et kamera
registrere forskellen. Hvis
man tager et billede med
blitz bliver det blå øje rødt
i blitzlyset.

Maskede katte beholder
deres blå øjenfarve og
denne bliver mørkere med
alderen.

Ind imellem e det at den
gule øjenfarve bliver mere
og mere grøn med alderen.
Racer som kal have grønne

næsten en trediedel af hele
killingens længde. En plet
på hovedet bliver derfor
ikke så stor når katten bliver
voksen, mens en plet på
ryggen vokser sammen med
kroppen. Nogle få hårstrå
på kroppen kan blive en
stor plet.

Mønstret
Farvebåndene på agouti

katte kommer efterhånden
som katten vokser. Hos visse
racer kan man se at møn
stret kommer og går. F.eks.
hos den spottede Ocicat er
pletterne oftest tydelige når
killingerne er meget små,
senere udviskes de og bliver
derefter først færdigudviklet
i 5-8 måneders alderen. En
vildtfarvetAbyssinier som er
ticked i sort og abrikos ser
næsten sort ud på ryggen
når den er nyfødt. Tickingen
er endnu ikke udviklet.

Ensfarvede killinger
kan vise deres genetiske
mønster. Katte som vil være
jævnt ensfarvede som voksne
kan vise deres genetiske
mønster som ganske små.
På det tidspunkt kan man
tydeligt se om katten f.eks.
er genetisk tigret eller
tabby.

Underulden kan ofte
have så kold en farve til at
begynde med, at man trods
den er genetisk abrikos
synes den ser så kold ud
at man overvejer at ændre
kattens farve til sølv. Den
varme farve kommer først
senere. Hvis man overvejer
at ændre farven til »sølv«
bør man nok tænke sig om
en ekstra gang inden man
gør det for ikke at skulle
farveændre tilbage igen.

Killingens pels er dunet og
blød. Den voksne kats pels er
spændstig og har også mere
glans end killingepelsen. At
få den rette pelsstruktur kan
tage tid, rexerne har først
færdigudviklet deres pels i
1 ½ - 2 års alderen.

en burmeser end på de andre
fuldfarvede racer.

Burmesergenet er også
temperaturfølsomt, men
ikke i så høj grad som sia
mesergenet. Burmesere
fødes betydeligt lysere end
de bliver som voksne. Visse
farver kan man bestemme
ved fødslen, andre kan det
tage uger at blive sikker på.
De tortie er "flammede" og de
blå har et sølvagtigt skær i
ansigtet og på ørerne efter
fødslen. Chokolade viser
sig efter et stykke tid ved at
der kommer en brun kant
på ørerne. Burmesere bliver
mørkere frem til de er ca. 2
år gamle.

Hvid & hvidplettethed
På helt hvide katte kan

man nogle gange se en
indikationsplet på issen i
kattens genetiske farve. Den
hvide farve dækker over den
oprindelige farve og pletten
kan f.eks. være blå eller sort.
Denne plet forsvinder når
katten bliver ældre. En helt
hvid pelsfarve er genetisk
koblet til døvhed og helt
hvide katte har en større
risiko for at være døve. Siden
det er blevet påkrævet med
et hørecertifikat ved avl
på hvide katte er antallet
af døve, hvide katte blevet
mindsket betydeligt.

Hvis katten er hvidplettet
kan det være svært at fore
stille sig hvor store de
farvede områder bliver når
katten er voksen. Tyrkisk
van skal ideelt set være
hvid med farve på halen
og med to farvede pletter
i panden adskilt af en
hvid blis. At der er nogle
ekstra pletter betyder
ikke noget, heller ikke i
udstillingssammenhæng,
men det specifikke ved
Tyrkisk van er at den er
betydeligt mere hvid end
farvet.

Som nyfødt er hovedet
på en killing meget stort,

i livmoderen til at farve
pigmentet kan dannes.
Efter fødslen begynder far
veudviklingen og katten
vil være færdigudviklet i en
alder mellem 1 ½ og 3 år.

Korthårede racer og
måske først og fremmest
siameser med den meget
tætliggende pels udmaskes
hurtigst. Kattene bliver
mørkere gennem hele livet
og man kan sagtens se f.eks.
siamesere som er ganske
mørke på hele kroppen.

Hvis en masket kat
bliver barberet på kroppen
bliver hårene som vokser
ud mørkere. Ved næste
pelsskifte får hårene deres
oprindelige farve tilbage,
idet farven blev mørkere
fordi det barberede område
havde lavere temperatur.

Burmeserfarve
Burmeseren har et gen

som nedtoner alle dens
pelsfarver. Burmesergenet er
udover hos burmeseren også
tilladt hos Cornish og Devon
Rex. Har en rex et maskegen
og et gen for burmeserfarve
bliver katten tonkanese
farvet. En brun burmeser
er genetisk set sort. Også de
andre farver bliver lysere på

Brunmosleet Siameser med meget flotte punktfaruer og maske

kefarver som f.eks. Perser,
Exotic. British Shorthair,
Cornish Rex og Devon Rex.
Farven er temperaturfølsom,
den udvikles kun på kattens
koldeste partier hvor blod
cirkulationen er mindst,
såsom ansigtet, ører, hale
og ben. Maskede katte
fødes næsten helt hvide
fordi det er for varmt inde

Smuk PER d 02
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k a sere

Felix, Kattrup

til voksne lopper. Sværere er det faktisk i ke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 10 hundedyre digitalkame
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Maias. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

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

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

En dobbeltløsning der giver pote, når op e

racer. Vor yngste pige er en
sand mester i jagt.

Hun er blevet specialist i
at fange fluer, og det er en
hel fornøjelse at kikke på,
det går dog somme tider ud
over vore gardiner, men så
får hun et højt "fy'' og straks
springer hun ned.

Om aftenen når vi sidder
ved sofabordet, hopper den
gamle dame, nå det må vel
ikke kalde en pige på 4 år, op
på armlænet af lænestolen
hvor jeg sidder. Hun stikker
hovedet ind til min arm, så
er det hendes tur til at blive
nusset. Hun elsker at blive
nusset lige omkring hovedet
og under hagen, man kan
ligefrem se hvordan hun
nyder det. Efter lidt tid så
har hun fået nok og hopper
ned på gulvet og lægger sig.
Ofte på ryggen, med alle fire
ben i vejret, specielt i denne
tid hvor hun venter sig.

Om aftenen. når vi går i
seng, varer det ikke længe
førend at kattene ligger i
fodenden og hygger sig i de
lune og bløde omgivelser.

Sidder vi ved et bord og
læser f.eks. avis kommer hun
og lægger sig midt på avisen,
så ved vi det er tid til at blive
nusset, og vi kan lige så godt
gøre det, sætter vi hende ned
på gulvet hopper hun bare op
før end vi har nået at rette os
op i stolen.

Men vi kan også bestem
me. Tager vi f.eks. en pind
med fjer på i den ene ende, og
vifter lidt med den kommer
pigerne omgående og vil lege.
Det er selvom den ene hun
misser nu er fire år gammel,
de mister ikke interessen for
at lege.

I vor stue har vi en netdør
som vi åbner, når vi skal
have frisk luft ind i stuen,
uden kattene kan løbe ud.

Straks sidder alle kattene
foran døren og følger ivrigt
fuglene udenfor og vil gerne
ud og jagte dem.

Nogle gange kan vi høre
at de "klapper" tænderne
sammen i en meget hurtig
rækkefølge. Jagtinstinktet
har de bevaret, selvom det er
en blanding af 3 forskellige

Ocikatten er en kærlig
og hengiven kat, der er
nysgerrig og vil gerne være
med i det du foretager dig.
og den vil gerne hjælpe med
opvasken. Den er legesyg og
knytter sig meget til dig. I
det hele taget er den meget
livliz.

Men den er samtidig sin
egen herre. Det er ikke altid
at vi bare kan tage en afvore
Ocikatte op og nusse men.
Oftest er det vores hankatte
der er mest" nussevenlige",
vores piger er lidt mere
reserveret. Til gengæld skal
de nok fortælle os hvornår
der skal nusses og leges.

Den ene af vore piger
kommer med en skumgum
mibold på størrelse med en
bordtennisbold og lægger
den foran os, så ved vi det er
tiden til at lege, lege apport.
Vi kaster bolden og vupti er
hun efter den og kommer
tilbage med den og ligger
den foran os.

Dette kan vi gøre mange
gange, det er nok os der
bliver træt først.

Sådan er Ocikatten
AfSonja
& Steen
Vinbæk.
Vinbæk's
Ocikatte
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Et huld skenne Oci-hillinger hos Vinbæl:
Pfl0&RAM VET + CAPSTAR'VET = ÆG + LOPPER FJERNES
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Hundeprodukter er
ikke til katte

"Generelt er det af stor
betydning, at man nøje
følger indlægssedlens eller
etikettens anvisning og
måske konsulterer sin dyr
læge. Et enkelt middel til
hunde er f.eks. farlig for
katte, så her skal man og
så være på vagt og ikke
bruge midlerne i flæng. De -
uden bør man ikke bruge
hundeprodukter til katte.
fordi der og å er for k 1
på doserne, da hunde jo
generelt er større", lutter
Ole Kilpinen.

For yderliger i nfor
mation:
Statens kadedyrlaboratori
ums hjemme-id :
www.dpil.dk

Forbrugerråd t: Rad og
Resultater nr. 10/9 : Fri
o fra Lopp rrie. Findes pa
www.forbrug.dk
Portalen: www.sundhcd.dk

apotekerne og Matas har en
del dyrehandlere en række
loppemidler på hylderne.

Statens Skadedyrlabo
ratorie anbefaler som
nævnt at forebygge gennem
udviklingshæmmere (Pro
gram Vet f.eks.) men Ole
Kilpinen understreger at
der også er situationer, hvor
midler mod voksne lopper
kan anbefales. Han peger
på følgende situationer:

- F.eks. ved loppeallergi,
hvor selv et enkelt loppebid
kan være et problem. Her
kan det være nødvendigt at
bruge adulticicler.

- Der kan også være
situationer hvor forebyg
gelsen endnu ikke er på plad
og kæledyret udsætte. for et
massivt smittepres, så man
har behov for at bekæmpe de
voksne lopper.

- Nogle produkter mod
voksne lopper virker også
mod flåter.

Bjør
-kvalitet ti din

Vi har også stand på
mange af de danske udstillinger ...

I lf_ 5 7891155

Besøg os også på
www. bjoernegaard. dk

og se vores super lækre kradsetræer ©

Ny online shopHl
www. bjoernegaard. shopbasic. dk

forbruger at vælge det
rette middel i de forskellige
situationer. Et godt råd er
at spørge dyrlægen eller få
en vejledning på apoteket
eller hos Matas. Der er
også information at hente
på Skadedyrlaboratoriets
hjemmeside www. dpil.dk,
Miljøstyrelsens hjemmeside
www.miljoestyrelsen.dk
og Lægemiddelstyrelsens
hjemmeside,
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Adulticider og udviklings
hæmmere på det danske
marked er nemlig godkendt
af Miljøstyrelsen eller
af Lægemiddelstyrelsen
som håndkøbsmedicin -
bortset fra en enkelt udvik
lingshæmmer til injektion,
som kræver et besøg hos
dyrlægen. Valget er til
syvendeog sidstforbrugerens
eventuelt i samråd med dyr
læge eller forhandlerne af
loppemidlerne. Ud over

voksne lappersekskrementer
samt organisk materiale fra
dyr og mennesker.

Lapperne kan hurtig
opformere sig, fordi en
loppe lægger op til 25 æg
om dagen. Så hvis bare en
loppe får chancen for at
lægge sine æg, bliver det
hurtigt til mange, og så kan
man begynde forfra igen med
loppebekæmpelsen.

Laverne lever i flere uger
før de forpupper sig i kokoner
og bliver til færdigudviklede
lopper. I disse hylstre kan
lapperne så vente yderligere
på gunstige forhold og sprin
ge ud som voksne lopper og
angribe kæledyr. Ved lave
temperaturer kan pupperne
overleve i op til et år før
forholdene gør, at de forlader
deres sikre skjul.
Grib om ondets rod

"Når vi imidlertid for
hindrer lapperne i at lægge
levedygtige æg har vi for
alvor fat om ondets rod,
fordi broderparten af pro
blemet slet ikke findes på
dyret men i omgivelserne"
siger Ole Kilpinen, der
mener at man godt kan
kalde udviklingshæmmere
i tabletform for en "loppe
P-pille".

Ole Kilpinen understre
ger, at der er en lang række
forskellige loppemidler til
rådighed. De virker på for
skellig måde og indgives
enten som spot-an, der
dryppes i nakken, pour-on,
der gnides eller sprayes
i pelsen, som tabletter,
mikstur eller i form af
indsprøjtning. Endelig er der
de velkendte loppehalsbånd
og loppeshampoo samt for
skellige sprays til behand
ling af omgivelserne.

Det kan derfor være
svært for den almindelige

SenimforskerOleKilpinen
fra Statens Skadedyrla
boratorium oplyser, at
man skelner mellem to ho
ved typer af loppemidler:
Adulticider, som alene slår
de voksne lopper ihjel og
udviklingshæmmere, som
forhindrer lappens æg og
larver i at udvikle sig.

"Begge typer loppemidler
findes på det danske marked
og der er god mening i at gøre
forbrugeren opmærksom på
de forskellige præparaters
virkningsform og de valg
muligheder, det giver" siger
Ole Kilpinen.
95 pct. er æg og larver

Ca. 95 pct. af lapperne
findes i dyrets omgivelser
som æg, larver og pupper
i gulvsprækker, tæpper og
møbler. Her klækkes æggene
til larver, som lever af de

Slå til mod æg og larver

Sæt ind mod lappernes
æg og larver, lyder rådet
fra Statens Skadedy rlabo
ratorium til landets katte
og hundeejere: 95 pct. af
lapperne gemmer sig som
æg og larver i hjemmet, og
kun 5 pct. findes som voksne
lopper på kæledyret.

De fleste kan blive enige
om. at det er bedre at fore
bygge end at behandle pro
blemer. Det gælder ikke
mindst, hvis man gerne
vil være lapperne kvit på
sine kæledyr , lyder rådet
fra Statens Skadedyr
laboratorium til ejerne af
landets 500.000 hunde og
650.000 katte. Årligt ofrer de
skønsmæssig mellem 50-75
mil. kr. på loppemidler. De
fleste sælges i håndkøb, og
der er mange præparater at
vælge imellem.

Undgå loppecirkus i hjemmet
AfMogens
Elgaard
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Racekatten Næstved 08.02.04
Kategori 1
BIS Voksen
Pers felis Silver o 1. PER ns 12
Ejer Allan & Sylvia Outrup
BOXVoksen
Persefeli Izabella Ibandela, PER
Ejer Allan & Sylvia Outrup
BIS Kastrat
Athelstone Unbeliev able,
Ejer L. Larsson & B. Persson
BOX Kastrat
Fire And Ice V. La' oitan. PER
Ejer Susanne Hansen
BIS Ungdyr
Star Wars aboo, PER n
Ejer A. Hogberg & J. Jensen
BIS Killing
Persefelis Silver ienna, PER
Ejer Heidi B. Klausen
Kuld
Jov Of Living's Kuld (PER)
Ejer Sonja A. Nielsen
Veteran
Fire-And Ice V. La'Noitan, PER
Ejer Susanne Hansen

Pensionist
Framor's Shadow Dancer (PER)
Ejer Tenna & .Iørgen Mollerup
Opdræt
Persefelis (PER)
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Kategori 2
BIS Voksen
Starkad's Cassiopeia, NFO
Ejer J. Dahl & T. Bang
BOXVoksen
Ulabrand's Merlot, NFO
Ejer Anne Køhn
BIS Kastrat
Europa's Jacob Haugaard, NFO
Ejer Vibeke Telkamp
BOX Kastrat
Summerdays Isabelle, SBI n
Ejer L. Larsson & B. Persson
BIS Ungdyr
Midnatstjernen's Guldlok, NFO
Ejer J. Dahl & T. Bang
BIS Killing
Mother Earth's Gipsy Lady
Ejer Susanne & Per Larsen

Kuld
Kuld (MCO)
Ejer Charlotte Sørup
Veteran
Summerdays Isabelle, SBI
Ejer L. Larsson & B. Persson
Avl Hun
Europa's Julle Liv
Ejer Vibeke & Kjeld Jørgensen
Opdræt
Backkara's Opdræt, SBI
Ejer Mary Back
Kategori 3
BIS Voksen
Camischa's Mary X-Mas, ABY n
Ejer Camilla Scharff
BOXVoksen
Elvis Rosa Glauca, RUS
Ejer Maria Andersen
BIS Kastrat
Via Nova's Vol. 2, ABY n
Ejer Tom & Jens Høj
BOXKastrat
Piogatta's Brina, SOM ns
Ejer Pia & Johnny Sørensen

Kæledyrspas
EU-Kommissionenharbesluttet

at indføre fælles rejseregler for
hunde, katte og fritter i form af
et særligt dyrepas. Rejsereglerne
skulle træde i kraft fra juli 2004.

Men EU-Kommissionen over
vejer nu, om ordningen skal
udskydes til oktober 2004, så alle
landene får mulighed for at få
reglerne på plads.

De nye regler betyder, at alle
hunde, katte og fritter skal have et
pas, hvis de skal med ud at rejse.

ID-mærkning og vaccination
mindst tre uger inden afrejse.
Inden dyret kan få et pas, skal
ejeren sørge for:

Dyret har en letlæselig tato
vering eller er chipmærket.

Mindst tre uger før afrejse er
dyret vaccineret mod rabies.

Passet skal altid med - også i
Norden
Passet kal altid med på rejser

til udlandet, når dyret er med sin
ejer, eller når det rejser med en
person, der har ansvaret for det.
Passet skal også med på rejser til
de nordi ke lande.
Gyldigt pas

Dyrepasset er kun gyldigt,
hvis det indeholder opdaterede
vaccinationsattester og er udstedt
af en autoriseret dyrlæge.
Egen dyrlæge udsteder passet

Det er den lokale dyrlæge, der
udsteder passene. Prisen for et pas
til hunde, katte og fritter afhænger
af, hvilken behandling dyret skal
gennemgå - om det skal vaccineres
eller revaccineres - og dyrlægen
pris for konsultationen.

På Fodevaredir ktoratets hjernn -
ide, kan man folge rn id i hvornur
regl rrie om pas træder i kraf :
v, ww.foedevar idir kt orr t et.dk
ell r brug linket fr. Fcli- D~ nicas
hj mme id

--- --- -

OLIVER'S•

IVER'S

Som kunde hos OLIVER'S er du alud Sikker p gr.itis levering, en virkelig god
service & rJdgivning. sJmt vores un,k e TRIBEL GARA TI. hvor du altid k1n
returnere resten af posen, skulle du op\ ve problemer m d snug n, ml en eller
allergi.

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

www.olivers.dk 43641364 Petfood
21

OLIVER'S er et hele unikt foderfirma. Vores filosofi er Jt det ulnrnauve foder starter med '11g : . I de ui:, at.v
ravarcr og at den service vi tilbyder skal mltch foderet. Det bcryd r bl,a. i;r.ui~ kv~nng I hele IJndcL Dcu.; v,I
ncrmalt blive temmelig bekosteligt . men OLIVER.'S komrn r d.r kre f vores c· n r,rodckt,on I C:i!IJd.1, Det &! r
en pris for vores kunder der ligger ca. I 00 kr. IJ ere per pose. end hvis OLI ER.'S var et trrd uo,,e: fimu. og du
tilmed selv skulle hente posen!

OLIVER'S er Danmarks sterstc direkte f dcrlc rander, 06 vi le cn.r idlg iod r :.i\ oser SO k.we c o;; mange
tusinde f:imiliekane landet rundt. Hov darsag n I d ~nc anerkendelse. er vores cncsracn ~ ' v;,.l.l'. t o ~ service.

Tiltalende for mange er at OLIVER'S udelukkende bruger ll\grcdi n er godkendt til mcon s ·-,f dcvarcr, et
faktum man bade kan se og dufte. nar man star med en portion 1 han den. At brug~ sa gccc mg-cd.enscr, g,ver c:
meget lækkert og appetitligt rmhid. s~ d ter meget sri::ld_n\ at man h r rom katte, d r ikke kan I.de eller cilc
OLIVER'S.

Næstved resultater fortsat

BIS Ungdyr
Lochloyal's Belle, BRI ns 22 64
Ejer Heidi Hasselbalch
BIS Killing
Bijeto's Ice Queen Silver, SOM
Ejer Birgitte Jensen
Kuld
Miss Cat's Kuld (ABY)
Ejer Bendte Hultberg
Kategori 4
BIS Voksen
Nissen's Isabel, SIA a
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS Kastrat
Haslund's Zoya, SIA n
Ejer Haslund & Barawiez
BOXVoksen
Haslund's Dick Tracy, ORI n
Ejer Helen Tøttrup
BIS Ungdyr
Sweet Cats'Nights In White Satin,
SIAn
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS Killing
La Bell Stingray, ORI n
Ejer L. Madsen & J. Andersen

Fremtidens udstillingskat? Nemt & praktisk, skal kun støves af!
Billedet afLEGO-katten er venligst indsendt afTina Toft & Allan From.
Den kunne iøvrigt beskues på JYRAK's Jubilæumsudstilling i Hedensted
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mulighed for udstillinger der
koncentrerer sig om en eller
få racer. En ide lød på. at
SPK vælger en repræsentant
til at sidde i landsledelsen
for Felis Danica. og som
opgave bl.a. har at stå for
kommunikationen mellem
ledelsen og de enkelte SPK.
Felis Danica - ikke
profileret nok

Når der i samfundet
er spørgsmål til debat om
katterelaterede forhold
- eksempelvis katteloven
- er Felis Danica aldrig på
banen. Det er altid Inee
kattehjem eller Kattens
Værn der hore . De re
præsenterer en stor del af
kattene i Danmark. men FD
burde være på banen. tort
set alle fandt. at FD i11 e
profiler r sig nok. og at der
burde gøre en indse L for
at mark re sig. ·i1 d 0t 'r o.·
der høre · - eller også hor ~
Debatt n toc her på flere
moder n drejning i l' tning
af racekatte c nrra hu katte.
Skal Feli Danic· ændre lidl
på si.t navn og formål. sa , i
kan få hu katteejer, med
i . tald n. Evt. med nogle
i der i Ka t teMag a 'in r

der udelukkend r '!"ter -io
til hu katte jore? Diss to
spørgsmål bl v stillet, oo
meningern var d It . D r
var tilhængere der ment, at
mere fokus på hu katte ville
tiltrække flere medl mmer,
forud at Ka tt Magasin t
ville indehold mere hus
katter levant tof og ma
feriehistori r. Der ur m d
stander det· mente at FD
er for racekatt ', og at andre
måtte tag sig af hu skatten
og endelig var der nogle der
mente at hu, katte j re
skulle vær velkommen
som medlemmer. men at
vi iøvrigt ikk kulle gøre
noget særligt ud af d m i
f.eks. KatteMaga inet. Det
er helt klart et emne der
kræver en debat før man
kan sige hvilken retning vi

det på den måde, at større
valgmulighed udelukkede
etableringen af dissident
klubber som det er set i f.eks.
Tyskland.

