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Formandens leder
Dette blad er det første, der er sammen-

Når man diskuterer hvordan tingene

sat af vores nye redaktør, Anne Løhr. Jeg

gribes an fra forretningsudvalget, skal

håber at I tager godt imod Annes arbejde,

man huske på, at forretningsudvalget er

og at I hjælper, hvor I kan – vi kan stadig

sammensat af klubberne – 2 repræsen-

bruge flere folk i redaktionen. Kontakt

tanter fra hver klub, hvilket skulle sikre, at

Anne, hvis I skulle have lyst til at være

de ting, der vedtages, er ting, som man

med.

i klubberne finder rigtige. Vi er jo alle

I december og januar blev der afholdt 4
debatmøder, arrangeret af hovedklubberne. Formålet var at diskutere det tiltag,
forretningsudvalget havde sat i søen i
januar 2016: den ny stamtavlebagside,
som også var genstand for debat i sidste
nummer af KatteMagasinet. Debatten
har været intens og ganske givende, og
efter manges mening skulle den have
fundet sted meget før, og helst inden vi
gik i luften med bagsiden. Baseret på de
stærke reaktioner, der er opstået, må jeg
medgive, at det havde været den rigtige
fremgangsmåde. Problemet her er, at der
ikke var nogen i forretningsudvalget, der
så dette som en stor ting, der krævede
forudgående debat. Det var vores klare
overbevisning, at når alle, der trækker
stamtavler, i forvejen skriver under på,
at de overholder FIFes avls- og registreringsregler, og i forvejen får dyrlægen til
at attestere, at der ikke findes navlebrok,
testikelproblemer og døvhed, så var det
en meget lille ændring, at udvide attesten
fra dyrlægen til at omfatte noget, man i
forvejen skrev under på, at man overholdt. Vi havde så fået lavet en attest,
som i forhold til dyrlægerne viste sig at
indeholde nogle mindre udfordringer,
og vi har fået en række andre input, som
vi skal inkludere i vores overvejelser, før
vi melder tilbage til jer, hvordan vi griber
det an, når vi samtidig skal leve op til
forventningerne fra Fødevarestyrelsen og
dyrlægerne. I vil komme til at høre meget
mere om dette.

Af Bette Lind,
Formand Felis Danica

medlem i en hovedklub, hvis vi er opdrættere og/eller udstillere, og vi får vores
serviceydelser fra vores hovedklub – det
er der, vi bestiller vores stamtavler, det er
klubben, der afholder medlemsmøder,
det er klubben, der altid er stedet, hvor
vi henvender os, hvis vi har spørgsmål
eller udfordringer. Klubberne mødes så i
forretningsudvalget og aftaler, hvordan
generelle udfordringer skal håndteres,
og sætter ligeledes her den dagsorden, vi
arbejder ud fra, baseret på de regler vi har
fra FIFe og Felis Danica, og omverdenens

skal kontakte – klubberne er typisk rigtigt

krav til os. Forretningsudvalgets direkte

glade for at få idéer til gode medlems-

kontakt til medlemmerne er, og skal være,

møder. Det er en langt bedre fremgangs-

yderst begrænset, udover de informatio-

måde end at starte en mere eller mindre

ner, der leveres i KatteMagasinet og på

velunderbygget debat på Facebook.

vores web. Vores avlsråd og mentorråd

En hel del racer er slemt trængt i disse år,

og mæglerordningen er de Felis Danica

og hvis de ikke magter at tiltrække nye

funktioner, hvor kontakten er direkte mel-

opdrættere, ser det skidt ud på den lange

lem Felis Danica og medlemmer, og det

bane. Længere inde i bladet kan I læse om

samme gælder vores diplomopdrætterud-

vores statistik for 2016, der desværre igen

dannelse, som jo arrangeres af Mentorrå-

viser nedgang på det totale antal solgte

det. Men: det er en klar forståelse mellem

stamtavler. Den gode nyhed er, at der er

klubberne og forretningsudvalget, at Felis

fremgang i antallet af husstande, der er

Danica ikke skal gå klubberne i bedene og

medlem i en hovedklub. Forhåbentligt

afholde medlemsmøder, da disse møder

betyder flere medlemmer flere opdræt-

er en af de muligheder, som klubberne har

tere, og flere opdrættere er præcis, hvad vi

for at styrke relationen mellem medlem

i høj grad trænger til. Så med denne stille

og klub. Det var den største forhindring

optimisme vil jeg ønske jer alle en god

i sin tid, da vi ville oprette diplomop-

killingesæson. Jeg glæder mig selv meget

drætteruddannelsen – klubberne var

til årets første kuld og nyder synet af

bekymrede for, at Felis Danica ville udsulte

hunkatten, der stille og roligt bliver større

klubbernes medlemsaktiviteter. Så er der

og større og viser tydelige adfærdsæn-

noget, vi som medlemmer gerne vil have

dringer: hun er ved at blive rigtigt voksen,

et møde omkring, så er det vores klub, vi

mens hun forbereder sig på sit første kuld.
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Så kom foråret….
Så har vi lige afholdt årets første
udstilling, denne gang i
Vallensbæk. Vi havde et stort
program, da vi skulle fejre både
Felis Danicas og Daraks topkatte.
Det blev et flot show med meget
flotte gaver: Royal Canin foder,
pokaler og kokarder. Vi havde
også lodtrækning om kradsemiljøer fra Active Cats og så
havde vi selv arrangeret lotteri
med en masse dejlige gevinster
både til kattene og deres
mennesker. Det var meget
populært, så det vil vi gentage
også på næste udstilling.

De der var på valg blev genvalgt
og 2 nye suppleanter blev valgt.
Det blev Tom Corfitzen og Bo
Varmdorf, som vi byder
velkommen og håber på et godt
samarbejde med.

I februar blev vores
generalforsamling afholdt, og på
trods af vintervejret var der et godt
fremmøde.

Vi har afholdt møder både i
København og Kolding sammen
med Katteklubben.

Endnu er vinteren ikke slut, men
foråret er på vej og med det også
en masse dejlige killinger i de små
hjem.
De skal jo have en stamtavle, og
det har været et stort problem med
den nye , som dyrlægen skal
udfylde.

Det var med indlæg fra Bette Lind
fra Felis Danica, Jørgen Billing
som dommer og Anne Sørensen
som er dyrlæge og formand for
dyrlæge-foreningen for smådyr.
Disse møder endte med af
stamtavlebagsiden igen bliver
ændret, med de tilrettelser vi har
aftalt på møderne. Indtil da må I
bruge bagsiden,sundhedsbog eller
de attester som er tilgængelige på
klubbens hjemmeside.
Husk at give jeres killingekøbere
tilbud om et klubmedlemskab og
prøv at få dem med ind i vores
spændende udstillingsverden.
Til slut vil vi sige en stor tak til
vores sponsorer, især Royal Canin.
Næste udstilling afholder vi i
august igen i Ølstykke hallen, og
vi håber at se en masse af jer til en
hyggelig sommerudstilling.
Mange forårs hilsner fra
Darak´s bestyrelse
Mette Usbeck
Formand for Darak

DARAK afholder jævnligt
temamøder, som er åbne for alle
interesserede.
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
E-mail:
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

DARAKs bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +4526 46 22 82
beata.frohlich@darak.dk

Næstformand
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
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Kasserer
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2770 Kastrup
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Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg
Tlf. +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Sekretær
Tanja Petersen
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show@darak.dk
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Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
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Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
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Kære medlemmer.
Efter veloverstået generalforsamling
er vi klar til endnu et år. Der var fint
fremmøde på 61 personer, heraf 59
stemmeberettigede. Flot når man
tænker på at der samtidig var
udstilling i Tyskland, som forståeligt
nok også trak nogle af vores
udstillere, nu chancen var der. Vi
tager det som udtryk for tilfredshed
med tingene hjemme i klubben og
tillid til at det bliver man ved med at
være. Der er ingen ændringer i
sammensætningen af bestyrelsen
iår.
I februar var vi igen i Plantorama, og
der var flot tilslutning - tak fordi I så
villigt stiller op og hjælper med at
udbrede kendskabet til racekattene.
Det er et sats på den lange bane,
og vi håber selvfølgelig på en effekt
i form af nye interesserede, der hen
ad vejen fatter interesse for
racekatte.
Igen i 2016 måtte vi konstatere at
antallet af registrerede killinger faldt,
men kurven fladede heldigvis ud og
nu MÅ bunden være nået. Vi havde
medlemsfremgang sidste år, så
mon ikke stigningen i registreringer
følger efter lige så stille. På
udstillingssiden har vi igen fastholdt
niveauet, det kan vi kun være
tilfredse med.
Vi har allerede et program for vores
2018 udstillinger klar også, og vi
glæder os til at vise racekattene og
sporten frem i nogle helt nye haller
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden
med Mobilepay eller
plastickort.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.

1.-2. april 2017: International udstilling i Århus
med kåring af årets topkatte i JYRAK
27. maj 2017: JYRAK stand med på Hittekat hobby show
17.-18. juni 2017: International udstilling i Vejle
Lørdag alle racer; søndag European Maine Coon Championship 2017
29.-30. juni 2017: Fremvisning på Landsskuet i Herning
1. juli 2017: International udstilling på Landsskuet i Herning
2.-3. september 2017: International udstilling i Hedensted

og byer i de næste par år. Fra 1. juli
kommer udstillingsgebyret til at stige
med sølle kr. 25,- pr. kat i klasse 112 og 14. Det var vores forslag på
plenarforsamlingen, der heldigvis
blev vedtaget, så klubberne kan få
lidt mere at arbejde med. Der er
næppe nogen tvivl om at den til tider
trælse stemning i kattesporten og
snak om klubbers eksistensmulighed der har været det seneste
årstid hænger nøje sammen med at
når krybben er tom, så bides
hestene. Ikke alle klubber var enige
i den beskedne stigning, men
heldigvis nyder alle klubber alligevel
godt af det fremover, og så håber
jeg at humøret stiger lidt igen
derude. Prisen er ikke justeret i "100
år og en sommerhat", og det er ikke
realistisk at kunne blive ved med at
flytte container, trykke katalog,
transportere dommere osv. på
grundlag af et prisindex der er 10 år
gammelt. Det er tiden at flytte sig og det gør vi så fra 1. juli, dvs.
Herning udstillingen bliver den
første til ny takst.
Apropos Herning så havde vi i
vinterferien et meget konstruktivt
møde med Landsskueledelsen.
Sidste års oplevelse med telt var en
"one day stand", og det er besluttet
at vi iår skal stå i Hal C, som er den
hal vi blev flyttet ind i sidste år, da
teltet truede med at vælte. Der er
ikke mulighed for at komme tilbage
til kostaldene i denne omgang, men

Stambogssekretær
Kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Julianesvej 5, 6040 Egtved
Tlf. 4099 9579
stambog1-2@jyrak.dk
Stambogssekretær
Kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
Tlf. 4099 9578
stambog3-4@jyrak.dk

mon ikke nok vi finder ud af at lave
noget landsskuestemning alligevel?
Vi har vel nøjagtigt alt det sjov vi
selv finder på, og vi plejer absolut
ikke at mangle ideer...
Og nu vi er ved ideer, så har vi
stablet en ny studiekreds på
benene, der dækker den sydlige
halvdel af Jylland. Vi holder til i
Møllen i Uldum, som let nåes fra
både
Midtjyske
Motorvej
og
Østjyske Motorvej. Vi lægger stærkt
ud med et spændende program der
omhandler bl.a. Akupunktur til dyr,
nyt fra FIFe´s generalforsamling og
Katteudstillinger fra den anden side
af bordet ved FIFe dommer Dorte
Kaae. Jeg håber rigtigt mange får
lyst til at komme og styrke
netværket og tilmeld have nogle
hyggelige og lærerige aftener i løbet
af året. Fuldt program kan ses på
jyrak.dk
under
studiekredse,
ligesom man kan finde Studiekreds
Syd (JYRAK) på facebook.
Foreløbigt ses vi til årets anden
JYRAK udstilling om lidt—vel mødt i
Århus.

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 20 66 01 19

Uldum: Linda Grøtner Nielsen,
licarini@profibermail.dk
Tlf. 29 80 00 93

Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
22 00

Randers: Lykke Simonsen,
kreds-ls@kattekredsranders.dk Tlf. 22 71 53 69

Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 Herning: Tanja Trillinggaard
lmail@kattens-studiekreds.dk
05
Tlf. 25 38 89 84
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf.
Katterigodkendelser
Stamnavne
4871 7397, anette@jyrak.dk
Carsten Bircow Lassen
Kira Marseen
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J Sygdomskonsulent:
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
Tlf. 5180 5696
Susanne Wehnert, 8700
stamnavn@jyrak.dk
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Årets JYRAK Topkatte 2016
Huskat
513 pt. SW15 WW13 Miss Bilka, DSM,
HCS n 09 22 , Ejer: Sonja Aurbo Nielsen
Hanner
1. 516 pt. NW SC DK Jaquet Bounty, JW DSM DVM, RAG a 03, Ejer:
Karen Kalmayer Jaquet
2. 514 pt. Tamino af Khartoum, ABY n, Ejer: Bodil Clarin Floto
3. 510 pt. IC PL Norddrasill Yoe, JW, NFO n 03 24, Ejer: Jacqueline
Ludwig
4. 507 pt. IC N Teja’s Ean, ABY n, Ejer: Tanja Trillingsgaard og Mads
Bækgaard
5. 505 pt, IC Smedergaards Ranger JW, NFO e 24, Ejer: Rikke
Smedegaard Skov
Hunner
1. 507 pt. GIC Naturell’s Fili Jon Gong Gong, NFO w, Ejer: Anne Louise
Nygaard Sadek
2. 503 pt. Pamina af Khartoum, ABY a, Ejer: Bodil Clarin Floto
3. 502 pt. GIC Chrisycats Ipanema, NFO fs 09 24, Ejer: Sys Vejlø
3. 502 pt. SC Zaletchos Donna Maria DSM DVM DM, NFO g 09 23, Ejer:
Rikke Smedegaard Skov
4. 499 pt. IC DK KorZhik’s Agatha Christie, KBS fs 24, Ejer: Jeanette
Trillingsgaard
4. 499 pt. IC Ushoosinu Trips, MCO f 22, Ejer: Simone Søderberg
Hankastrater
1. 518 pt. SP SC Hindkjær´s Frej, JW,DVM,DSM, OCI b 24, Ejer:
Marianne & Lars Hindkjær
1. 518 pt. SP DK*Thomnille’s Samvis,DSM,DVM, MCO n 09 22, Ejer:
Lotte Crone Lindskov
1. 518 pt. SP DK Shadowpaw´s Kopi Luwak, NFO n 09 23, Ejer:
Jacqueline Ludwig
2. 516 pt. SP IC Rajas Malte DSM, SBI e, Ejer: Claus Lindow Hansen
3. 513 pt. SP DK Catika’s Mingus, Som n, Ejer: Pernille D. Larsen
Hunkastrater
1. 521 pt. NW SP DK Harmakhet´s La Bostella, DSM, NFO f 09 22, Ejer:
Rikke Thingholm
Hansen
2. 519 pt. SP FI*Dewdrop's Fan Chaluay DSM, KOR, Ejer: Marie Paulsen
3. 511 pt. IC SP Petheaven Daphne Duck DSM, EUR n 22, Ejer: Claus &
Susanne Wehnert
4. 508 pt. SP Lai-An´s Glamour Girl, PER e 33, Ejer: Lailah Andersen
5. 505 pt. IP GIG Bestcats Incredible Illusion, OSH fs, Ejer Pernille
Pedersen
5. 505 pt. GIP SC Wikis Promis DSM,, BSH e, Ejer: Pia Kjeldgaard
Killing/Ungdyr Han
1. 412 pt. IC Mystic Ocean Shaka Loveless, MCO n 22 09, Ejer: Simone
Søderberg
2. 411 pt. Tutinas Aske, Nfo n09, Ejer Lone Thomsen
2. 411 pt. Diadems Amadeus of Jaquet JW, RAG n 03, Ejer: Karen K.
Jaquet
2. 411 pt. Faby-Cats Regin JW, ABY n, Ejer: Gitte Barlach
3. 410 pt. Tamino af Khartoum, ABY n, Ejer : Bodil Clarin Floto
3. 410 pt. Hindkjær's Olav, OCI n 24, Ejer: Marianne & Lars Hindkjær
Killing/ Ungdyr Hun
1. 412 pt. Nadikat’s Rhianna JW, BUR n, Ejer: Anne-Grethe Ting Skou
2. 411 pt. Nadikat’s Yada JW, BUR n, Ejer: Anne-Grethe Ting Skou
3. 409 pt. IC DK KorZhik’s Agatha Christie, KBS fs 24, Ejer: Jeanette
Trillingsgaard
4. 405 pt. FI*Dolldesire’s Velvet, RAG a 03, Ejer: Tabita Kehlet
5. 400 pt. DK Krapylius Benedicte, NFO g 23, Ejer: Linetta
Fuglsang Christensen

