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Kære medlemmer,
kære læsere af KatteMagasinet / Min Ven Katten

De sidste par måneder har været nogle hårde måneder i Felis
Danica, da vi har været nødt til at
træffe nogle tunge beslutninger, der
desværre kulminerede i afholdelse
af en ekstraordinær plenarforsamling
og eksklusion af et af vores medlemmer, Katteklubben.
Felis Danica skal nu til at finde
fodfæste i en organisation med 3
medlemmer i stedet for 4, men jeg er
til gengæld sikker på, at den seneste
tids strabadser har lært os, at det er
af afgørende betydning, at klubberne
står sammen i last og brast, og at vi
viser de individuelle medlemmer af
klubberne, at vi rent faktisk vil både
vores medlemmers bedste og – ikke
mindst – kattenes bedste. Det er
formentlig det eneste positive, der er
kommet ud af denne ulykkelige situation, og nu er det tid til at komme
videre med det oprindeligt planlagte
arbejde, som har været sat på hold i
en periode.
Det vi nu skal kaste os over er, at få
sat gang i processen med at finde
vores nye, kommende stambogsføringsprogram, der overholder de
krav vi har stillet til større muligheder
for selvbetjening til vores medlemmer, mindre manuelt arbejde for
vores stambogsfører og et system
som videreudvikles og vedligeholdes
professionelt, og vi dermed forhåbentlig får glæde af i mange år frem.
Når systemet er valgt, og vi har et
overblik over, hvordan det fungerer
i forhold til det daglige arbejde, skal
vi have fundet en permanent løsning
med posten som stambogsfører. Vi
håber, at vores nuværende stambogsfører kan overtales til at blive
på posten, for vi synes, at vi har et
virkelig godt samarbejde. For os er

det af afgørende betydning, at vores
stambogsfører kender reglerne i
Felis Danica og FIFe, har styr på
genetik samt har indgående kendskab til Felis Danicas procedurer og
praksis. Det giver os ro at vide, at
vores stambogsfører selvstændigt
kan udføre sit arbejde uden at vi skal
involveres – det har vi brug for, så vi
kan koncentrere os om andre opgaver, som ligger og venter forude.
Når dette blad udkommer er undertegnede og Felis Danicas sekretær,
Inge Nord, formentlig i Bratislava på
FIFes generalforsamling – i skrivende stund har vi netop modtaget
indkaldelsen og de mange forslag,
der er til behandling. Vi ved, at der
sidder en masse opdrættere og
udstillere herhjemme, som spændt
venter på nyt fra FIFe, og vi skal
gøre vores bedste for at holde jer så
opdaterede som muligt, præcis som
vores tidligere formand har gjort de
seneste år, når hun har repræsenteret Felis Danica på FIFes generalforsamlinger.
Når vi er kommet hjem igen, vil vi afholde informationsmøder henholdsvis øst og vest for Storebælt, hvor vi
vil informere om hvad der sker i Felis
Danica og beslutningerne truffet på
FIFes generalforsamling. Vi håber I
har lyst til at møde op og få en god
dialog med os.
Jeg håber I alle får en god, lang
sommer i selskab med familie, venner og dyr, og jeg glæder mig til at se
jer alle på vores informationsmøder,
udstillinger eller andre arrangementer i Felis Danica.
Mange hilsner,
Camilla Scharff

af Camilla Scharff

Felis Danica afholder
informationsmøder:
Nyt fra Felis Danica
Hvad sker der nu?
• Nyt stambogsføringssystem.
• Fælles tiltag som killingeliste,
informationsmateriale og
andre ting på tapetet.
• Nyt fra FIFe’s generalforsamling:
Hvad blev vedtaget, og
hvad betyder det for dig/os?
Hvor og hvornår:
Lørdag den 8. juni 2019, kl. 13.00
i Bibliotekscafeen,
Medborgerhuset
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
Søndag den 9. juni 2019, kl.
13.00
i Møllen i Uldum
Skolegade 25,
7171 Uldum
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Den
Hellige Birma

– den maskede kat med hvide poter og blå øjne
af Pia Falk Thuesen og
Susanne Wehnert