Der var bred enighed om,
at specialklubberne skulle
have flere muligheder,
herunder at arrangere in
ternationale udstillinger
med certifikatudstedelse.
Der var langt mellem argu
menter imod! Resultatet
ville farven tes at blive
flere udstillinger, hvor en
del ville være små, men til
gengæld hyggelige. Ingen
frygtede det ville gå ud over
hovedklubberne.
Specialklubberne - har
de overlevet sig selv?

Eksistensberettigelsen
af specialklubberne blev
vendt på flere måder. Hold
ningerne spændte bredt
fra nedlæggelse af dem
på den ene side til mere
indflydelse og en plads i
forretningsudvalget på den
anden side. Hovedparten
af opbakningen var dog til
noget der imellem, og d to
"yderfløje" stod relativt alene.
Efter FIFe's Breed Counsils
er kommet til mente nogen
at SPK ikke læng re havde
sin eksistensberettigelse,
men andre fandt at det var
nødvendigt at SPK fortsat
høres. Generelt fandt man
at der i (nogen) SPK er for
mange der ikke er medlem
af en hovedklub, og derfor
ikke bør have bestemmende
indflydelse på forhold i FD
eller FIFe. Et forslag lød
på, at opdrættere der har
haft kuld indenfor f.eks. de
seneste 3 år i en given race
høres om forslag/ændringer
der vedrører racen.

Der var generelt en
positiv holdning til, at
SPK måtte afholde interna
tionale udstillinger - med
certifikat og BIS. Det ville
give flere udstillinger,
måske mindre, men det
var mindre væsentligt - og

Direkte valg af for
manden for Felis Danica
og evt. sekretæren blev
nævnt. Det afstedkom en
del bemærkninger, og ud
gangspunktet var at det ikke
var nødvendigt. Efterhånden
som emnet blev debatteret,
kunne flere og flere alligevel
se fornuften med et direkte
valg til disse nøglefunktioner.
Et forslag lød på, at den
makimale periode posten
måtte bestrides i træk var
f.eks. 6 år.

Sammensætningen af
forretningsudvalget blev
debatteret. Der var bred
enighed om, at den nu
værende sammensætning
ikke er optimal, og måske
kan være meget klubspecifik
og ikke så politisk. Der kom
ingen universalløsning,
men et forslag lød på en
sammensætning hvor f.eks.
formand og sekretær er
valgt direkte. Derudover
har hver hovedklub et født
medlem - typisk formanden,
men det kan være en anden
- en repræsentant for
disciplinærnævn, avlsråd
og den dommerforening (se
nedenfor) der forhåbentligt
etableres tillige med en
repræsentant valgt af
specialklubberne. Special
klubrepræsentanten skabte
meget debat, og holdningen
var 50/50 om det var
rimeligt. Modstanderne
mente ikke en person der
måske ikke var medlem af
en hovedklub skulle kunne
have indflydelse i FD, mens
tilhængerne ikke så det som
et problem.
En stor klub contra flere
mindre

Efter debat kunne der
skabes enighed om meget,
men ikke i spørgsmålet om
der i Danmark burde være
en klub eller flere som det
er nu. Fordelen ved flere
klubber er muligheden for at
skifte, hvis man ikke fandt
sig til rette. Nogle udtrykte

84%JA

4% Ikke besvaret
Direkte valg til FU?

Valg på tværs af klubber?

6% Ikke besvaret

En lille og engageret skare var således grundlaget
for møderne, der alle var bygget over samme skelet.
Ole bød velkommen og gav et mindre oplæg hvor
formålsparagraffen for det nuværende Felis Danica
blev præsenteret sammen med den nuv~ren_de
oraanisation, krydret med eksempler fra den virkelige

b • • .
katteverden og lidt skelen til søsterorganisationer 1

andre lande. Herefter var bolden fri, og debatten åben
for snak uden grænser. En forudsætning for debatten
var, at alt kunne lade sig gøre uden at være bundet
af eksisterende grænser. Ole understregede, at
forandring ofte skulle komme indefra, i dette tilfælde
i de enkelte klubber. Medlemmerne skal stille krav
- eller aktivt tage del i klubbernes udvikling.
Sammensætningen af FU

84% af de fremmødte sagde JA til direkte valg
af medlemmer til forretningsudvalget. Af de 84%
mente 75% at valget skal foregå på baggrund af de
opstilledes kvalifikationer og ikke på baggrund af
klubtilhørsforhold. Godt 20% af de fremmødte mente
derimod, at klubtilhørsforhold er en vigtig parameter
i sammensætningen afFU. Diagrammerne viser den
procentvise fordeling for de to spørgsmål.

7
14

% af fremmødte
39
25
15

15
9
4
8

Antal
23København

Aarhus
Aalborg
Slagelse
Odense

struktu rdebatmø"d~! der begge var med til alle møderne. Mange
... som de blev oplevet af Ole Amstrup 0.9 odm d' est fremtrædende emner.
flere emner blev debatteret, og nedenstaen e er e m .

De 5 strukturdebatmoder - møder hvor var oprindeligt tanken, at der skulle udarbejdss et
referat fra møderne. Da møderne har været megetmedlemmerne af klubberne kunne debattere frit om d ·1 k t r

den nuværende, men ikke mindst den fremtidige forskellige i sit indhold, har et 1 <: e :7æ~e m~ igt.
struktur af Felis Danica - er nu vel overstået, og Nedenstående er derfor en sammenskrivning af ideer

A• l der er diskuteret undervejs i forløbet.vi har været i København, Slagelse, Odense, r ms
og Ålborg. Alle har med andre ord haft relativ kort
transport til et af møderne.

Der er i Felis Danica ca. 5.000 medlemmer
inklusive husstandsmedlemmer. så det var med en
vis spænding vi afventede starten ... Hvor mange ville
der mon dukke op. Vi havde alle steder arrangeret
lokaler hvor der var plads til ca. 100 personer. Når
man ser tilbage på den debat der til tider er på
diverse mailinglister og blandt medlemmerne, har
et gennemgående træk været, at der er langt til
forretningsudvalget og at det er svært at blive hørt.

Derfor var vores forventninger store, og vi - Ole og
Tom - håbede på. at der til hvert møde ville komme
et sted mellem 60 - 100 personer. Der har i alt til de
5 møder været 59 fremmødte - svarende til godt 1
% af medlemmerne! Vi kunne ikke helt finde ud af
om vi skulle være skuffede... Det er vi ikke, men vi
undres. Møderne har til gengæld været inspirerende
og interessante. så det har på ingen måde været
spildte kræfter.

Fordelingen af de fremmødte på møderne
har nedenstående fordeling. Den procentvise
fordeling svarer nogenlunde til klubbernes
indbyrdes størrelsesforhold, dog med undtagelse af
Katteklubben. der har flere fremmødte.
Klub Antal % af fremmødte
DARAK 8 14
JYRAK 29 49
Racekatten 14 24
Katteklubben 8 14

Der har været størst fremmøde i København og
Aarhus. men Aalborg og Odense fulgte godt med.
Der var studiekredsmøde i Randers samme dag som
mødet i Aarhus.
Sted

Alle møderne har været meget forskellige i
deres indhold. Et fællestræk har været et generelt
ønske om forenkling, åbenhed og indflydelse. Det
har været spændende at høre på bemærkninger
og indlæg, der har ført mere med sig i form af nye
ideer. Som et resultat afdet første møde i København,
stillede vi mod slutningen 5 hovedspørgsmål, som vi
efterfølgende har stillet på de resterende møder. Det
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, Virker også på ka ens ærmiljø.

(illinger fra 1 kg samt drægtige katte kan
behandles.

Er do sumen eret uskadelig for børn og
voksne.

CY~o er den op imale forsikring mod
lopper.

Lad mig slå
en EFFEKTIV klo

i de lopper!

Cyclio Vt!t r, •►;o"<;'.. 1 i2 rg:;,' e· bO r:,.;T. spe: _:fl o \' Reg1.strrringsmd~haver
Indikation h.>,,i::,,;;1:~:1 ~f .:~, ... 1" 1 3 m~ d.:r .d ,-.~ .... o 1 tyu:., "~ ( .... ,:ri;- s..1.: scm
7-:.:roxjt~n_rc·~c -~C:cnC~': tl~1 :!·'11 :.. \'hc)t-,.rd 0;1 ... .,rt? Kontrarndi ationer ·.1J v-e L '1~ ti.X ·:-nt:·

t.1d'Cr 1111Jnedg.'"'øe!~ 11~-.g~0;.J~ ..1!]!hur,d1;.~'å,r..keb'~1 1 1"~"".)C.... h .', r!,j,:1;-J I qc :'t s,;~cg
S\'JOr lJ:ie Bivirkninge.r ,~~,. l?--d,,· Interaktioner. 1'·-:-:n ,."r.o!,· Dos nng ,.:un · ... J"'?t'.' :! 11; ~.. 1 06 5 g
En c,.. ue {12 rt g mll J 0.6 rat p, flJrid \l',J'ir•J=? :. r,,1:'. Jc• ~ ~J 2 ,r'J µr LJ f~ tl ~~1æ;t}. ~ ..m.1 1 S·30 ~y : c :;:;:~ (6',)
mg ml) cl 3 0 rnl (~\..iJt11de ! ! r'1 n. Codpj ,r.g "g e,gl ·n,·.. _!). Yu~1 tf 30 9 2 ,;it:cr (60 ~'l}"'l I J 3.0mt::. "Ufld
b·,•.11tnd t I rn·<1. do515 rj 2 rrq ltJ I gt:mfo.t.-gt} K.. t i i: ;;e- !:' a 3.0 '.'Tl' pr ·.st ( .ar OC~ t I I!! • de ' P~ IV r..; i.; !?-9
t:m}\"1. g1}. \'J.sl e1'er )',.'Ol!llrnJ llJf Lif! gl> 1 3 d:qfl tt:' pj1~ l!"gtn Bt!t'Yld ~tr- lJ'l C:--td. · s t: er 3 rPY,:,{t hr ,) I 1:;:
lxr.gc e ;?ll.ffl I ,J.;11 g te 3 r·jne.Ji'. Pakning .: X r pf!'r! I æ5.Lt1 l r! hu cp';,.,.r "Y 12 ,ri mi. r r--nt J 0.6 ' ~:or
r:.nd. oplJS.'l•r~ 6 ~g. ml p Pt::H? tJ) O ~1. ,'Jt· o 1..,'5n ,g 60 rrg. wl ;i, ci'.~ J 3 0 ml Udlevering NV 0,1ns.k repræsen•
tJnt. Chem\et , AIS -S ,et rg r/l 868 7522 - 1c, S6SI 75!~.

Jeg er uddannet "bankmand" og sidder i dag en en
mellemlederstilling i Nykredit Bank. og i min fritid
dyrker jeg et lille opdræt med Maine Coon katte.

Jeg købte min første Maine Coon i 2000, og har
fået 2 kuld.
Jeg har altid gerne ville "hjælpe til", men manglede

tiden til dette. Da jeg blev spurgt, om ikke jeg kunne
tænke mig at blive kasserer i Felis Danica, tænkte
jeg: Hvorfor ikke. Denne post passer rigtigt godt til
mig og min tid, da man kan ordne dette på alle tider
af døgnet, hvor man selv har tid, og kvalifikationerne
burde være på plads, p.g.a. min uddannelse.

Jeg har nu været i gang i 2 måneder, og synes
det er spændende, og jeg kan lide tanken om, at jeg
også gør noget!

Jeg vil gerne lige bruge 5 min. på at præsentere
mig selv. Jeg hedder Susanne, er 33 år, og nyvalgt
kasserer i Felis Danica.
Jeg er gift med Henrik, og har 2 børn på 11 og 8

år.

Præsentation af
Felis Danicas nye
kasserer

Der var et bredt ønske om at få
uddannet flere danske dommere

Det var en god ide at oprett~
en dommerring der bl.a. kunne
fungere som sparringspartner/
mentor for nye dommerelever
og yde økonomisk bistand til
uddannelse af nye dommere og
efteruddannelse af eksisterende
dommere. En dommerring kunne
have en plads i landsledelsen af
Felis Danica.

Der blev stillet 3 spørgsmål
om betaling af kr. 5,- mere pr.
udstillingsgebyr til en dom
merfond, kr. 5,- mere i ud
stillingsgebyr (pr. stamtavle?) til
et stamtavleprogram og om man
ville betale til begge dele samtidig.
Svarene taler for sig selv...
Fælles burpark

Et af de spørgsmål der blev
stillet ofte var hvorfor der var fire
forskellige burparker i stedet for
en fælles.

Meningerne er mange men
holdningerne tættere på hin
anden end man skulle tro.
Blandt medlemmerne er der en
stor undren over, at der ikke for
længe siden er etableret en fælles
burpark og et udbredt ønske om at
det kommer.

Denne udtalelse skal ses i lyset
af modstanden hertil - den er der
- og var også på møderne - om
end ikke fra så mange. Den var til
gengæld KRAFTIG fra de der var
imod. Emnet kræver nok en del
debat, og holdningsændringer på
flere niveauer i dansk kattesport,
for at skulle kunne realiseres.

Det er et spørgsmål der skal
afklares afklubberne i fællesskab
hvis det skal føres ud i livet. '

Effektivisering - sekretariat
Fejl i stamtavler, dobbelt ar

bejde for stambogssekretærer,
stambogsforer og udstillingssekre
tærer ... Dervarmangeargumenter
fremme for at få et sekretariat, der
kunne samle nogle arbejdsopgaver.
I modsætning hertil var der også
nogle der gav udtryk for, at man
skulle beholde systemet som det
er nu. Snakken kom hurtigt ind
på et nyt stambogsføringssystem
der kunne lette dagligdagen for
stambogsføreren. Et mere effektivt
system ville måske kunne frigøre
tid der bruges andre steder. Der er
på markedet i dag et system der er
effektivt og stabilt. Til dette kan
desuden fås en udstillingsdel,
således de enkelte klubber kan
"nøjes" med at taste stambogs
nummer for kendte katte, eller
alle oplysninger for nye katte.
Oplysningerne trækkes så auto
matisk til udstillingssystemet.
Tidsbesparende for alle parter
samtidig med en vis garanti for
der ikke er fejl i oplysningerne.
En anden mulighed er at udvikle
et system selv, hvilket ikke er
umuligt. Spørgsmålet er her om
omkostningen bliver for stor.
Dommeres uddannelse

Hvorfor er der altid de samme
dommere der inviteres? Hvorfor
er der ikke nye dommere? Hvor
for uddannes der ikke flere dom
mere? Spørgsmål der jævnligt
florerer på mailinglister - typisk
efter offentliggørelsen af en ny
spiseseddel med dommernavne.
En uddannelse til dommer løber
let op i kr. 30.-40.000,- som den
enkelte betaler af egen lomme.

Generelt var der enighed om, at
udstillerne kan - og skal - udøve
deres indflydelse i egen klub på
valg af dommere. Herunder stille
krav om nytænkning og bredere
udbud. Overfor denne holdning
står den enkelte klubs økonomi...
Det skal hænge sammen, så man
kan ikke i flæng invitere dommere
uden at skele til den økonomiske
side også. Ikke alle klubber er gode
til at tage dommerelever, og ingen
af de danske klubber giver tilskud
til uddannelse af nye dommere.

84%JA

95%JA

84%JA

som organisation skal gå. Som en
del af profileringen blev næ, nt
information materiale af en vis
ensarteth d. Det blev diskuteret
om FD skulle udarbejde noget
generel information om racekatte
og racekatte porten. som alle
klubber kunn benytte. Fordelen
herved ville være, at materialet
er en og genkendeligt, uanset
hvor publikum på udstillinger
og andre interesserede måtte
finde det. Der var generelt en
bred opbakning til dette. om end
et mindre antal mente. at hver
klub skulle lave sit eget. Fælles
infomateriale udelukker på ingen
måde klubbernes eget.

Betale kr. 5,- til nyt stambogs
system?

16%

Betale kr. 5,- til ny dommer
fond

5%NEJ

Vil du betale til begge dele?
2% Ikke besvaret

14% NEJ
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FUs kommentarer til referatet fra strukturdebatmøderne

Hovedbestyrelsen ville være
direkte ansvarlig overfor os som
medlemmer, på samme made om
folketingsmedlemmer er direkte
ansvarlige overfor vælgerne. For
min skyld måtte det da godt være
sådan at hver hovedklub havde et
"født" medlem i hovedbe tyrel n.
Tilsvarende at specialk1ubbern os
dommerne hver især kunne hav
et medlem der repræsen te ed
dem i denne hovedbe tyrelse. å
vil der være 15 plad er tilbag som
vi. alle sammen skulle finde eznede
kandidater til og \·, elge de I pa
tvær af klubtil ørsfor old.

Indenfor denn hov .dbcstv relse
kunne cl r & nedsætt s nrb jds
ud val a. d r hv r isæ r havde
ansvar 't for alt de t som Fe lis
Danic skal b o s -~ "tig, sig
med, ·om f.e ks. prornov ring n:
karte per .n, arbejd i om kr ing
påvirkning af Iov g i v m np n
v drorendc 1 'HL hold osv .. osv.
Di, uch als ref r r 'r ,·a tilbasr •
til hovedbast n ls n der i ~ idst e
ende lag r ·tilling til konkret e
for - h g. herunder for- lagene fra
FIF·.

D t <.'r efter min m e n ing
urealistisk at vi allcsami en skal
kunne ni at ta stillin til de
for lag om bringe fr m til Fl Fe
G F. Fra for. lagene er sn m l e t
hos FIP ,'s g mern l. ,krec r og
di .tribuer t til de enkelte m 'd
lem lande og Lil PIF~ G F afholde
er der ikke tid til at ::: enrle <lem
rundt til alle me d e a mer og
afholde en .uibe moder der skal
give input til hov dbcsty rcl 'C'n.
her må 'l. tole pR al cl menneske·
som vi. hm- ·nlgt "l' i stand til at
tage vare pa vore int r ..: ser,
St mtavl c n øgning r

Personligt har j g meget "'-V' rt
ve l at f rstå hvorfor v.i skal s nde
an ogninger om tamtavl rincl til
en tambogs ·ekr tær i den enkelte
hovedklub. Vcdkomm nde tager
blot formularen fra den kuvert
jeg har sendt den i, placerer den
Fortsættes næste side
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Debatten-
Det vil sige, at vi selv skal tage

initiativet og sørge for at tage de
andre klubbers forslag op på vor
egen klubs generalforsamling
under punktet eventuelt. Ganske
vist kan der ikke vedtages eller
forkastes noget under dette
punkt, men efter min mening er
det muligt at afholde en vejledende
afstemning, som repræsentanterne
til plenarforsamlingen kan benytte
som input når de skal sige ja eller
nej til forslagene fra de andre
klubber.
Forretningsudvalget

I dag er vi som medlemmer
afskåret fra at have direkte
indflydelse når der skal foretages
valg til FU. FU \ æ lges om
oftest blandt de delegerede til
plenarforsamlingen, hvilket jo
kan være udmærket, men nar
man ved at hver klub skal hav to
repræsentanter i FU er resultatet
givet på forhånd. I virkelighed n
er det ikke nødvendigt al st mme
om det, det er afgjort på forhånd
hvem der skal have hvilken pos t
i FU da sol og vind bliver delt
lige mellem de fire bov dklubb r.
Er dette retfærdigt? Eller burd
repræsentationen i FU afgøre
af klubbernes medlernsantal på
samme måde som antallet af
plenarer bliver fordelt?
Jeg mener at FU er for lill . D

otte mennesker der sidder i FU ri
hverdagen travlt optaget afat være
formændogbestyrel e medlemm er
i hovedklubberne og det r meget
naturligt at de lægger tørsted len
af deres arbejdskraft i deres
hovedklub, det er der dere hjer
ligger og FU spiller anden violin.
Alt andet lige er det jo i den enkelte
hovedklub at vi møder dem, på
og omkring udstillingerne. Hvis
vi i stedet havde en model med
en "hovedbestyrelse" for FD, på
f.eks. 21 personer, som var bl v t
valgt direkte af medlemmerne
af hovedklubberne, så tror jeg
vi ville stå langt stærkere som
organisation og som medlemmer.

Debatten
Felis Danica's strukturdebat
Allerførst vil jeg sige, at det var
utroligt skuffende at der ikke
var flere medlemmer af de fire
hovedklubber der orkede at møde
frem i Valby Medborgerhus. Vi var
20-25 mennesker og når man tager
i betragtning hvor meget brok man
iøvrigt hører på udstillingerne, så
kan det godt undre mig hvorfor
der ikke var flere der mødte frem
denne dag.

Nu skal man jo ikke bebrejde
de fremmødte at der ikke var flere
der mødte op, så jeg vil også sige
tak til dem som gad at møde op og
bidrage til en, efter min mening,
utrolig saglig debat, der kom vidt
omkring når det drejer sig om Felis
Danica's struktur.

Til sagen; en af de ting som
jeg fandt var kardinalpunktet i
debatten var afstanden mellem
FU og det menige medlem på
gulvet. Dybest set har vi som
menige medlemmer ingen ind
flydelse på hvem der sidder i
Forretningsudvalget og heller ikke
på hvad de prioriterer når det er
nødvendigt, hvilket det jo hele
tiden er. De økonomiske midler er
ikke ubegrænsede og derfor skal
der selvfølgelig prioriteres.

Når jeg ser på strukturen i FD i
dag er den utrolig lagdelt. Som jeg
oplever det er der desværre ingen
forbindelse mellem de enkelte lag,
hvilket er en skam. Der er godt
nok de enkelte hovedklubbers
generalforsamlinger, hvor vi hver
især kan møde op og gøre vores
stemmer gældende, men da vi jo
kun kan stemme om de forslag
som vi selv eller bestyrelsen har
lagt frem er det så som så med
den direkte indflydelse videre i
FD. Så vidt jeg ved, er der ingen
af de fire hovedklubber der beder
de fremmødte på deres GF om at
tage stilling til de forslag som er
fremsat i de andre klubber, på
trods af at det i alt væsentligt
er bestyrelserne der deltager
på plenarforsamlingen og her
stemmer om forslagene.