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Forsekretariat:
Kira Marseen
Østerby Alle 270
8310 Tranbjerg J
51 80 56 96
kira@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Vangen 38
6715 Esbjerg N
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Halplanlægning, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby
8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Vedbæksalle 109
8700 Horsens
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Nattergalevej 2
8960 Randers
24 82 59 51
rene@jyrak.dk
Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle
Lykke SImonsen
Vester Altanvej 42, 2. tv
8900 Randers
22 71 53 69
lykke@jyrak.dk








Vores udstilling i Køge var præcis
lige så hyggelig som den plejer at
være og vi fik præmieret klubbens
Topkatte.
Herligt at se at så mange af
Topkattene og deres ejere havde
fundet frem til Rishøjhallen, hvor
vi vistnok var for 23. år i træk.
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Det blev noget af en vinter.
Den omstridte stamtavlebagside
blev debatteret flittigt på 4
møder, hvor rigtig mange deltog.
Og. noget kom der da ud af det:
Forslaget om, at alle avlskatte
skulle kunne fremvise bagsiden i
udfyldt form, for at kunne blive
benyttet i opdræt, blev taget af
bordet, før den netop overståede
Plenarforsamling.
Dermed altså ikke være sagt, at
bagsiden bliver lagt i mølposen.
Men vil fremkomme i en anden
udgave, som både opdrættere og
dyrlæger kan acceptere.
Jeg har stadig den holdning, at
erfarne og ansvarlige opdrættere
selv ved bedst!
Hvor havde vi f.eks. været, hvis
vi under "forvandlingen" af
vores persere igennem 80’erne
og 90’erne skulle have haft dyrlægerne til at sige god for vores
avlsdyr?
For de avlsdyr vi brugte, ville
aldrig nogensinde have opnået
en avlsgodkendelse, hvis vi skulle
have haft dyrlægerne med ind
over.
Til gengæld står vi i dag med
en race med perfekte bid. Uden
rindende øjne. PKD’en er et
overstået stadie. osv.



Generalforsamlingen i klubben
bød på 2 nye medlemmer i
bestyrelsen; David og Stefan.
Velkommen til Jer begge.
Godt at se at 2 forholdsvis nye i
kattesporten er friske på at binde
an med bestyrelsesarbejde og
godt at vi har fået 2 mænd ind,
som måske kan tage bedre fat end
alle os "koner"
Generalforsamlingen viste også
tydeligt, at der er brug for forklaring til de enkelte forslag, når
I som medlemmer kan stemme
online hjemmefra. Ved mange
af forslagene i onlinestemmerne
havde medlemmer stemt "ved
ikke". Fordi forslagene måske
netop manglede en bedre forklaring?
Jeg tror for fremtiden, vi skal gøre
mere ud af at forklare konsekvensen af de enkelte forslag, samt en
evt tilkendegivelse af bestyrelsens
holdning igennem indkaldelsen.
Som det er nogle bekendt bliver
"Årets Perser" udpeget på generalforsamlingen.
Og hvorfor nu ikke "årets
skovkat?", som et medlem skrev
på sin onlinestemme.
Fordi, klubben er startet som en
specialklub for persere og hed
"Perseren".
"Årets Perser" er et medlem,
som uden forpligtelse via en
bestyrelsesfunktion, har gjort
noget ekstraordinært for klubben.

 










 







Ja. Således fortaber historien sig
desværre. Så her har vi "gamle"
en opgave for at I "nyere" får en
bedre forståelse for tingene i en
større sammenhæng.
På Plenarforsamlingen blev der
behandlet et forslag om at der
kan afholdes udstillinger med 5
dages mellemrum, i stedet for 12
dages mellemrum.
Mange tror fejlagtigt at de 12
dage er sat for at tage hensyn
til konkurrencen mellem Felis
Danicas 4 medlemmer. Det er
ikke korrekt!
12-dages reglen blev i sin tid
indført for at sende et signal om
at Felis Danica synes det er "nok"

for kattene at tilbringe hver anden
weekend i et udstillingsbur.
"Jamen, jeg kan jo bare tage til
udlandet!" Ja, det kan du og
ja du kan sagtens udstille hver
weekend.
Felis Danica har indtil nu sendt
et signal om at det ikke er i
kattens interesse at tilbringe 2
ud af 7 dage hver eneste uge i et
udstillingsbur.
På Plenarforsamlingen blev der
også i år stemt om hvilke forslag,
der skal videre til FIFe’s GF
senere på året.
Desværre måtte forslaget om
tvungen PRA testning i SIA/
OSH m.fl. ligge over igen i år.

Dette forslag som alene handler
om sundhed, måtte blive som en
national regel i Felis Danica, til
fordel for et forslag om at katte
ikke må parre sig i burene på
udstillingerne.
Det står enhver udstillingsarrangør frit for - med den autoritet
der ligger implicit i op ga ven
som arrangør - at gå til sine
udstillere og sige at "det vil vi
ikke se på vores udstillinger" og
bede udstillerne om at stoppe
"peep-showet" i buret eller pakke
sammen og gå hjem.
Jeg vil godt se den udstiller få
medhold, som efterfølgende
klager over dén afgørelse til enten




det nationale FIFe medlem eller
FIFe’s bestyrelse
Det kan jo ikke være rigtigt at vi
skal sætte regler op for alt!
At et forslag af denne karakter,
desværre får 11 ud af 21 stemmer
på Plenarforsamlingen istedet for
et forslag der handler om test for
sundhed, det forstår jeg ikke.
Andetsteds i bladet regner jeg
med at I kan læse at prisen for
stamtavler for 0-3 måneder stiger
med kr. 20,- pr. 01.07 i år.
Og at også pr. 01.07 vil det koste
kr. 275,- at udstille en kat på de
danske udstillinger.
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Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626
Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk
Suppleanter
Ulrike Wahl
Robert Didriksen
Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Racekatten afholdte generalforsamling i februar. I år var den ikke så
godt besøgt, hvilket jeg tildeles tror
skyldes, at der ikke var noget kontroversielt på dagsordenen. Det var en
hyggelig aften, hvor vi kom gennem
dagsordenen ifølge vedtægterne.
Bl.a. fik vi to nye suppleanter ind i
bestyrelsen, så vi kan sige velkommen til Ulrike Wahl og Robert Didriksen. Vi glæder os til samarbejdet
med dem. Desuden fik vi præsenteret de forslag der skulle på Felis Danica’s plenarforsamling. Her
fik vores plenarer mulighed for at hører de fremmødtes holdning til de enkelte forslag, så vi kan stemme som medlemmerne
ønsker det. Jeg vil henvise til referatet for yderligere oplysninger
om hvordan aftenen forløb. Husk at generalforsamling er din
mulighed som medlem, at få indflydelse.
Fremover vil vores medlemmer kunne tilbyde samtlige killingekøber, et medlemskab til Racekatten samt et udstillingsgebyr.
Formular til begge dele vil blive udsendt sammen med stamtavlerne. Det gælder fra 1. januar. Har du fået stamtavler i år, men
ikke ovenstående, så fortvivl ikke, det vil blive eftersendt.
Vi har også i bestyrelsen talt om at ændre på Racekattens Topkatte konkurrence. Vi er ikke kommet så langt, men jeg kunne
forestille mig at vi dropper Top 5 - Top 3, og laver eventuel en
Top 10 for han, hun, han kastrat, hun kas…. Osv. Det vil gøre at
vi får mere plads til forskellige topkatte, og ikke de samme der
går igen på toplisterne. En gang har det givet god mening, men
nu er det på tide til lidt forandring. Det er selvfølgelig noget vi
vil melde ud, så snart vi er klar, og i god tid inden efteråret.
Vores trofaste stambogssekretær, Henriette, har i år tjent Racekatten trofast på posten i 15 år. Stamtavlerne har Henriette
leveret hurtigt og sikkert. Vi får stort set også kun positiv feedback fra stambogsfører og andre. Så jeg vil her sige Henriette en
stor tak for arbejdet og kommer forbi i nær fremtid med en lille
erkendtlighed.
Jeg synes at de sidste par måneder har været præget af en del
grim tale, eller måske korrekt, skrivning på diverse fora mm. Noget har givet anledning til klager og andre frustration for implicerede. Jeg bliver selv irriteret, ked af det og… ja jeg ved snart

www.racekatten.dk

ikke. En anbefaling er at lige sidde på hænder natten over, inden
man kaster sig over tasterne. Husk på at det ofte falder tilbage på
en selv, når man begynder at svine andre til… Så for at bruge en
reklame tekst fra et telefoni selskab – ”TAL ORDENTLIGT”
Vi synes at det er på tide at vi gentager vores Zoo efter lukketid
tur. Det gør vi i juni. Denne gang undersøger vi muligheden for
noget fælles spisning inden, for de der skulle ønske det. Der vil
være en egenbetaling for turen. Følge med på vores hjemmeside
og Facebook side. Der er begrænset antal pladser, men det skal
ikke forhindre nogen i at tilmelde sig.
Nu vil vi ikke beskyldes for at være sent ude, så jeg vil lige gøre
opmærksom på at julefrokosten i år vil blive en SØNDAG. Lokalet
er desværre optaget lørdag, så sæt kryds i kalenderen søndag den
10. december.
De bedste hilsner

Udstillingsudvalget:
Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk
Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk
Stewarder
Trine Winkel
E-mail: chefsteward@racekatten.dk
Præmiesekretær
Annette Søndergaard
E-mail: praemier@racekatten.dk
Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk
Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Poul

Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk
Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Pia Robdrup
Thomas Bondesen
Dorthe Bondesen

ZOO tur
Den 24 juni 2017 besøger vi zoo igen efter lukketid.
Hold øje med hjemmesiden for nærmere information.

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller
send dem pr. e-mail (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Adfærd
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk
Ammetjeneste
Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79
Jylland: Sianette Kwee, Tlf. 86 85 31 31
Øvrige konsulenter
Sjælland: Berit Østberg (pelspleje), Tlf. 59 18 89 50
Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

www.racekatten.dk

Nyt fra Felis Danica

Noter fra årets
plenarforsamling
Felis Danica afholdt Plenarforsamling den
26. februar – som altid i de sidste mange år
den sidste søndag i februar.
Af Bette Lind,
Formand Felis Danica

Plenarerne fra de 4 klubber var, som

Der ses på husstandsmedlemmer, når

sædvanlig, fordelt efter den d´Hondtske

beregningen foretages, og der var ialt

metode, 21 mandater i alt fordelt som

i 2017 1829 husstandsmedlemmer,

følger:

fordelt på de 4 hovedklubber. Det er en

Klub

Plenarer

JYRAK:

8

Racekatten:

3

DARAK:

4

Katteklubben:

6

siden sidste år:

Klub

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

JK

1085

989

785

793

751

730

628

569

712

RK

727

580

480

380

355

322

323

281

268

DK

529

559

529

464

415

379

301

350

330

KK

245

341

387

439

414

450

470

464

519

I alt

2586

2469

2181

2076

1935

1881

1722

1664

1829

-117

-288

-105

-141

-54

-159

-58

165

Difference
Statistik

blevet ændret og har fået en ny sam-

Hvert år før plenarforsamlingen ud-

mensætning, men på de enkelte racer

arbejder vi en statistik over årets nye

er tallene stadig afslørende. Der er en

stamtavler, og hvert år håber vi at se

del racer, der har oplevet tilbagegang:

en fremgang. Men også i år var det en

Hellig Birma, Orientalsk Langhår, Perser/

skuffelse: der var en tilbagegang i solgte

Exotic, Norsk Skovkat, Somali og Kyrilian

stamtavler på næsten 5%. Det giver i

Bobtails, mens der er pæn fremgang hos

år ikke rigtigt menig at sammenligne

Bengal, British Shorthair, Sphynx, Russer

kategorierne med sidste års sammen-

og Abyssinier.

sætning, i og med at kategorierne er

14

– dejlig – fremgang på 165 husstande

DET SOM GØR RACEN

FANTASTISK

GØR DEN OGSÅ UNIK.
Royal Canin har altid taget hensyn til de
parametre, som gør katte forskellige:
alder, livsstil, følsomme områder...
Gennem de seneste 10 år har Royal Canin
udviklet et ernærings program udelukkende
forbeholdt racekatte.
Disse katte er alle unikke og fortjener alle et
unikt foder.
royalcanin.dk
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Fordeling på kategorierne

Vi håber naturligvis, at den fremgang

Stamtavler i 2016
Kategorier

Antal

os, i løbet af de næste par år vil give

Kat. 1
Exotic

69

Hellig Birma

356

Perser

219

Ragdoll

249

Tyrkisk Van

9

Kat. 2
American Curl Langhår
Maine Coon
Neva Masquerade
Norsk Skovkat

1
706
2
496
4

Selkirk Rex Langhår

14

Sibirisk Kat

77

Kat. 3

det er noget, der kræver arbejde fra de
enkelte racer og deres specialklubber.
En ny åbenhed over for nye opdrættere
og fokus på hvad der er bedst for racen
og ikke kun for den enkelte opdrætter er
på de mest sårbare racer. På årets møde
med specialklubberne fortalte specialklubben DSO om deres måde at gribe
tingene an på – der var en pionerånd,
som var bemærkelsesværdig og beundringsværdig, og vi kan kun håbe, at
andre lytter og lærer. Men der var også
andre af specialklubberne, der havde
rigtigt gode tiltag – Ragdoll klubben var

136

en af dem – og det skal de have stor ros

British Longhair

8

for – der er ingen tvivl om, at de har fat i

British Shorthair

343

Burmeser

141

Burmilla

19

Europé

45

Korat

16

noget af det rigtige.
Regnskab
Det blev en plenarforsamling, der tog
lidt længere tid end normalt, ikke mindst
fordi vi, med vores dygtige nye kasserer,

Kurilean Bobtail KH

1

Kurilean Bobtail LH

24

skab på, og det gjorde det lidt svært for

Ocicat

16

plenarerne at sammenligne tallene fra

1

i år med tallene fra sidste år. Men efter

Singapura

har fået en ny måde at aflægge regn-

en del snak frem og tilbage, var der dog

Kat. 4
Abyssinier

87

enighed om, at tallene stemte som de

Balineser

13

skulle. Hvad der dog ikke var enighed

Cornish Rex

3

Don Sphynx

8

om, var om regnskabet var korrekt revideret. Felis Danicas forretningsudvalg
stod over for den situation, at ud af 2

Orientalsk Korthår

45

Orientalsk Langhår

19

pleanter, meldte de 3 fra, da regnskabet

1

skulle revideres. Dermed stod vi i en si-

Peterbald

valgte revisorer, og 2 valgte revisorsup-

Russian Blue

49

Siameser

96

Somali

20

Forretningsudvalget var enige om, at

Sphynx

42

det ikke ville være en acceptabel løsning

Grand Total

16

sig udslag også på stamtavlerne, men

nødvendig, hvis nedgangen skal stoppes

Selkirk Rex Korthår

Bengal

i medlemstallet, vi har kunnet notere

3335

tuation, hvor der skulle findes en løsning.

at nøjes med at lade den ene tilbageværende revisor revidere – vedtægterne

Nyt fra Felis Danica

kræver 2 par øjne på tallene - og det blev

fremsat kritik af regnskabsførelsen –

derfor besluttet at hente en ekstra per-

alene af forretningsudvalgets beslutning

son ind – en person, der også fungerer

om hvordan man kunne gennemføre

som revisor i en af klubberne.

revisionen. Jeg må dog påpege, at det

Plenarforsamlingen var ikke enig med

var og er forretningsudvalgets opgave

forretningsudvalget i, at dette var en

og pligt at træffe en beslutning i situatio-

brugbar løsning, og der blev vedtaget en

nen: det er heller ikke en brugbar løsning

udtalelse fra Plenarforsamlingen om, at

at lade stå til.

hvis forretningsudvalget en anden gang
skulle stå over for en sådan situation,

Forslag til plenarforsamlingen

skulle der tages kontakt med et revisi-

Der var fremsat en række forslag, hvoraf

onsfirma, som så skulle lave revisionen af

følgende blev vedtaget:

regnskabet. Denne beslutning tages til
efterretning og vil blive indskrevet i for-

Forslag nr.1 fra Forretningsudvalget:

retningsudvalgets forretningsorden.

