Skal det være en racekat?

Find en opdrætter

Felis Danica gør kattekøbet sikkert for dig

Denne guide er til dig, som ønsker at finde den rette katterace,
opdrætter, kattekilling og at gøre et sikkert killingekøb. Emnerne i
denne folder kan du finde mere om på Felis Danicas hjemmeside.

Tilknyttet Felis Danica er 3 hovedklubber og en række specialklubber, som har til formål at fremme kendskab til katteracerne.

I Felis Danica har vi et Mentorråd for vores opdrættere, og vi holder
løbende seminarer og kurser, så opdrætterne har mulighed for at
uddanne sig i at videreføre en katterace ansvarligt og i at guide dig
som killingkøber.

Hovedklubberne og specialklubberne har oftest en killingeliste
på deres hjemmesider, hvor opdrættere annoncerer killinger eller
tidligere avlskatte til salg. Det er her, du skal finde din kommende
racekat. På klubbernes hjemmesider kan du også finde information
om katteracerne og en liste over racernes opdrættere.
De fleste opdrættere viser billeder af forældredyr og killinger på
deres hjemmeside og fortæller om opdrættets planlagte kuld. Det
giver dig mulighed for at kontakte et opdræt og få hjælp til at planlægge dit killingekøb i god tid.

Racevalg
Hvis det er første gang, du køber racekat, ønsker du sikkert at
undersøge og sammenligne lidt, før du forelsker dig i en killing.
En effektiv måde at opleve racerne på er at besøge en katteudstilling. På katteudstillinger kan du se flere forskellige katte inden for
samme race, og du kan stille
spørgsmål til udstillerne om
kattenes racetypiske adfærd,
udseende, pelsplejebehov osv.
Spørg, lyt, find ud af, hvad der
er typisk for racen og find ud
af, hvad du kan lide. Der kan
nemlig være stor forskel både
imellem racerne, men også
inden for forskellige familiegrupper internt i en katterace.
Katteudstillinger afholdes jævnligt rundt omkring i landet, og du
kan altid finde en opdateret oversigt over årets udstillinger på Felis
Danicas hjemmeside.

I de sjældne racer kan der være rift om killingerne, så her kan man
risikere at måtte vente lidt tid, før ønskekillingen er født.

Besøg mindst to opdræt
Vi anbefaler, at du besøger mere end én opdrætter, før du køber en
killing. Dels for at se katteracen og opleve kattenes adfærd i deres
hjemlige omgivelser, og dels for at se forholdene som din evt. kommende kat er vokset op under.
For en god opdrætter er killingerne en del af familien, og opdrætteren vil gerne fortælle om kattenes adfærd, socialisering, pleje,
omsorg, ernæring og sundhed samt alt andet, du måtte have
spørgsmål til i forbindelse med dit racekattekøb.
Besøg højst én opdrætter på samme dag – tag dig tid til at reflektere over det, du har set. Et kattekøb er en forpligtelse til at passe
og elske et lille væsen i de næste måske 15 år eller mere, så sørg
for at finde en kat, som passer til dig. Brug din sunde fornuft. Find
et opdræt, hvor du har tillid til opdrætteren.
Køb aldrig en killing, fordi du har ondt af den og køb kun den killing,
som er alt, hvad du har drømt om.

Lad dig ikke snyde – Mange starter med at lede efter en kat på de gratis annoncesteder på internettet. Men pas på. Hvis du får tilbudt en ‘racekat uden stamtavle’,
er du ved at blive snydt. ‘Racekatte’ uden stamtavle er et produkt af manglende viden om racekatte og om vigtigheden af det løbende avlsarbejde for at holde
racerne sunde. Felis Danica opdrætterne underbydes typisk med mange hundrede kroner, og det frister desværre mange købere, som glemmer at tænke på dyrlægeregningen, der herefter må betales af egen lomme. Find racekatten i katteklubbernes killingelister, så er der større chance for, at du får, hvad du betaler for.