Debatteni højere grad være med
til at repræsentere også
huskatte og huskatteejere
i den offentlige debat og
kan vi være med til evt. at
registrere danske huskatte
og fremme deres deltagelse
på katteudstillingerne.

• Specialklubberne og
deres muligheder. Der blev på
møderne rejst flere spørgsmål
vedrørende Specialklubbernes
mulighed for at arrangere
internationale udstillinger
og deres mulighed for evt.
at blive hovedklub som kun
repræsenterer en enkelt race.

• FelisDanicasprofilering.
Møderne efterlyste også en
større profilering af Felis
Danica med flere infor
mationsmaterialer og flere
fælles tiltag.

• Dommerne og deres
placering i FD strukturen.
Kan der evt. lavet en dom
meruddannelsesfond der
kan være med til at støtte
dommerene i deres uddan
nelse.

• Valg til FU - kan der
ses på en anden måde at
vælge FU på, evt. med re
præsentation af klubberne
kombineret med f.eks.
direkte valg og inddragelse
af andre.

· Revision afvedtægterne
Hvor er de utidssvarende og
hvor er de ikke tilstrækkelige
- mangler der f.eks. en
paragraf der placerer hvem
der tager sig af hvad i
tilfælde af overtrædelser af
FIFe/FD regler.

• Stambogs- og udstil
lingssystem.

• Sekretariat-kanfunktioner
samles et centralt sted?

Forventningerne i FU er,
at der indtil næste Plenar
forsamling diskuteres, og at
der i løbet af det næste halve
år vil fremkomme forskellige
forslag til ændringerne som
kan være med til at gøre
Felis Danica endnu bedre.

nuværende tidspunkt kon
kluderes de store ting, men
der er dog to områder man
klart kan sige noget om.
Burparken

Det kan godt være, at der
blandt deltagerne i debatten
rundt på møderne har været
en vis uforståenhed for
at man ikke har en fælles
burpark som FD ejer og
klubberne anvender til deres
udstillinger. Klubberne har
her en klar holdning; det
ønsker man ikke af flere
forskellige praktiske årsager.
Spørgsmålet er derfor ikke
aktuelt at debattere de
kommende år.
Hovedklubberne

Der har på møderne
været stor tilslutning til den
nuværende klubstruktur.
Den generelle holdning er,
at de klubber der eksisterer,
er et af de positive forhold
ved FD. Hvis man ikke kan
lide forholdene i en klub
kan man skifte til en anden
uden derfor at skulle være
nødt til at forlade FIFe. Det
er et forhold der måske gør
at vi i Danmark kun har
ganske få opdrættere der af
den ene eller anden årsag
ikke er medlem af FDs
hovedklubber.

Der kan herfra også
henvises til at FDs regler
vedrørende optagelse af
nye klubber jo åbner for, at
nye klubber kan ansøge om
optagelse i Felis Danica når
de opfylder betingelserne
for det.

På de kommende møder i
FU vil vi diskutere forskellige
af de hovedspørgsmål der
er afstedkommet af struk
turmøderne. Der vil blive
udarbejdet oplæg til flere
områder til debat på FU
møderne. Disse områder er
blandt andet:

• Huskattenes position
og placering i Felis Danica
regi. Kan Felis Danica

PåForretningsudvalgsmodet
(FU) den 11. maj fremlagde
formand (Ole Amstrup)
og sekretær (Tom Høj)
deres indtryk fra struktur
debatmødene.
Fremlæggelsen bestod af
det ovennævnte indlæg
som gengives her i Katte
Magas in et og er deres
personlige indtryk fra de
mange møder.

FU beklager at frem
mødet ikke har været
storre end de 59 personer
der har deltaget. Formålet
var at give alle opdrættere
og øvrige medlemmer af
Felis Danicas hovedklubber
mulighed for at deltage i en
debat omkring Felis Danicas
(FD) fremtid.

Der har på diverse
mailinglister været debat
og også udtrykt en del
utilfredshed med FD og
den måde FD fungerer på.
Beklageligvis var der ikke
flere der ønskede at deltage i
debatten, men alligevel viser
en optælling af deltagernes
tilhørsforhold til klubberne
en fordeling der stort set
svarer til klubbernes stør
relse. Statistisk set kan
man derfor med et mindre
forbehold godt tage struk
turmøderne som et udtryk
for holdningerne blandt
danske opdrættere, uden
det dog kan udtrykkes så
klart som i graferne i Tom
og Oles indlæg.

Beklageligvis har heller
ikke alle FU medlemmer
deltaget i møderne og kan
derfor kun forholde sig til
debatten på baggrund af
andenhånds viden.

Det er nu FU's intention
at diskutere forskellige
område af debatten på de
fremtidige møder, således
at vi kan forbedre forholdene
så de svarer til opdrætternes
behov og tidens udvikling.
Derfor kan der ikke på
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Af Birgit
Hartoft
Alfheim's
Norske
Skovkatte

hav de ozsa læn at observere.
og jeg kunne e en for kel ro·
og eft r b handlingen.

Et af de Iorst eks mpler
jeg kan hu 1- '. var n h · ·t
med en lia ryg. En h sts ryo
skal svaje der. h ·or sadlen
ligger (svajet komn er Iorst.

0· r ild- fo r t r s n o- e t a f
adlcn). Efter en behandling
vend te ryg g n orngu nd e
tilbage til in normaltilstand.
h\ o rp å he .t en s uk k e d e
dybt og slappede :.1f. og cl t
forundred mig meget! ·1

h\ ad r denn "magisk,"
b handlingsform?

Den op tod i USA ha D.D.
Palmer kiropraktikk n fod •r.
en farverig og frimo ho- mand.
Han havd · været kobrn: d oa
magn tisrne-hcal r. og hun
b handlede en i Har · ~
Lillard, og gav ham hør l son
tilbag : D n all rfor ·t , kir -
prakti ke µatien . D t var
tru-t - n på noo- meg t tor ,
om man 1g r.
En af de me tb t 1dning ·

fulde i Storbritanni n med
h n yn til behandling af dyr
var John McTimoney. Han
blev uddannet i D.D. Palmer
traditionen, men mente, at

af drastiske rygproblemer,
som jeg havde antaget men
de led af et nyt begreb (for
mig i hvert fald) nemlig
subluxation (dv . knogler
som er skredet delvist af led).
Som dyrlæge havde jeg lært.
at rygraden skont fleksibel.
er en stiv struktur. som ikke
kan manipuler s. 1 Ien jeg

som faktisk behandlede dyr
med en tilsvarende teknik.
og jeg blev dybt fascineret.
Dyrene, hun behandlede,
led i de fleste tilfælde ikke

www"oejendyrlaegen dk

Jeg er sikker på, at kiro
praktik er et fremmedord
for de fleste. som det var for
mig, indtil jeg for 18 år siden
fik en discusprolaps på 3 led.
Min læge, som jeg er evigt
taknemmelig, sendte mig til
en kiropraktor.
Jeg vil ikke påstå, at min

helbredelse skete omgå nde,
eller at jeg nogensinde vil
have den samme styrk
i ryggen. Men det meste
af tiden kan jeg fore et
normalt liv, og det er
sjældent det begræn er
mine udfoldelser.

Det åbnede mine ojne
for ukendt områder, dv .
alternative behandlings
metoder.

Nogle år senere mødte
jeg en anden kiropraktor,

kiropraktorer (NB: Dette
gælder i Storbritannien.
O.a.)

Kiropraktik til dyr
(Oversat i uddrag fra
www. natural-a II im al
healtli.co.uk)
Skrevet af dyrlæge Alan
Slater ivlRCVS

gået en grundig uddannelse
for at kvalificere sig til
denne specialiserede gren
af kiropraktikken. I over
30 år har McTimoney
kiropraktorer, som er ud
dannet i teknikker til dyr
hjulpet heste, hunde, katt~
og andre dyr på gårdene
- og udvalget af dyr er
endda udvidet til at omfatte
nogle "eksotiske" arter
også. Behandling kræver
godkendelse fra ejerens
dyrlæge, og et stigende antal
dyrlæger
henviser nu til Vil du vide mere...McTimoney-
t r æ nede
veterinære

Mere om kiropraktik
McTimoney-Kiropraktik
(Oversat i uddrag fra
www.mctimoney-college.ac.uh)

Moderne kiropraktik
blev grundlagt i 1895 af
Daniel D. Palmer, Iowa.
Ideen er, at ingen celle eller
organ kan fungere optimalt
uden det fulde komplement
af nerveimpulser. Den
mindste forskydning af led
kan forstyrre disse impulser
og resultere i mange slags
lidelser.

Kiropraktik kommer af to
græske ord: »Kheir« ('hånd')
og »praktikos« ('gjort ved
hjælp af').
John McTimoney var

i 1950'erne elev af en af
Daniel D. Palmer's tidlige
elever, og videreudviklede
teknikken, samt udvidede
den til brug på dyr i 1954,
og han menes at være den
første kiropraktor, som
gjorde dette.

McTimoney-kiropraktik
er holistisk - fokuserer på
hele kroppens velfærd.
Dette fokus på årsager
snarere end på symptomer
møder stigende interesse
hos klienterne. Hvis om
råder af kroppen er ude af
balance, kan det indvirke på
helheden; derfor vurderes
hele kroppen ved hver be
handling. Det handler om
at styrke nervernes funktion
for at styrke hele kroppen.
Det involverer også at gen
optræne patientens muskler
og knogler til at rette korrekt
ind.
John McTimoney var en

pioner i udviklingen af sin
metode til behandling af dyr.
Det var et stort gennembrud,
som bibragte forståelse
for årsagerne til dyrs lidel
ser, uhensigtsmæssige ad
færd og dårlige arbejde.
De kiropraktorer, som be
handler dyr, har gennem-
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Debatten-

Kategori 4
BIS
Wee-Ko's Queen of The Night, ORS n 24
E: Madsen & Andersen
BOX
Misbehavin Dali, SIA n
E: Anne Wagner
BIS Kastrat
San-T-Ree Gentle Touch, JW, ORS a 24
E: Camilla Olin
BOX Kastrat
Wee-Ko's Kissing an Angel, SIA g 21
E: Madsen & Andersen
BIS Ungdyr
La Bell Stingray, ORS n
E: Madsen & Andersen
BIS Killing
Coleman's Prince, SIA a
E: Marcia Coleman

Den videre debat
Jeg håber at der er andre end

mig, der mener at vi skal føre
denne debat og at vi skal forsøge
at påvirke de mennesker som i
dag er valgt til FU. Debatten på
medlemsmøder, i KatteMagasinet
og hvor vi ellers har mulighed for
at få de nuværende medlemmer af
FU i tale og derved være med til at
påvirke dem i den retning vi gerne
vil have Felis Danica skal bevæge
sig i fremtiden.

Lars Seifert-Thorsen
Luna-Tick Abyssiniere

Debatten-

BOX Kastrat
Backkara's Nora, SBI g
E: N & F Mikkelsen
BIS Ungdyr
Akdamar Moulin Rouge, TUV d
E: LoneAntonissen
BIS Killing
Sunwaters Jewel Joona, MCO grp VI
E: Henriksen & Pedersen

Kategori 3
BIS
Purssynian Be My Valentine, ABY a
E: M & L Seifert-Thorsen
BOX
Bitris Niklas, BRI a 03
E: Winnie Nielsen
BIS Kastrat
Van Grebst Luic, ABY n
E: Christel Orthmann
BOX Kastrat
Thamakan SilverAdrienne, BML
E: Barbro Helmer
BIS Ungdyr
Wild Side Grafitti, BEN n 22
E: Iadia Kalrnar
BIS Killing
Pendragons 1'ipToe, CRX grp IV
E: Heidi Tværmose

får besked fra klubberne omkring
dette og derefter varetager denne
opgave. På samme måde bør det
være muligt at kontrollere om jeg
fortsat er medlem af en hovedklub
og dermed har ret til at modtage
stamtavler.

Som det fungerer i dag mener
jeg at det kun er PostDanmark der
profiterer afdenne forretningsgang
og jeg foreslår derfor at vi i frem
tiden skal sende vores stamtavle
ansøgninger direkte til Felis
Danica's stambogsfører, der så
skal sende dem direkte tilbage til
os, uden om hovedklubberne.

Katteklubben Glostrup 24 & 25.04.04
Kategori 1
BIS

Kære alle læsere

i en and n km· rt og sender den
til Felis Danica's stumbogsforer.
Starnbo asforer-en udfærdiger
stamtavlerne. sender d m til
stambogs sekretæren, der skriver
under i det dertil beregnede felt
og sender dem til mig. I min
ordbog er det rent bureaukrati
og jeg kan ikke se hvilken værdi
en stumbogssekretær tilfojer til
~agsbehandlingen.

Hvis der er tale om at stam
bogssekretæren skal kontrollere
om jeg er i karantæne for det ene
eller andet. ~å bor dette kunne
udfores ved at stambogsføreren

Belocki's Snowdancer, PER n 03 24
E: Peter Stougaard Nielsen
BOX
Kikicat' Special Dreamweaver.
EXO a 03 22
E: Lisa Hoj
BIS Kastrat
John-Ing' Blue Merlin. PER a
E: :VI. & E. Gustafsson
BOX Kastrat
El Gato Uayeb. PER n Ol
E: Birthe L Peder en
BIS Ungdyr
Star \"\ ars Lumiya, EXO n
E: A. Hogberg & J. Jensen
BIS Killing
Keystone Puzle, PER f 33
E: Charlotte Strange

Kategori 2
BIS
Backkara's Globetrotter, SBI n
E: Karin Børstrom
BOX
Europa' Liv Datter, .NFO grp IV
E: V & K Jørgensen
BIS Kastrat
Doantos Dirty Harry, MCO grp III
E: K Kristensen & P Jen en

J~g må _nok indrømme, at med det kendskab jeg har til dansk kattesport igennem snart 20 år og især til
diskussionslysten blandt kattefolk, så overrasker det mig rigtig meget, at ikke flere har haft lyst til at blande
sig i debatten, det må da være en fejl.
~å vi prøver igen. Til næste nummer er dead-line d. 10. juli for debatindlæg. Emnet vil være det samme som
1 dette nummer: Felis Danica's nuværende og fremtidige struktur. Så vis nu, at dansk kattesport ikke er
gået helt dø~. at I st_adig gerne vil blande Jer, at vi ikke skal nedlægge et demokratisk tiltag som en åben
og fordomsfri debat 1 vores allesammens blad, og at I også føler det er Jeres blad.
Redaktøren

ten - Debatten



At opdrætte Ocikatte
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Af Gurli
Pedersen
Betonica
Ocikatte

Det er i øvrigt 4. generation
efter de første 2 Ocikatte i
Danmark Tara og Dudo, som
Grethe Højgaard ejer.

I november 2003 fik vi en
kanelspottet hankat hjem
fra Sverige. Ham skal vi
bruge i avlen. Han hedder
Lejonkattens King Zimba of
Betonica.

Han har lige været på
sin første udstilling, hvor
han fik EXl og BIV. Han får
dagen til at gå m d, at leg,
vilde lege med Hannibal.
de suser rundt i vor ore
lukkede have de klatrer
højt op i træerne. de prover
at fange fuglene, de driller
per erkatten og hund n.

D t afsk r æ l k r d m
ikke når der komrn r sne.
så bliver det hele moa t
sjover .

Når han r ind nf r.
kommer han mc d ·in bold.vå
skal vi ka t en og 'a vupti.
å kommer han tilbage m ed
bolden, 0°· a kald 'n ka tes
ig n ..Ja a dun g år dng n
med 1 hund. 1 perserkat og
Ocikatte. --a c · cl' · ingc n

her i hu et cl :,r keder . ig.

Jas111i11 med sin [orste [uglefangst. . . . . a "
"Hvorfor najes med Gråspurve, nar 111an han fa Mage til 1111dda"'

I juni kommer hun på sin
første udstilhng i Kruså.
Dommeren er vild med
hendes smukke pels.
Hun får EXl og bliver no
mineret. Nogle måneder
senere kommer hun med
til Randers, den tjekkiske
dommer bliver ligeledes
vild med hendes smukke
pels. Hun tegner hjerter i
hendes bedømmelse og giver
hende BIV og nominerer
hende, trods det at der er en
stor og flot Ocihan med på
udstillingen.
Jasmin har nu fået 2 kuld

killinger.
Vi fandt hurtigt ud af, at

Ocikatte har en stærk vilje.
Hvis de vil noget. så bliver
det sådan, uanset hvad vi
siger. Så Malene har været
nødt til at sove sammen
med killingerne fra de var
helt små. Jasmin skulle der
selvfølgelig også være plad
til.

Hendes datter Betonica'
Holly har netop født it for te
kuld. Hun er heldigvis ikke
så vanskelig, så hun kan
godt selv pa se ine killing r.

Jeg har haft perserkatte
siden '78 og fået killinger en
gang imellem. I '99 har jeg
kun to perserkatte, en hun
og en han. Jeg tænker på,
at jeg snart kunne begynde
at se mig om efter en ny
hunkat, til at tage over,
da min hunkat Sussi snart
skulle gå ud af avlen.

I november '99 tager jeg
sammen med min datter
Malene på katteudstilling i
Vissenbjerg, bare lige for at
snuse lidt.

Vi fik kigget på per
serkatte, men pludselig fik
vi øje på en dame der stod
med nogle korthårede katte.
Kattene havde pletter og så
meget flotte ud. Damen
snakkede med nogle af de
andre tilskuer, så vi gik en
runde og kom så tilbage,
hun snakkede stadig, sådan
forsatte det, så til sidst tog
vi hjem.
Jeg fortalte begejstret

min mand om den nye race
vi havde set. Jeg vidste ikke
hvad den hed, men jeg ville
forsøge at finde ud af det.
Men i sommeren år 2000
modtager jeg Royal Canins
blad til opdrættere og der
er en artikel om Ocikatten.
Jeg viser billedet til Malene.
Vi bliver hurtige enige om,
at det er den race vi så i
Vissenbjerg.

Der henvises til Grethe
Højgaard. Jeg ringer straks
til hende for at høre lidt mere.
Hun har desværre ingen
killinger, men hun lover at
ringe senere. I februar 'Ol
ringer Grethe og siger at en
af de katte hun har solgt,
har født 6 killinger. Der er
4 hunner.

3 uger senere tager vi
ud og ser dem. Der er en
meget smuk gylden hunkat
imellem, den beslutter vi
os for at købe. Vi henter
Jasmin midt i maj måned.

manglende lyst til at udføre
bestemte handlinger, f.eks. at gå
op af trapper, eller hoppe ind i en
bil.

Andre problemer kan berøre
andre af kroppens systemer, som
kan være sværere at relatere til
subluxationer. Det er også muligt
for kroppen selv at løse op for
de fleste af disse subluxationer,
men ikke for alle. Og det er
problemet.

Hvad kan en kiropraktor
gøre ved det? McTimoney kiro
praktikken er en relativt blid
teknik. Det skyldes, at der er tale
om en "højhastigheds-, lavstyrke"
aktion, dvs. skønt hånden/hæn
derne bevæges hurtigt, er der
tale om et meget lille "stød". Det
virker, fordi aktionen er hurtigere
end musklens evne til at reagere,
så der kræves ikke nogen kraft
til at overvinde musklens mang
lende villighed til at bevæge sig.
Desuden er aktionen direkte
over leddet som justeres, så der
er meget lidt spredning af energi
til andet væv. Næsten ethvert led
i kroppen behandles på samme
måde, omend forskellige teknikker
anvendes, afhængigt af hvor
tilgængeligt det enkelte led er.
Skønt der som regel kun er meget
lidt eller ingen smerte forbundet
med behandlingen, kan det dagen
efter se helt anderledes ud.

For at give et simpelt eksempel,
såbuerrygraden "bagfraogfrem" og
ikke fra side til side. Hvis rygraden
har en bue til den ene side, så vil
musklerne på indersiden af buen
være forkortede, og på ydersiden
vil de være forlængede. Når
subluxationerne er korrigerede,
vil rygraden prøve at rette sig,
men hvor meget afhænger af, hvor
længe den har været i den forkerte
position, og også af andre faktorer.
De korte muskler vil "klage sig"
over at skulle arbejde hårdere,
mens de lange muskler kan
have en ophobning af giftstoffer
(være "syret til"), som frigives
ved behandlingen. De første vil
give stive og ømme muskler, og
de sidste kan give hovedpine og
svimmelhed.

subluxation er knoglerne næsten,
men ikke helt på plads. Leddet
fungerer stadig, men ikke så godt.
og kan desuden vær~ s~nertefuldt.
Men hvad der er vigtigere fra et
kiro~raktisk synspunkt, så ka~
det indvirke på nervebanerne 1

området. Det er lettest at forklare
for r) graden.

Mellem hvert par rygled
løber et par nervetråde gennem
et temmelig lille "mellemrum"
mellem muskler, ledbånd, sener
og andet blødt væv i områd_et.
Nervebanerne bærer information
til hjernen, og kommandoer fra
hjernen til hele kroppen. Ledfor
skydninger i rygraden er meget
små, og kan enten ikke ses på et
røntgenbillede; eller de ses som
værende indenfor de normale
grænser. Men kiropraktoren er
trænet i at palpere (føle) efter
disse forskelle. Hvis rygleddene
selv flytter sig, og forårsager en
subluxation, kan nerven blive
påvirket, og derfor ikke være i
stand til at fungere så godt. Dette
kaldes ofte "athave en nerve i klem
me", og enhver som har prøvet det,
vil vide, at det kan være særdeles
pinefuldt.

Bemærk, jeg taler ikke om
skade på bruskskiverne mellem
rygleddene. Det kan nogle gange
behandles kiropraktisk, men kun
hvis der ikke er tale om en fuld
discusprolaps.

Hvem får subluxationer, og
hvorfor får de dem? Det korte
svar, at alle får dem, fordi de er i
live, er ikke til megen hjælp. Mine
egne rygproblerner opstod, da jeg
dækkede et bord, dvs. enhver
form for ukorrekt bevægelse
især omfattende drejninger og
bøjninger.