• Appendix A – nationale tilføjelser til
udstillingsreglerne

Desværre betød dette, at plenarerne fra

Sletning af §1.3:

2 af klubberne ikke ønskede at godkende

1.3 Udstilling af ikke-Felis Danica regi-

regnskabsaflæggelsen, men da plenarer-

strerede katte (ref. FIFes udstillingsregler

ne fra de 2 resterende klubber udgjorde

art. 3.1)

et flertal, blev regnskabsaflæggelsen

Samtlige katte (med undtagelse af hus-

godkendt. Der blev ikke fra nogen side

katte) der udstilles på udstillinger afholdt

DÅRLIG ÅNDE?
Prøv Aptus Bucacat – en enzymatisk tandpasta,
der hjælper til at opretholde sundheden i din kats mund.

Fiske
smag

Instruktionsfilm

Orion Pharma Animal Health I Tlf: 86 14 00 00 I www.aptuspet.com I www.orionvet.dk
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af en Felis Danica tilsluttet hoved- eller

Ændring af § 2.3 Kuld

specialklub, skal have enten en stamtavle

Herved forstås kuld, der konkurrerer

udstedt af et andet FIFe-medlem eller

inden for hver kategori på tværs af køn

stamtavle/registreringsbevis udstedt af

og race.

et ikke-FIFe forbund.

I denne sammenhæng består et kuld

Er udstilleren ikke i besiddelse af stam-

af mindst 3 killinger fra samme kuld i

tavle og/eller registreringsbevis, skal det

alderen 4-6 7 måneder.

dokumenteres af udstillerens organisation, at der er søgt registrering på katten.

Motivation:
Da killingeklassen går til og med 7 måne-

Motivation:

der, er det forvirrende, at kuldklassen går

FIFes Show Rules § 3.1 ”Registration in

til og med 6 måneder.

the Pedigree book” er nu så omfattende,
at vores regel vil være mindre restriktiv

Forslag nr. 4 fra Forretningsudvalget:

end FIFes, hvilket ikke er tilladt. Denne §

• Felis Danicas nationale stambogsfø-

har dermed ikke længere nogen tilladelig

ringsregler

funktion.

Sletning af § 4.1.2 Tab af titler
§ 4.1.2 Tab af titler

Forslag nr. 2 fra Forretningsudvalget:

Titler opnået under forkert identitet

• Appendix A – nationale tilføjelser til

mistes.

udstillingsreglerne
Ændring af § 1.2 Huskatte Best in Show

Motivation:

(ref. FIFes udstillingsregler art. 4.9.3)

Denne § er ikke længere i overensstem-

Huskatte kan få maksimalt 2 BIS-titler:

melse med FIFes Breeding and Registra-

•B
 IS huskat langhår og BIS huskat

tion Rules §5.1.1:

korthår, eller

If a change in the EMS code of a cat re-

• BIS huskat han og BIS huskat hun, eller

sults in a change of variety / group, then:

• BIS huskat

– already approved titles must always be

Det to førstnævnte punkter kan kun

retained (for recognised varieties)

bruges i Danmark, hvis der er tilmeldt

– all certificates for the next title must be

mindst 3 af hver pelslængde eller mindst

gained in the new variety / group.

3 af hvert køn. Ellers uddeles der kun én
BIS huskat på tværs af pelslængde/køn.

Forslag nr. 5 fra Forretningsudvalget:
• FIFe Standard, General Part – Faults

Motivation:

leading to disqualification and general

Vi har i Danmark stort set kun korthå-

faults in all breeds

rede huskatte, og en jævn fordeling af

§ 1.9: Any fixed deviation of the sternum

han- og hunkatte. Det vil derfor give en

or xipisternum

ensartet håndtering af huskattene på

(except neutered cats and cats younger

samtlige danske udstillinger.

than 10 months)
MOVE from “No Cert” to “DISQ”

Forslag nr. 3 fra Forretningsudvalget:
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• Appendix A – nationale tilføjelser til

Movitation:

udstillingsreglerne

Der er tale om en fysisk deformitet, der

ikke bør tillades anvendt i avl, jfr. FIFes avls- og registreringsregler (B&R § 3.6)
Forslag nr. 6 fra Forretningsudvalget:

Du kan garanteret
ikke fange fuglen oppe
i det høje træ!

• FIFe Standard, General Part – Faults leading to disqualification and general faults in all breeds
§6.1 All white spots which are not permitted in the standard
MOVE from “DISQ” to “No EX” *)

Ha, det er da
barnemad!

*) ændringsforslag fra Katteklubben ændrede dette fra
”No Cert” til ”No EX”.
Movitation:
En farvefejl bør ikke have samme konsekvens som en
fysisk deformitet.
Forslag nr. 7 fra Forretningsudvalget:
• FIFes General Standard
House cat
General /Allgemein /Géneralités
Excellent physical condition, apparent well-being of the
individual cat, friendly and easy to handle temperament
are the principle characteristics of the House cat.
The House cat should not resemble any breed, with the
exception of the European, which is accepted as a natural
relative.
The House cat is allowed to have any eye colour, all coat
colours and patterns, any coat length and texture, and
any length of tail.
Coat /Fell / Fourrure		
In excellent condition. Well groomed and free of any matting or dirt.
Any length and texture is permitted.
The quality must be such that the cat can groom itself.
Coat /Fell / Fourrure
Colour / Farbe /Couleur

Man ved aldrig,
hvornår man får brug
for en sygeforsikring
S
Agria Dyreforsikring par 10%
lig
– den bedste dækning e nu *
hele livet
*på førs

te års pr

æmie

*Husk at sige at du har set denne
annonce. 10% rabat på første års
præmie i hele marts måned.

Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer,
uanset alder
Vi skræddersyr dækningen, så den passer til
dine behov
Tegn forsikringen inden killingen er 4 måneder

– så får du ekstra rabat samt unik dækning

All colours and patterns are permitted.
All coat colours are permitted, including all colours with
white, and all silver varieties; except pointed patterns and
amber, chocolate, lilac, cinnamon and fawn.
Any amount of white is allowed, i.e. a white blaze, white

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk
Kontakt os på 70 10 10 65.

Nyt fra Felis Danica

locket, white chest, white on the belly,

nes generalforsamlinger.

white on the paws, etc.
Harmony of the pattern is preferable.

Forslag nr. 4 fra Katteklubben
Fastsættelse af pris for frivilligt huskatte

Motivation:

bevis:

Huskatten er helt sin egen – vi ønsker

Prisen sættes til samme pris som basis

ikke at støtte krydsning af huskatte

stamtavle: kr. 220 fra 1.7. plus 5 kr. til

med eksisterende racer. De angivne,

velfærdspuljen.

ikke tilladte, farver følger dem, der er
anvendt for de såkaldte ”naturlige racer”

Forslag nr. 1 fra JYRAK:

i kategori 2.

Tilføjelse til FIFes Breeding & Registration
Rules § 3.3 Queens

Forslag nr. 2 fra Katteklubben

New paragraph added at the end:

Der indføjes et nyt pkt.1 i FDs Nationale

A queen may not be allowed to be mated

Stambogsføringsregler, øvrige punkter

at a cat show

renummereres til pkt.2 osv.
Ny tekst:

Motivation:

Pkt.1

Parringer bør ikke finde sted på katte-

Alle ændringer og tilføjelser til Felis Da-

udstillinger, hverken i bure eller i andre

nicas Nationale Stambogsføringsregler

små rum.

skal vedtages på en Plenarforsamling.
En del af disse forslag var tænkt som
Motivation:

forslag til FIFes generalforsamling.

Dels er det en præcisering af den alle-

Derudover lå der et forslag over fra sidste

rede eksisterende praksis, dels er det for

års plenarforsamling – et forslag fremsat

at sikre at opdrætterne har mulighed for

af DSO. Der blev afholdt afstemning mel-

at komme til orde omkring de Nationale

lem forslagene, idet hvert FIFe medlem

Stambogsføringsregler på hovedklub-

som bekendt kan fremsætte maksimalt

bernes generalforsamlinger.

3 forslag hvert år. Afstemningen faldt
sådan ud, at forslag nr. 5 og 6 fra For-

Forslag nr. 3 fra Katteklubben

retningsudvalget skrives sammen til et

Der indføjes en tilføjelse først i Appendix

forslag, som fremsættes. Derudover

A til FIFes Udstillingsregler. Øvrig tekst

fremsættes forslag nr. 7 fra Forretnings-

ændres ikke.

udvalget, og forslag nr. 1 fra JYRAK. Det

Ny tekst:

betyder desværre, at forslaget fra DSO

Alle ændringer og tilføjelser til Felis Dani-

ligger over endnu et år.

cas Appendix A til FIFes Udstillingsregler
skal vedtages på en Plenarforsamling.

Valg
Der skulle vælges 2 medlemmer af
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Motivation:

avlsrådet da Marianne Seifert-Thorsen

Dels er det en præcisering af den allerede

og Dorthe Pedersen havde valgt at

eksisterende praksis, dels er det for at

stoppe. Marianne har været i avlsrådet

sikre at opdrætterne har mulighed for at

siden 2008 og Dorthe siden 2016. Der

komme til orde omkring Appendix A til

skal lyde en stor tak for indsatsen, ikke

FIFes Udstillingsregler på hovedklubber-

mindst til Marianne, som i høj grad har

Kattehelse i
verdensklasse!

For
hud & pels

Viacutan® Plus
Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe.
Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering
Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje.

For
mave & tarm
For
bevægelse & led

Canikur ®Pro
Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse
Indeholder: Canikur Pro, pasta: Probiotika - Mælkesyrebakterier (Enterococcus faecium),
Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

NU også

til kat!
godkendt

Canosan®
Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling
Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder
glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge

Find en forhandler tæt på dig!

Besøg os på www.bivet.nu/dk - her læser du også mere om vores produkter
Boehringer Ingelheim Vetmedica er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud.
Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter,
der effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene
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Nyt fra Felis Danica

sat sit præg på avlsrådets arbejde og

og Beata Fröhlich og som revisor-supple-

besparelser hjem, og det samme gælder

været rådets kontaktperson udadtil. Der

anter Dorte Seierø og Esben Jørgensen.

på udstillingerne: klubberne har stort set

er lagt mange timers arbejde i at sikre

ingen mulighed for at lave en udstilling,

opdrætterne den bedst mulige betjening

Nye priser på stamtavler 0-3 mdr. og

der bare løber rundt med de gældende

og hjælp, og det bliver en stor opgave for

udstillingsgebyr pr. 1.7.2017

priser.

rådet at leve op til dette niveau. Vi har

Det blev vedtaget, at hæve prisen på

dog tillid til, at de nye ”avlsrødder”, Lissi

basisstamtavler med 20 kr. til kr. 220

Vi regner med, at der for den enkelte er

Ohlsson og Anne-Louise Nygaard Sadek,

(plus de 5 kr. til velfærdspuljen – så i alt

tale om så små beløb, at det ikke får be-

vil gøre et godt stykke arbejde og udfyl-

225 kr.) og udstillingsgebyret med 25 kr.

tydning, mens det kan få stor betydning

de deres nye roller på bedste vis. Lissi har

til kr. 275, begge pr. 1.7.2017.

for klubberne.

Hellig Birma og Perser, og erfaring som
stambogssekretær at trække på. Anne-

Prisstigningerne er nødvendige, fordi

Louise er en meget erfaren opdrætter af

både klubber og Felis Danica har sti-

Norske Skovkatte.

gende udgifter, og faldende indtægter.

Der skulle vælges 2 revisorer og 2 sup-

Priserne på stamtavler har ligget stille

pleanter – og vi satser på, at mindst 2 er

siden 2008, og der er simpelthen behov

til rådighed ved revisionsarbejdet i 2018.

for, at der nu kommer en lille stigning,

Som revisor er valgt Flemming Vorbeck

fordi vi ikke kan blive ved at hente

Det sidste farvel
til dit kæledyr
• Landsdækkende service
• Mere end 30 års erfaring
• Flest valgmuligheder til kæledyrsejerne
• Mindetekst skrevet på urnen

Højvangsvej 15 I 2640 Hedehusene I Tlf. 4355 1155 I post@adakrem.dk I www.adakrem.dk
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Diplomopdrætteruddannelsen
Modul 3 og 4
Så er et nyt år begyndt og dermed tid til

for hvilke af deres opdrættere der har ta-

at starte op på forårets diplomopdræt-

get uddannelsen. Det blev vel modtaget

teruddannnelser.

og en enkelt hovedklub har allerede fulgt
opfordringen på deres opdrætterliste.

Vi er nu faldet godt til i vores nye lokaler
i Hvidovre og har valgt (efter positiv

Vi skal sammen gøre opmærksom på

respons fra kursisterne), at fortsætte

alle de dygtige opdrættere der er i Felis

fremadrettet med at afholde vores mo-

Danica-regi.

duler i vores kendte lokaler i Brædstrup
i det jyske og i Frihedens Idrætscenter i

På de 4 moduler undervises der bl.a.