Find din kommende racekat på katteklubbernes hjemmesider

Når du køber en kat fra et Felis Danica-registreret opdræt, stiller
købeloven en række krav til opdrætteren, som giver bedre sikkerhed for dig som køber. Killingen skal f.eks. være sund og rask, når
du køber den. Ved en tvist i forbindelse med kattekøb, kan en sag
imod en Felis Danica opdrætter indbringes for Forbrugerklagenævnet. Opdrætteren er forpligtet til at følge klagenævnets afgørelser.
Du og opdrætteren vil begge underskrive en kontrakt ved handlen.
Heraf skal det fremgå om katten er solgt til ”Selskab”, ”Avl” og/eller
”Udstilling”. På Felis Danicas hjemmeside kan du se et eksempel
på en sådan købskontrakt. Find blanketten 'Standardaftale ved køb
af kat' og læs den igennem. Så er du bedre forberedt til kattekøbet.
Felis Danica-registrerede opdræt følger derudover et sæt regler,
som tilgodeser kattenes trivsel i opdrættet og ved salget. Det betyder at en killing købt hos et Felis Danica-registreret opdræt mindst
skal være:
●●12 uger gammel, når den forlader opdrættet
●●sundhedstjekket og vaccineret 1. gang hos dyrlægen
●●stambogsført - og med killingen følger en stamtavle
Mange opdrættere gør mere end minimum for at sikre, at katten får
en god start i sit nye hjem hos dig. Ofte sælges katten færdigvaccineret, ID-mærket og kastreret/steriliseret, så den første dyrlægeregning, du skal betale, er ved genvaccinationen et år senere.

Stamtavlen følger altid med
Racekatte er mere efterspurgte end nogensinde før. Det er takket
være katteopdrætteres præcise registrering af nøje udvalgte katte,
at de mange katteracer i dag har hver deres karakteristiske adfærd
og udseende og er blevet så populære.

Læs meget mere om racekatte og kattekøb
på Felis Danicas hjemmeside
www.felisdanica.dk

Det er fortsat opdrætternes opgave løbende at udvælge de
sundeste og stærkeste dyr til racernes videreførelse. Avlsarbejdet
kræver viden om genetik og arvelige sygdomme og løbende tests
for disse. Og det kræver kendskab til racens adfærdsmæssige og
udseendesmæssige idealer. Stamtavlen er værktøjet, der bringer
racernes helbred, race-type og temperament frem i lyset.

Drømmer du om
en

racekat?

En Felis Danica opdrætter skal stambogsføre alle sit opdræts
killlinger og det koster opdrætteren 220 kr. per killing. Stamtavlen
skal, ifølge Felis Danicas regler, altid være, hvor racekatten bor
og må ikke fordyre kattens salgspris. Stamtavlen følger også med,
hvis katten foræres til dig, eller hvis
racekatten ’blot’ skal være familiens
selskabskat, og hverken skal bruges
til avl eller til at udstille på katteudstillinger.
Når du køber en racekat fra en Felis
Danica opdrætter, er du med til at
sikre, at avlsarbejdet fortsætter, så
katteracerne ikke en dag vil være
truet af f.eks. indavl eller arvelige
sygdomme.
Felis Danica har siden 1956 ajourført stamtavleregistret, der er
danske katteopdrætteres forudsætning for at kunne fortsætte
avlsarbejdet. Felis Danica stamtavlen indeholder en oversigt over
de sidste 4 generationer af racekattens ophav. Avlsarbejdet med
racerne registreres hos Felis Danica og går mange generationer af
katte tilbage i tiden.
Stamtavlen gør det muligt for opdrætterne at kende kattenes
forfædre. Det er denne viden, der sætter opdrætteren i stand til at
planlægge hvilke forældredyr, der kan bevare eller evt. forbedre
sundhed og racetypiske egenskaber i opdrættets fortsatte avlsprogram.
Holder du af en bestemt katterace og ønsker, at katteracen skal
eksistere som en sund og stærk race i fremtiden, anbefaler Felis
Danica, at du køber en kat med stamtavle.

Find din racekat på

www.købkat.dk
Felis Danica er i international sammenhæng hovedorganisationen
for disse tre danske katteklubber, som kan råde dig i forbindelse
med køb og pleje af din nye kat:

DARAK www.darak.dk
JYRAK www.jyrak.dk
RACEKATTEN www.racekatten.dk
Felis Danica ønsker dig et godt og sikkert kattekøb

Felis Danicas guide til

køb af racekat