Tænk bare på, hvor mange
gange om dagen, vi gør dumme
ting. Ethvert af disse tilfælde
kunne, og kan, forårsage en eller
flere subluxationer, men giver ikke
nødvendigvis tydelige symptomer
med det samme. Nogle har været
der i lang tid, muligvis fra fødselen.
Er de først sket, kan de vise sig på
mange måder.

De mest indlysende omfatter
lammelser, ændringer i gangen,

han kunne videreudvikle den -
heraf 1 'lc'I'imonev-teknikken.

Han vedtog de uden ,at denne
blid re teknik kunn anvendes på
dyr. Der findes nu i Storbritannien
to uddannelsesinstitutioner for
veterinære kiropraktorer. The
kTimoney ChiropracticCollegeog
The Oxford College of Chiropractic
(anvender Mc'Timoney-Corley tek
nikken).

De fleste dyrlæger er enige
om. at ingen kan være ekspert
i alting. Denne artikel er ikke
for personer med urokkelige
overbevisninger. Dem havde
jeg. indtil virkeligheden kom på
tværs. Artiklen er rettet mod
mennesker. som er interesseret i
deres dvrs velfærd. uanset om det
passer med deres syn på verden
eller ej. Kiropraktik er en af
mange behandlingsformer, både
konventionelle og alternative, som
kan hjælpe på visse lidelser. Der
findes ikkenogenbehandlingsform,
som kan kurere alt - desværre.

Kiropraktik har visse filosofiske
aspekter: Kroppen har en med
født eller indbygget evne til at
helbrede sig selv. Dette er en
central overbevisning i mange
behandlingsformer, ikke kun
kiropraktik. I homøopatien f.eks.
mener man, at en vigtig kraft
er kroppens essentielle energi.
ervesystemet kontrollerer hele

kroppen, praktisk taget enhver
celle er under nervernes kontrol.
Det andet store kontrolsystem,
hormonsystemet, er selv under
nervernes kontrol. Subluxationer
kan gribe ind i nervesystemets
evne til at fungere bedst muligt
både til at kontrollere og modvirke
sygdom. Kiropraktik er derfor en
metode til at begrænse disse
subluxationer for at forbedre hele
kroppens funktion.

Ejeren behøver ikke at tro på
teorien, hunden tror jo ikke på den
- i hvert fald ikke så vidt jeg ved!
Så hvad er en subluxation?

Forestil Jer et simpelt led
mellem to knogler. Hvis knoglerne
er ude af led, så fungerer leddet
ikke, giver ofte smerter, og
kræver som regel en eller anden
form for akut behandling. Ved en

30



DARAK Herlev 07. marts 2004

Ny stamtavlerekvisition/Parringsattest

Feli Danicas Forretningsudvalg har besluttet at der fremover skal
anvendes en ny stamtavlerekvisition/parringsattest.

Årsagen til dette er, at den gamle formular havde oplysningerne til at
stå i en rækkefølge der ikke naturligt fulgte indtastningsrækkefølgen
for stambogsføreren. Desuden har der været behov for, at kunne
påføre identifikationsnummer (chip eller tatovering) på de katte der
anvendes i avlen.
Denne attest skal fremover anvendes. Se modstående side.
Attesten findes også på Felis Danicas hjemmeside.

Desuden godkendte FU at JYRAKs medlemmer via JYRAKs
hjemmeside kan indsende stamtavlerekvisition/parringsattest
elektronisk såfremt de ejer både hankat og hunkat og begge katte
har fået registreret de obligatoriske attester.

På Forretningsudvalgets vegne
Ole Amstrup
formand felis Danica

I

10 (chip/ tatovering}EMS-l<ode:

0
0
D
0
D

Navn (inkl. titel):

Hankatten har killinger registreret i Felis Danica
Hunkatten har killinger registreret i Felis Danica
Navlebrokattest medsendes (han & hunkatte)
Attest om korrekt testikelplacering medsendes (hankatte)
Høreattest medsendes hvide katte

Reg. nr.:

Attester

Parringsattest & Stamtavlerekvisition

Efter ovennævnte parring er der den født følgende ·11inge

Hunkat

Hankat Reg nr.: Navn (inkl. titel): EMS-kode: ID ( chip/tatovering)

Ejers navn: Klub:

Adresse: Post nr.: By:

Undertegnede erklærer herved at jeg ejer ovennævnte hankat, og at den er parret med nedenstående hunkat. I
Underskrift:

I

Han Hun EMS-kode Farve Navn I vis- '(Race & farve) (tekst) inkl. stamnavn I forbud I

l ' I

I I

I

l

I

....
j

I I

I -

,:

I II
I

-
-

Ejer af Navn: Klub:

hunkatten

Adresse: Post nr.: By:

Jeg erklærer hermed at jeg ejer hunkatten, og at den har fået ovennævnte killinger.
Underskrift:

Kategori 3
BOXvoksen
Syriams Charlott, BRI j
Ejer Alicia Andersen
BOX kastrat
WW03 EC Luna-Tick's Jenny -Iunipør,
ABYa
Ejer M. & L. Seifert-Thorsen
BIS ungdyr
Bjelkes Daisy, BUR a
Ejer Anne Marie Bjelke Hansen
BIS killing
Achaia's Obelix, BRI a
Ejer Emily Højer Andersen
Kuld
Sokine, ABY
Ejer Boel C. Rasmussen
Pensionist
EC Tia af Khartoum, ABY
Ejer Bodil & Michael C. Fioto

Kategori 4
BOXvoksen
Zafiramis Hector, SIA n 21
Ejer Hanne Nording
BOX kastrat
Falstria's Clemente, SIA a
Ejer Lone Ebbesen
BIS ungdyr
Sphinx Vega Vanguard, ORS h
Ejer Kirsten Foldager
BIS killing
Falstria's Prins Fabian, SIA n
Ejer Lars Hessellund

Huskat
BIS
Troldepilegården's Shangri La
Ejer Nikie Parry
BOX
Livingstone Junior
Ejer Heidi Bojsen

Best of Best Kastrat
1. Sebasco's Malaika, MCO grp V

Ejer Mark Pedersen
2. Van Grebst Luic, ABY n

Ejer Christel Orthmann
3. Eyla v.d. Gruenstiege, ORS j

Ejer Lise Vigsø
4. Svea afKambyses, PER n

Ejer Inge Gregersen

Kategori 2
BOXvoksen
Sebasco's Pandemonium, MCO
Ejer J. Nielsen & L. Gdowski
BOX kastrat
Oliver af Kærvej, SBI a
Ejer Mette Usbeck
BIS ungdyr
Thorkjærs Miles, MCO grp V
Ejer T. & H. Kjær Jespersen
BIS killing
Wytopitlock Hestia Jones, MCO
Ejer Lene & Peter Glem
Kuld
Sollok's, NFO
Ejer Dan S. Mortensen
Veteran
EP Oliver afKærvej, SBI
Ejer Mette Usbeck
Pensionist
GIC Backkara's Nora, SBI
Ejer Nanna & Fl. Mikkelsen
Opdræt
Felis Jubatus. NFO
Ejer Jette Eva Madsen

Best of Best Voksen
1. Ikaros de Shattea. SBI a

Ejer Kirsten Bjelke
2. Apiatifs Ever Ready Eddie. BRI c

Ejer Susan & Rene Kaae
3. Two B's Lone orne Rider, PER n

Ejer Tenna & .lørgen Mollerup
4. is en's Ilaina, SIA a

Ejer Emilie Hancock

Kategori I
BOXvoksen
Heartbreakers Temptaticn. EXO a
Ejer Lene Balle
BOX kastrat
Misty Brown's Red Sunbeam. PER d
Ejer Susanne Sørensen
BIS ungdyr
Keystone Up-To-Date. PER a 33
Ejer Charlotte Strange
BIS killing
Unique Sweet Savannah. EXO f 03
Ejer Elsebeth Mathia en
Veteran
EC Kikicat Special Dreamweaver, EXO
Ejer Lisa Hej
Pensionist
Frarnor's Shadow Dancer, PER
Ejer Tenna & Jørgen Mollerup
Avl han
Persefelis Silver No 1
Ejer Allan & Sylvia Outrup
Opdræt
Misty Brown, PER
Ejer Kirsten . lielsen
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2 Mi-Chi's Anja Andersen, NFO n 22 630 Christina & Lars Kyed

2 CH. Axioms Vanilla Black&White, CRX n 09 630 Morten Skjershede & Ulrich A. Klug

4 Fiona af Kambyses, PER g 610 Ditte & Leif Fleron Bech

4 Baaswell's Nicol, BRI a 610 Britta Baastrup

4 CH. Nissen's Isabel, SIA a 610 Annelise & Erik Nissen

4 La Bell Stingray, ORS n 610 Lykke Madsen & Jørgen Andersen

4 Jylland's Jesse James, NFO n 610 Anne Nielsen

4 Keystone Prints, PER n 21 33 610 Susanne & Claus Wehnert

10 Ailuro's Chimalis Corazon, MCO a 22 593 Anette Becker

1 O Gispypride Sedution, EXO n 03 22 593 Heidi Burmeister

1

ÅRETS KATTE
Top 10 killinger & ungdyr 2003 - 2004

CH. Sweet Cat's Nights In White Satin, JW, SIA n .650 .... Annelise & Erik Nissen

r
r
f

i Felis Danica
Top_ 10 fertile 2003/2004

1 GIC. Purssynian Be My Valentine, ABY a 1015 "Marianne & Lars Seifert-Thorsen

2 GIC. Løve Hulen's Zulu, MCO n 998 Rita Henriksen & Poul-Erik Pedersen

2 EC. Kikicat Special Dreamweaver, EXO a 03 22 998 Lisa Høj

4 GIC. Ulabrandts Merlot, NFO a 09 22 990 Anne Køhn

5 IC. Starkads Cassiopeia, NFO n 09 973 Jeanette Dahl & Torbe Bang

6 EC. Solvindens Jonny Depp, CRX b 965 Morten Skjershede & Ulrich A. Klug

7 GIC. Bellamis' Finlandia, ORS b 950 Dorte aae

8 EC. Helias von Achor, SBI c 938 Susan e & Claus Wehne

9 GIC. Astrid af Kambyses, PER g 935 Lis Stau s jær

10 EC. Godsk Bullamakanka, BRI a 914 r a 1 ft & Alia . om

e

ere og k tte
r u tatert

a e s al v
redaktøren I d sene . 0 . j i.
Husk at vedlægge frankeret svar vert,

hvis billedet ønskes retur.
Der kan kun indsendes papirbilleder!

Billeder

Felis Dani
tillykke

Top 5 kastrater 2003 - 2004
1 IP. Haslund's Zoya, SIA n 1035 .. Connie Barawiec & Jens Haslund

2 EP. John-lng's Merlin, PER a 1015 "Margaret & Erik Gustafsson

3 EP. Nebsagers Uppercut, PER a 24 1010 "Lene Balle

4 EP. Wee-Ko's Kissing An Angel, SIA g 21 1005 "Lykke Madsen & Jørgen Andersen

5 GIP. Van Grebst Luic, ABY n 1003 "Christel Orthmann

Top 3 huskatte 2003 - 2004
1 Mads 608 Susanne & Claus Wehnert

2 Misty 583 Susanne & Claus Wehnert

3 Shangri-La 524 Nikie Parry

3 Klaus 524 Karin Sørensen
35
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••
denne sag har været helt i orden
fra både Disciplinærnævnet og
FU s side. Det vil 00" å ige. at
hvis man ikke r tter is efter en
sådan afgorels e er det helt i ord n
at idømme anl-tione · som f.eks.
ingen ud. tedel e af stan tavl r og
ingen cl ltaz 1 e på udstillineer.

Dommen ig r ikke helt .lar
hvornår man er irhvervsc rivende
i kobe1ov n::: forstand. -:\I 'n da der
ed afgcrelscn der er truffet af

fon tningsudvalg l c · f tlgt den
prak i der er i afgoi else · cm For
brugerklag nævi et. ka der ik ·e
være tvivl om. at d t skon der c ·
for-taget· f Iorrr- 11111-:;u l 1, 1,r ~t
o a p:'l cl tte omradc e · ko T' ·t.
·a1e le· sagseger ,,r a · b1., r: tP
som rhv - rvsdri 'l' 'id i købelov '. s
Iorst and.

Op d rr t t e r o b l ev dot ti
at betale kr. 2, 00.- 1 ~: g~
om1 ostninger il f l's D· i a.
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Sibirisk Slwvkat. /(orn11ka Tagra t,·om Dolilenbaum
Ejer: Stephanie Saugmann. Arkicfoto

eller i strid med almindelig
hæderlighed. Retten bemærker. at
afgørelsen i såvel disciplinærnævn
som forretningsudvalg er truf
fet en temmigt, samt at forret
ningsudvalgets beslutning om
at iværksætte sanktioner mod
sagsøger er truffet med stem
mefordelingen 7 - 1.

Rettens konklusion l der så-
ledes: ·
Retten fin der på baggrund

heraf ikke, al der pd baggrund
af del i sagen frem lagte og det i
[orklaringerne oplyste er [ornodent
grundlag for at tilsidesætte det af
henholdsui. disciplinærnævnet o{!
[orretningsudualget udouede slrou,
hvorfor Felii Danica frifinde .

På almindeligt dansk vil det
sige. at Disciplin· rn net kan
behandle disciplinære sag r og
at den afaorelse og del kon om
ned lag i pri en der r truffet i

oisciplinærnævnet og
forretningsudvalgets skøn i
disciplinærsag ikke tilsidesat

·· Torsdag den 15. april 2004 var
en dag der af mange i den danske
katteverden var ventet med
spænding. Det var dagen, hvor
byretten i Esbjerg skulle afsige
dom i en sag anlagt mod Felis
Danica af en opdrætter, der havde
haft en sag i disciplinærnævnet
hvor hun var blevet pålagt at give
et nedslag i prisen.

Denne afgørelse havde hun
anket til forretningsudvalget
der stadfæstede disciplinær
nævnets afgørelse. Hun rettede
sig ikke efter afgørelsen, og
blev derfor ikendt disciplinære
foranstaltninger (ingen stam
tavler, ingen udstillinger m.m.)
af forretningsudvalget.

Afgørelsen fra disciplinær
nævnet og forretningsudvalget
har tidligere været bragt i Katte
Magasinet.

Retssagen drejede sig om
at opdrætteren mente at disse
sanktioner som Felis Danica have
pålagt hende var ugyldige og at de
derfor skulle ophæves, mens Felis
Danica mente at sagen enten skul
le afvises, eller hvis det ikke var
muligt så frifindelse.

Dommen er grundig og fylder
15 sider med forklaringer fra
parterne og vidner.

Retten siger meget klart, at
disciplinære afgørelser der træf
fes af forretningsudvalget kan
indbringes for domstolene uan
set om de involverede parter er
erhvervsdrivende eller ej. Så
selvom sagen er endelig kan sager
der er afgjort afDisciplinærnævnet
eller Forretningsudvalget altid
indbringes for retten.

Retten præciserer endvidere,
at forretningsordenen for disci
plinærnævnet bemyndiger nævnet
til at pålægge sanktioner, hvis
medlemmet af hovedklubben har
handlet groft uagtsomt, kriminelt

at håndtere konflikter af
denne karakter på, men
der blev ikke givet mig
andre muligheder, da jeg
blev gjort opmærksom på
hvor killingen var endt
og ved selvsyn (vi kom j~
i sagens natur uanmeldt)
blevjeg rigeligt bekræftet
i rigtigheden af de mange
advarsler jeg havde fået
om denne opdrætter.

For mig har denne
sag resulteret i at jeg
beklageligvis nu og i
fremtiden må udsætte
mine killingekøbere for
et veritabelt 3. grads
forhør, samt at jeg
med juridisk bistand
har fået udfærdiget en
købekontrakt der tager
højde for alt der kunne
ligne mellemhandel,
jeg vil dertil sige at
de killingekøbere der
kommer gennem "nåle
øjet" hos mig, har fuld
forståelse for denne
fremgangsmåde, når jeg
fortæller dem hvorfor
dette er nødvendigt, det
er i det mindste godt at
vide, når man tvinges
til at være lidt af en
"pulverheks", med hang
til et glas rødvin i ny og
næ.

Dette var ordene, som
også bliver de sidste fra
mig, i denne sag.
Med venlig hilsen
Marianne Hinnerskov
Red Line's Maine Coon

I fortsættelse af Marianne Hinnerskovs indlæg i
KatteMagasinet april 2004 og dette nummer samt
OleAmstrup kommentar i aprilnummeret 2004 skal
fo

0

rr~tn~ngsudvalget endnu engang gøre opmærksom
pa vigtigheden af at lave skriftlige aftaler.

Forretningsudvalget skal samtidig tage afstand
fra selvtægt, men opfordre til at benytte lovlige
metoder for at få løst eventuelle konflikter.

FU's kommentarer

Det ville da, alt andet
lige, være nærliggende at
foreholde mig problemet
i mailen og ønsket om
returnering af killingen,
og dermed få købsprisen
igen, eller hvad?

Nej, det var ikke nær
liggende for disse men
nesker, for på det tids
punkt havde killingen
allerede skiftet ejer (på
prøve?)!! Så set med mine
øjne er dette stadig, helt
klart, mellemhandel.

Og så syntes jeg i
øvrigt ikke at løgne
skal belønnes, men be
kæmpes.

Der bliver spurgt
hvorfor man ikke poli
tianmelder, hvis man
mener at katte bliver
vanrøgtet, jamen det
er jo af den simple og
velkendte grund at
vanrøgt for politiet er,
når dyrene enten er døde
eller døende afmangel på
mad, vand og omsorg.

Og med hensyn til den
omtalte besigtigelse af
det nye hjem, af Dyrenes
Værn samt en dyrlæge,
så kan det bestemt ikke
imponerer mig, for der
bliverudelukkendeobser
veret om der er mad og
vand til dyrene.

Der skal ikke
herske tvivl om at jeg
selvfølgelig ikke mener
at selvtægt er en an
befalelsesværdig måde

heder ikke var i stand
til at beholde killingen,
og disse uheldige om
stændigheder var at
killingen ikke kunne
med den voksne kat
der var der i forvejen.
Så er der nogle ting der
undrer mig. og det er for
det forste at jeg 28 dage
efter salget forhørte mig
via mail om hvordan det
gik med killingen, og fik
at vide at det gik fint. Og
så er det jeg nu spørger,
hvordan kan man skrive
at det går fint når der
er så store problemer at
man føler sig nødsaget til
at afhænde en killing?
Og kan man i den for
bindelse leve med et
sådant stort problem i
en måned?

Kommentar til "Mellemhandel- eller øjnene der ser"

D 3t r med stor undren
at jeg i Katte Iagasinet
nr.z, læser Ole Amstrups
kommentar til mit indlæg
ang. mellemhandel.
Jeg finder det noget

betænkeligt at denne
sag udelukkende bli
v er kommenteret på
købers og andres ud
sagn. og offentliggjort
som sandheden. min
forklaring har ikke på
noget tidspunkt været
onsket af Ole Amstrup,
og her refererer jeg til
det hele og ucensurerede
handlingsforlob.

Der bliver i Ole
Amstrups's indlæg.
blandt meget andet,
skrevet at en familie
(køber) på grund af
uheldige omstændig-

Creme Brite-hiIling, arkivfoto

36



-

39

tagere

'a eao ·i -i
BI,:
Bella 11ia· !-'inl.rndia. OH.., b
...jet: Done r·a.lL'
BO.,:
Kir"l.\" ·. . ,riin"tl'P,oe,OH~ h
Ejt•r: Trinl' Piltofi
BIS klstrn1:
1-[a~lund': Zo_\·:1. ,'L\ n
Ejl'r: C'onnit> Bar, \\ i !l'

BO,r ka rac
Tu.vo·,:; Spot r..d s: r T,,by.