Hvidovre på Sjælland.

i: FIFe/Felis Danica regler, sundhed,
opdræt, genetik, kattehold, adfærd og

Vi fastholder, at det forgår om lørdagen i

udstillinger. Undervisere er bl.a. en dyr-

vest og om søndagen i øst.

læge, en jurist og andre med tilknytning

Dogels Lille Ida PER g 03 Ejer Anni Dogel.

til, og stor erfaring, indenfor FIFe og Felis
(Dog bliver modul 4 afholdt et andet

Danica.

sted i Hvidovre denne ene gang, da der
var optaget på den valgte dato i Frihe-

Hvis du ikke allerede har hørt om Felis

den. Der er dog stadig busforbindelse

Danicas Diplomopdrætteruddannelse,

næsten lige til døren og gode parke-

så er det en uddannelse som udbydes

ringsforhold).

til medlemmerne af de 4 hovedklubber.
Hvert modul foregår både i øst og vest

Vi er nu oppe på 178 opdrættere under

af landet.

en Felis Danica hovedklub, som kan bryste sig af at have bestået alle 4 moduler

Uddannelsen er delt op i fire moduler, på

og dermed have modtaget et flot logo,

hver 7½ times undervisning efterfulgt

som de kan bruge som de lyster.

af en skriftlig prøve (multiple choice) af
en ½ times varighed. Når du har gen-

Du kan se listen over dem alle på Felis

nemført alle 4 moduler og bestået de

Danicas hjemmeside. Samtidig har vi op-

tilhørende prøver, får du et opdrætter-

fordret hovedklubberne til at reklamere

logo samt ret til at kalde dig Felis Danica
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Indbydelse til Modul 3
Emner på dette modul:
• Genetik
• Kattehold
• Adfærd
Undervisere på dette modul:
• Ole Amstrup
• Susanne Wehnert
Modul 3 – Vest:

Modul 3 – Øst:

Dato: Lørdag den 18. marts 2017

Dato: Søndag den 19. marts 2017

Tid: Kl. 9.00 til ca. 17.30

Tid: Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted: Brædstrup Hallen

Sted: Frihedens Idrætscenter

Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Tilmelding:

Tilmelding:

Åbnes 30. januar 2017

Åbnes 30. januar 2017

Deadline 5. marts 2017

Deadline 5. marts 2017

Indbydelse til Modul 4
Emner på dette modul:
• Udstilling
• Love og regler
• Etik og moral
Undervisere på dette modul:
• Camilla Scharff
• Jurist Michael Nielsen
Modul 4 – Vest:

Modul 4 – Øst:

Dato: Lørdag den 22. april 2017

Dato: Søndag den 23. april 2017

Tid: Kl. 9.00 til ca. 17.30

Tid: Kl. 9.00 til ca. 17.30

Sted: Brædstrup Hallen

Sted: (BEMÆRK NYT STED)

Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup

Filmbyen i Avedøre – Værestedet

Tilmelding:

Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre

Åbnes 30. januar 2017

Tilmelding:

Deadline 7. april 2017

Åbnes 30. januar 2017
Deadline 7. april 2017

Diplomopdrættere per kategori
74

48
32
22
2
1

2

3

4

Ukendt

Uddannede diplomopdrættere

200
100

48

50
0

140

108

150

48

178

60

32

38
Nye

2013

2014

2015
Nye

I alt

2016

I alt

Diplomopdrætter. De 4 moduler kan

Som noget nyt skal al tilmelding ske

tages individuelt og uafhængigt af hin-

via den nyoprettede web-shop på Felis

anden, så selvom du måske er forhindret

Danicas hjemmeside, hvor betalingen

i at deltage i et enkelt modul, så kan du

også foregår.

blot tage dette på et senere tidspunkt.
Med venlig hilsen og på gensyn
Du kan læse meget mere om selve ud-

Mentorrådet

dannelsen inde på Felis Danicas hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig
forårets 2 moduler.
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Ny udstiller
Interview med nye udstillere. Interviewet
er lavet på Katteklubbens udstilling d. 17.
februar 2017

Interviewet er lavet og

Mia Straby var på udstilling for anden

For Mia var det vigtigt, som ejer af

forfattet af Anne Løhr.

gang med sin 7 måneder gamle brun-

en udstillingskat, at katten levede op

maskede hellig birma-hunkilling Family’s

til standarden. Det er spændende at

Faith, som er opdrættet af Berit Sigersen.

konkurrere, men Mia følte, at man som

Faith og Mia havde prøvet Racekattens

førstegangsudstiller ikke skulle opleve,

juleudstilling i december 2016. Jeg talte

at dommeren dømte ens kat ned på gra-

med Mia, medens hun var ved at spise

verende fejl, for det ville betyde, at man

morgenmad sammen med andre birma

holdt op med at udstille. Konkurrencen

opdrættere og udstillere. Det er en god

skal være reel. Faith var oppe hos Thea

måde at tage imod nye udstillere. Mia er

Friskovec og fik mange pæne ord med

kommet ind i racekatteverdenen ved, at

på vejen. For Mia var det godt, at der var

hendes forældre opdrætter Hellig Birma

nogen, der kunne oversætte” dommer-

9.., men hun har selv intet ønske om

sprog”. Mange bedømmelser foregår jo

at opdrætte. Hun har hjemme en 5 år

på engelsk og også tysk og fransk kan

gammel hankastrat fra Nanna og Flem-

forekomme, og der er fagudtryk, som

ming Duelund Mikkelsen, og hun kunne

skal læres, og her er det vigtigt med

så i december 2016

hjælp. Thea Friskovec

endelig vise sin nye

mente f. ex, at kilerne

brunmaskede Faith
frem. Der er meget,
Faith.

der er nyt og forvirrende, når man kommer som ny udstiller,
men Mia føler, at hun
er blevet taget rigtig
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Der er meget,
der er nyt og
forvirrende, når
man kommer
som ny udstiller

på Faiths bagpoter
ikke var helt symmetriske, men da hun er
ung, kan det ændre
sig. I konkurrence er
det jo mange gange
småting, der skiller

godt imod. Hun synes,

kattene fra hinanden,

at det er en stor hjælp

så derfor lægger

at have en gruppe, man kan spørge, og

dommerne mærke til rigtig små detaljer

som kan være behjælpelige med at vise,

hos kattene, som kan blive afgørende

hvor man skal til dommer og hvornår,

for valget til sceneshow. For Mia var det

samt hvornår man skal til nominering

vigtigt at få forklaret dette, og her var

med sin kat. Der er mange praktiske ting

både opdrætter og de andre birmaven-

at holde øje med på en udstillingsdag.

ner behjælpelige. I dag blev det et andet

hellig birma-ungdyr, der gik videre til

dende og forvirrende at komme ind i

Best in Show hos Thea.

hallen. Klubben var netop opmærksom
på, at hun udstillede for første gang.

På udstillingen talte jeg også med Kir-

Dog manglede hun flere lister over dom-

sten Scheel-Witte, som var afsted for før-

merfordelingen rundt i hallen, og det

ste gang, selv om hun
havde haft kat i mange
år. Kirsten havde købt
2 katte af Lis Rhymer
Friis, med stamnavnet
Fredenslund, en sortsølv abyssiniere hankat
Perikon af Fredenslund

kom også som lidt af

Det kan være
svært at få
overblik over,
hvornår katten
skal til dommer

en overraskelse, at der
i denne hal var langt
mellem hendes bur
i række F og dommerne, således at hun
følte, det var svært
at få overblik over,

og en sorrel abyssinier

hvornår hun skulle

hunkilling Artemis af

til dommer, men

Fredenslund. For Kirsten var det godt,

heldigvis stod hun ved siden af erfarne

at da hun checkede ind, havde klubben

abyssinierudstillere, som hjalp og kunne

sørget for en, der kunne vise hende hen

svare på spørgsmål. Hun følte, at hun

til hendes bur, for det er lidt overvæl-

blev taget godt imod af dem.

Shine.
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Introduktion
af den nye
redaktør af
KatteMagasinet
Forfatter Anne Løhr. Kronhede Abyssiniere
Algade 24F, 4220 Korsør

Som Bette Lind skrev i det sidste kat-

Purssynian. Jasmin fik 4 blå piger - hvor

temagasin, er jeg i øjeblikket formand for

heldig kan man være?

Tlf: ++4541315000

SUA, specialklubben for abyssiniere og

e-mail: loehr.anne2@gmail.com

somali. Jeg købte min første abyssinier

I 2003 fik jeg mulighed for igen at kom-

i 1999 og fik mit første kuld i 2001 med

me til udlandet for at parre DK Kronhede

stamnavnet Kronhede.

Amelanchie hos Susan Baker i Houston
Texas med Cheetara’s Noble Ryas, så

Min passion er de blå abyssiniere. For

Amelanchie og jeg tog den lange flytur

at forbedre farven har jeg dog arbejdet

til Houston med Lufthansa og tilbragte

med alle 4 grundfarver: vildtfarvet, sor-

en lille uge i Houston. Resultatet af det

rel, blå og fawn. Jeg har udstillet en del

blev en vidunderlig hankat DK Kronhede

igennem årene, været på rigtig mange

Funky AlamoFusilier.

verdensudstillinger, og jeg vil også frem-
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over være på mange danske udstillinger,

Jeg er uddannet historiker, og jeg har

så hvis man har noget til KatteMagasi-

arbejdet som gymnasielærer i de

net, er jeg altid parat til en kattesnak.

sidste 24 år af mit arbejdsliv. Jeg har

Katteopdræt er for os med de små racer

undervist i folkeskolen, på efterskole og

blevet internationalt, og der gik ikke

på VUC, så jeg er en erfaren mundtlig

mange år, før jeg rejste til München for

formidler. Jeg er nu pensioneret, men

at parre Fletcher’s Jasmin med den nyligt

har stadig lyst til at arbejde og bruge

importerede Saynday’s Charly Python of

mine talenter, og derfor ansøgte jeg

DK Fletchers Jasmin med de 4 piger.

DK Kronhede Nimble Navigator. Funkys søn.

DK Kronhede Yndefulde Ygdrasil. ABYn

DK Kronhede Funky AlamoFusilier. Det
hedder han, fordi jeg i USA fik lejlighed til at
besøge The Alamo.

om at blive KatteMagasinets nye redak-

jeg kunne godt tænke mig, at special-

tør.

klubberne kom lidt mere på banen i
bladet. Derfor vil jeg tage kontakt til

Jeg har i forbindelse med min pensio-

alle specialklubberne inden for den

nering holdt nogle års pause med at

nærmeste fremtid. Hvis man har ideer til

udstille og opdrætte, men jeg er nu

indhold eller temaer, som man mener, at

tilbage, selv om det ikke er med samme

bladet skulle interessere sig for, er man

aktivitetsniveau og heller ikke helt så

meget velkommen til at kontakte mig.

mange katte. Jeg har 2 abyssiniere selv:

Min e-mail er loehr.anne2@gmail.com.

SP Badina’s Flora Danica (ABY p) og min
lille nye Wimmerhales Sweet Zaphire

Som noget nyt vil jeg i hvert blad for-

(ABYa), som jeg ejer sammen med min

tælle en af de mange kattelegender, som

rigtig gode veninde Margit Thomsen,

er opstået igennem historien, og jeg vil

Wimmerhale Abyssiniere. Desuden er

også prøve med anmeldelse af bøger,

jeg fodervært for Wimmerhales Luna

der handler om katte. Jeg håber, at der

(ABYp).

er andre, som gerne vil præge bladet.

DK Kronhede TangyTangerine. ABYo

Debatindlæg er også velkomne, men de
Jeg håber, jeg kan være med til at lave et

skal sendes til mig i så tilpas tid, at et evt.

interessant blad til FDs medlemmer, og

svar også kan komme i samme blad.

Hillstblues Geronimo of Kronhede. Den sidste kat jeg importerede i 2008
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Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Voksen han

Top 5 Voksen hun

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

NW. GIC. Shadeaby DoubleOSeven of

GIC. O’kler verner

NW. SC. Athelstones Twice Shy, DSM

TacoVilla, JW, ABY n

BUR a

PER n

806,46 point

798,23 point

814,39 point

Ejer: Marianne Roth

Ejer: Marina Böhrnsen

Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 3

SC. Boholdt Indiana Jones, DVM

IC. Tamino af Khartoum, JW

IC. Neri af Khartoum

EUR ns 22

ABY n

ABY o

789,83 point

717,66 point

754,07 point

Ejer: Pernille Boholdt

Ejer: Bodil og Michael Clarin Floto

Ejer: Bodil og Michael Clarin Floto

Nr. 5
NW. SC. Jaquet Bounty, JW,
DSM, DVM
RAG a 03
715,42 point
Ejer: Karen K. Jaquet
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Nr. 5
GIC. Naturell’s Fili Jon Gong Gong
NFO w 63
696,40 point
Ejer: Kim & Anne-Louise Nygaard Sadek

Felis Danica
Top 5 Hankastrat

Nr. 2

Nr. 1

Nr. 2

IC. Colletto’s Andrea Berg

NW. GIP. Ohlsson Avellino, JW

SP. Shadowpaw’s Kopi Luwak

NFO g 02 21 62

SBI b

NFO n 09 23

799,57 point

817,43 point

797,61 point

Ejer: Marija & Dennis J. Kulager Ipsen

Ejer: Lissi og Frank Ohlsson

Ejer: Jacqueline & Michelle Ludwig

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 4

IC. Pamina af Khartoum

P., SC. Hindkjær’s Frej, JW, DSM, DVM

SP. IC. Rajas Malte, DSM

ABY n

OCI b 24

SBI e

713,42 point

790,91 point

788,65 point

Ejer: Bodil og Michael Clarin Floto

Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Ejer: Claus Lindow Hansen

Nr. 5
SP Thomnille’s Samvis, DSM, DVM
MCO n 09 22
785,68 point
Ejer: Lotte Crone
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Felis Danica

Felis Danica

Top 5 Hunkastrat

Top 10 Killing/Ungdyr

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 1

NW. SP./SC. Toonscat’s Safir, DSM, DVM

IP. Bjelke’s Miss Marple

NW. Clabacoon’s Be My Hero, JW

NFO gs 02 21

BUR c

MCO n 03 22

825,78 point

795,63 point

680,28 point

Ejer: Henrik Buusman og Pia Børgesen

Ejer: Anne Marie Bjelke

Ejer: Mette Usbeck

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

GIP. Dogel’s Lille Ida

SP. Dewdrop’s Fan Chaluay, DSM

Sivkjær’s Cuba Libre, JW

PER g 03

KOR

MCO n 03 22

785,09 point

771,83 point

654,93 point

Ejer: Anni Dogel

Ejer: Marie Paulsen

Ejer: Mette Usbeck

Nr. 5
SP./SC. Thunderball’s Tiger Lilly,
DSM, DVM
MCO n 23
763,86 point
Ejer: Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen
Nr. 8
Faby-Cats Reign, JW, ABY n
652,29 point
Ejer: Gitte Barlach
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Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

CH. Haende’s Prince of DiKeRo, JW

Gunbertus Orange is the New Black, JW

Tutinas Aske, JW, NFO n 09

PER n, 674,42 point

RAG n 04, 669,42 point

655,86 point

Ejer: Kenneth Piral Didriksen

Ejer: Dorina Coco Jacobsen

Ejer: Lone Thomsen

Felis Danica
Årets huskat
Nr. 6

Nr. 7

Nadikat’s Rhianna, JW

Diadems Amadeus of Jaquet, JW

BUR n

RAG n 0

653,86 point

652,70 point

Ejer: Anne-Grethe Skou

Ejer: Karen K. Jaquet

Nr. 9

Nr. 10

IC. Tamino af Khartoum, JW, ABY n

Des Cavalier Tamina of Wijelo, ABY

651,87 point

625,70 point

Ejer: Bodil og Michael Clarin Floto

Ejer: Lone Winther-Jensen

Nr. 1
WW13, SW Mis Bilka, DSM
650,32 point
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen
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5

Din kat – min kat
– vores kat!?
Af Camilla Scharff

Lovgivningsmæssigt kan to ligeværdige

Der er flere tilfælde, hvor det er opdræt-

parter lave aftaler om hvad som helst. Det

ter, som er blevet den forurettede part,

kræver bare, at begge parter ved, hvad de

fordi køber – bevidst eller ubevidst – har

går ind til, når aftalen indgås. Og aftaler

fået brudt en klausul i aftalen. Ofte er det

’hvad som helst’ -0 det gøres der i stor

faktisk vedrørende forhold, som opdræt-

stil i katteverdenen, dog ikke altid til gavn

ter kunne have undgået, inden aftalen

for nogen, hverken opdrætter, køber eller

blev indgået, for det drejer sig typisk om

katten for den sags skyld.

at katte, som er solgt med avlsforbud, alligevel bliver brugt i avl.

Klubbestyrelserne og
Forretningsudvalget
modtager jævnligt
henvendelser fra folk,
som føler, at de er blevet snydt af modparten. Når vi får kontrak-

Ofte er det
køberne, der
kommer i klemme
pga kontraktens
ordlyd

Det kan selvfølgelig
undgås ved at neutralisere katte/killinger inden overdragelse til ny
ejer. Disse problemer
løses ofte af parterne
selv, eventuelt med lidt

terne til gennemsyn,

hjælp fra en bestyrelse

må vi konstatere, at der

eller andre, som kan

ofte indgås aftaler, som har ganske vidt-

hjælpe med at få parterne til at tale sam-

rækkende konsekvenser for parterne. Især

men, hvis tingene er gået lidt i hårdknu-

for køberen, for det er jo typisk opdræt-

de. Andre gange må opdrætter forlade sig

teren, der sidder med den lange ende,

på sin kontrakt og de bodsbestemmelser,

og som udformer den kontrakt, køber

der bør være inkluderet i kontrakten, og

forventes at skrive under på.

måske søge juridisk rådgivning for at få
’løst’ problemet.