Den hellige birma er kendt og elsket
for sine blå øjne, fine hvide handsker
og venlige sind. Det er en charmerende og indtagende kat, der selv
synes den er universets midpunkt og
forventer en del opmærksomhed fra
sin famile. Den trives som regel skidt
helt alene, men danner gerne venskab med andre racer eller endda en
hund. Den sover gerne i børnenes
senge, ligesom den deltager i opvasken og andre af familiens gøremål
som en selvfølge.
Udseende
Birmaen er en medium størrelse kat,
og ordet medium bruges flere steder
i den officielle standard til at beskrive
den. Den hoved er harmonisk med
let rundet pande, veludviklede, let
rundede kinder, fast hage og medium længde på næsen. Ørerne skal
være relativt små med rundet kant.
Øjnene er medium størrelse i forhold
til hovedets størrelse, let ovale men
absolut ikke runde - og de er altid
blå. Kroppen er en andelse aflang,
og hannerne er naturligt større end
hunner.
Poterne er faste og rundede, og de
fremviser racens kendetegn - de hvide handsker. Standarden er ganske
detaljeret på dette punkt - der skal
være hvidt på alle tæer, men ikke for
højt, og det skal være så regelmæssigt og symmetrisk som muligt. På
bagsiden af bagbenene fortsætter
den hvide handske opad bagbenet
og ender i en kile.
Det er overordentligt svært at styre
handskernes størrelse og facon, og
det er derfor svært at lave den helt
perfekte udstillingsbirma. Heldigvis
sidder det gode sind jo ikke udelukkende i handskerne, og ønsker man
et dejligt familiemedlem kan man roligt vælge sig en birma, der har været knap så heldig med malerbøtten,
da der blev uddelt hvide aftegninger.
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Pelsen er silkeagtig semilang til lang.
Den korrekte pels har kun ringe underuld, og den filtrer derfor stort set
ikke. Nogle birmaer har mere fyldig
pels og skal derfor børstes oftere og
have hjælp til at holde sig fri for knuder, men heldigvis er det en race der
normalt sætter stor pris på at ”bliver
gjort noget ud af” og de fleste elsker
opmærksomhed fra ejeren med kam
og børste.
Racen er godkendt i 6 grundfarver:
brunmasket, chokolademasket,
blåmasket, lillamasket, rødmasket
og crememasket, samt tortie- og
tabbyvarianter heraf, samt yderligere
sølv/smokevarianter, der dog endnu
ikke har fundet grundlag i de danske
opdræt.
Temperament
Den typiske birma er charmerende
og indladende. Den snor sine mennesker om din behandskede pote,
blinker med det smukke blå øjne
og får som regel sin vilje, fordi der
bag de blå øjne gemmer sig en vilje
af stål. De trives fint med de fleste
andre katte, og det er almindeligt at
hunkatte med killinger slår sig sammen om fælles børnepasning.
De fuldvoksne fertile hanner er
ganske territoriale, og udover at de
som regel strinter i ganske betydelig
grad, kan de som regel heller ikke
acceptere andre hanner eller kastrater. Som regel må man ret hurtigt
opgive at lade en voksen fertil hankat leve frit sammen med familiens
andre katte, og der er da heller ikke
mange der binder an med at have
egen hankat fordi det er en del mere
kompliceret end at have hunkat eller
kastrater.
Birmaen er som regel ikke så god til
at underholde sig selv, og man skal
regne med at den trænger sig på for
opmærksomhed. Hvis man har lange arbejdstider er det nødvendigt, at

den har en artsfælle at dele de lange
timer alene med.
Oprindelsen
Racens oprindelse fortaber sig lidt i
historien. Der findes en legende om
dens oprindelse i østen:
”Engang for længe side, højt oppe i
Lugh bjergene nær grænsen til Kina,
boede Kittah munkene, i fred og
fordragelighed, sammen med 100
helt hvide katte med gyldne øjne. De
levede deres liv i klosteret, i tilbedelse af gudinden Tsun-Kyankse.
Tsun-Kyankse var gudinden med
de safirblå øjne, som vogtede over
transformationen af Kittah munkenes
sjæle, så de kunne genopstå som
hellige dyr.
Hun sørgede således for, at de mest
hengivne munke, kunne leve videre,
højt velsignet og agtet, i de hellige
kattes perfekt skabte krop, resten af
kattens levetid. Den højagtede munk
Mun-Ha, havde et langt gyldent
skæg, som skulle være flettet af gudinden selv. Mun-Ha tilbragte derfor
ikke et eneste minut, sagde eller
tænkte noget, som ikke var hengivet
til at forgude eller tilbede gudinden.
En nat, blev klostret invaderet af barbariske tyve og munkene så hjælpeløst til mens Mun-ha blev dræbt midt
i bønnen. De så, da Sihn instinktivt
sprang op på maven af hans døende herre, for at forsvare ham, mens
han intensivt kiggede ind i øjnene på
gudinden Tsun-Kyankse. Munkene
så, at gudinden med et mirakel ændrede Sihn. Hans pels blev gylden,
ligesom Mun-Has skæg han stod på,
hans øjne blev blå som gudindens
han kiggede på. Hans ansigt, ben,
ører og hale blev mørke pga. al ondskaben i verdenen, mens hans poter
forblev hvide som tegn på uskyld og
selvopofrelse. Da de Kittah munkene
så dette mirakel, fandt de styrken til
at jage tyvene på porten. Sihn forlod
ikke hans herres side og efter 7
dage døde han, bærende Mun-Has
sjæl til himmels. Da munkene kom
til bøn næste morgen, så de at alle
templet katte havde ændret sig til at
ligne Sihn.”
.
Det vi med sikkerhed ved er, at den
ankom til Sydfrankring omkring år
1920. Angiveligt var en amerikansk
millionær på rundrejse i Østen i
stand til at købe et par katte fra