OHS n :2-1
Ejt•r: 'u :-:1 Hh .' Sonrll'
B cl ·tti na l r:
..' :uHh n't1'n·:::
'lhrm l\"l',-.kjolc\,..: .• L\ \
Bj • ·: :uf;ant e (2nd
Bc 't killin :
'\ uld E~-f 1m . .-il r
Ej r: Trine Piltoft
Y t •ran:
0 'l0yo·::: Spott t'd "ir 'fl)by,
0nI n 2-l
Ejc•r: u ~anne Sonn '
BIS huskat
.Jiggin·s l 1aus
Ejn: Karin Sor nsen
BOX hu. kat
Mi~ty
Ejer: S. & C. Wehnert

Titel

GI Pur,,,rnian Bc ;\h· ·: !C'ntine
ABY n . f.'<Jd.t: 9- l l-O~
Opdi-.: Beth & Dan· •li_ 'e11 ·i ·k
Ej(;1·: :\luri:1nn0 & Lar :-:

cifert -Thor,cn
romi,z O ! C ,\GC!B

:\l,1!mii O C,\GCIB B(\" Bf'
H •d n:ted Ol C.'\GCIB Bl.'
Hcdcn:-ll'd < -! (',\(;Cm
Al'lihcm U-1 .\ ,CfB

l3!\ BO.
Fh·is,inge 0-l C.\ 'C!B Bl\' n!::i

GlC Jnh-Ra' :\-luat
ABY n Født: 07-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lysgaard & Arnunclscn
Poznan 01 CAGCfB BfV *
I<ogc 03 CAGCIB BIV *
I<ol<ling 04 C \GCll3
Herlev O ! J\GCIB Bl\'*
Arnhcm 0-l CAGCIB
Hvi~singe 0.:J Ci\G fB

,·, = nomineret

Kategori 3
Bl :
~odsk Bullnmak:inka. BIO a
Ej 'r: Tina Tol't
BOX:
hagalL; Tsaclorn. 13 R h

Ejer: Linda 'ei trup
BIS k strat:
:viisorna1i'::: Quizzy Quiet Fo-..:.
SOMn
Ejer: Pia Berg
BOX kas rat:
Laini af Kild 'mose. SOI
Ejer: onja Pccfrr"en
Bedste ungdyr:
'l'ick-Tn!!·;: Keyah. ABY n
Ejer: H Jlc.\ncl •rsPn
Bedste killing:
1'roll$potting ~Iu1b ny. REt -
Ejer: Ann tt L rch 'l\·olk
Pen ioni t:
Laini af Kildemose, 'OK
Ej r: onjn Peclcrsf.'n
Kuld:
, undjsk·s <\b •-kuld
Ejer: Lis Dahl ·1 rom

Kategori 2
BIS:
Starkad's Cassiopeia. :\'FO
Ejer: Jeanett D~1hl
BOX:
Country Cat's Tombi of Jungh
Man M O grp VI
Ejer: Orla Dahm
BIS kastrat:
Milinocket's Devil in th' Sky,
MCO grp VII
Ejer: Mikkel I<aae
BOX kastrat:
Milino ·ket" Kami Kaze. i\,ICO
Ejer: Anette i'vielchior
Bedste ungdyr:
Indiann Fortune's Juliu Cæsar,
NFO grp IV
Ejer: Bil'c!'i.t Falk & Jorn Ravn
Bedste killing:
Wytopitlock Hestia Jones.
MCO grp III
Ejer: Lene H. Glem
Veteran:
Oliver af Kærvej. SBI a
Ejer: Mette & Cal' ten Usbcck
Pensionist:
Wehnert'sAri tocat, SBI n
Ejer: Susanne & Clau Wehnert

EC 1 ore" Groa
NFO w Fodr: 30-01-00
Opdr.: Annette vancberg
Ejer: Belinda & r.!artin L\·~gaan!
Glo trup 02 ACE .
Odense 02 ,-\CE
Taastrup 03 ACE RI\'
Nyborg 03 C.· CE BIY
Koge 03 CACE BI\.
Malmii 04 'A E
Herlev 01! C'ACE
Szczecin 0-l A E ~
Szczec.:in 0-1 ,.\ E

EC Lesarni's Show Me Heav 11
PER g 33 Fo<lt: 29-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Jeanette Yttin" ,Juul
Kolding 04 CACE BIV *
Gri.imitz 04 CACE
Griimitz 04 CA E
Hedensted 04 CACE
Heden ·ted 04 CACE ,,
Arnhem 04 CACE
Kiel 04 C. CE BIS
Kiel 04 CACE
Hvissinge 04 CACE

EC Bruckmann Andre
MCO n 09 23 Fodt: 16-12-00
Opdr.: H. Søgaard
Ejer: _Maiken & Brian Trane
Schwenn 03 CACE
Sc~w~rin 03 CACE *
Svmmnge 03 CACE
Kulmbach 03 CACE nrv
Kulmbach 03 CACE *
World Show 03 CA E
Hjallerup 03 CACE
Sneek 03 CACE
Hedensted 04 CACE BIV

Kategori 1
BIS:
Star Wars Naboo, PER n
Ejer: Annika Hogberg
BOX:
Belocki's Snowdancer,
PER n 03 24
Ejer: Peter S. Nielsen
BIS kastrat:
Cecilie af Jurian, PER g 03
Ejer: Anette & John
Vohnsen
BOX kastrat:
Alina's Crocus of Lesami,
EXO n 22
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Bedste ungdyr:
Alnashar's Lady Madonna,
PER cl
Ejer: A. Andersen
Bedste killing:
Star Wars Lumiya. EXO n
Ejer: Annika Hogberg
Veteran:
Kikicat Special Dream
weaver, EXO as 03 22
Ejer: Lisa Høj
Pensionist:
Harmony Joynes Nesbi,
PER e
Ejer: Aase & Hans Ibsen

JYRAK H

Kuld:
Kamikaze's Kuld, MCO
Ejer: Brita Rodam
Korthår 3
Best i kategori 3
Astyage's Gina, BRI a
Ejer: Bruno Baastrup
BIS:
Purssynian Be My Valentine, ABY a
Ejer: Marianne & Lars Seifert-Thorsen
BOX:
Godsk Bullamakanka, BRI a
Ejer: Tina Toft
BIS kastrat:
WW03 Luna-Tick's Jenny Juniper, ABY a
Ejer: Marianne & Lars Seifert-Thorsen
BOX kastrat:
Misomali's Quizzy Quiet Fox, SOM n
Ejer: Pia Berg
BIS ungdyr:
Baaswell's Nicol, BRI a
Ejer: Britta Sørensen
BIS killing:
Astyage's Gina, BRI a
Ejer.Bruno Baastrup
Opdræt:
Chagall's v. Marina Bohrnsen
Veteran:
Soft Benjamin ofTimbavati, SOM o
Ejer: Vibeke Larsen
Pensionist:
Laini af Kildemose, SOK
Ejer: Sonja Pedersen
Kategori 4
Best i kategori 4
WW03 SW03 San-T-Ree Gentle Touch
JW, ORS a 24
Ejer: Camilla Olin
BIS:
Kattilan Cotton Jenny, SIA b 21
Ejer: Dorte Kaae
BOX:
Bellamis' Finlandia, ORS b
Ejer: Dorte Kaae
BIS kastrat:
WW03 SW'03 San-T-Ree Gentle Touch
JW, ORS a 24
Ejer: Camilla Olin
BOX kastrat:
Haslund's Zoya, SIA n
Ejer: Connie Barawiec
BIS ungdyr:
S~ndvreten's Torin Egeskjolds, SIA a
Ejer: Susanne Qvick
BIS killing:
Edelgård's Kira, SIA b
Ejer: Fl. & Marianne Nielsen
Veteran:
0 Toyo's Spotted Sir Toby, ORS n 24
Ejer: Susanne Sonne '
BIS huskat:
Sir Ilox
Ejer: Birthe Johnsen
BOX huskat
Kitti
Ejer: Ditte Olesen

Pensionist:
Harmony Joynes Nesbi. PER e
Ejer: Aase & Hans Ibsen
Semilaughår 2
Best i kategori 2
Starkad's Cassiopeia. NFO grp II
Ejer: Jeanette Dahl
BIS:
Starkad's Cassiopeia, NFO grp II
Ejer: Jeanette Dahl
BOX:
La Foret's Figaro, NFO grp VI
Ejer: Dorte Varup
BIS kastrat:
Josva afWicca, MCO grp VIII
Ejer: Dorthe & Tonny Raunsbæk
BOX kastrat:
Shengo Anastacia, SBI c 21
Ejer: Mette & Carsten Usbeck
BIS ungdyr:
Shengo Olivia, SBI a,
Ejer: Aase Nissen
BIS killing:
Wytopitlock Kingsley Shacklebolt, MCO
grp III
Ejer: Dorthe & Tonny Raunsbæk
Veteran:
Oliver af Kærvej, SBI a
Ejer: Mette & Carsten Usbeck
Pensionist:
Wehnert's Aristocat, SBI n
Ejer: Susanne & Claus Wehnert

Best Of Bcst
W\\'03 ... W03 "an-T-Ree Gentle Touch
.rw OR" a 2-1
Ejor: Camilla Olin
Langh r 1
Best i kategori 1
Belocki's Snowdancør, PER n 03 2-l
Ejer: Peter Stoucaard ielsen
BIS:
Bolocki's Snowdanccr, PER n 03 2.J
Ejer: Peter Stouguard Nielsen
BOX:
Kikicat Special Dreamweaver,
EXO m: 03 22
Ejer: Lisa Hoj
BIS kastrat:
Cecilie af -Iurian. PER g 03
Ejer: Anette & John Vohnsen
BOX kastrat:
PuffThe Magic Dragon By Fare.
PER ns 22 62
Ejer: L nette & Jacob Xielsen
BIS ungdyr:
Elain '.:: Doc Holliday. PER a 02
Ejer: Kri rine Kristen en
BIS killing:
Star War Lurniya. EXO n
Ejer: Annika Hogberg
Veteran:
Kikicat Special Dreamweaver.
EXO a_ 03 22 .
Ejer: Lisa Hoj

JYRAK Hedensted 03.04.04

Maleuitch Zippo Zandre, RUS. Opdrætter: MariaAndersen. Arkivfoto
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·:, = nomineret

Titel
IC Westpoint I'rn a Tiger
EXO n 22 Foc!t: 31-0 -00
Opdr.: Maiken Christiansen
EJer: Matthew. /Christiansen/

Mogen en
Herlev 02 CACIB
Bagsværd 03 CACIB
Kiel 04 C/\CIB

IC Coco-Oonna's Melia afWatamu
OCI n ;!4 Fodt: 22-08-02
Opdr.: Ann-Christine Poucrson
Ejer: G. Hojgnnrd Jensen
Heden red 0-l CACIB
Heden red 04 CACIB
Kiel 04 CACIB-

tagere
Titel

GI('\ inbu-ks Bobo
OCI b 2-l Fodt: 18-05-02
Opdr.: Sonja Vinbæk
Ejer: Xlarinnue Hindkjær
Sopot 03 CAGCIB
Schwcrin 03 CAGCIB
chwcrin 03 CAGCIB

Koge 03 CAGCIB
Kolding 0-l CAGCIB
Hederist d 04 CAGCIB

IC Fribanikos Balder
NFO ns 09 23 Født: 20-05-02
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Jorgcnsen & B. Buntzen
World Show 03 CACIB
Koge 03 CACIB
Arnhem 04 CACIB BIV *

IC Xana's Tikk-Tnkk
PER f 03 Fodt: 02-0 -02
Opdr.: Monika Hammersland
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Worlcl Show 03 CACIB
Hjallerup 03 C \CIB BIV
Kiel 04 CACIB

IP Nis en·. Omar
ORS n Fodt: 10-02-96
Opdr.: Erik Ni· en
Ejer: vnthony C. Bureheler
Krusaa 03 CAPIB
Nyborg 03 C,\PlI3
:\lalmii 0-l CAPIB

GIP Ful tria's Clemente
Sli\ a Fodt: 02-11-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Lone Ebbøscn
Ge, ninge 03 CAGPIB
World Show 03 CAGPIB
Lund 03 CAGPIB
Koge 03 CAGPIB BIS
Herlev 04 CAGPIB BOX
Kiel 04 CAGPIB BOX

IC Mainehouse's Elmer
MCO n 22 Født: 23-01-02
Opdr.: Birgitte Moth
Ejer: L. Jorgensen & B. Buntzen
World Show 03 CACIB
Koge 03 CACIB
Arnhem 04 CACIB BIV

IP Ailuro's Yosemite
MCO f 22 Fodt: 29-11-02
Opdr.: Danielle Vil! France
Ejer: Pia Hojlund Thomsen
Kolding 0-! C',\PIB
Hedensted 04 CAPI B *
Kiel 04 Ci\PIB .,.

IP Rainbow \\"arrior/
:\Is. Zozic: nuggl bug,;
:PH n Fodt: :ZJ- lii-0:Z
Oprlr.: Pitz U,:mnny
Gjcr: .\nthuny C'. B.1tt'he!u ·
:(yboro- 03 ..\Pll3 ~
Worid 'how 0:1 'Af'm
;'I.fa lm·· 0-! C.\PIB"

GIP Marias Figaro
CRX w 62 Født: 19-06-02
Opdr.: Maria von Knorring
Ejer: Hanne Hende
Molndal 03 CAGPIB
Wiesbaden 04 CAGPIB
\Viesbaden 04 CAGPIB *
Grornitz 04 CAGPIB
Herlev 04 CAGPIB
Hvissinge 04 CAGPIB

IC Pencena Europa Mokka
BUR b Født:
Opdr.:
Ejer: Mie & Mogens Hansen
Nyborg 03 CACIB
Ljungbyhed 03 CACIB
Ljungbyhed 03 CACIB

IP Bintang :\la G i Merlin
BUR d F dr:
Opdr.:
Ejer: Mie & Xlogens Hansen
\,\orld how 03 :\PIB
Marieholm 03 !\PIB*
Koge 03 i\Pl B .,

H 13itri:; ~ikl.l ·
BRfaoa fo t: :!i-01-0:3
Ooc!r.: El.·<· '· Ole I knri ·,; ·n
Ejer: \\"11111il' 1'id~en
Koldm:r 0- C:\C
Hl•cie :t cl ll 1 C,\ ' ''
I [edL•n:-it>d O I (',\C

Gevninge 03
Hvissinge 0-1

CH Bj lkc·,: Yasmin
B R b F dt: 10 lfrO:Z
pdr.: t:.:j..:-r

Ej r: .\. :\l. Bjclke H:rn~L-n
K.ofTe 03 C.\C ..
J\;S!V(•cl 03 .\t'
Herle\ 0 ! C\C

IP/IC. Astrnkhun's Fair 131uc Eyes
Sli\ b fudt: 20-10-9
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten & Laszlo Buna
I·Hi!"sleholm 03 CA.PIB

(',\PIB
C.\P!B

IC Tværmose's Holly
SIA c Født: 14-09-02
Opdr.: Heidi Tværmose Andersen
Ejer: Heide Petersen
Gevninge 03 CACIB *
Wor!d Show 03 CACIB
Marieholm 03 CACIB

GIP WW03 EC.
Luna-Tick's Jenny Jumper
ABY a Født: 27-11-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Marianne & Lars

Seifert-Thorsen
Miilndal 03 GAG PIB *
:Vliilnda1 03 CAGPIB
Grornitz 04 CAGPIB
Herlev 04 CAGPIB BOX
Heden ted 04 CAGPIB BIS
Hvissinge 04 CAGPIB *

IC Bartel's EXO Hug ·N Kisses
EXO n 22 Født: 13-01-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Kolding 03 CACIB
Hjallerup 03 CACIB BIS
Prag 04 CACIB
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IC Via Nova's Vol. 2
ABY n Fodt: 05-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Tom & Jens Høj
World Show 03 CACIB
Køge 03 CACIB ·k

Giessen 03 CACIB

IP Kvitfjell's Cornelius
NFO c Fodr: 0:2-0 -02
Opdr.: Ejer
Ejer: Anette & John \ndersen
Kolding 0-1 CAPID
Hedensted 04 CAPIB"
Kiel 04 CAPIB

CH Brnhndah\',; Bluc .\nnani
RUS Foclt: 06-0 -02
Opclr.: Ej r
EjPr: Else Ur 1hn S<"hrn lt ·r
\Vorld Show 0;1 C.\
lljallerup O~I Ci\C
Hedensll'cl 0-1 C.\C
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Titel
tagere

-
CH Kvilles Finke
NFO 11 22 Fodt: 18-03-03
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Larsen
Koldina 04 CAC *
I{jcl o.i° CAC
Hvissingc 04 CAC mv

CH Starkad's Cassiopcia
NFO n 09 Fodt: 29-10-02
Opdr.: Anne Kohn
Ejer: .J. E. Dahl & T. Bang
Nyborg 03 CAC *
Svinninge 03 CA
World Show 03 CAC * Titel

'°' = nomineret

-
* = nomineret tagere

CH Cnsrle Rock\ oynger
MC'O n 22 Fo<lt: 10-11-02
Opdr.: Pil Refsrrup
Ej r: Lene & Peter Glem
Koge 03 CAC
Kolding 0-1 CAC
Næstved 0-1 CAC

CH Coogan's Sweet Maybeline
:\1CO f22 Fodt: 16-04-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lene & Peter Glem
Leipzig 03 CAC
Leipzig 03 CAC
Herlev 04 CAC

CH Fantazida's Eye Catcher
ofLcsami
EXO a 33 Fodt: 03-05-03
Opdr.: lrena Simonova
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Hedensted 04 CAC
Hedensted 04 CAC
Hvis inge 04 CAC

CH Frejkatten's Dristige Ditlev
'FO d 09 Fodt: 27-08-02

Opdr.: Ejer
Ejer: Hanne Nielsen
Nyborg 03 CAC BIV *
Gevninge 03 CAC BIV *
J:\æ tved 04 CAC BIV

CH Kvit.fjell's Frække Frida
NFO g 23 Fodt: 02-08-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Anette & John Andersen
Hjallerup 03 CAC BIV
Kolding 04 CAC
Hedensted 04 CAC

CH Laksjøens Silver Casanova
BRI ns 22 64 Fodt: 18-11-01
Opdr.: Anne Fridlund
Ejer: Winnie Nielsen
Kolding 04 CAC
Hedensted 04 CAC
Hedensted 04 CAC *

CH Luna-Tick's Piece of Cake
ABY a Født: 17-03-03
Opdr.: Ejer
Ejer: Marianne & Lars

Seifert-Thorsen
Kolding 04 CAC
Herlev 04 CAC
Hvissinge 04 CAC

CH Noradawn Highland Dawn
PER a Født: 23-04-03
Opdr.: Nora Rudkin
Ejer: Maiken Christiansen
Herlev 04 CAC
Hedensted 04 CAC
Hedensted 04 CAC

CH Wiki' Blondie
BRI c Fodt: 10-04-03
Opdr.: Ejer
Ejer: Winnie Nici ·en
Hedensted 04 CAC ,.,
Heden ted 0-1 CAC BJV
I{je! 04 CAC

CH Wiki's Jacqou
BRI a Fodr: 16-07-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Winnie Nielsen
Hjallerup 03 C. \
Kolding 0-l C!\C
Hedensted 04 CAC

CH Wiki's >likita
BRI n· 03 Fodt: 07-06-03
Opcb~: Ejer
Ejer: VI innie Nielsen
Kiel 04 C,\
Kiel 04 C \C
Glostrup 0-l C,\C

CH Yanina Light Syrnphony
PER d 33 Fodt: 01-06-0:3
Opdr.: Elena Kudinova
Ejer: Jeanette Ytl111g Juul
Hedensted 04 C AC
Hedensted U-1 CAC
Arnhcm 0-1 CJ\C

PR Doanto'. Chcrokeo Rose
.\ICO d 09 22 Fedt: 18-06-02
Opdr.: Dorthe & Tonny Rauns bæk
Ejer: .\faik n & Brian Tran •
Kolding 04 CAP
Næstved 0-1 CAP ''
Hed nsted 0-1 CAP

PR/EC. Fjcldkartcn's Quu-imorlo
t'-:fO n 09 Fodr: 1~1-0-.c ·
Opdr.: Ing r , .\!ia Th rbyc
Ejer: Birgit Larsen
Hjallerup 03 C.\P""
Kiel 0-l C :\P
Kiel 0,! AP

PR Elkinetons -lohnny \\'alk1'1·
:\:FO n :1:!. Fuclt: I 1-10-00
Opdr.: Lone Elkinuron
Ejer: Belinda J- i\l.11·t in Lysg.urrd
Kolding Ul CAP •
Xlolnd.il 0-1 c.'AP
H •rir\· 0-l C,\P

PR Forstballc,,: Cll'm .ntin'
:--:FO g 09 Fodt: 0ci-07-0:!.
Opclr.: [jer
Ejer: Anm• :\iel,:en
Worlcl 'how 0:1 AP
Kolding 0-t C.\P
Grornitz O I ,\P IlOX

CH Jylland's Je se James
"FO n Født: 16-02-03

Opdr.: Bjerregaard & -Jorgensøn
Ejer: Anne Nielsen
Kolding 04 CAC
Grornitz 04 CAC
Gromirz 04 CAC BIV BOBi
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CH Paragon Blue
Moody Time Traveller
RUS Født:
Opdr.: Ejer
Ejer: Allan Kastberg
Glostrup Ol CAC BIV *
Soro 02 CAC
Herlev 04 CAC BIV ,,

PR Alina's Crocus of Losami
EXO n 22 Fodt: 13-0-1-01
Opdr.: Ludmila Federovs
Ejer: Jeanette Yt ting Juul
Kolding 04 C '\P
Hedensted 0-1 CAP .
Hedensted 0-! CAP BOX

PR Zarin Lilit
RU Fodt: ll-l~-97
Op r.: Sari Kulha
Ejer: K Knue & D . .'al· mander
Randt'1·,: 03 C'.\P"
Odense 03 \P
Kolding 0-1 CAP I30X

43



Hill'S

Med garant·

Med Hill's
ser du

forskellen.

Blank pels. Klare øjne. Glade hunde og katte. Når du
ser, hvor sund din hund eller kat ser ud, så forestil
dig, hvor godt den har det!

Derfor er Hill's foder sammensat for at gi e den
optimale balance af vitaminer, mineraler og
proteiner, som holder din hund eller kat sund livet

igennem.

Vi anvender kun ingredienser af højeste kvalitet i
vores foder, som både er sundt og velsmagende.
Hill's ekspertise inden for ernæring bidrager til din
hund eller kats velvære og sundhed. Det garanterer i.

Hvis din kat endnu ikke har prøvet Hill's, så ring
på tlf. 72 14 14 14 eller besøg www.HillsPet.dk og
bed om en gratis smagsprøve. Så vil du også opleve
en synlig forskel hos din kat. Med garanti.

Iz

var det ikke _tilfældet. Jeg
blev sendt hjem og imens
jeg transporterede mig, fik
Kib~ 6 velskabte killinger.
5 mmutter efter at jeg var
kommet ind af døren ringede
han og fortalte mig at alt
var gået godt og at han da
lige ville maile mig et Par
billeder af vidunderne.

Næste dag kunne jeg så
hente dem alle 7, ogvi kunne
tage hjem og vænne os til
hinanden. Det gik hurtigt
op for mig at de navne jeg
havde klar forinden, ikke alle
passede da der var 4 hunner
og 2 hanner, mens jeg stod
med 4 hankatte navne og 2
hunkatte navne, så jeg måtte
være lidt kreativ.

Jeg havde som sagt læst
på lektien, men katte opfører
sig ALDRIG som bøgerne
siger. Når bøgerne skriver at
killingerne får øjne når de er
ca. 10 dage gamle, så er det
en tilsnigelse, i hvert fald
hvad angår Ocikatte (den
første killing, der fik øjne var
seks dage gammel, og den
sidste var 11 dage gammel).
Det siges at killingerne så
småt prøver deres ben når
de er 3-4 uger gamle, mine
gik da de var 3 uger, og løb
da de var 4 uger. Efter det
lagde jeg alle kattebøger på
hylden, lænede mig tilbage
og nød det.

Alt dette skriver jeg
ikke for at få jer til at lade
bøgerne stå på hylden, for
havde jeg ikke læst om
fødsler m.m. havde jeg stået
tilbage helt uden katte, og
bare tanken skræmmer,
men hvad udvikling angår,
så er det faktisk sjovere at
gøre sine egne iagttagelser.
Mit råd er at læse lidt
om fødslen osv. Tale med
opdrættere af samme race,
høre hvad de har at sige, og
ellers bare nyde det så længe
det varer.

og den var falsk. Det vidste
jeg ikke på det tidspunkt så
vi tog til Esbjerg.

Da vi kom frem var han
katten skam også meget
interesseret, men min lille
pige gemte sig, og glemte
alt om løbetid og hankatte.
Det tog godt tre uger før han
kattens meget tålmodige ejer,
Lena, ringede og fortalte at
nu var den god nok. Glad tog
jeg afsted for at hente min
meget savnede pige hjem, og
så var det bare at vente.