Opdrætter og køber er selvfølgelig enige
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om det hele, når aftalen indgås. Proble-

Men rigtig ofte er det altså køberne, der

met opstår senere, når en af parterne

kommer i klemme mellem kontraktens

gerne vil ændre på aftalen, fordi der er

ordlyd og en opdrætter, der som den

nogle forhold, som er blevet anderledes

erfarne part, har sørget for at få indskre-

end ved aftalens indgåelse, eller hvis ord-

vet lidt rigelig mange fordele. Det kan

lyden i aftalen bliver misforstået, så det

være aftaler om, at en killing sælges til

viser sig, at parterne måske ikke var helt

reduceret pris mod, at opdrætter har ret

så enige alligevel.

til x-antal parringer/killinger efter katten,

Sneskoens Rosa, NFO n 03 24. Ejer: Helle og Jørgen Hansen

når den bliver voksen, eller at der ikke må

drager hjem med, skal bruges i avl til fx

sælges killinger til avl efter den pågælden-

mindst 2 kuld. Køber har muligvis fået

de solgte kat i x-antal generationer. Ikke

reduceret prisen for at skulle levere en

mindst kan opdrætteren senere ønske at

modydelse, men hvis køber aldrig har

ændre den indgåede aftale af forskellige

prøvet at have hankat før, ved køber reelt

årsager.

ikke, hvad det vil sige, når den nuttede
killing pludselig forvandler sig til en tik-

Nu startede jeg med at skrive, at ligevær-

kende hormon-bombe, der skriger på

dige parter kan aftale hvad som helst –

’damer’ i et væk, og måske ovenikøbet

men hvis vi nu skal være helt objektive, så

begynder at strinte eller holder op med

er de fleste parter langt fra ligeværdige på

æde, fordi hormonerne tager over. Det

alle, og måske nogle meget væsentlige,

kan også være, at den hunkat man aftalte

punkter. Det kan være, at opdrætter har

skulle have et kuld, hvor opdrætteren

lavet en aftale med en anden opdrætter

skulle have førstevalg til en hunkilling,

om, at den hankilling, som køber glad

ikke får den ønskede hunkilling – eller at
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købers liv ændrer sig på en måde, så det

opstå (hvad nu hvis hunkatten, som ifølge

slet ikke hænger sammen at få det aftalte

aftalen skal have to kuld, får livmoder-

kuld killinger.

betændelse og må neutraliseres – hvad
nu hvis hankatten, som opdrætter skal

Hvad skal der så ske? I princippet er der

have to parringer med, ikke laver nogle

jo indgået en bindende aftale, og i nogle

killinger osv. osv.), og som selvfølgelig bør

tilfælde vil opdrætter kunne fastholde, at

beskrives i aftalen. Hvis køber derimod er

køber skal overholde kontrakten. I andre

en ny/uerfaren opdrætter eller slet ikke

tilfælde vil det nok kunne konkluderes,

er opdrætter, så husk på, at livet ikke altid

at køber har overholdt

flasker sig, som man

sin del af aftalen, som

forestillede sig, og

måske har været uklart
formuleret, eller at
aftalen ligefrem er
urimelig over for køber.
Særligt hvis køber ikke
er så ligeværdig en
part, da aftalen i så fald
er indgået i henhold til
Aftalelovens regler om
forbrugeraftaler. Des-

Er køber ny/
uerfaren
opdrætter, så
husk på, at livet
ikke altid flasker
sig, som man
forestillede sig

uden må en opdrætter

det gælder særligt for
dem, som ikke rigtig
ved, hvad de egentlig
går ind til. Husk også,
at når killingen er flyttet hjemmefra, så er
det ikke din længere.
Hvis du ikke kan lide
de betingelser, så må
du lade være med at
sælge killingerne!

også indstille sig på, at når en killing/
kat er solgt, så overgår den til køber som

Køber: Hvis du bliver præsenteret for en

købers ejendom – og ja, en kat er en ’ting’

aftale, som du egentlig ikke har en god

i denne sammenhæng – og som sælger

mavefornemmelse ved, så find et andet

har man dermed ikke længere ret til at be-

sted at købe dit nye familiemedlem. Ja,

stemme, hvad der skal ske med ’tingen’.

det er hårdt, hvis man er faldet for den
søde killing, men det kan vise sig at være

Så hvad end det handler om: Lige at ville

en bedre aftale for alle, hvis opdrætteren

ændre den indgåede aftale, eller at kø-

med den søde killing har lavet en aftale,

bers forhold gør, at den indgåede aftale

som er lidt for fordelagtig for opdrætter

ikke længere kan opfyldes, og der i øvrigt

selv.

er tale om en aftale mellem en opdrætter og en ikke-opdrætter eller en meget

Hvis tingene går galt, så forsøg at løse

uerfaren opdrætter, så har opdrætter

problemerne – vær objektiv og tænk over

altså på ingen måde ret til at ændre afta-

om aftalen måske var forkert formuleret

len og givetvis heller ikke at forsøge at få

eller lidt for ’skrap’. Tal med din klubfor-

fuldbyrdet en indgået aftale.

mand eller en anden, som kan give dig
en uforbeholden mening om tingene, og

Opdrætter: Gør dig selv den tjeneste at

husk at der altid er to (eller flere) sider af

lave fornuftige aftaler med dine købere.

samme sag, og prøv at undgå at komme i

Hvis køber er en tilsvarende erfaren op-

situationen igen.

drætter, så kan I aftale alle de betingelser,
I lyster, for begge parter kender vilkårene
og kan sikkert byde ind med nogle ’hvad
nu hvis …’-situationer, som altid kan
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Maneki-neko
legenden
De fleste af os har nok set den lille

os i templet”. Munken serverede sin

Oplysningerne i denne artikel er fundet i

vinkende kat i souvenirbutikkerne på

bitre te og bad dem slappe af. Pludselig

Wikipedia. Omskrevet af Anne Løhr.

katteudstillinger rundt om i verden. Le-

blev himlen mørk, og det begyndte

Billederne af templet Goutokuji i Tokyo er

genden stammer fra Japan, og som med

at regne voldsomt og tordne. Medens

taget fra https://matcha-jp.com/en/1646

alle mundtligt overleverede legender

de ventede længe på, at himlen skulle

findes den i et utal af versioner. I Tokyo

klare op, læste munken Sanzei-inga-no-

findes stadig templet Gõtoku-ji, som er

hou(betyder bønner om fortid, nutid

dedikeret legenden, og der er en statue

og fremtid). Samuraierne var meget

af katten. Det er et buddhistisk tempel.

begejstrede og overvejede at konvertere
med det samme. En sagde” Mit navn er

Legenden, der fortælles i templet, lyder:

Naotaka li. Jeg er konge af HikoneKoshe-

For lang tid siden, da templet var en

provinsen. Fordi din kat inviterede os

forfalden hytte, og munken næsten ikke

indenfor, fik vi lov til at høre dine bønner.

kunne eksistere af det, han kunne tjene

De har åbnet vores øjne, og de er begyn-

som tiggermunk, havde han en kat, han

delsen på noget nyt. Dette er Buddhas

delte sin mad med
og passede på som
sit eget barn. En dag
sagde han til katten”
Hvis du er taknemmelig for det, jeg gør for
dig, så bring held og
lykke til templet”.

vilje”. Derefter vendte

”Fordi din kat
inviterede os
indenfor, fik vi lov
til at høre dine
bønner“

de hjem. Naotaka li
gav enorme rismarker
og afgrøder for at
gøre templet stort
og I stand til at give
gaver til de fattige.
Templet blev rigt på
grund af den vinkende

Efter mange måneder

kat, og templet blev

hørte munken en sommereftermiddag

herefter kaldt kattetemplet. Munken gav

støj uden for porten, og der så han 5-6

katten en grav, som han velsignede, og

samuraier(japanske riddere)på vej hjem

før man vidste af det, blev der lavet en

fra falkejagt, og de stod af hestene og gik

Maneki-neko statue, så historien skulle

hen til ham. De sagde ”Vi skulle netop

blive husket. I dag kendes templet som

til at ride forbi din port, da vi så en kat,

et symbol på husfred, forretningsheld og

som vinkede os hen til templet. Vi var

opfyldelse af ønsker.

overraskede og nysgerrige, og det fik os
til at komme hen og bede om at hvile

I Japan tolker man den bevægelse,
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forretningen og byder folk velkommen
med en rejst pote og bringer velstand til
ejeren som tak for hans gavmildhed. Det
er derfor, man kan se kattestatuen foran
forretninger i Japan.
Den halshuggede kat: En ung kvinde ved
navn Usugumo, boede i Yoshiwara i øst
Tokyo, havde en kat, som hun elskede
højt. En dag fik hun besøg af en ridder.
Katten blev pludselig vild og kradsede
vedvarende med kløerne i kvindens
kimono. Ridderen, som troede, at katten
angreb kvinden, huggede hovedet af
som katten gør med sin pote, som en

den med sit sværd. Hovedet fløj gen-

invitation og ikke, at den bare vinker. I

nem luften og havnede med tænderne

sin Miscellaneous Morsels from Youyang,

i en giftig slange, som havde ligget på

skriver forfatteren Duan Chengshi (803?-

lægterne i loftet og ventet på at bide

863 Tang dynastieet): “Hvis en kat hæver

kvinden. Usogumo var så ulykkelig over

poten over ørerne og vasker sit ansigt,

dette, at hun hverken kunne spise eller

så kommer der ” Det er muligt at dette

sove, og ridderen var så ulykkelig over

er den tidligste historiske beskrivelse

det, han havde gjort, at han gik til lan-

Maneki-Neko katten.

dets bedste træskærer og bad ham om
at lave en figur af en kat med en hævet

Fælles for alle legenderne er, at katten

pote. Denne figur blev populær som

bringer lykke og velstand til den, der har

Maneki-neko. Da kvinden fik figuren,

katten. De lyder således:

blev hun lykkelig og levede i stedet for
at sørge.

En husvild kat og butikken: En ejer af
en fattig butik adopterer en husvild kat,

Den gamle kones kat: En gammel kone,

selv om han selv næsten ikke har mad

som boede i Imado ,i øst Tokyo, blev

nok. Som tak sætter katten sig udenfor

tvunget til at sælge sin kat, fordi hun var

så fattig. Kort tid efter så hun katten i
en drøm, og den fortalte hende, at hun
skulle lave den i ler. Hun gjorde, som
katten sagde, og kort tid efter solgte hun
figuren. Hun lavede flere, og folk købte
også dem. Disse Maneki-neko var så
populære, at hun blev velstående.
Den frelsende kat: I Kofun-perioden var
kejser Huwormishu allergisk over for
katte og forbød dem i paladset. Prins
Togamashu fandt en vildfaren kat og
blev forelsket i den. Han bragte den til
templet og gemte den. Kejseren fandt
katten og forviste både Togamashu og

kejseren, at han ikke ville handle med

katten. En dag gik en rig købmand på vej

ham på grund af kattens gestus. Kejseren

til paladset forbi Togamashu og kat-

tillod så Togamashu og katten at vende

tens nye hus, og katten vinkede til ham.

tilbage til templet og erklærede, at kat-

Han blev så overrasket, at han sagde til

ten bragte held.

Ridderen, som
troede, at katten
angreb kvinden,
huggede hovedet
af den med sit
sværd

Træform til en maneki-Neko figur eller en
Okiagari-Kobushi Daruma figur fra Edo perioden (1700-tallet) Den findes på Brooklyn
museet.
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Nordic Cat
Convention 2016
- På tur med Royal Canin
Af Simone Søderberg

På Clarion Hotel Post i Göteborg havde

Han talte om socialisering af katte og

Royal Canin sammen med SVERAK og

hvilke problemer det kunne give hvis kat-

AGRIA arrangeret en stor kattekonference

tene ikke blev socialiseret. Et af de vigtige

første weekend i november. Konferencen

budskaber i hans forelæsning var, at den

var delt op i forelæsninger for opdrættere

vigtigste periode for socialisering er når

og for den alm. katteejer.

killingen er 2 - 7 uger gammel. Samt at
hankattens tempera-

Royal Canin Danmark
havde inviteret en flok
opdrættere, veterinærsygeplejersker og
adfærdskonsulenter fra
Danmark til, at deltage
hele weekenden. Det
vil sige til forelæsningerne og Halloween
Party lørdag aften. Og

Lorraine
opfordrer til,
at man tager
swapprøver af
alle sine katte,
gemmer dem i
konvolutter

det siger man jo ikke
nej tak til

ment og socialisering
har stor indflydelse på
killingerne.
Davis Appleby afsluttede inden frokost
med en forelæsning
om aggressivitet, hvor
han pointerede at den
jo selvfølgelig hang
meget sammen med

hans tidligere forelæsning - socialisering
og genetik (hankatten)

Vi var en flok fra Jylland, som hurtigt fik
talt sammen og enige om, at gå ”all in”

Han lagde meget vægt på at stoffer

med udklædning til Halloween festen.

som F3 (kattens feromoner) godt kunne

Kufferterne var pakket og vi rejseklar

hjælpe mod aggressivitet, men at stoffer

fredag kl 13.00 i Frederikshavn.

som F4 (kattens egne dufte) ikke var
at anbefale når der har været opstået

Lørdag morgen var vi så klar til fore-

konflikt mellem kattene, da det kan øge

læsningerne på opdrætter delen. De 3

spændingerne hos de enkelte katte.

forelæsere var;
Lorraine Shelton er ekspert inden for
David Appleby som er certificeret Clinical

genetik og er nu ansat på Watson Labora-

Animal Behaviourist (CCAB) og medlem

torium. Lorraine er også uddannet TICA

af Association of Pet Behaviour Counsel-

dommer. Hun gennemgik grundlæg-

lors (APBC).

gende ting inden for genetik. Og hun opfordrede til, at man tager swapprøver af
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alle sine katte, gemmer dem i konvolutter

så sandsynligheden for at andre farver

eller sender dem til U.C.Davis DNA bank

også påvirker hjernen er tilstede. Hun stil-

til senere brug ved sygdomstilfælde.

lede også spørgsmålet; Presser vi ”Moder
Natur” for langt med vores katte med

Efter frokost fortsatte Lorraine Shelton

hvidt?? Der er set flere og flere tilfælde af

med genetik. Emnet var denne gang sam-

Megacolon (forstørret tarme), Coloboma

menhæng mellem temperament og farve

(manglende væv i eller om øjet), Cateract

på katten.

(gråstær) og Microphtamina/Microcornea (misdannelse i øjet/forskel på øjnenes

Har røde katte mere temperament ???

størrelse) på katte, hvor der ligger meget

Svaret var ... måske. Det er påvist at der

hvidt i generne. Og man har mistanke om

findes pigment i hjernen, og at der hos

en sammenhæng.

røde katte findes mere end hos andre
farver. Aguti proteinet påvirker bevægel-

Hun sparkede også lidt til os, for at få os

sen af endorfiner og melaniner i hjernen,

til, at huske, at tænke selv i forbindelse

43

med testning af katte. Har vi raske katte

En meget spændende dag, med mange

og får en positiv test, ”behandler vi så kat-

gode input at tage med hjem.

ten eller testen”??
Efter forelæsningerne havde vi 1 time til
Derudover fortalte hun om, hvad der

at blive forvandlet til uhyggelige skabnin-

ellers rør sig på genetikområdet og nej de

ger til Halloween festen. Tine havde tage

er stadig langt fra en test til sølvgenet ;-)

den store sminkekuffert med og der var
samling på værelse 4128, hvor der blev

Rebekka Berg dyrlæge gennem 12 år

lavet blodige sår, isat linser og hoppet i

med speciale inden for
mave/tarm området.
Hun gennemgik, hvordan hun arbejdede lige
fra telefonopringningen fra katteejeren, til
behandling af katten.
Hun gav mange gode
råde til, hvordan man

kostumerne.

At optage video
af katten og tage
billeder af opkast
og afføring, var
noget af det hun
rådede os til

Efter en times tid
trådte vi ind til
velkomstdrink under
stor jubel fra de andre
deltagere og der blev
taget billeder i stor stil.
Heldigvis var der dog

selv kunne observere

også andre, der var

sin kat. Og hvilke ting,

hoppet med på spøgen

der var vigtigt for en dyrlæge at vide, når

og var fint udklædt.

man kom ind med sin syge kat.
Forsamlingen til festen bestod af del-
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At optage video af katten og tage billeder

tagere fra Sverige, Norge, Finland og

af opkast og afføring, var noget af det hun

Danmark. Spændingen var stor da aftens

rådede os til.

bedste udklædning skulle kåres og YES!