en utro tempeltjener. kattene kom
med på rejsen, og undervejs døde
hankatten Madalpour. Hunkatten,
Sita, var drægtig, og da rejseselskabet nåede til Nice nedkom hun
med killinger. Vanderbilt overdrog
Sita til en af rejsekammeraterme,
Mme Thadde-Haddish, som senere
overdrog enten Sita eller den eneste
overlevende killing, Poupee, til Mr
Baudoin-Crevoisier. Poupee anses
for stammoder til racen.
Nogle få år senere var der angiveligt
endnu en import til Frankrig. Templet Lao-Tsun var under angreb og
blev kun reddet med hjælp af den
engelske major Russell Gordon og
Auguste Pavie, der som tak fik et par
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tempelkatte. Igen døde hankatten
på vej til Frankrig, mens den drægtige hunkat overlevede og bidrog til
racens start.

hed Xenia de Kaabaa og orloff de
Kaabaa. Selvfølgelig kan man ikke
genopbygge en hel race på blot 2
katte.

Det er mere end svært at få disse
begivenheder bekræftet. Måske
er der nogen sandhed i det - både
August Pavie og major Russell Gordon er i hvert fald virkelige personer,
og vi ved med sikkerhed at racen
stammer fra østen. Men hvad der i
virkeligheden skete er svært at vide.

Man har derfor - ligeledes som andre
racer har måttet - forsigtigt iblande
andre racer, for at få racen på fode
igen efter krigen. Det er altsammen
længe siden nu, og siden da er bl.a.
perser og siameser blandet i mixet.
Alligevel er det lykkedes at fastholde en race med sit eget kendetegn
både i udseende og sind. Selve de
fine handsker er et unikt gen, der
kun findes hos birmaen, mens maskegenet selvfølgelig også kendes
hos andre maskede racer.

Nutidens gen-forskning bekræfter at
racen stammer fra østen, og det vil
sikkert overraske de fleste, at den
race, der viser sig at være birmaens
nærmeste slægtning, er koraten!
Hvor koraten stadig kan findes i
Thailand og importeres som novice,
er det til gengæld helt umuligt at
rejse til østen og finde noget, der
minder om den hellige birma. I 1959
kom der fra Cambodia et par hellige
templekatte til USA - angiveligt det
vi forstår som hellige birmaer. Men
igen er det svært at få fakta helt på
plads.
I Europa trivedes racen fra starten.
Allerede midt i tyverne bliver den
anerkendt som race i det franske forbund. FIFe tager racen med fra sin
begyndelse i 1949, og det er dermed
en af vors oprindelige racer.
Men hvor det gik fint i de første årtier, var der efter anden verdenskrig
- som det skete for så mange andre
dyr og racer - ikke meget tilbage at
gøre med. Kun 2 kendte eksemplarer overlevede krigens rædsler,
og disse 2 ligger idag til grund for
alle vores nulevende birmaer. De
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Den hellige birma er sædvanligvis
en sund race, der med lidt held lever
til en høj alder. Hunkattene har som
oftest lette fødsler og et veludviklet
moderinstinkt.
På grund af den snævre start med
blot 2 katte som grunlag for den
moderne birma, døjer racen med en
snæver genpulje, omend populationens størrelse er fin. Man bør derfor
se sig omkring, når man vælger avlsmateriale - udover at lægge vægt på
sundhed og temperament, skal man
også huske at sikre sig at der ikke
parres alt for tæt.