Ved nærmere eftertanke
viste det sig at den lille
dame havde timet det per
fekt, for hun skulle føde i
min efterårsferie. Vi ven
tede og ventede, Kiba blev
rundere og rundere, det
blev oktober, og dagen nær
mede sig for fødslen. Jeg
havde på det tidspunkt en
seng der var oppe under
loftet, og ville ikke risikere
noget, så jeg flyttede ned på
gulvet, selvom alle syntes at
det var tåbeligt, men sådan
blev det.

Endelig blev det efter
årsferie, og Kiba nåede at
blive godt træt af mig inden
der skete noget. Tirsdag
skete det så, jeg observerede
lidt veer. Jeg havde sat mig
lidt ind i hvordan tingene
skulle foregå, hvis der
ikke opstod problemer, og
i hvornår man kunne sige
at der var et problem, så
jeg ventede. Da der efter
halvanden time fortsat ikke
var sket noget, ringede jeg
til dyrlægen. Han var midt
i noget, men ville ringe
tilbage. Endelig ringede
dyrlægen, og sagde ikke
uventet at jeg skulle komme
ned til ham med det samme.
Da vi kom frem undersøgte
han hende, for der var jo ikke
nogen grund til at operere
hvis hun selv kunne føde
killingerne, men desværre

Da min hunkat Kiba idste
forår blev dansk champion,
besluttede jeg at så var det
tid til at hun skulle have sit
første kuld killinger. Jeg søg
te, og fik. et stamnavn. og så
·ar det ellers bare at finde en
hankat. Det skulle vise sig at
det ikke var helt så let som
jeg troede.

Forst var der det med
at undgå de andre katte i
familien. og når man ikke
har et kæmpe avlsmateriale
kan det godt gå hen at blive
lidt besværligt. Derudover
ville jeg gerne have lov til
selv at bestemme hvad der
skulle ske med killingerne
når de engang kom. Hel
digvis lykkedes det, og jeg
tog p-pillerne fra min hun
kat. Efter godt tre uger
mente jeg, at nu var den god
nok, hun var i løbetid ... dette
begrundede jeg med at hun
aldrig havde været rigtig
glad for at bliver rørt ved,
og nu pludselig lå og trillede,
men det skulle vise sig at det
var hun bare ikke rigtig, for
det var hendes første løbetid,

Killinger

Killinger er jo killinger - så her er el huld bederende
Maine Coon 'er. Arkiofoto
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Sara H. K.
Nielsen,
Polgara's
Ocikatte



FU-møde 29. februar 2004
Afholdt i Borgerforeningen Nyborg i forlængelse af plenarforsamlingen 2004

ca. 4 uger sider via alm. brev. Der
rykkes for et svar af TH.
Et dan k medlem afBreecl Council
har klaget over et andet medlems
deltagelse i Breed Council for
Oriental Shorthair (and Longhair).
Mener ikke kravene er opfyldt.
TH under øger for even uelle
dispensationer og varer klager
efterfølgende.
Ad 9 - Næste møde
• ·æste møde aftale per e-mail.

Ad 10 - Eventuelt
Der var ikke mn r und r
eventu lt

. tjålne tinrr a h1 d nnc orr det ville
da være. ynd oa : kam.
å mit håb 'l", at so .uuercn 0°·

neden tå n d c li ·t (og m åsk
and i d -tte numrn r) kan være
in pirarionen til en art ik ,J ft r flere
af ,J r.

God sommer til alle,
ønsk rredaktøren

på reda ionens vegne

Først og fremmest manglede jeg
frygteligt stof. til dette nummer
og dernæst, så er det mit håb. at
eksemplerne i listen kan bruge
som inspiration til et indlæg til
bladet.
Husk bladet er til for Jer. men det
skrives også af Jer.
Og kommer der ikke materiale fra
Jer, ja så vil I blive tvangsindlagt
til flere saksede, oversatte og

registreres i Danmark. Såfremt
importøren ønsker dette ændret,
må de rette henvendelse til den
opdrætter af importkatten, og få
udarbejdet en ny eksport til CFA
med de korrekte oplysninger,
og efterfølgende en import til
Danmark med nye oplysninger
på· den "grønne slip". TH svarer
klager.
TH orienterede om en sag hvor en
opdrætter har fået et stamnavn
der ligger meget tæt op af et
eksisterende stamnavn. Der er
tale om samme race, hvorfor det
ønskes ændret. FIFe tilskrevet for

Tegn på at du bør anskaffe dig en at:
- Du elsker at støvsuge
- Du kan lide at blive forstyrret hele døgnet rundt
- Du elsker tanken om, at du aldrig mere vil kunne spise kylling og fisk i Ir d og ro
- Du synes, at kattesand mellem tæerne er dejligt
- Du synes, du har for pæne møbler
- Du sætter pris på at vågne med munden fuld af kattehår
- Du vil aldrig mere på ferie
- Du synes, at 10-kilos sække med kattemad er en god investerinz
- Du kan lide at blive stirret på
- Du kan lide at dele hovedpude med en hårbolle
- Du elsker at tørre opkast op fra gulvtæpp t
- Du kan lide ting, som hænger i gardinerne
- Du kan lide at sidde oppe hele natten og vente på, at katten 1ml komme hj mi. god b hold
(for så at overse dig)

- Du synes, døde mus er en god gave
- Du er villig til at indse, at dit yndlingsmøbel ikke længere tilhør r dig
- Du trænger til at tale med nogen. som ikke nødvendigvis taler tilbag
- Du opfatter kattehår i maden som kr) dderi
- Du kan lide underlige dyrelyde. Også tidligt om moraen n
- Du sætter pris på at blive skræmt til døde af og til
- Du kan lide wc-papir i små stykker spredt over et stort område
- Du elsker at studere kattebagdele
· Du kan lide væsener totalt uden opdragelse
- Du nyder at have selskab, når du er på toilettet
· Du foretrækker et liv som slave

Kære allesammen;

Nedenfor finder I en af de mange
lister der hærger Internettet hele
tiden og igen. Personligt kan de da
fåmig til at trække på smilebåndet,
men som udgangspunkt synes jeg
ikke de hører til i et blad. "Jamen,
hvorfor sætter du den så i bladet?",
vil den kvikke læser så nok spørge.
Joee, det gør jeg af flere årsager:

Ad 8 - Breve og henvendelse
En opdrættet har klaget til
FU, idet stambogsføreren efter
opdrætterens opfattelse har
anvendt den "grønne slip" fra CFA
og ikke den originale stamtavle
som grundlag for registrering af
importen i Felis Danica.
FU har gennemgået sagen,
og finder ikke anledning til at
ændre på stambogsførerens regi
streringer. Der er tale om en import
fra CFA, og der er som vanlig
medsendt den "grønne slip". Det
er på baggrund af oplysningerne
på den "grønne slip" at importen

ikke nødvendigvis skal
foretages af samme person.
Specielt den ene ansøger
markerede sig, og OA tager
kontakt for en afklaring om
han vil arbejde ud fra et
andet designvalg.

Ad 6 - Udstillingsdeltag
else
AN oplyste om et nyt medlem
der ønskede et til salg
bur på Daraks kommende
udstilling. Der er tale om,
at den pågældende ønsker
at udstille killinger, der er
opdrættet af en person der
har forladt FIFe. Udstilleren
hævder, at han ejer kattene
sammen med opdrætteren.
Et enigt FU besluttede,
at i denne og eventuelle
kommende tilsvarende sager,
skal udstiller dokumentere
sit ejerskab.

Ad 7 - Udstillere fra andre
organisationer
AN/OA bragte spørgsmålet
om udstillere fra andre
organisationer på bane.
Der ønskedes en holdning
til hvordan vi - FD -
håndterer disse situationer.
FIFe opererer med "open
doors" og tillader som ud
gangspunkt udstillere fra
andre organisationer at
udstille på danske FIFe
udstillinger.
Tilmeldinger til udstilling
skal fremsendes til den
arrangerende klub gen
nem udstillerens egen orga
nisation, der bekræfter
medlemskab. Det enkelte
medlem af Felis Danica kan
vælge ikke at lade udstillere
fra andre organisationer
udstille.
OA redegjorde for status i
sagen, hvor der er berammet
retsmøde den 4. marts 2004.
Der er afsat 3 timer.

Ad 1 - Godkendelse af
dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2 - Godkendelse af re
ferat
Referat fra møde den 27.
januar 2004 godkendt

Ad 3 - Fra stambogs
føreren
Ingen sager fra stam
bogsføreren

Ad 4 - Konstituering

Ad 5 - Valg af WEB
master
Der er kommet henvendelse
fra 3 personer der ønsker
jobbet/spørger nærmere ind
til det. Kun en enkelt af disse
har lavet et egentligt forslag.
De 2 andre har henvist til
sider de har lavet.
Der var en kort principiel
diskussion, hvor et enigt FU
konkluderede, at design og
efterfølgende vedligeholdelse

Deltagere: Ole Amstrup (OA.
JYRAK). Dorte Kaae (DK.
JYRAK). Camilla Scharff (CS.
Racekatten). Tom Høj (TH,
Racekatten). Aase issen (AN.
D \RAK), Hanne Kaarsberg
(HK. DARAK). Inge Nord
(l . Katteklubben), Kirsten
Foldager (KF. Katteklubben)
Referent: Tom Høj

Dagsorden
1. Godkende} e af dagsorden.
2. Godkendelse af referater.
3. Fra starnbogsføreren
4. Konstituering
5. Valg af Vi EB-master
6. Udstillingsdeltagelse
7. Udstillere fra andre

organisationer
8. Breve og henvendelser
Brev fra opdrætter vedrørende

forkert navn i stamtavle for
import

Klage fra opdrætter over at
sammenligneligt stamnavn
er tildelt anden person i DK
indenfor samme race

Klage fra dansk medlem af
Breed Council over et andet
lands medlem af samme
Breed Council

9. Næste møde
10. Evt.

2 sode Perser-killinger af lidt ældre dato. Arhiufoto.
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BIS Husku
Trold pilcgur len's ] hanari La
Ej "r: _ ikic arry
BOX Hu at
Baltazar
Ej r: Ril k . Jen en

r:j Il )Il

B r
an-TR 'C H ntle Toucl ,J\\"

Ejer: amilla Olin
BOX Ka trat
Weo-Ko's issing '\n. ngol
Ejer: L. \Iaclsen ~ J. And •r;:; n
BIS Ungdyr
L B,11 tingruy
Ejer: L. • fad n · J .. nd r: '11

Kategori 4
BIS Voks
Tv· rrnoses • anclli
Ej "r: Heidi T\·· rrno ·c
BOX Vok. n

Bedste kuld
Primprau
Ejer: Camilla Baird
Bedste Veteran
Leezas Lilla hico
Ejer: Aviajr Lerm nr
Bed. t, P n ion i
Tia afl har ourn
Ej~ r: Bodil · xli .hncl C Floto

Kategori 3
BIS Voksen
Margaard's Modgunn
Ejer: K Margaard & G E. Han ·en
BOXVoksen
Tru Beauty's Summer Ero
Ejer: Henriette og Rune Hannen
BIS Kastrat
Via Nova' Vol. 2
Ejer: Tom & Jen Boj
BOX Kastrat
Vipperødhus Mie
Ejer Østergaard & Kongen gaard
BIS Ungdyr
Scandinavian Crown af Khar
toum
Ejer: Bodil & Micha 1 Floto
BIS Killing
Pendragon's Tip Toe
Ejer: Heidi Tværmose

BIS Ungdyr
Wytopitlock Hestia Jones
Ejer: Lene & Peter Glem
BIS Killing
Fribaniko V Pacino
Ejer: Mo egaard & Bergstrorn
Bedste kuld
von Friberg
Ejer: Hanne & Lars Dahl
Bedste Veteran
Tigre an' Macaij
Ejer: Bette og John Lind
Bedste Pensionist
Tempelkatten Bim-Bam
Ejer: Sylvia Kar ch
Bedste Opdræt
Lovehulen
Ejer: Henrik en & Ped rsen

Kategori 1
BIS Voksen
Bølocki"s Snowdancer
Ejer: Peter S. Nielsen
BOXVoksen
Kikicat Special Dreamweaver
Ejer: Lisa Høj
BIS Kastrat
Juvida Schøns Balou
Ejer: Lilian Larsen
BOXKastrat
Misty Brown's Nikitta
Ejer: Lilian Larsen
BIS Ungdyr
Alnashar's Lady Madonna
Ejer: Anne Marie Andersen
BIS Killing
Hassellidens Smoke Larconi
Ejer: Lene Rasmussen
Bedste Veteran
EC Kikicat Special Dreamweaver
Ejer: Lisa Høj
Bedste Pensionist
Framor's Shadow Dancer
Ejer: Tenna & Jørgen Mollerup

Kategori 2
BIS Voksen
Shengo Olivia
Ejer: Aase Nissen
BOXVoksen
MaineHouse's Elmer
Ejer: B. Buntzen & L. Jørgensen
BIS Kastrat
Shengo Mignon
Ejer: Aase Nissen
BOX Kastrat
Starkads Robin
Ejer: Mette B. Rahm

DARAK Hårlev d. 09.05.04

Randersvolieren findes
i moduler a følgende størrel
ser: Dørramme lm x 2m,
sideramme (uden dør) lm x
2m, tagramme lm x 2m samt
tagramme lm x lm, dvs at
løbegården kan opbygges i
moduler a lxl kvadratmeter,
men altsammen kan også ses
på deres hjemmeside.

Bred-Net findes i samme
formater, somhosRandersvolieren,
dogkun 1,8 mhøje, og derernæsten
ingen prisforskel. Bred-Net har
ingen hjemmeside, men kan
kontaktes på tlf.: 64 4713 04.

strips. I bunden har vi
trælister for at få en stiv
ramme til elementerne,
og disse trælister har
vi samlet med små vin
keljern. Rammerne er
enten skruet fast til træ
rammen eller fastgjort
med ledningsclips (en lidt
større model end den vi
bruger til at fastgøre elek
triske ledninger med).

Da vores elementer
kun er 1.8 m høje har vi
brugt en høj bundliste for
at trådrammerne skulle
nå op over vinduet. Selv
om vores løbegård er
overdækket, har vi brugt
tagelementer til at lukke
løbegården foroven, fordi
vi har burmeserkatte, som
udforsker alt, og derfor
vil finde det allermindste
smuthul ud til friheden.

Vi har elementer fra
to firmaer. Hos begge
firmaer fås rammerne i to
kvaliteter l"xl" og ½"xl"
volierenet påsat rammer
af 10 mm galvaniseret
rundjern

Det ene er Ran
dersvolieren. Her har
trådrammerne en høj de
på 2 m, og det kan være
en fordel, hvis løbegården
laves omkring et vindue,
men selve dørhullet i ram
men måler 128 x 44 cm,
så det er svært for os men
nesker at komme ind og
ud af løbegården.

Det andet er Bred
N et. Her har trådram
merne en højde på 1,8 m,
og så kan det være svært
at få rammerne til at nå
op over vinduerne men. 'til gengæld får du en dør
som måler 1,6 x 1 m. Det
vil sige, at det er nemt for
os mennesker at komme
gennem døren.

mod haven. For at give en
smule læ, har vi placeret
noget plexiglas et par
steder rundt omkring.
På hylderne har vi skruet
nogle små vinkeljern, som
så er presset ind mellem
hullerne i tråden. For
at disse vinkeljern ikke
skal "svuppe" ud/op af
hullerne, har vi fastgjort
vinkeljernene med strips.
Plexiglasset har fået boret
små huller i hvert hjørne,
og er ligedes fastgjort med
strips. Dørrammen har vi
vendt på hovedet for ikke
at støde hovedet imod
rammerne, hver gang vi
går ind og ud af døren

Gården er sat sammen
af galvaniserede trådele
menter på lm x 1,8m og
samlet med elektriker-

Store og flotte løbegårde
er ikke noget for Svend og
mig. Ingen af o~ tilhører
handyfolket. men alligevel
har vores katte fået sig en
lobegård.

Vi synes "vores" løbe
gård er blevet flot, men
lidt hjælp har vi da også
fået der er blevet lagt tag
på gården. så kattene også
kan være ude i regnvejr,
samt at reoler og hylder
ikke bliver helt opløst af
det våde danske vejr.

Løbegården er på
2x3 m rundt omkring et
vindue på vores terasse.
Vinduet åbnes og derefter
har kattene fri adgang
til løbegården. Vi har
placeret to stigereoler
langs huset og sat nogle
hylder op i hjørnerne ud

Løbegård for ikke-handyfolket kan også lade sig gøre.

Løbegård

Af Anne-
tarie
Bjelke
Hansen
Bjelke's
Burmesere
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GIC. Starkad's Cassiopeia, 0 n 09
r. 2 vokse hun 2003

Ejer: Jeanette E. Dah & orben Bang

JYRAK ønsker alle top-kattene tillykke
Der vil blive præsenteret flere JYRAK top-katte i nr. 5

tt
~

0

Arets katte JYRAK

GIP. Ailuro's Rumpleteazer,
MCO d 22

Nr. 2 Kastrat han
Ejer: Pia Højlund Thomsen

IC. Løve Hulen's Uptown Girl, MCO n 22
Nr. 1 voksen hun ~003
Ejer: Maiken & Brian Trane

internettets velsignelser
gik jagten nu mod det store
udland - og vi endte med i

første omgang at
hente en blå sølv
spottet Ocipige
hjem fra USA.

Senere har
flere andre Oci
katte taget sarn.

. me vej. Ocikat
ten er en herlig
kat. Den har et
blændende ud
seende som en
vild junglekat og
et temperament
som en hengiven
hundehvalp.

Man kommer aldrig til
at kede sig med ocicat i
familien!

Majmånedskat
Maj måneds katte
er bløde og glatte
med knurhår af silke
og øjne som rav.
Maj måneds katte
kan spinde og pjatte,
og når de får killinger,
siger de mjav!
Halfdan Rasmussen

Brown Suger ofAll Times, OCI
11 24 sammen med Lotsospots
Pondus of All Times, OCJ ns 24

sølvfarverne, så var der
slet ingen mulighederne
1 Danmark. Takket være

Siden vi første gang - på en
amerikansk hjemmeside - så
en Ocikat tone frem, så var
vi solgt!

Her var dette
fantastisk smuk
ke dyr. som kun
ne opfy Ide alle
fantasifulde øn
sker om at eje en
"lapsize leopard".
Sådan en skønhed
måtte vi eje - og
jagten på katten
gik ind! Her var
det vi opdagede,
at denne katte
race endnu er en
sjældenhed her
i Danmark. Og da vi til og
med var faldet for de mere
usædvanlige farvevarianter,

Vores historie er denne

;,,

"'
I

I '/ I. I
I
\

Kirstine
Østergaard
& Robert
Neumann
All Times
Ocikatte
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H. Luna.Ticlr's Picce o( Cul:e.
Hun har /i ruen. men typen ku u uc t.æ,-.• bedre.
Foto: A11dn_; Thorup
for at ende i den varm, er n c bundfarv'. som bade
M y og hendes datter "Pipsen" ka tre rvise.

At d r tudig er nag t at · rbej l pa. er er ingen
tvivl om. Det ser vi t. -dcligt nar vi ser på let nyr-ste
skud på stammen: I . Purssyninn 13, :\Iy Valentin .
n pig med knald på bundfarver . Hun er ar ·t~ kat i
Feli Danica 200:1/:200 1. d' 1 for-te i in farv' oa blot
den 3. Abyssini r son opnår cl nne ære.

De bla og Iawn aby'er blev gud rendt i FIFe i
1984 (samme å1· sorn Iarv 'rnc blt , godkendt i Cf◄~ )

og det var b t mt ilde uden sLOlthNl n1 Yi cl. :,G.
januar 20031 unn off •ntliggore den forst 'fa,· D. '1
i FIF'. Denne dug opnc1 'de det femte ,1D,om n' IC./
CFA C. Purssynian Dania it id ~Ll.: c rtifik, l. , om
gør at denne vidunderlig faw hun 'ål kan, mykk.c
ig med tillen D:M. De 5 afkom kommer frn ~ kuld.
Ikke dårligt gå laf h erk n katten. 11 r farv n som
opnåede .-in godkendelse [or blot for :20 fo· siden.
Fremtiden

Hvi vi kunne ~ige hvad frem iden vil bringe. ·a
kunne vi nok bli.v meget rige. Hvad vi kan sig noget
om er. hvilke dromm om vi håber., il gå i opf) ldel e
for Ab) "'Sinieren, naturligvi speci It for de blå og
fawn af lagsen.

I de seneste år har interessen for blå og fawn været
stigende og det r dejligt. Det har tidligere været
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første fawn ~C_. kom fra Hanne og Bruno Vinholt, or
Nazik Abyssimere.

Andre opdrættere "fuskede" i 80'erne O •
d. T' gsa

med fortyn ~n~er: _rna & Finn Spendler,
Aurifer Abyssimere, Gitte Barlach, Terra Cotta
Abyssiniere, Else Ær~ndal, Hot-Line Abyssinere
og sidst men be~te_mt ikke n:iindst Marianne Roth,
Taco Villa Abyssiniere, som importerede den første
amerikanske blå aby, men som i dag koncentrerer
sig om vildtfarvede.

Vores kærligh:d til aby'en begyndte i 1986
hvor vi købte en vildtfarvet aby til "kæl". I '88 blev
bestanden udvidet med en blå aby, også til kæl. Vi
købte denne kats barnebarn i '90 og hun var tænkt
som grundstammen i _vores opdræt. Sådan gik det
ikke, hun blev neutraliseret 10 måneder gammel.

I stedet købte vi i 1991 vores første amerikanske
import: EC./EP. Alexy's Charming Tina of Cheetara.
Tina er den eneste blå aby i FIFe som har begge
Europa-titler. Tina er mor til EC. Luna-Tick's Glorific
Goofy, Goofy er også blå og han er far til WW03 EC/
GIP. Luna-Tick's Jenny Juniper. Goofy er også far til
GIC. Luna-Tick's Makayla-May. Og "Guffen" er nu
også blevet bedstefar: CH. Luna-Tick's Piece of Cake,
som er datter afMay. Alle -Tina, Goofy. Jenny. Mav
& Pipsen - er alle blå.

Så fra Tina til i dag kan vi fremvise 4 generation r,
hvoraf 3 er Europa Champions. Og det er sjovt at ede
4 generationer sammen og især farveudviklingen. Fm
Tinas noget kolde bundfarve (som var super duper da
hun kom til Danmark og som også afspejles af hende
mange BIS'er) til Goofys noget varmere bundfarve.