Den gik til Flemming Vorbeck og hans

til baren, grundet ”Klovneforbud” !! ☺

”Den gale hattemager” kostume ☺

Flemming måtte smide masken og vi gav
vagterne nogle skarpe blikke og så fik vi

Der blev også afholdt en musikquiz, der

ham med ind ;-)

omhandlede nye som gamle sange fra
de nordiske lande. Heldigvis måtte man

Søndag gik turen hjem over. Trætte efter

bruge mobiltelefonen til at google sig

en begivenhedsrig weekend, som snart

frem til svarene. Og her viste Bette Lind

skulle ende eller det troede vi i hvert fald.

stor ekspertise i at bruge mobilen! Hun

Men vejrguderne ville noget andet ;-)

havde svarene før vi andre kunne stave til
kat ;-)

Grundet voldsomt blæsevejr nok nærmere storm, kunne færgen ikke komme

Vi var med i opløbet, 3 hold havde svaret

i havn. Så vi lå underdrejet i 3 timer på

rigtigt på alle spørgsmål. Vi sendte

åbent vand. Ikke alle var lige søstærke,

bordets bedste bud på et musikgeni op til

så det var temmelig hårdt for nogle og

finalen. Her handlede spørgsmålet om en

ikke mindst tallerknerne i cafeteriet, som

svensk sang, der måtte vi melde pas og

måtte en tur på gulvet. Men i havn kom

sejren gik til et svensk bord.

vi da.

Der blev spillet op til dans, nogle af os

Vi takker Royal Canin for en uforglemme-

fortrak til hotellets bar, men hvad ????

lig weekend.

Pludselig manglede vi Flemming … hvor
er Flemming ??? Ham fandt vi tilbage ved
festen, han var blevet nægtet adgang
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Med kærlighed
følger smerte
Af katteadfærdsrådgiver Karina Dillon,
København

I efteråret 2005 fik jeg to nye søde og

Samtidig havde jeg også svært ved ikke

sjove katte. Misty, en blåmasket siame-

at give ham chancen. Efter mange tårer

ser, og Mathis, en blå orientaler. Jeg glæ-

besluttede jeg mig for at give ham chan-

dede mig til, vi nu skulle leve sammen i

cen. Han fik fjernet en nyre, lagt dræn i

mindst 20 år.

thorax og lagt en sonde i spiserøret, så
jeg kunne være sikker på, at han fik nok

Desværre gik det ikke helt som planlagt.

mad.

Sidste sommer gik Misty lidt fra sit foder
og begyndte at tabe sig. Jeg har altid fået

Han var indlagt i 4 dage og var ved godt

lavet blodprøve på kattene mindst en

humør, så snart han vågnede op af

gang om året, så jeg regnede ikke med,

narkosen. Han ville gerne selv spise, men

at der var noget alvorligt galt. Han var

han fik også mad i sin sonde. Jeg græd af

jo stadig glad og frisk. Jeg var på kursus

glæde, da jeg på 4. dagen fik at vide, at

en weekend, og da jeg kom hjem, kunne

der ikke længere var væske i thorax, så

jeg se, den var hel gal med ham. Han var

hans dræn kunne fjernes, og han kunne

virkelig tynd og havde en forkert vejr-

komme hjem.

trækning. Jeg bookede straks en tid på
dyrehospitalet, hvor jeg arbejder, men

Jeg var spændt på, hvad Mathis ville sige

jeg tænkte stadig, at der selvfølgelig ikke

til ham. Det kan nogle gange gå galt,

var noget alvorligt galt.

når en kat kommer hjem efter indlæggelse, men han var bare glad for at se sin

Det viste sig desværre ikke at være

”buddy” igen. Jeg har nogle fine billeder

sandt. Hans blodprøver var fine, men han

af de to, der ligger sammen i den sidste

havde noget væske i thorax (brystkasse,

septembersol.

red.), og ultralydsscanning viste, at der
var noget galt med den ene nyre. Jeg

Misty var tilbage til sit gamle jeg men

stod med det forfærdelige valg at skulle

skulle tage et kilo på, og jeg vidste godt,

bestemme, om han skulle aflives nu, eller

han ikke var ude af skoven endnu. Der

om han skulle have fjernet den ene nyre

gik nu ca. 6 uger, hvor al min tid og

og dermed få chancen for at overleve.

energi gik på at få Misty rask igen. Han
skulle fodres minimum 4 gange om

Selvom jeg arbejder i faget, er det fryg-

dagen, forbindingen ved sonden skulle

telig hårdt at skulle stå i den situation,

skiftes dagligt, og han skulle også have

og min første reaktion var, at han ikke

en del antibiotika.

skulle igennem en masse for min skyld.
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Han begyndte at tage lidt på, og jeg

Mathis og jeg måtte jo affinde os med

begyndte at turde tro på, at det ville gå

at mangle en del af familien. Mathis er

godt. Tirsdag den 3. november gav jeg

ikke en kat, man kunne sætte sammen

dem morgenmad og tog på arbejde som

med en anden kat. Jeg er ikke i tvivl om,

normalt. Da jeg kom hjem om aftenen,

at han savnede Misty, men samtidig nød

lå Misty død på gulvet.

han at kunne få al min opmærksomhed.

Det var et chok, jeg ikke kan beskrive og

Selvom jeg stadig savnede Misty, blev

ikke var forberedt på. Jeg var forberedt

jeg efterhånden afklaret med, at det nu

på, at jeg måske skulle tage en beslut-

kun var Mathis og jeg. Mathis havde lige

ning om, at det ikke længere gik, og at

fået lavet blodprøver, og alt så fint ud, så

jeg i så fald selv ville aflive ham, men jeg

jeg regnede med, at vi skulle være sam-

var fuldstændig i chok over at finde ham

men de næste ti år.

død.
Det blev sommer 2016, og Mathis og jeg
For ham er det til gengæld gået hurtigt.

skulle i sommerhus i 14 dage. Jeg glæde-

Han har været på vej op i sofaen, og så er

de mig til afslapning, grill og gode bøger.

hans hjerte gået i stå.

En uge inde i ferien gad Mathis ikke rigtig
spise sin mad, og han trak sig lidt for sig

Det var en lang og tung sorgproces, men

selv. Jeg tog ham ind på dyrehospitalet,

WHITE SECRET MEGA-PIXEL, PER g 33
Opdr. & ejer: Linda Howmann Poulsen
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overbevidst om at det var, fordi han

gerne. Nu var der ikke mere håb for ham.

havde tandproblemer. Han har tidligere

Jeg hentede ham hjem, og jeg brugte

fået fjernet tænder, men han har aldrig

den sidste dag i solen på terrassen med

været påvirket af dårlig tandstatus.

ham. Jeg aflivede ham selv, stille og
roligt, uden han mærkede noget. Der var

Dyrlægen kiggede på ham, og vi blev

ingen tvivl, om at han trængte til fred.

enige om, at han skulle have fjernet tænder. Vi snakkede om, at han ikke lignede

Sorgen ved at miste Misty og Mathis var

en kat med dårlige nyrer, men jeg ville

og er stadig kæmpe stor.

gerne have lavet en blodprøve, da det var
6 måneder siden den sidste.

Jeg havde for flere år siden besluttet mig
for, at jeg ville have lavet en Minde-

Om eftermiddagen ringede dyrlægen og

perle med de to, da jeg godt kunne lide

fortalte, at hans nyreværdier var så høje,

tanken om altid at have dem med mig.

de ikke kunne måles. Igen blev tæppet

Jeg har fået lavet en syren farvet med

revet væk under mig. Jeg var chokeret,

aske fra Misty og en limegrøn med aske

og jeg havde slet ikke troet, han var så

fra Mathis. Misty skulle have en blid

syg.

farve, og Mathis skulle have en farve, der
”larmede”.

Jeg kørte straks ind på dyrehospitalet

Kongensgaard’s BMW, BRI a
Ejer Jette Kongensgaard

med ham, hvor han blev sat i væskebe-

Jeg har dem i en kæde om halsen, og jeg

handling, og vi lavede urinundersøgelse

har dem altid med mig. Det er bestemt

på ham. Næste dag lavede vi blodprøve

ikke alle mennesker, der forstår dette,

igen. Hans tal var lidt bedre, men alment

men for mig er det helt klart det rigtige.

havde han det markant bedre. Han var
den gamle Mathis igen, som spiste sin

Jeg har desuden deres to urner stående

mad med glæde, krævede opmærksom-

på et bord med en blomst og et lys. Når

hed, og gjorde højlydt opmærksom på,

jeg bliver klar til det, skal de sættes ned

at han IKKE gad sidde i et bur.

oppe ved sommerhuset. Der holdt de
meget af at komme, og så er de stadig

Nu drejede mit liv sig igen om at kæmpe

med deroppe.

for en syg kat. Tør man tro på, at han
klarer det? Tør man lade være med at tro

Forløbet med de to har været langt og

på det?

hårdt, og jeg har lært, at selvom jeg gør,
hvad jeg kan for at passe på, undersøge

Mathis var indlagt i 10 dage, hvor han fik

og tjekke mine dyr, kan jeg ikke forhin-

væske og antibiotika. Han var ved godt

dre dem i at blive syge. Samtidig ved jeg

humør, spiste sin mad, og gik tur i solen.

også, at jeg har gjort, hvad jeg kunne

Planen var, at jeg skulle tage ham med

for dem i de 10 år, jeg fik lov til at passe

hjem fra arbejde om aftenen og tage

dem.

ham med til væskebehandling om dagen. Det var jo ikke meningen, han skulle

Med kærlighed følger smerte, men de

være indlagt på væske for evigt.

er stadig hos mig i hjertet, og i deres
Mindeperler.

Om morgenen mandag den 22. august
blev jeg ringet op, at han nu havde
besværet vejrtrækning pga. væske i lun-
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Titeltagere
Den bedste måde at få din kat i Kattemagasinets titelgalleri
er at benytte vores nye online titelregistrering:
Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under
”Opdræt”, find din kat frem, og benyt knappen ”titel
registrering” til dels at registrere titlen, og dels at indsende
kattens informationer og billede til Kattemagasinet.
Det vil året ud ligeledes være muligt at indsende titler via
titeltager@felisdanica.dk

Supreme Champion

Supreme Premier

Supreme Premier

Supreme Premier

DK Chalina’s Estelle

DK Lai-An’s Glamour Girl

Ajax Nefertari*PL

FI*Dewdrop’s Fan
Chaluay DSM

BSH n 24

PER e 33

RAG a 04

KOR

Født: 22.06.2012

Født: 25.07.2008

Født: 14.03.2012

Født: 16.02.2010

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Opdr.: Natalia Jankiewicz
Ejer: Lucjan Hunger

Opdr.: Milla Pyösiä
Ejer: Marie Paulsen

Resultater
Weiden 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Herning 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Boskovice 16
Boskovice 16
Vorbasse 16

Resultater
Køge 16
Køge 16
Zoetermeer 16
Zoetemeer 16
Wroclaw 16
Wroclaw 16
Grindsted 16
Grindsted 16
Hedensted 16

Resultater
Herlev 14
Hårlev 15
Haslev 14
Køge 15
Herlufmagle 15
Køge 15
Malmo 15
Køge 16
Virum 16
Strøby 16
Strøby 16

Resultater
Malmø 15
Poznan 15
Poznan 15
Sorø 16
Stettin 16
Stettin 16
Hedensted 16
Hedensted 16
Malmø 16

CACS
CACS
CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS
CACS
CACS

CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM BIS
CAPS NOM BOX
CAPS NOM
CAPS NOM BIS
CAPS BIV

CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS

CAPS
CAPS BIS
CAPS BIS
CAPS BOB 2
CAPS BIS
CAPS BIS
CAPS BOB 2
CAPS BIS
CAPS NOM
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Supreme Premier

Supreme Premier

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

DK Anakhita Dee-Jay

DK Cayica’s Muraco
Achal

DK Boholdt Rose
Hyacinth

DK Big-Bang KuiperBelt
Pluto

SBI a 21

NFO fs 09 23
Født: 29.06.2008
Opdr.: Camilla Emilie Elsner
Ejer: Camilla Emilie Elsner

EUR ns 22

RAG a

Født: 26.07.2013

Opdr.: Gitte Johnsen
Ejer: Gitte Johnsen
Resultater
Hedensted 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Herning 16
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Dorf Meckl. 16
Kolding 16
Kolding 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16

CAPS
CAPS
CAPS
CAPS BIV
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS
CAPS NOM
CAPS BIV NOM

Resultater
Dragør - DK 15
Dragør - DK 15
Køge - DK 15
Malmö - WS 15
Herlev - DK 15
Køge - DK 16
Køge - DK 16
Køge - DK 16
Køge - DK 16
Strøby - DK 16
Herlev - DK 16

CAPS
CAPS - NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS - NOM
CAPS

Født: 03.11.2014

Født: 22.05.2014

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Anja Lund

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Anneth Slot

Resultater
Virum 16
Malmø 16
Hvidovre 16
Gislaved 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Västra Frölunda 16
Västra Frölunda 16

Resultater
Herselt 15
Grindsted 16
Boxtel 16
Kolding 16
Kolding 16
Vorbasse 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
NOM
NOM
CAGCIB
CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Toya Blue Katango CZ

Pretty Paradise af
Clipper

DK Chalina’s Ike the lilac

Francesca

BSH a

BSH ns 22 64

BSH c

KBS ns 03 22

Født: 20.05.2010

Født: 25.03.2014

Født: 12.06.2014

Født: 07.11.2014

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Karen-Marie Rasmussen
Ejer: Karen-Marie Rasmussen

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Larisa Coloveva
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Brædstrup 14
Brædstrup 14
Hedensted 15
Hedensted 15
Weiden 16
Weiden 16
Middelfart 16
Herning 16

Resultater
Middelfart 15
Middelfart 15
Herlev 15
Århus 16
Stettin P 16
Middelfart 16
Middelfart 16
Vamdrup 16

Resultater
Wieden 16
Boskovice 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Hørning 17
Hørning 17

Resultater
Plzen CZ 16 		
Plzen CZ 16 		
Vamdrup 16 		
Vamdrup 16 		
Dorf Mecklenbur 16
Dorf Mecklenbur 16
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CAGCIB BIV BOX
CAGCIB
CAGIB NOM
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BOX

CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

Grand Int. Champion

Grand Int. Champion

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

DK Klokmose’s Slush Ice

Toya Blue Katango CZ

DK Migjo Jutlandia

FI*Santuzzan Madame
Butterfly

KBL f 09 23

BSH a

EUR ns 22

OSH f

Født: 13.09.2013

Født: 20.05.2010

Født: 03.12.2014

Født: 17.12.2009

Opdr.: Tanja Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Irene og Johnny Olsson
Ejer: Jonna Høegh

Opdr.: Sanna Rosberg
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Resultater
Prag 14 		
Århus 16 		
Århus 16 		
Hedemsted 16 		
Dorf Mecklenbur 16
Dorf Mecklenbur 16

Resultater
Brædstrup 14
Brædstrup 14
Hedensted 15
Hedensted 15
Weiden 16
Weiden 16
Middelfart 16
Herning 16

Resultater
Malmø 16
Hvidovre 16
Herlufmagle 16
Køge 16
Køge 16
Strøby 16
Strøby 16
Herlev 16

Resultater
Århus 16
Århus 16
Grindsted 16
Grindsted 16
Hedensted 16
Malmø 16
Middelfart 16
Herning 16

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB BIV BOX
CAGCIB
CAGIB NOM
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BOX

CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB

CAGPIB BOX
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

Grand Int. Premier

DK Ushoosinu Chitychity
Bangbang

DK Lai-An’s Glamour Girl

DK JeaTri’s Feinwerkbau
2700 DSM

DK JeaTri’s Feinwerkbau
2700 DSM

MCO n 09

PER e 33

KBS d 09 23

KBS d 09 23

Født: 04.07.2014

Født: 25.07.2008

Født: 11.04.2012

Født: 11.04.2012

Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Annette Andersen

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Jeanette Trillingsgaard
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Middelfart 15
Middelfart 15
Århus 16
Århus 16
Hedensted 16
Hedensted 16
Middelfart 16
Sørak 16