Bastian
- fra internatskat til udstillingsstjerne
De fleste kattehold er i tidernes morgen startet med en huskat, og mange racekattefolk har da også stadig
én eller flere i flokken. Således også
hjemme hos os, hvor to vildtfarvede
Somalier fra Dushara's opdræt har
selskab af huskatten Bastian, som vi
adopterede som voksen fra Dyreværnets internat. Han skulle vise sig
at have et helt specielt talent…
Adoptionen
Vores gamle huskat Snehvide var fra
internat, og da hun døde 15 år gammel, var der ikke megen tvivl om, at
en anden huskat skulle efterfølge
hende. Ikke som en erstatning, for
én kat kan aldrig erstatte den, man
har mistet - og "Prinsessen" havde
efterladt nogle gevaldige poteaftryk
at fylde ud. En ny kat er altid en ny
oplevelse og en ny spændende personlighed at lære at kende, og den
kan overraske én på de mest fantastiske måder. Så da Snehvide ikke
var mere, begyndte vi at kigge på internaternes hjemmesider. Vi ønskede en voksen kat med et venligt temperament, som kunne gå sammen
med andre katte. Helst en hankastrat
og gerne en stribemis med hvidt, for
sådan én havde vi ikke haft før.
Men hvorfor en voksen kat og ikke
en sød lille killing? Jo, killinger er da
nuttede, men den søde killingetid er
kun en lille del af de mange år, man
skal leve med katten. Det kan være
vanskeligt at bedømme, hvordan en
killing vil udvikle sig, mens personligheden hos en voksen kat er færdigdannet, så man derfor nemmere kan
se, hvad man får. Snehvide var 8 år,
da vi fandt hende, og ikke en eneste
gang gav hun os nogen grund til at
fortryde det valg. De to Somalier
Rags og Caithlin kom også til os
som voksne efter at have været avlskatte og var nøje udvalgt i samråd
med opdrætteren, så de kunne passe ind i vores lille flok. Det kan give
problemer at sammenføre voksne

katte, men vi har kun haft positive erfaringer, fordi vi altid har søgt at finde
det rigtige match.

Af Finn Frode Hansen

Så vi begyndte at holde øje med
internaternes hjemmesider for at se,
hvad der var af egnede kandidater,
og der faldt vi for det mest bedårende flødeskæg. Han hed Bailey, var
en 5-årig tabby med hvid og vant til
at omgås både katte og hunde hjemme på Fyn, hvor han stammede fra.
Ham måtte vi simpelthen møde hurtigst muligt, og vi tog straks afsted
til Dyreværnets internat i Rødovre,
hvor han havde siddet i tre måneder.
Voksne katte må ofte vente lidt længere på en ny familie, men vi kunne
mærke på personalet, at han var en
værdsat logerende derude, selv om
de naturligvis også glædede sig på
hans vegne over, at han kom videre.
Han var lige så charmerende som
på billedet, så vi var ikke i tvivl om, at
ham skulle det være. Han manglede lige at blive kastreret, men et par
dage senere var det også klaret, og
vi kunne hente ham hjem.
Hverdagen
Vi kendte flere huskatte med navnet
Bailey, så hos os skulle han have et
nyt navn - og Bastian var bare helt
rigtig til sådan en stor krabat. De
første par uger boede han i et værelse for sig selv, mens hormonerne
dampede af, men vi byttede rundt
på rum og katte i løbet af dagen, så
de stille og roligt kunne vænne sig
til hinandens dufte. Somalierne kom
jo fra et opdræt med andre katte, så
de havde prøvet at dele territorium
med andre katte, men derfor var
de ikke ubetinget begejstrede ved
udsigten til en ny kat i huset. Efter
fjorten dage tog vi springet og satte
alle tre sammen. Der var lidt hvæsen, som vi havde forventet, men
ingen korporligheder, og i løbet af de
følgende dage lærte de stille og roligt
at omgås hinanden i fred og fordragelighed.
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Vores lille rækkehushave er indhegnet, for selv om vi bor i et fredeligt
nabolag, så er det en alt for stor risiko at lade kattene rende frit omkring.
Udenfor er der farer som trafikulykker, løsgående hunde, onde mennesker, slagsmål med andre katte og
smitsomme sygdomme - og desuden er det os, der har valgt at have
katte og ikke vores naboer. Der er en
strømtråd øverst på hegnet, og Bastian skulle bare prøve det én gang,
så forstod han, at han ikke kunne
klatre over. Det viste sig hurtigt, at
Bastian er et stort legebarn, der elsker at ligge på lur og fange ting, der
bevæger sig. I starten tog han fugle
et par gange, men heldigvis har han
opgivet den sport og nøjes nu med
at kigge fugle.
Som nykommer har Bastian altid
respekteret, at "de to gamle" har førsteret til mad og sovepladser, hvor
han ofte holder sig lidt tilbage. Det
gælder dog ikke, når de alle tre leger
fangeleg gennem haven og huset.
Det kan godt se lidt voldsomt ud, for
Bastian er meget større og tungere end Somalierne, og det er deres
held, at de er både hurtigere og
mere adrætte, når det er deres tur til
at være byttedyr. De hopper bare op
på et bord eller lignende, før han kan
fange dem – og det er bestemt ikke
fordi, de er bange, for når Bastian så
er gået, kommer de nysgerrigt frem
for at kigge efter, hvor han blev af...
Jeg har senere fået kontakt med
Bastians tidligere ejer og lært hans
historie at kende. Uden at gå i detaljer kan jeg fortælle, at når han endte
på internat, var det ikke på grund af
misrøgt eller sådan noget, men fordi
udefra kommende omstændigheder
gjorde, at familien ikke kunne beholde ham. Han også var højt elsket i
sit tidligere hjem, og der blev passet
rigtigt godt på ham.
På udstilling
Selv om man mest ser racekatte på
udstillingerne, så kan huskatte uden
stamtavle også udstilles. De bedømmes efter mere subjektive kriterier
end racestandarderne, men især
temperament, velplejethed og harmonisk udtryk vægtes højt. Der er
som regel en lille håndfuld huskatte
8