-
1~Cheetara's Wunsina Indigo Luna. Ela Abyssinier
f~d t dec. 1992. Viser pa dette ungdomsbillede, at for mange uri{/n, blev der født blå med for lidt farve. Selv i dag bliver der
0 t for lyse blå - desværre!

anden måde: Aby'en har en
underkjole på som den viser
frem på brystet og maven,
underkjolen er på ryggen
skjult af tickingen. Her har
vi skismaet i fortyndinger:
Underkjolen på en blå og
fawn skal være en varm
creme farve, tickingfarven
skal for en fawn være en
mørkere creme med et
distinkt lilla skær, for den
blå er tickingen en kold
stålblå. Altså varm farve i
bunden og kold i spidsen - og
de komplementærfarver kan
gøre en helt rundtosset.

Det er også derfor at
de fleste fortyndingsaby'er
stadig har en for lys bund
farve. Heldigvis er der op
drættere på tværs af klo
den som seriøst arbejder
med dette, men Europa
har generelt meget langt
at gå endnu. Det er noget
nemmere at opdrætte
vildtfarvede og sorrel
- udbuddet af interessante
hanner er f.eks. meget
større. Hos "vores" farve
kan udbuddet være noget
begrænset og der er altså
grænser for hvor stort afkast
pengetræet i baghaven kan
give og dermed sponsere
ture over Atlanten - jo ame
rikanerne er langt foran, når
det gælder farve på de blå og
fawn.
Blå og fawn i Danmark

I 1984 blev både den blå og
fawn abyssinier anerkendt i
FIFe med certifikatstatus.
Pioneren udi blå og fawn er
Pia Grerup, El Mahaschavi
Abyssiniere. Pia var på
mange måder en pioner,
hun var også den første som
importerede somalier.

Op igennem 80'erne op
drættede Pia blå og fawn
aby'er, som for tiden, var
fine racerepræsentanter i de
nye farver. Pia fik den første
blå Europa Champion. Den

abyssiniere
fotos eller farvebeskrivelser
fra den tid, så om der i
virkelighed var tale om
blå aby'er må stå hen i det
uvisse, nøjagtig som racens
oprindelse. Det giver racen,
som katte i almindelighed, et
skær af mystik som er meget
tiltrækkende.
Hvad gør
fortyndingsaby'en så
tiltrækkende?

Udover den tågede
historiske baggrund, så er
der naturligvis andre træk
som gør den blå og fawn aby
mere tiltrækkende for os,
end de vildtfarvede og sorrel.
Fortyndingsaby'er er ikke
for folk som kvikt og hurtigt
vil have succes, og som i de
første kuld regner med at
producere en "sceneklæber",
man skal være udstyret med
en hel del tålmodighed og en
speciel humoristisk sans!

En aby er for os en 2-
farvet kat, eller sagt på en

Blå og
Hvordan den blå & fawn
aby kom til verden

Det vi nok er mest begej
stret for, historisk set når
talen falder pa abyssinieren
er, at oprindelsen for racen
er lidt af en gåde. Vi synes
det må være lidt kedeligt
at opdrætte en race hvor
man på dato sted og muligt
klokkeslet kan sige "her
blev den første ... født". Den
tågede baggrund er ikke kun
en sandhed for racen, men
også for den blå og fawn
abyssinier,

Vi kan godt lide eventyret
om at fortyndingsaby'en
muligvis er den første farve
man finder - et eventyr
som underbygges af, at
man helt tilbage til det 20
århundredes begyndelse
støder på katte med navne
som Lapis eller Azuli, altså
navne der tyder på at kattene
har været blå. Desværre kan
dette ikke underbygges af

GJC. Purssynian Be My Valentine, ABY a. Et eksempel på en blå
Abyssinier med knald på [aroeti (og typen). Fodt nou. 2002.
Foto: Andre Thorup

Af
larianne
&Lars
Seifert
Thorsen,
Luna-Tick
Abyssiniere
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Af Lis
Napstjert

har kontakt med familie og
venner er ikke altid nemt og
slet ikke når helbredet og å
begynder at give problemer.
Selvfølgelig skulle Olga følge
sit ønske om at få en ny kat
der manglede et godt hjem.

Olga vil med en ny kat
igen få noget at leve for og
en ny ven der også kan give
Olga selskab nærvær og
kærlighed i dagligdagen. D r
er min klare overbevi sning.
at en n) kat vil få et godt
hjem ho Olga.

Der er ingen garanti for
hvor længe Olga kan blive i
eget hjem, hvor 1 rige Olga
tadig vil vær i tand til at
pa e sin kat Iler hvor 1 nge
k a t t n le\·er. Me n j g vil
totte Olen i udfordringein
om d kommer - man må
lev i nu t 'ti L n ae ma n
hard L.

Ny kat- skal, sk li ·k ?
Det er bl 'V t so n daa

og vi, Olga. jeg og mi 1 l•!
åriao datter ara. er pii \" j

for en kattepasser. Første
henvendelse var en kat
der sku~le passes et år pga.
forretningsrejse men ved
nærmere samtale syntes eje
ren at Olga var for gammel.
Næste henvendelse var fra
Kattens Værn i Hillerød _
men var det nu også klogt?

Hvornår er man for
gammel til at have kat?

Olga ringede til mig
- fredag eftermiddag, hvor
jeg var på vej hjem fra
forretningsrejse i Wien - for
at høre. om det ville være
forkert at anskaffe en ny kat.
Var hun blevet for zammel?
Dyrlægen og en god veninde
havde fraråd t d t.

Men hvad var min me
ning? Jeg var ikke et kund
i tvivl. Jeg har de sidste tr
år vær t tæt på Ols orr et
hvordan hun har levet og
åndet for i ne siam ka ttc i
mange år samt in I ·ede
have. H\ er lagen for et ælclr
menneske der ikk længer

Winn iotou 's Sou i:en ir o11 lce. ~.LA b. . .
Ejer: Karin Pedersen. Foto: ~lzchael W1lstrup. Arkiufoto

Katte og ældre liv
I troduktion: En historie
: ældre og katte, skildret
~f en ven til Olga Petersen.
Olga er æresmedlem af
Racekatten og har_ opnået
mange kattepræmier gen
nem tiden.

Katten blev aflivet
Tiden var kommet hvor

min ven Olga skulle tage
afsked med sin kat gennem
21 år. Det var ventet, idet
dyrlægen for et halvt år
siden forberedte os på det,
nyrene var begyndt at svigte.
Men hvorfor skulle det være
lige nu? Kunne de ikke lige
få et ekstra forår sammen
- måske det sidste for dem
begge.

Racekat i mange år
Olga er lige blevet 85 år

og har haft kat siden hun var
lille. Hun har været medlem
af Racekatten i mange
år. Desværre er helbredet
og specielt hukommelsen
ikke længere som den har
været. Trods dette bor Olga
fortsat i eget hjem med
den kommunale hjælp der
tilbydes.

Nyt liv uden kat
At starte et nyt liv uden

kat som 85-årig var noget
af en udfordring. Ingen at
snakke med, ingen at stå
op til, ingen at lave mad til,
ingen længere til at høre for
Olga, idet det jo gik op for os,
at Olgas kat også var blevet
en del afhendes hørelse. Hø
reapparatet har det med at
høre bedst i skuffen selvom
det nu er blevet digitalt og
selv justerer hørestyrken.

Anden uge i det nye li
uden kat ringede Olga til
Racekatten, det kunne jo
være at de kendte nogle der
kendte nogle .... som havde
en siarn kat der måske i
en kort periode havde brug

Her i huset er vi ikke blevet
trætte af at leve sammen med og
opdrætte Abyssiniere og forsøger
at følge en let omskrivning af den
Hippokratiske ed: "Uanset hvad,
så gør ikke skade".

Vi er sikre på at hvis opdrættere
generelt tager dette til sig, så
vil alle racer fortsætte med at
trives og vinde nye begejstrede
tilhængere, også længe efter at
alle tidens aktive opdrættere er
navne som hører fortiden til.

BOXKastrat
Piogatta's Brina, SOM ns
Ejer: Pia & Johnny Sørensen
BIS Ungdyr
Nasse Nøff På KinoAfKhartoum,
ABYn
Ejer: Bodil & Michael C. Floto
BIS Killing
Betonica's Justin, OCI b 24
Ejer: Annette Sandell Casper
Kuld
Aby-Kuld
Ejer: Sunneva Eggertsdottir
Veteran
Piogatta's Brina, SOM ns
Ejer: Pia & Johnny Sørensen
Pensionist
Pasht's Midnight Express, BRI
Ejer: Lone Lund

Kategori 4
BIS Voksen
Zafiramis Hector, SIA n 21
Ejer: Hanne Nording
BIS Kastrat
WW03 SW03 San-T-Ree Gentle
Touch JW, ORS a 24
Ejer: Camilla Olin
BIS Ungdyr
La Bell Stingray, ORS n
Ejer: L. Madsen & J. Andersen
BIS Killing
Ofelia Naryschkina, SIA a
Ejer: Heide Petersen
Kuld
Gypsy Stars Kuld
Ejer Anette Damm Hansen
Huskat
'I'roldpilegårdens Baby The Super
Killer
Ejer: Nickie D. Parry

og fawn, vil blive så udbredt at
dommerne vil få svært ved at
vælge katten til BIV.

Naturligvis er disse forhåb
ninger bygget på, at racen vil blive
ved med at være sund som helhed.
At opdrætterne vil blive ved med
at vælge deres avlsdyr først og
fremmest ud fra om kattene er
sunde med godt temperament og
dernæst ud fra hvem der i kuldet
har den bedste farve, ticking,
øreplacering eller hvad der nu er
skønhedskriteriet for den enkelte
opdrætter.

BOXVoksen
Cozycoon s Tia Maria, MCO
Ejer: Linda & Ronny Sterup
BIS Kastrat
Europa's Jacob Haugaard, NFO
Ejer: Vibeke Telkamp
BOX Kastrat
Tigerdalens Midi, SBI a
Ejer: Sylvia Karsch
BIS Ungdyr
Wytopitlock Kingsley
Ejer: Dorthe &Tonny Raunsbæk
BIS Killing
Poo Nai's Kilavenmani, NFO
Ejer: Tina & Bent Hansen
Veteran
Blå Nyckelns Marwin, SBI
Ejer: Kerstin Knutsåter
Pensionist
Tigerdalens Midi, SBI
Ejer: Sylvia Karsch

Kategori 3
BIS Voksen
Sundisk From Sarah With Love,
ABYn
Ejer: Lis Dahlstrøm
BOXVoksen
Edison AfMisapotanien, BML
Ejer: Bent & Anni Aggersbøl
BIS Kastrat
Misomali's Quizzy Quiet Fox,
SOMn
Ejer: Pia Berg

Kategori 1
BIS Voksen
Belockis Snowdancer, PER n 03 24
Ejer: Peter Stougaard Nielsen
BOXVoksen
1\vo B"s Hot 'sweet, PER d
Ejer: Tenna & Jørgen Mollerup
BIS Kastrat
Malou's Mr. Tigger, EXO d 03 22
Ejer: Simone Jørgensen
BOX Kastrat
Misty Brown's [ikitta, PER e 33
Ejer: Lilian Larsen
BIS Ungdyr
Star Wars Lumiya, EXO n
Ejer: A. Hogberg & J. Jensen
BIS Killing
1 iwel Time To Say Goodbye, EXO n
Ejer: Rie Ourø Jensen
Veteran
Cocachin's Remember Me, PER
Ejer: Christel Gunst
Pensionist
Framor's Shadow Dancer, PER
Ejer: Tenna & Jørgen Mollerup
Avl Han
EC Kikicat Special Dream
Weaver
Ejer: Lisa Høj

Kategori 2
BIS Voksen
Løvehulens Zulu MCO
Ejer: Henriksen & Pedersen

Racekatten Højby 23.05.04

trist at stå på udstillinger og se
i kataloget - 1 blå eller 1 fawn.
Tidligere skulle vi selv have 3
katte m d for at have katte nok
til et BIV. Det er ikke nødvendigt
mere og det er herligt.

Vi håber at vi fremover vil
blive ved med at se nogle skanne
fortyndingsaby' r som i type og
væsen ikke adskiller sig væsentligt
fra de vildtfarvede og sorrel aby'er,
Og vi håber bestemt også, at den
gode farve. her tænker vi både
på bundfarve og ticking hos blå
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Bi}lederne her på siden og på mod
staende stammer alle fra lVIoscow Cat
museum.
De er taget af Kirsten Buna ved
forskellige lejligheder på forskellige
steder i Europa.

forskræmt kat. Vi sætter
os alle tre meget lettet .
stuen og taler stille. Sar;
får snakket katten frem til
os. Puh ha, lettelsen var sto
Jeg ved snart ikke hvem de::
var mest forsk_rækket, Olga
eller katten. V1 tager afsked
med dem begge igen.

Klokken er ni og Olga ha
lige ringet. Det går godt me~
hende og katten. Katten e
ikke faldet helt til endnur
der er jo mange nye lyde'.
Dog har den også hoppet
op i skødet. Det er en rigtig
kælemis.

Olga er ved at gøre klar til
også at sove i stuen i nat, på
nogle havehynder på gulvet.
Katten skal ikke være alene
med de mange nye lyde en
hel nat et helt fremmed
sted.

Dyrlæge på fredag
På fredag har jeg

lovet Olga at tage med til
dyrlægen for at få fjernet
sting efter sterilisationen.
Olga er godt klar over at hun
ikke har lyttet til dyrlægens
råd, men det må hun jo så
få snakket sig ud af. Der
har jo kendt hinanden i en
menneskealder, så mon ikke
også det går?

en krog udforsket. Efter
et par runder bliver den
mere modig og begynder at
hoppe op i møblerne samt på
skødet af Sara. Kattebakke
bliver gjort klar og mad- og
vandskål bliver sat frem.
Inden vi har set os om har
katten invaderet stuen.

Vi tager afsked med Olga
og håber at de nu kan få noget
ro alene. Fem minutter efter,
hvor vi er på vej hjem, ringer
Olga oprevet og fortæller at
hun ikke kan finde katten.
Jea- vender bilen og kørerb

tilbage. Et kort øjeblik bliver
jeg i tvivl, har jeg nu givet
det korrekte råd? Nå, men
sket er sket.

Olga er oprigtig forvirret
da vi igen ankommer. Hun
fortæller at hun efter at
have taget afsked med os
ikke kunne finde katten og
at hun har kaldt og kaldt
samt ledt over det hele og
kan ikke forstå at katten er
smuttet ud. Olga har også
været udenfor for at lede.

Vi gennemgår huset og
kan ikke umiddelbart finde
katten. Sara går udenfor for
at lede. Så må jeg ned på alle
fire for at se hvert et hjørne
efter - og jo, under sofaen
inde i stuen sidder en lille

til Hillerod for at se på en
ny kat. Ekstraordinært har
vi fået en aftale i stand. På
vejen tæller Olga "Skal, skal
ikke", Hvis kemien passer
vil Olga anskaffe en ny mis.
Olga er meget spændt og har
ondt i maven.

Vi kommer ind og en fin
mis vises frem og loftes op
i favnen på Olga. Katten
miaver meget og kontakt
etableres. Olga er ikke i
tvivl, selvom pelsen er ret
mørk af en siam at være.
Katten der dagen før er
f ·ldt syv år har lige fået et
nyt hjem i fødselsdagsgave.
Vi får kort oplyst, at katten
er en udekat og at den
er afleveret pga. allergi i
hjemmet hos et par unge
mennesker, hvor den kom
fra. Katten vil gerne ligge
på skødet og kæles med og er
ikke glad for andre katte.

Velkomst i nyt hjem
Katten miaver på hele

hjemturen til Virum. Vel
hjemme bliverr husets rum
lukket af, så det nye beboer
i ro og mag kan vænne
sig til de nye omgivelser.
Stuen bliver foreløbigt det
nye hjem. Katten bliver
lukket ud og så bliver hver
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EC Haslund's Rurnses
. IA n. Fode: 2 '.9.1 :J9-<
Far: E Sepp
.\Ior: Pia_ ·er·., l.:r~u!.1
Connie Grøn
Brclægzerpl-id-c-n
:2G3;i Ishoj
Tlf./Fa.: .J:3 73 •!-i 0

Ingen kJIIC ma forlaJ · ud,tilling..:n
t'orkl. 19.00

Åbnings ider for publikum
kl. 10.00-19.ll0

m.:j _ -1771 I :1!\,h,1\l'
llf. 5: 1.' ClO/,
, , , '.Il -~.:11(1 d lf,t .J'

Annoncer og pr mier
1110.lt,tgl' ~crn,• o.; 1 ll'J t.1J...
_ -'llll ·, ,c•n..:. l I t.l til11wl,ling,l"ri,1cn
1t!

! I: lllll:' a:11,b ·1-.;
8) laug ,;_·11gc·t 5.'i
27 J I Dl"l),!Or
h nn .kaar,bcrg(~ 1.Lr: .,!,
1/1 ,iJ1: k.t. 2·0
l /2 ,ilk- kr. l:i0
Ku1 r ·1 rnJ·Jun ,11.1t.:ri:tlc

Stewa · er/don 1 relever/
s an e/specia kit bber
'tc\1 arda 11g d1rnm1,·r ·Il', ..:r c1
\ •l!,.,,11111 •. 1· ,111.!i,.

Avlshanner,rn'.,._...,...,... _

Dyrlægekontrol og indsyn
~I •li 'lll kl. 6.30 · 9.30.
taml:t\kr og \·acci11.11ion~.111c~1 ·r

~kal forc·vi,c,.
I IviJl' k:111..: ,I-al \ a.:r · chipp..:t og
m..:dbrin!!..: horl' ·errilikn1.
Va - ·i11a1ion i folg • fcli · Danica,
rc!!l ·r.
V:;ccina1io11..:n ,I.al ~cncq for·1ag1:,
I. aug11~l _00-l.

Udstillingsgebyre
Pr. !-.at 1-.r. _2 l
Kul I ,r. '.:'5d
,\\ I og opJr:t·t !-.r SO
Vct •ra11/r.:n~in 1i.1 t11ar J ·
dl1mmc: i· mk11 I-Ja,,•) kr. :o
Fllr mt:dk•1 1mcr :1f D \R.-\K
.. iJ,aJ!!·· bur kr. I SO
UJ\1illing gebyr twJc, in lb.:1:.lt
,nm1iJit1 mt·d 1ilm ·1 lingcn ~en ·~1 I a
arm ·!Ji~l!!,t'ri-,ll'!l til:

Po,1gi1:nkonw 9 00 :lJ T:
K:i,,crc•r Ok: John,, in
Kt'J I ·r,:pt J • 2_. ~1.1v.
_:;(Hl Kob ·11h:1rn :~

VcJ be1:iling Ja ud,tillingcn op ra·w,
10 kr. cl- tr:i Ir. kat.

Siameser
Klingesk~v's - -
B~·unmaskede iame ere
Kis & Mogen 0 terbv
Tlf/Fax 64 2 18 44 ·
kimo@nypost.dk
home6.inet.tele.dk/oc terby/

Kragemose
Brun & Blåmasket iarn
Egen import, seriøst opdræt
Flemming Morten en
Tlf/Fax 55 45 65 15
f1m@Tisca li. dk

Misbehavin
Blå. brun & chok. masket
Lis Højensgård
8270 Højbjerg
86274810
mi behavin_dk~hotmail.dk

"Bær og præsenter selv" udstilling

Dommere
Ulrike Wahl. Tyskland. li
Dieter Filler. Schweiz. 1-11-IV
Solveig Melberg. Sverige. III-IV
Elisabeth R. Alvarsort, Sverige. I-III
Eivor Anders. on. Sverige, all-round
Jitka Kytlcrova, Tjekkiet, all-round
Carl Kristian Gulseu, Norge, I-Il III
Nurit Pahl, Israel, I-II-III ~
Satu Harnaliiinen, Finland. 1-ll-IV
Lone Lund, Danmark, II - III
Ali Wittich. Schwcis all-round
Ret til ændringer forbeholdes

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs inten ationale
racekatteudstilling i Frederikssundshaller e, 15. augt s 2004·
KalvøenNænget 13, 3600 Frederikssund

perser og_
coloure__omt
Anjela
Opdræt af sølvkatte
njela@get2net.dk
:ww.anjela.dk
55 45 46 12
40 86 46 10/20 69 86 48
Persefelis .
Silver & golden perser/Exotic
Sylvia & Allan Outrup
48 79 64 68
outrup@tdcadsl.dk
www.persefelis. dk

Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Herstrup
9530 Støvring
Tlf/Fax 98 37 35 45
www.von-gortz-cattery. dk

T_ilmelding
Tilmelding kan foregå online (la.~s mere p:.i \\'\\'\\·.darak.dk)
eller original Fciis Danica 1ilmeldint1sblankc1 ~endes til

Jette Rybak -
Rødka:lkcvcj 43
2630 T:1strup
Tlf. 4399 9088
_jettc.rybak@darak.dk

Vi modtager ikke veclha:f1edc filer

l, Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
2· august 2004
Mcdse11d 1· •_ · ven 1gst Irankere! svarkuv<::rl.