Resultater
Vejle 15
Herning 15
Ribe 15
Ribe 15
Årslev 15
Malmø 15
Middelfart 15
Århus 16

Resultater
Most 16
Århus 16
Århus 16
Herning 16
Plzen 16
Plzen 16
Vorbasse 16
Borbasse 16

Resultater
Most 16
Århus 16
Århus 16
Herning 16
Plzen 16
Plzen 16
Vorbasse 16
Borbasse 16

CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB

CAGPIB
CAGPIB BOX
CAGPIB BOX
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB BOX

CAGPIB & BIS
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB & BOX
CAGPIB & NOM
CAGPIB & NOM
CAGPIB & NOM
CAGPIB

CAGPIB & BIS
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB & BOX
CAGPIB & NOM
CAGPIB & NOM
CAGPIB & NOM
CAGPIB
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International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK DeliCat’s Duchess

Haendel’s Prince of
Dikero JW

Zarina del Falco d’Oro*I
JW

FI*Dolldesire’s Unica

NFO f 01 21 64 Født: 31.07.2015

PER n

PER f

RAG a 03

Opdr.: DK DeliCat - Rikke
Thingholm Hansen
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Opdr.: Melanie Haendel
Ejer: Kenneth Piral Didriksen

Opdr.: Roberta Colombo
Ejer: Jørgen Billing

Opdr.: Marjo
Ejer: Anneth Slot

Resultater
Strøby 16
Herlev 16
Gdansk 17

Resultater
Kolding 16
Strøby 16
Gdansk 17

Resultater
Rijswijk 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16

Resultater
Wroclaw Polen 16
Kolding 16 		
Kolding 16 		

CACIB BIV
CACIB
CACIB

Født: 08.12.2015

CACIB NOM
CACIB BOB1
CACIB NOM

Født: 25.08.2014

CACIB BOB1
CACIB BOB1
CACIB BOB1

Født: 05.12.2015

CACIB BIV BIS
CACIB BIV BOB1
CACIB BIV NOM

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Rebi Cats Elvira
Madigan

DK Piltoft’s Once In A
Lifetime JW

DK Kittydolls Little Love

DK Yankee Hills Charlie

NFO n 09 23

OSH f 25

RAG n 03

MCO n 22

Født: 22.03.2015

Født: 30.01.2015

Født: 28.06.2015

Født: 29.01.2015

Opdr.: DK Rebi Cats
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Opdr.: Trine Piltoft Farsø
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Opdr.: Anne Sofie Belling
Ejer: Tabita Kehlet

Opdr.: Tina Frederiksen
Ejer: Tina Frederiksen

Resultater
Vamdrup 16 		
Vamdrup 16 		
Wroclaw Polen 16

Resultater
Grindsted 16
Hedensted 16
Malmø 16

Resultater
Middelfart 16
Middelfart 16
Prag CZ 16

Resultater
Stettin 16
CACIB
Hvidovre 16
CACIB
Herlufmagle 16 CACIB
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CACIB
CACIB
CACIB NOM

CACIB NOM BIS
CACIB NOM
CACIB

CACIB
CACIB
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Wimmerhales Hebe

NO*Mystic Ocean Shaka
Loveless

DK Family’s Zenorita The
Sweet Lady

Roman Silveri Princ*BY

ABY a

MCO n 09 22

SBI n

EXO d 33

Født: 13.09.2012

Født: 19.06.2015

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Margit Bøgeskov Thomsen

Opdr.: Mona Weiseth
Ejer: Simone søderberg

Resultater
Vejle 15
Brejning 15
Malmø 16

Resultater
Kristiansand 16 CACIB
Vorbasse 16
CABIB
Vorbasse 16
CACIB - NOM

CACIB BIV BOX
CACIB BIS
CACIB

Født: 11.03.2015

Opdr.: Berit Sigersen og René
Nielsen
Ejer: Berit Sigersen og René
Nielsen
Resultater
Strøby 16
Strøby 16
Malmø 16

CACIB
CACIB BIV
CACIB BIV

Født: 09.05.2014

Opdr.: Natalia kurachenko
Ejer: Lailah Andersen
Resultater
Zoetermeer 16 CACIB
Vorbasse 16
CACIB NOM
Prag 16
CACIB

International Champion

International Champion

International Champion

International Champion

DK Big-Bang KuiperBelt
Pluto

DK Eife’s Go for Gin

Haendel’s Prince of
Dikero JW

Zarina del Falco d’Oro*I
JW

RAG a

EUR n 24

PER n

PER f

Født: 22.05.2014

Født: 05.07.2014

Født: 08.12.2015

Født: 25.08.2014

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Anneth Slot

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Eva Køhler

Opdr.: Melanie Haendel
Ejer: Kenneth Piral Didriksen

Opdr.: Roberta Colombo
Ejer: Jørgen Billing

Resultater
Brejning 15
Ribe 15
Herselt 15

Resultater
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Prag 16

Resultater
Strøby 16
Herlev 16
Gdansk 17

Resultater
Kolding 16
Strøby 16
Gdansk 17

Cacib
BIV
CACIB

CACIB NOM
CACIB
CACIB

CACIB NOM
CACIB BOB1
CACIB NOM

CACIB BOB1
CACIB BOB1
CACIB BOB1
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International Premier

International Premier

International Premier

International Premier

DK Lai-An’s Glamour Girl

DK Thorkjær’s Isak

DK Rokakitho’s
Cassiopeia DVM

DK Ushoosinu Tweek
Tweak

PER e 33

MCO e 03

SBI b

MCO n 09 22

Født: 25.07.2008

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen
Resultater
Arendal 15
Hedensted 15
Hedensted 15

CAPIB
CAPIB BIS BOB 5
CAPIB NOM BIS

Født: 04.03.2015

Opdr.: Helle & Torsten Kjær
Jespersen
Ejer: Tina Frederiksen
Resultater
Stettin 16
CAPIB NOM
Hvidovre 16
CAPIB NOM
Herlufmagle 16 CAPIB

Født: 04.04.2010

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen
Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Dorf Mecklenbur 16

Født: 24.03.2015

Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Eva Køhler

CAPIB NOM
CAPIB NOM
CAPIB

Resultater
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Prag 16

CAPIB
CAPIB
CAPIB

International Premier

International Premier

International Premier

International Premier

DK Lovelycoon’s
Theodor

DK Korzhik’s Louis Vallet

DK Eife’s Rhys Rhysson

James von Tasi’s DK

MCO es 22

KBL n 09 22

EUR n 22

SBI n

Født: 29.10.2015

Opdr.: Jytte Vølund
Ejer: Birgit Holme
Resultater
Vorbasse 16
Vorbasse 16
Prag 16
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CAPIB
CAPIB
CAPIB

Født: 07.04.2015

Født: 18.08.2015

Født: 18.03.2014

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Lykke Simonsen & Rune
Jensen

Opdr.: Eva Køhler
Ejer: Lykke Simonsen & Rune
Jensen

Opdr.: Tina Pedersen
Ejer: Lykke Simonsen & Rune
Jensen

Resultater
Danish Open 16 CAPIB
Herning 16
CAPIB
SØRAK 16
CAPIB NOM

Resultater
SØRAK 16
SØRAK 16
Vorbasse 16

Resultater
Herning 16
Fernwald 16
Fernwald 16

CAPIB
CAPIB
CAPIB NOM

CAPIB
CAPIB NOM
CAPIB NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

Merlin Burmese King

Hyacinth von Gott DK

DK Yankee Hills Charlie

DK Lai-An’s Freja

BUR n

SBI c

MCO n 22

PER g 33

Født: 24.12.2015

Født: 09.09.2015

Født: 29.01.2015

Født: 18.06.2015

Opdr.: Judit Szeman
Ejer: Brian Daugaard

Opdr.: Nanna Mikkelsen
Ejer: Nanna Mikkelsen

Opdr.: Tina Frederiksen
Ejer: Tina Frederiksen

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Strøby 16
Strøby 16
Vobasse 16

Resultater
køge 16
køge 16
Kolding 16

Resultater
Herlev 15
Køge 16
Stettin 16

Resultater
Vorbasse 16
Hørning 17
Hørning 17

CAC
CAC NOM
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC BIV

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Pigalop’s Hortensia

Amalia’s Nebbiolo

DK Chalina’s Grace

DK Twikke’s Ariel

EXO c 22

EXO n

BSH a

NFO f 23

Født: 17.05.2014

Født: 24.02.2014

Født: 01.03.2014

Født: 02.02.2013

Opdr.: Bettina Petersen
Ejer: Tina Bek Mortensen

Opdr.: Vibekka Jensen
Ejer: Tina Bek Mortensen

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

Opdr.: Trine og Rikke Winkel
Ejer: Trine Winkel

Resultater
Hedensted 15
Ribe 15
Årslev 15

Resultater
Brædstrup 15
Hedensted 15
Årslev 15

Resultater
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Vorbasse 16

Resultater
Haslev 14
Herlev 14
Dragør 15
Køge 15
Malmø 15
Herlev 15
Sorø 16
Virum 16

CAC
CAC NOM
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC BIV NOM
CAC BIV NOM

CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB BIV
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Champion

Champion

Champion

Champion

DK Twikke’s Rainbow
Unicorn

FI*Dewdrop’s Fan
Chaluay DSM

DK Pigalop’s Freesia

Pythagoras Hannibal

NFO n 09 22

KOR

PER a 01 21 62 Født: 17.05.2014

EXO ds 03 24

Født: 20.10.2015

Født: 16.02.2010

Født: 29.03.2015

Opdr.: Trine og Rikke Winkel
Ejer: Inger og Frank Theodorsen

Opdr.: Milla Pyötsiä
Ejer: Marie Paulsen

Opdr.: Pigalop
Ejer: Irene og Peter hedegaard

Opdr.: Sanni Truedsson
Ejer: Sanni Truedsson

Resultater
Vamdrup 16
Herlev 16
Køge 16

Resultater
Haderslev 11
Haderslev 11
Nr. Åby 13

Resultater
Hedensted 15
Århus 16
Århus 16

Resultater
Prag 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16

CAC
CAC
CAC BIV NOM

CAC NOM
CAC NOM
CAC NOM

Cac
Cac
Cac

CAC
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Well-Done’s Miss
Spotify

DK Krapylius Benedicte

DK Piltoft’s Once In A
Lifetime JW

DK Big-Bang KuiperBelt
Pluto

PER fs

NFO g 23

OSH f 25

RAG a

Født: 06.06.2015

Opdr.: Anne Marie Andersen
Ejer: Charlotte Frederiksen
Resultater
Vorbasse 16
Prag 16
Prag 16
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CAC NOM BIS
CAC NOM BIS
CAC NOM BIS

Født: 16.11.2015

Opdr.: Linetta F. Christensen &
Andy Madsen
Ejer: Linetta F. Christensen
Resultater
Kolding 16
Vorbasse 16
Vorbasse 16

CAC
CAC NOM
CAC

Født: 30.01.2015

Født: 22.05.2014

Opdr.: Trine Piltoft Farsø
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Anneth Slot

Resultater
Århus 16
Århus 16
Grindsted 16

Resultater
Hedensted 15
Groningen 15
Groningen 15

CAC NOM
CAC BIS BOB5
CAC NOM BIS

BIS
NOM
NOM

Champion

Champion

Champion

Champion

DK Stoltze’s Penny

DK Lindow’s Ella

LV*Nostri Vincent
Victorious Love

DK Lai-An’s Thor

MCO ns 02 62

SBI g

EXO d 22

PER a 33

Født: 16.07.2015

Født: 31.08.2015

Opdr.: Tina & Kent Stoltze
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Opdr.: Licarini
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Middelfart 16 CAC
Middelfart 16 CAC
Herlufmagle 16 CAC

Resultater
Herning 16
Vamdrup 16
Vorbasse 16

CAC NOM
CAC
CAC NOM

Født: 23.03.2013

Opdr.: Linda Sviska
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen
Resultater
Køge 16
Køge 16
Nærum 17

CAC NOM
CAC
CAC

Født: 18.06.2015

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen
Resultater
Vorbasse 16
Prag 16
Prag 16

CAC NOM
CAC
CAC

Champion

Champion

Champion

Champion

FI*Dolldesire’s Unica

(N)RGJ Cat’s Darmojed

Jokercats Quidditch
Witch

Jokercats Quidditch
Witch

RAG a 03

KBS ns 24

EXO f 03

EXO f 03

Født: 05.12.2015

Født: 13.08.2015

Født: 13.07.2015

Født: 13.07.2015

Opdr.: Marjo Salonen
Ejer: Anneth Slot

Opdr.: Galina & Fred Furholt
Ejer: Knud Erik Jensen

Opdr.: Joker cats
Ejer: Irene og Peter hedegaard

Opdr.: Joker cats
Ejer: Irene og Peter hedegaard

Resultater
Kolding 16
Kolding 16
Rijswijk 16

Resultater
Dorf Mecklenbur 16 CAC
Dorf Mecklenbur 16 CAC
Hørning 17 		
CAC & NOM

Resultater
Kolding 16
Hørning 17
Hørning 17

Resultater
Kolding 16
Hørning 17
Hørning 17

CACBIV
CAC BIV
CAC BIV NOM BIS

Cac
Cac
Cac

Cac
Cac
Cac
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Champion

Champion

Premier

Premier

Bona Ameleony*PL

DK Tumlings Shadowboy

DK Thorkjær’s Isak

DK Rokakitho’s
Cassiopeia DVM

RAG a 04

NFO ns

MCO e 03

SBI b

Født: 14.08.2014

Født: 11.11.2015

Opdr.: Karolina Swiatla-Chojnacka
Ejer: Paulina Szwarc

Opdr.: Dorthe Bondesen
Ejer: Heidi kieffer

Resultater
Ølstykke 15
Ølstykke 15
Køge 16

Resultater
Køge 16
Køge 16
Kolding 16

CAC
CAC
CAC

Cac
Cac
Cac

Født: 04.03.2015

Opdr.: Helle & Torsten Kjær
Jespersen
Ejer: Tina Frederiksen
Resultater
Virum 16
Virum 16
Stettin 16

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen
Resultater
Middelfart 16
Middelfart 16
Herning 16

CAP
CAP
CAP

Født: 04.04.2010

CAP
CAP
CAP NOM

Premier

Premier

Premier

Premier

Hyggebo’s Laa-Laa

DK Patula’s Cats Athene

DK Julle-Kris Inukka

DK Ushoosinu Tweek
Tweak

EXO g 22

EXO g 22

NFO n 23

MCO n 09 22

Født : 22.05.10

Opdrætter: Marlene Nielsen &
Thomas Christensen
Ejer : Lene Matthews
Resultater
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16
Strøby 16
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CAP
CAP
CAP

Født: 18.03.2015

Opdr.: Patula’s cats
Ejer: Irene og Peter hedegaard
Resultater
Grindsted 16
Hedensted 16
Kolding 16

Cap
Cap
Cap

Født: 02.10.2015

Opdr.: Betina & Dan Kjær
Kristensen
Ejer: Bibi Modin Christensen
Resultater
Herlufmagle 16 		
Skåne Sverige 16
Herlev 16 		

EX1 CAP
EX1 CAP
CAP

Født: 24.03.2015

Opdr.: Tine Larsen
Ejer: Eva Køhler
Resultater
Hedensted 16
Middelfart 16
Vamdrup 16

CAP
CAP
CAP

Junior Winner

Junior Winner

Junior Winner

Junior Winner

FI*Dolldesire’s Unica

DK Nadikat’s Rihanna

DK Nadikat’s Yada

Diamond Jim Magic
Valley*RU

RAG a 03

BUR n

BUR b

BUR c

Født: 05.12.2015

Født: 16.08.2015

Født: 22.03.2016

Født: 14.12.2014

Opdr.: Marjo Salonen
Ejer: Anneth Slot

Opdr.: Anne-Grethe Skou
Ejer: Anne-Grethe Skou

Opdr.: Anne-Grethe Skou
Ejer: Anne-Grethe Skou

Opdr.: Natalija Lukashova
Ejer: Anne-Grethe Skou

Resultater
Most 16
Boxtel 16
Middelfart 16
Herning 16
Sopot 16

Resultater
Århus 17
Århus 16
Grindsted 16
Hedensted 16
Hedensted 16

Resultater
Dorf Mecklenbur 16
Vamdrup 16 		
Kolding 16 		
Vamdrup 16 		
Vamdrup 16 		

Resultater
Grevesmühlen 15 BIS
RIbe 15
BIS
Brejning 15
BIS
Herning 15
BIS
Vejle 15
BIS

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Best in Show
Best in Show
Best in Show
Best in Show
Best in Show

Junior Winner

Junior Winner

DK Faby-Cats Reign

S*Viento’s Blue

ABY n

Født: 19.04.2016

NFO n 09 23

Født: 18.10.2015

Opdr.: Mette og Søren Fabicius
Ejer: Gitte Barlach

Opdr.: Camilla Wester
Ejer: Sakeena Elkington

Resultater
Vamdrup 16
Vamdrup 16
Kolding 16
Kolding 16
Vorbasse 16

Resultater
Virum 16
Hässleholm 16
Göteborg 16
Herlufmagle 16
Herlufmagle 16

Ex.1 BIV NOM,BIS
Ex.1 BIV NOM BIS
Ex.1 BIS BOB4
Ex. 1 BIS BOB3
Ex.1 NOM BIS

Bis
Bis
Bis
Bis
Bis

Ønsker du din kat vist
som titeltager?
Gå ind via www.felisdanica.dk,
find databasen under ”Opdræt”,
find din kat frem, og benyt knappen ”titelregistrering” til dels at
registrere titlen, og dels at indsende kattens informationer og
billede til Kattemagasinet.