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

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

Hindkjær
lVlar:ianne & Lars Hindkjær
Ørstedsgade 36
6400 Sønderborg
74 42 58 82
m.l.hindkjaer@stofanet.dk

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

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post12.tele.dk
home12.inet. tele.dk/kville/
La Foret
Store racetypiske/alle farver
Dorte Garde Varup
2300 København S
32 97 22 20
www.la-foret.dk
Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
tilianova@get2net.dk
Uldtotten
+ Maine Coon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@uldtotten.dk

Ocicat

Alfheim
B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 87 94
alfheim@mail.dk
home2.0.inettele.dk/aliheim/dk
Big-Bang
+ Ragdolls
Susan Jonassen
Tlf.: 49 19 38 08
www.big-bang-nfo.dk
postmaste1@big-bang-nfo.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 01, St. Heddinge
sigersen@racekat.dk

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

, Korat
1 Primprau's

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

Maine Coon
Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
l.b.jeppesen@post.tele.dk
www.gugger.dk
Naughty Nature
Udparret & testede linjer
Dorthe Toft Pedersen
97 40 59 23
naughtynatursgmail.tdcadsldk
www.naughtynature.dk
Pleione's
Malene Børsting
8700 Horsens
75 62 65 02
www.pleione.dk
pleione@mail I .stofanet.dk

Norsk Skovkat
Langhusets
Sort si1ver tabby
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49 20 19 33
langhuset@stofanet.dk

Hellig Birma

Bodwin
Nu også Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
86 27 28 19

Yeoman
Skjershede & Alster Klug

1 Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38 76 11 73
www.dk-yeoman.dk
mass@post.tele.dk

Europe

Vipperødhus
Fuldfarve. Tortie & m/Hvid
Susan & Rene Rasmussen
59 18 20 22/22 15 20 22
kat~ ripperodhus.dk
www.vipperodhus.dk

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

C~lourpo_i!l_t _
Westpoint
Div. farver. Spec: Tabby
Iaiken Christiansen

47 16 14 44/51 50 60 67
westpoint@get2net.dk
home.image.dk/~westpoint/

Cornish Rex

Heras
Inge Brønserud
Lathyrusvej 19
3500 Værløse
Tlf.: 44 48 38 13
www.dk-heras.dk

Kempes
' Maskefarver brun og blå

Inge Vang Olsen
3600 Frederikssund
47312371
kempes@wanadoo.dk

British Shorthair----
Apiatif
blå. sort. lilla, chokolade
Pia Kjeldgaard

00 Viborg
6 62 92 31

v. ww.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
Briti h Shortbair &
Scottish Fold
Lone Lund
59 36 10 59
www.britishshortbairs.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
HelleSchulz@mail.te]e.dk

Abyssinier
Fletchers
Vivi Fletcher
2610 Rodovre
36 72 20 09
flotch NI g t2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher
Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Arnundsen
Skolekrog n 56 A
3500 Værlose
-14 -18-ID 64.Iah-Raq"get2netdk

Via Nova
-Jens & Tom Hoj
Istedgade 132. 2.t\".
1650 Kobenhavn V
33 79 33 99/-!0 59 13 19
www.,-ia-nova.dk

Opdrættere
i Felis Danica
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ussia lu .(lu be
Y arra Anderson
Sonrlert ·uiL• 50
l l JO \'ib:,·. 'j.
Tlf: :G 19 ,38 :13

Siam ser &
0 ·ien aler-i iu en
ln!!1: , •:;11·1
Pl.-1<.1' Ip"· n:; .\Ile ~U. !..11
2100 l'ohL hav1. - ·v
Tlf.: :3[' l9 Il G~

So o e . lubben
An •tlc ( <'dt'rquis~
B..,-a(Tl' ·vci LO~ I'
i;j;Jl) B 'll~'J'
T1 t'. : , r . :3 , 1 o 1

SP for ussian
lue a 1 0
·~u,:;ann • Pram
Tlf.: 6G 19 :u 1:1
sprnmO~•a e·t .dk

SUA - Abyssini r & So ali
Li:,; Rhvnwr Frii,;
Buacbjcr~ ~
.- 71 01 d0r:o
Tlf.: c;.i 8. 15 0:3

Solv a en af 1990
Allan Ontrup
B Luhw j 5
;1200 Hdsing

~ll~:l ,~gl._.
Kt ·r ,
--':UD ·t

Europe-klubben
Charlotte Frank
Midgård .vcj 14
3000 Hel inzør
Tlf.: 49 :20 19 33

Langhårskatten
Mette Blumc.
Pel r Darnsvej ..J
-11 0 01'0
Tlf.: 57 2 20 2

Maine Coon Klubbe
Danmark
Kun Ole- n
_ .orrebjerg Runddel 1 6
-220 Oden - 'O
Tlf.: 65 93 4-l 67

Norsk Skov att ring,
Danmark
Anne· Kohn
Lundbyvej L On.'b)
-1261 Dnlmos
T1 ·.: 5 l ' 0< 5

--- -- ------- -

- -- --- -- -- --

Specialklubber
under Felis Danica
88 - Burmeser &
British Shorthair
Helle Schulz

' Klevehøjvej 8
· 2640 Hedehusene

Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
Denmark
Hanne S. Pedersen
Nybølløvsj 26 B
2765 Smørum
Tlf.: 44 6-1 05 95

Bicolouren
Li Vindex 1 [iel en
Gronningen 7
4293 Dianalund
Tlf.: 5 24 1 7 0 1
el. 22 55 l 16

Colourpointen
Gurli P t rscn
gervængct 23

4293 Dianalund
Tlf.: 5 26 47 79

Cymric- & Manx
klubben
-:\'lick · Thom ·en
Gronn dalen 1-! t\.-:: .rnf
7100 ojl
Tlf.: 75 7l. -, 7,

Dans c Siameser &
Orientale Ring
Trine Piltofi
t\ygade 3~
~ -oo Horsens
rir. 75 G:2 9G l

Dans. Silver atteklub
Ruth Brvnnum
ondervan en j(l

3-!60 Birkorod
11 f.: cl 5 , 1 l 7 ,1

I Dansk Vangora
i Tyrkisk An~ora & Van .

Burban . Hassentout ,1
Kru emvnrcvcj is
9400 _ 'orr sundby
Tlf.: 17 9-'S 09

DASK - Dansk Abyssinier &
, Somali Klub

Lene Bav
Trekonei·gndc J7_...\
2500 'alby
Tlf.: 2G :24 12 4

Den Hellige Birma
Nanna D . Mil k lscn
lausholruv ,j l t

2720 Vanlos
Tlf.: 3 74 82 78

info fra
felis Danica:
pKD certificerede Dy~læger
Nedennævnte dyrlæger _er cert~ficerede af den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole _til scanning fo~ PKD
Kattene skal være mærk_et (chip eller tatovering) og
der skal bruges den særhge attest der ~r udfærdiget
"I brug for resultatet. Resultater der indsendes til
~elis Danica - m~rket P~scann0g- P~stboks 174,
2630 Tåstrup, bhver 1001/o 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

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

Jylland
Bygholm Dyrehospital Hors ns
Tlf.: 75 61 14 44
Dyrlæge Gustaf Valentiner-Branth
Dyrlæge Peter M. Kierk

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

Varde Dyrehospital
Tlf.: 75 22 09 88
Dyrlæge Christian Mogensen

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

Top10 voksen nr. 8
Star Wars Nien Nunb
PER n 22 - 45 I points

Ejer Jan & Vivi Lassen

ToplO voksen nr. 7
DK Floresta Leaos Reja
NFO f 09 22 - 460 points

Ejer Anita & John Tofteng

Top 10 voksen nr. 3
Carl Gustav Hamilton Felis
Jubarus NFO n 09 23 - 484 points
Ejer Jette Eva Madsen

ToplO voksen nr. 6
DK Nijakaans Gloria

BUR n - 464 points
Ejer S. Greve & Ole M. Christensen

ToplO voksen nr. 5
Tværmose's Holly
SIA c - 476 points

Ejer Heide Petersen

ToplO voksen nr. 1
Frøken Himmelblå Felis Jubatus
NFO a 09 - 498 points
Ejer Jette Eva Madsen

ToplO voksen nr. 3
EC Kikicat Special Dreamweaver
EXO as 03 22 62 - 484 points
Ejer Lisa Høj

ToplO voksen nr. 2
EC Anemon 's Agostino
SBI a - 490 points
Ejer Aase Nissen

DARAKs topkatte 2003 - voksne
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m.m,

63

I uvcrten m,t' ·l ('s:
"Discip/i11æmæ11ll"

Klager -knl v~'l'e skriftlig' og
begrundcd og shll rc_,cl1· g(res t
klagegebyr pa h·. :2:0 pa check
eller postanvisnin~.
Man becl ::; erinrl.r0, at cl r for

de n st" sao- i' vi] v· r Cll for
ælde! ~es fris· p{ to :n-.
Di. ciplinærnc vnet kan kun

behandle skriftlige klager og dE.t er
vio-riot for klagen~ behandling. atb b -
par ern sincl1· g "rdokum-n erel,
ligel le~ kriftligt.

Fcl" s Dani ·n
PcL·Lbok. 17-1
:26:1 Ta:1strn p

ers Danica's iscipl"nærnævn
Disciplinærn~ ·net 'l' ab' lt for
all .

IUa0"t!l' o, <'l" medlemmer t'll° klu )
ber under Frli: Danicn sk: I :-;1::n
clcs til:

Karan · æn regler
•antal t din klub f< · op ~·~a~i 1g 'l'

om knrant' ner 'gl' ·ne.

Betaling af stamtavler og
registerkort
Betaling sendes altid til egen klub
kasserer. ,JYRAK og Racekatten
har forudbetaling for alle ydel
ser.
Ved betaling am t idiu med

bestillingen. rneds ind da check
eller kopi af giroindb talinzen.
Alle ·del er. der ikke er betal

forud, ende pr. efterk ·a, med t
ekspedition:,g b:-,-r.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
0-3 md1·. pr stk. kr. 50
3-6 mdr. pr. stk. kr. 200
6-10 mdr. pr. tk kr. ;10
Import, kopi tamtm·le kr. 150
Endring ri tamtn ·le
(kon. farve, n ·t indlæg) .... kr. 100
'l'ransfor, incl. 5. ell ·r

. gen. stamtavle kr. 100
Inclfor. cl nf nvLsfor ud
Efter r gi:tr 'ring k ·. 00
Oph· "'"el ·c nf
n, lsforbud kr. 3 ,0
SLamnnvn l r. -)00
El spedition-;gebyr kr. l~

Nærmere oplysninger kan fas ho
ege~ klubs stambog sekretær.
Nar der er ud tcdt transfer på

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

ønskes optaget i det dan ke regi
ster, skal transfer samt stamtav
le indsendes ti1 egen tambozsse
kretær, før stamtavlen kant, an
vendes ved stambogsføring i
Danmark.

Import
Har du købt en kat i udlandet. skal
stamtavlen overføre til dansk
stamtavle, før du kan bruae kat-

. b
ten 1 avl og udstille den.
Den udenlandske stamtavl

samt transfer fra sælgers land
sendes til stambogs ekr tæren.
Der betale for en stamtavl 0-3
mdr. Er katten kobt i USA Iler
et and t land uden for F1Fe' r -
gi, skal den udenlandske tarnta -
le vær »certificerct« d s. ud tedL
afdetpåg ldendelandshovedorg
anisaticn.
Starntav ler ud stedt af op

drætteren anerk nd ikk . En
3. g nerationsst amtavle er nok.
m ~ on ke den 4. g n r ti m på
ført den dansk amtavle. k l
den udenland k stamtavle in lo
hold --l g nerationer.
St a m tavl r 'ru klubb r der

ikke er m dlem af FIFc - dog
med undtage! ·e af GCCF, C'FA
oz TICA - lan ikk autorn. tisk::,

overfør ·. H r enkelt stamtav-
1 skal for t godkende · af Felis
Danica Avl råd amt i t v ivls
tilfælde desuden af Fclis Danicas
Forretningsudvalg.
Katte f1~n klubb 'r der ikke er

m sdl m af FIFe kan ikke udstil-
1 s for tamtavlen er godkendt ar
avlsråd t.

Avlsrådet
Feli Danicas '\vl .råd kan kontak-
tes via Felis Danicas postboks:

Felis Danica
Postbok 17--1
2630 Taastrup

Der er en ekspedition ·tid på mal -
imum 3 mdr.

stamtavler skal attestensøges
dsendes.

rn; lægeattesten skal indeholde:
:ens navn, stambogsnummøj-,

K~ mærke eller tatovermgsnum
chip amt høreprøvens resultat.rner s

påføring af titler .
Ved opnåelse af en_ titel, ~kal den
registreres hos Fehh~ Dam

1
ca. .

Kun BIV eller øjere p acermg
hos killinger og ungdyr samt CAC,
CAP eller højere rlacering hos
oksne katte kan paføres.

v Forfædrenes titler påføres auto
matisk afkommet.
Senere erhvervede titler kan på

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

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

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

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

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

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

svarkuvert.

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

a Kattens navn og stambogs-
nummer samt

a købers navn og adresse

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

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

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

Stamtavlekopi
Er 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

Et stamnavn kan slettes,
hvis ejeren ikke ønsker at
opdrætte mere. for_tryder
ejeren, skal der ga mindst 5
år, før et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet st_am
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
geejereunderskrivestamtav
lerekvisitionen.
Stamtavle skal medfølge

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

ver far medsendes hans kryp
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-

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
B Regler for Felis Danica

Opdræts- og registre
ringsregler

El Udstilling
(ind- og udland)
Rammer for avlsrådets
arbejde

D Stamnavn
c Parringsattest
c Standardaftaler
c Karantæneregler

Stambogsfører
Felis Danica har en starn
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 videreføre stamnav
net, slettes det efter 20 år.
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Spanien (E)
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ASFE
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Mexico (MEX)
Asociacion Fclinofila
Mexicana A.C. AFEMEX
Cem del Otate 20
Col R de Terrero
04310 Mexico D.F.
Tlf.!fax +52 5 5543575

Norge (N)
Kor ke Ras kantklubber
Rik forbund NRR
Capp len gate 13
3015 Drarnm n
Tlf: +47 32 89 2 00
Fax: +47 32 9 69 25

Polen (PL)
SHKRP
ul. Bu •craska 2/4
kr. Poczt. 0
PL-02-919 Warszawa 76
Tlf. +4 ' 22 635 GO -
Fax: +4 22 635 60 9

Portugai (P)
Clube Portuguc ·
d Fcliniculturu
Hua Dr. 'aria de
Vasconcclos t '. -1 vk: Df
P-1900-207 Li~bon
TIf.rfax. +:15 l 21 , - 70bti-1

Rusland (RUS)
.\

ul.800-lelija .\fo kvv
3-2-1' 9. 127:591 :-[o:eo
Tlf./fox. +7 mr; -! '0 l-)2ti

Island (IS)
Armula 36
IS-108 Reykjavik
Tlf./fax +354 5880304

Israel
Amil
Brinitzki St. 28/11
Rishon-LeZion 75239
Tlf. +972 3 9647892
Fax. +972 3 9412333

Italien {I)
FFI
Via Grappolo 12
I-10138 Torino
Tlf. +390 114344627
Fax. +390 11 4332-179

Kroatien {HR)
Savez Fclinoloskhi
Drustava Hrvat k~.
Vinograclska 2a
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +3 5 1 336 -11 9

Letland (LV)
CFCA
A pazijas bu lvari · :Z
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 7:224 0-1

Lichtenstein (FL)
Gapont 3-1
FL-9495 Trie · n
Tel: +423 392 1' ;3
Fax: +423 392 ;3-1 5-1

Litauen (LT)
Sv, Gertrudos -lG
LT-3005 Kannas
Tel/Fax: +370 7 324545

Luxembourg (L)
Luc Cat lub
B.P. 526
L-2015 Luxembomg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 L!030

Malaysia (MAL) .
Lot 1271 B, Jalan Sunget
Sekamat Kajang
1\lAL-43000 S langor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366-10

Udenlandske FIFe klubber

Argentina (AR~)
Asociacion Felma
Argentina AFA,
Av. Belgrano}~~4,
100 piso, ap. c_ '
l096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1305

England (GB) . .
'I'he CatAss. of Britain
Orchard Cottage,
10 Cross End, Wavendon
Milton Keynes
lVfK 17 8AQ
Tel: +44 1908 583787

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 2 6709747

Finland (FIN)
SRK
Villilånnierni 5 C 13
FIN-33300 Tampere
Tel: +358 3 3430710

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation of
Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Naarderstraat 147
NL-2574 PE Den Haag
Tlf: +31 70 323 1413
Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat 19N ~
, L-9649 GR Muntendam
1 lf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

~vi~erusland (BY)
Fehnolog
Logojski trakt, 39-1-327
220090 Minsk
Tlf.!fax. +375 172619768

..

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
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100

teret i lukket kasse til ud
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede, før katten
ankommertiludstillingen.
Hvide katte skal fremvise
hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore
findes på udstillingen.
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 suarhuuert.

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-

Værd at vide om:
Udstillinger•I.
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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) u1YRAJ(

Lør.: Kat. I, III IV & HUS. on.: Kat. II

December
12 Ikke fastlagt Racekatr n

Januar 2005
22/23 Ikke fastlagt K: treklubbcn

Februar 2005
6 Ikke fastlagt H, cekat e

dstil inger i DanmarkKommende
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 Brørup (2 cert.) Racekatten

Brøruphallerne
Byagervej 3
6650 Brørup

Advantage0 Vet. _ loppemidlet med den unikke d bbeltvirke de ff

• Dræber hurtigt lapperne på dit kæledyr

• Virker samtidig mod loppelarver i dyrets nærmiljo

• Til bade store og små katte

Aspach" (2 cert.) KKb A
Turku (2 cert.) FIN
Angelholm (2 cert.) S

27/28 Erding* (2 cert.) D
Busto Arsizio (2 cert.) I
Poznan (2 cert.) PL
Nitra (2 cert.) SK

28 Eskildstuna S

2004 December
4/5 København

National Racekatten
Olomouc (2 cert.) CZ
Firenze (2 cert.) I
Oslo" N
Helsinki (2 cert.) FIN

11/12 Graz (2 cert.) OVEK A
Stockholm* (2 cert.) S
Goteborg (2 cert.) S
Magdeburg* (2 cert.) D
Riga (2 cert.) LV

12 Groningen Mundikat NL
18/19 Rom (2 cert.) I

Prag (2 x 1 dag) CZ

2005
2005 Januar
6/9 Stockholm S
8/9 Ostrava (2 cert.) CZ

Padova* (2 cert.) I
14 Hannover*

Tuttlingen - ToplO D
15/16 Harmover" (2 cert.) D

Locarno* (2 cert.) CH
16 Haarlem* Felikat NL
22 Orebro S
22/23 København

Katteklubben
Salzburg (2 cert.) A

29/30 Pistoia (2 cert.) I
Strornmen (2 x 1 dag) N
Bratislava SK
Kufstein* (2 cert.) (KKO) A
Helsinki* (2 cert.) FIN

2005 Februar
5/6 Plzen (2 cert.) CZ

Ztirich* (2 cert.) CH
Stockholm (2 cert.) S

6 Ikke fastlagt Racekatten
12/13 Germersheim* (2 cert.) D

Warszawa (2 cert.) PL
Pavia (2 cert.) I
Wien* (2 cert.) A
Molndal* (2 x 1 dag) S

19/20 Prag (2 cert.) CZ
Geneve" CH
-Iyvåskylå (2 cert.) FIN
Stockholm (2 x ldag) S

26/27 Verona (2 cert.) I
Ta11inn (2 cert.) ES'f

27 Waalwijk* Felikat NL
·--- -- ------ --

,~ = ,,bær selv"~d~tilling

A

JYRAK
s

CH

7

Kristiansund* (2 cert.) N
Ostrov n/Ob (2 cert.) CZ
Klein-Ostheim* (2 cert.) D

11 Zliv CZ
Drammen" N

11/ 12 Livorno (2 cert.) I
Warszawa* (2 cert.) PL
Våsterås" (2 cert.) S
Schiedam* (2 cert.) NL
70 års jubilæum Felikat
Riga (2 cert.) LV

18/19 Bratislava (2 cert.) .. SK
Kufstein" (2 cert.) KKO A
Bergen* (2 cert.) N
Kuopio (2 cert.) FIN

25/26 Brørup* Racekatten
Kristianstad (2 cert.) S
Milano (2 cert.) I
TønsbergNestfold* N
Borlange" (2 x 1 dag) S

2004 Oktober
2/3 Nåfles" (2 cert.) CH

Linkoping (2 cert.) S
Kongsberg* (2 cert.) N
Liberec (2 cert.) CZ

9/10 Skellefteå* (2 cert.) S
Stavanger* (2 cert.) N
Gavle" (2 x 1 dag) S
Biella* (2 x 1 dag) I

10 Gorredijk* Mundikat NL
16/17 Ostrava (2 cert.) CZ

Siena (2 cert.) I
Lausanne* Animalia CH
Malmo S
Luckenwalde* (2 cert.) D
Frederikstad (2 cert.) N
Norrkoping S

23 Pardubice CZ
23/24 Odder* Katteklubben

Warszawa (2 cert.) P
Alesund (2 cert.) N
Tibro* (2 cert.) S

30/31 Willisau" (2 cert.) CH
Civitavecchia (2 cert.) I
Stockholm* (2 x 1 dag) S
Lahti (2 cert.) FIN
Brno (2 cert.) CZ

2004 November
6/7 Tubingen" (2 cert.) D

Vicenza (2 cert.) I
Bergen* (2 cert.) N
Borås (2 cert.) S
' odz (2 cert) PL
Jyllinge* DARAK
Nieuwegein* Felikat NL

13/14 Wien WORLD SHOW
OVEK

20/21 Vissenbjerg=
(2 x 1 dag)
Stockholm"
Zuchwil"

JYRAK
CH
PL
s
s

2004 August
7/8 Oslo

Scandinavian Winner N
Wismar (2 cert.) D

14/15 Karlstad* (2 cert.) S
Bydgoszcz (2 x 1 dag) PL

15 Frederiksund* DARAK
21/22 Usti ad labem (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 I dag)
Neuchåtel
Wroclaw (2 cert.)
Geteborg"
Pi teå (2 cert.)

2004 Juni
5 Usti CZ
5/6 Orebro S

Krakow (2 cert.) PL
Bergen (2 cert.) N
Wiener eustadt
(2 cert.) OVEK A
Riga (2 cert.) LV
Milano (2 x 1 dag) I

12/13 Schladminz"
(2 cert.) KKO A
Hønefoss* (2 cert.) N
Kalmar" (2 x 1 dag) S
Ornskoldsvik" (2 cert.) S

13 Beverwijk* dundikat NL
19/20 Uppsala* S

Mitterteich* (2 cert.) D
Svenljunga" (2 cert.) S
Ranas* (2 cert.) N
-Iamsa FIN

26/27 Ribe* (2 x 1 dag) JYRAK
Arendal* (2 cert.) N
Finnsnes* N
Brno (2 cert.) CZ
Horw/Luzern (2 cert.) CH
Tallinn* (2 cert.) EST

2004 Juli
3/4 Harstad" (2 cert.) N

Oulu (2 cert.) FIN
Vadstena* (2 x l dag) S
Rheinberg" (2 cert.) D
Andorra (2 cert.) F

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

FIFe's Udstillingskalender
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05482 ARC 6043 000
LISBETH JØRGENSEN

KIRSTENSMINDE 20
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EXIGENT 3 !1/-"o forhandles af dyrehandlere.
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ROYALC~NIN

Du kan .ikke ændre kræsne katte...
Men hvis du vil glæde dem,
kan EXIGENT V3 ændre alt

FELINE NUTRITION
Forbrugerinfo 89 15 35 55 • www.royalcanin.dk