BOB4
BIS
BIS
BOB3
BOB4
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Distinguished Variety Merit

Distinguished Show Merit

Distinguished Show Merit

Distinguished Show Merit

Hazard Villa Park*PL

DK Lai-An’s Glamour Girl

FI*Santuzzan Madame
Butterfly

(N)Manhunter’s Less Is
More JW

MCO e 22

PER e 33

OSH f

OSH f 24

Født: 22.06.2014

Født: 25.07.2008

Født: 17.12.2009

Født: 30.03.2013

Opdr.: Marzena Sierpinska
Ejer: Helle Sivkjær

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Opdr.: Sanna Rosberg
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Opdr.: Pernille Pedersen
Ejer: Trine Piltoft Farsø

Resultater
Herlev 14
Brædstrup 15
Sorø 15
Herlufmagle 15
Grevesmühlen 15
Grevesmühlen 15
Ølstykke 15
Virum 16
Malmö 16
Middelfart 16

Resultater
Brædstrup 15
Brædstrup 15
Hedensted 15
Hedensted 15
Århus 16
Wroclaw 16
Grindsted 16
Prag 16
Prag 16
Hørning 17

Resultater
Brædstrup 11
Brædstrup 11
Schönberg 11
Frederiks 12
Herning 15
Ribe 15
Årslev 15
Middelfart 15
Århus 16
Vamdrup 16

Resultater
Årslev 14
Hedensted 14
Hedensted 14
Hårlev 14
Vejle 15
Herning 15
Brejning 15
Ribe 15
Middelfart 15
Herning 16

EX1 BIV
EX1 BIV NOM
EX1 BIV
EX1 BIV NOM
CACIB BIV NOM
CACIB BIV
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB BIV
CACS BIV BIS

Jörd, OCI n 24, ejer: linda rasmussen/jan rasmussen
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CAP NOM BOX
CAP NOM BOX
CAPIB BIS BOB 5
CAPIB NOM BIS
CAGPIB BIV BOX
CAPS NOM BIS
CAPS NOM BIS
HP NOM BIS
HP NOM BIS
HP NOM BOX

CAC NOM BOX
CAC NOM BOX
CACIB NOM BOX
CACIB NOM BIS
CAP NOM BOX
CAP NOM BOX
CAPIB NOM BOX
CAPIB NOM BOX
CAGPIB NOM BOX
CAPS NOM BOX

CAC NOM BIS
CAC NOM BOX
CAC NOM BOX
CACIB NOM BIS
CAGCIB BIS BOB5
CAGCIB BIS BOB1
CAGCIB NOM BIS
CAGCIB BOX
CAGCIB BOX
CACS BIS BOB1

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Dorthe Seierø Eltong

Marianne Nymann

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

formand@ragdollklubben.dk

dksoyanne@gmail.com

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

Tlf. 28 13 53 09

www.ankarakedi.dk

formand@silverkatten.dk
www.silverkatten.dk

Rex & Sphynx Klubben
Jakob Vedel

BB Klubben
Burmeser & British -Shorthair

Den Hellige Birma

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

Lene Nielsen

Gerd Jahn

tlf +45 2578 6233

bestyrelsen3@bb-klubben.dk

Kanaltorvet 8,2. Lejlighed 14

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.bb-klubben.dk

2620 Albertslund

www.rexsphynxklubben.dk

Tlf. 21 25 66 37
Bicolouren

formand@birma.dk

Russian Blue Klubben

Ulla Ernstsen

www.birma.dk

Maria Malevitch

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Søndergade 50

Tlf:45 36 78 52 40

Européklubben

4130 Viby Sj.

ulla.ernstsen@gmail.com

Eva Køhler

Telf. 31126902

www.bicolouren.dk

8250 Egå

mail: formand@russianblue.dk

Tlf. 28708498

www.russianblue.dk

Colourpointen

formand@europeklubben.dk

Gurli Bindslev Petersen

www.europeklubben.dk

Agervænget 25

SUA – Abyssinier & Somali
Anne Løhr

4293 Dianalund

Maine Coon Klubben Danmark

Algade 24F st. th.

Tlf. 26530786

Simone Søderberg

4220 Korsør

E-mail gurlipetersen@mail.dk

Tlf. 97 10 05 60

Tlf. 41 31 50 00

www.colourpointen.dk

formand@mainecoonklubben.dk

mail loehr.anne2@gmail.com

www.mainecoonklubben.dk

www.sua.dk

Marianne Hindkjær

Norsk Skovkattering, Danmark

Vantastic – Tyrkisk Van

Irisbakken 8

Pia Børgesen

Heidi Zahle

6400 Sønderborg

Lindevej 25, 4140 Borup

Københavnsvej 76

Tlf.: 2148 9759

Tlf: 24949320

4600 Køge

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

pia@norskskovkat.dk

zahle@oncable.dk

www.norskskovkat.dk

Tlf. 60 60 15 02

DOK – Dansk Ocicat klub

Dansk Siameser & Orientaler Ring
DSO – Charly Riis

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY

Bygvej 14, 4040 Jyllinge

info@pexo.dk

formand@dso.dk

www.pexo.dk

www.dso.dk
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Invitation til udstilling, 1 certifikat

1. juli 2017

JYRAK på landet!
Bær selv udstilling * Lørdag: Alle racer
Landsskuepladsen, Kaj Zartows Vej 19, 7400 Herning

Dommere der har sagt ja tak:
Steven Jones, N - All round
Aina Hauge, N - 1, 3, 4
Pia Nyrup, DK - 3, 4
Hanne Sofie Sneum, DK - All round
Ændringer kan forekomme!

Tilmelding: Onlinetilmelding sker på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk
frankeret svarkuvert!
Sidste af– og tilmelding 21. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 21. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling af udstillingsgebyr.
Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbetales! Benyt mobilepay eller plastickort på

betalingssiden på www.jyrak.dk; alternativt
ved bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og konto nummer
0243470. Husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 21. juni
2017.

dato for nyvaccination/revaccination: 2.juni
2017. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke overholdt vil katten blive afvist ved indgangen.

Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost. Henvendelse til simone@jyrak.dk

Åbningstider: For udstillere lørdag 7,15 til
16,30; dog tidligt når best in show er færdigt. Det er IKKE tilladt at pakke sammen
og forlade udstillingen før Best In Show
er slut!

Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!
Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (4-7 mdr.):
Vet./pensionist ekstra pr. dag
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
Kontrolklasse/farvebedømmelse

kr. 275,00
kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
kr. 175,00
kr. 175,00
kr. 100,00

Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste

Iår finder katteudstillingen sted i Hal C; dvs.
med faste vægge og tag :) Indkørsel sker
via en af portene på nordlig side af pladsen;
info tilsendes sammen med pladsarmbånd.
Forvent stadig masser af mennesker, der
stiller mange spørgsmål og gerne vil vide
noget om katte :)
Junior handling: Som sædvanligt er de
yngste udstillere (til og med 12 år) velkomne til gratis at deltage med sin kat. Tilmelding på dagen i sekretariatet inden kl. 10.

Invitation til udstilling, 2 certifikater

17. - 18. august 2017

DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Bær selv udstilling * Lørdag: Special show for BUR
Søndag: European Maine Coon Championship, KUN MCO kan tilmeldes
plastickort
på
betalingssiden
på
www.jyrak.dk; alternativt ved bankoverførsel
på Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5343 og
konto nummer 0243470. Husk tydelig
angivelse af indbetaler! Sidste frist for
indbetaling er 2. juni 2017.

Dommere der har sagt ja tak:
Eric Reijers, CZ - All round
Lena Nordstrøm, S - 1, 2
Helene Reiter, D - All round
Cristiano Sandon, I - 1, 2
Martti Peltonen, S - 2, 3, 4
Ali Wittich, CH - All round

Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk

Ændringer kan forekomme!

Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!

Tilmelding: Onlinetilmelding sker på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth,
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk
frankeret svarkuvert!
Sidste af– og tilmelding 2. juni kl. 20,00
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud.
Fra 2. juni kl. 20,00 hæfter man for betaling
af udstillingsgebyr.
Betaling:
forudbetales!
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Udstillingsgebyrer
Benyt
mobilepay

skal
eller

Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (4-7 mdr.):
Vet./pensionist ekstra pr. dag
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
Kontrolklasse/farvebedømmelse

kr. 250,00
kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
kr. 175,00
kr. 175,00
kr. 100,00

Special show BUR: lørdag i samarbejde
med BB Klubben, forskellige sideklasser.
Søndag Maine Coon breed show i
samarbejde med Maine Coon Klubben.
Dyrlægekontrol og vaccinations dato:

Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste
dato for nyvaccination/revaccination: 2.juni
2017. Vaccinationen må ikke være mere
end ét år gammel medmindre andet fremgår
krystalklart af dyrlægens påtegning på
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke
overholdt vil katten blive afvist ved
indgangen.
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til
18,00; søndag 8,00 til 16,30 (dog tidligst
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent
begge dage fra 9,00 til 16,00.
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!
Junior handling: Som sædvanligt er de
yngste udstillere (til og med 12 år)
velkomne til gratis at deltage med sin kat.
Tilmelding på dagen i sekretariatet inden kl.
10.

DARAK indbyder til International katteudstilling
5. og 6. august 2017 – Ølstykke Hallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke
2 Certifikat udstilling
– alle racer begge dage
Der kåres Best of Best begge dage.

Inviterede dommere:
Stephane Henry
Vladimir Isakov
Cristiano Sandon
Aase Nissen

1-2
All round
1-2
1-2

Frankrig
Hvide Rusland
Italien
Danmark

Karl Preiss

All round

Norge

Anne Veland

All round

Norge

Laura Scholten

3-4

Holland

Der vil være Junior Handling begge dage.

kr. 275,-

Kun for medlemmer af DARAK

Pr. efterfølgende kat
kr. 200,Kuld
kr. 300,Veteran/Pensionist
(Når de dømmes i anden klasse) kr. 75,Avl og opdræt
kr. 75,1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr. 0,“Til salg” bur
kr. 150,-

Tilmeding:

Tilmelding kan foregå online
(Læs mere på www.darak.dk) eller original Felis
Danica tilmeldingsblanket sendes til:
Helle Sivkjær
Vestervej 9 - 7200 Grindsted
Tlf.: +45 26 39 21 63
show@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Betaling af udstillingsgebyr

Betalingsfrist: 17. februar 2017
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest
med kort på DARAK’s hjemmeside. Gælder
også udstiller fra andre klubber.
Betales via giro +01 9 00 39 75,
angiv at beløbet dækker for udstillingen i
Ølstykke Hallen

Tilmeding- og afmeldingsfrist

21. juli 2017 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider

Dyrlægekontrol lørdag 07.30 – 09.00
og søndag 08.00 - 09.00
Publikum: 10.00 – 18.00

Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Stewarder

Udstillingsgebyrer

Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Dommerelever, specialklubber og
øvrige kontakt:

kontakt:
Mikkel Henriksen
chefsteward@darak.dk

Annoncer

kr. 250.- incl. moms
kr. 150,- incl. moms

1/1 side
½ side

Format A5 (210 x 148 mm).
Send en trykklar PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 21. juli 2017



Racekatten afholder International udstilling i
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre
Den 6. og 7. maj 2017 – alle kategorier begge dage (2 dage, 2 cert.)
Inviterede dommere (der har sagt ja):
ja):
SE
Marie Westerlund
IS
Aliosha Romeo
NL
Alexey Shchukin
NL
Charles Spijker
NL
Stéphanie Serraï
PL
Magdelena Kudra
NO Raymond Alessandro Saetra
DK
Ulrike Wahl

All-round
II + III
All-round
All-round
II + III
I + II + III
I + II
II

Ret til ændringer forbeholdes
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren.
Der åbnes for tilmelding den 6. februar
februar 2017
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages.
Sidste tiltil- og afmeldingsfrist er den 24.
24. april 2017
eller når halkapacitet er nået.
Betaling af udstillingsgebyr
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside eller ved bank-overførsel til kontonummer 1551 4923626 senest 4 dage
før udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling.
Betaling kan også ske på dagen mod gebyr på 10 kr. pr. katalog-nummer som kontant betaling eller via MobilePay.
To our foreign exhibitors
Please note that all bank costs must be at your expense. For international money transfers, please add extra DKK 50,00
(EUR 7,00) to cover our bank costs in Denmark.
Information for international money transfer
Danske Bank A/S, Roskilde afd., DK-4000 Roskilde
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26
Præmier
Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. e-mail til: praemier@racekatten.dk
Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Trine Winkel pr. e-mail: chefsteward@racekatten.dk.
Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen ved indtjek.
Stewarder aflønnes med et gavekort på et udstillingsgebyr (personligt, kan ikke overdrages) eller 200 kr. kontant samt
frokost.
Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter, dog senest kl. 19.00.

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat
2. tilmeldte kat
3. og efterfølgende katte
Kuld (stamtavler skal være søgt i Racekatten)
Veteran-/pensionistklasse
Avls-/opdrætsklasse
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen
Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse
1 kat alene i dobbeltbur
Til salg-bur (max 2 katte)
Klasseændring på dagen titler opnået før udstilling

DKK
250
225
200
0
0
0
100
150
120
320
150
50

Priser – for medlemmer af andre klubber
Pr. kat
Kuld 4-6 md.
Veteran/pensionistklasse ekstra
Avls-/opdrætsklasse ekstra
Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen
Farvebedømmelse på udstillingen
Kat udenfor bedømmelse
1 kat alene i dobbeltbur
Klasseændring på dagen titler opnået før udstilling

DKK
250
300
75
75
100
150
120
320
50

EUR
35
40
10
10
15
20
15
45
7

Racekatten tilbyder
tilbyder kun kat alene i dobbeltbur,
dobbeltbur, såfremt halkapaciteten ikke opnås.
Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45. Søndag mellem kl. 8.00 og 9.00 Alle kattene skal
være i bur senest kl. 9.15 Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 23. april 2016 – dette gælder også
revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas,
sundhedsbog eller lignende.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato på mail til: annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.
Standplads på udstillingen
Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.dk
Husk at angive ønsket antal meter.

Ny udstiller?
Kontakt klubben via mail eller snak med os på dagen, så hjælper vi gerne med at guide dig bedst muligt igennem dagen.

63

Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.
Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.
Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.