med, og de får ganske stor opmærksomhed fra de besøgende, netop
fordi de er ganske almindelige katte,
som ligner dem, folk har derhjemme.
Nu er der som bekendt ikke noget,
der hedder en "ganske almindelig
kat" - de er alle helt specielle uanset afstamning, men et roligt temperament skal der i hvert fald til for
at kunne holde ud at være mellem
mange andre katte i en udstillingshal
med larm og hurlumhej.
Rags og Caithlin har begge opnået fine titler på udstillinger, så det
var nærliggende, at Bastian også
skulle udstilles. Somalierne bliver
altid badet før udstilling, og selv om
Bastian er korthår, så besluttede vi,
at han også skulle gøres så lækker
som muligt. Et par dage før showet
blev han derfor placeret på badebordet i vores bruseniche. Vi har
haft katte, der slet ikke brød sig om
at blive våde, men da vi tændte for
bruseren med det varme vand, sad
han helt roligt, som om det bare var
en regnbyge ude i haven. Shampoo
og skylning gik også fint, og det var
først, da han skulle frotteres tør, at
han begyndte at protestere lidt, men
fin blev han, så han er blevet badet
lige siden.
Bastians første udstilling var blot 3
måneder efter, at han var flyttet ind
hos os. De fleste udstillingskatte er
trænet til show fra en ung alder, så
en debutant på 5½ år var i sig selv
noget af et særsyn, og selvom han
ikke vandt sit første show, så tog han
oplevelsen i stiv pote og var helt rolig
i de uvante omgivelser. Vi havde jo
først og fremmest taget ham med for
at gøre lidt reklame for adoption af
voksne katte - og det klarede han til
perfektion. Men derefter er det gået
slag i slag, for han begyndte at vinde
Best In Show for huskatte. Af de 22
gange han indtil nu har deltaget i en
FIFé-udstilling, har han vundet de 15
og har fået titlen DSM (Distinguished
Show Merit), som er en af de få titler
huskatte kan opnå i FIFé. Bastian
har også deltaget i TICA-udstillinger og dér vundet titlen "Quadruple Grand Master" – og i vores klub
Racekatten er han netop blevet ”Top
huskat” for tredje år i træk.

Bastians force på udstillingerne er
hans venlige temperament og rare
udtryk. Han bliver altid roligt siddende på dommerbordet uden at lade
sig distrahere af noget som helst.
Han er måske lidt for buttet, men det
harmonerer godt med hans brede
hankattehoved. Pelsen har et fint
makreltabby mønster, og skinner
smukt, når han er sat op til show
med finish i pelsen. Det hvide flødeskæg og de lange knurhår gør ham
ekstra charmerende, og så er han jo
en typisk dansk huskat med striber
og hvidt, som mange af dommerne
er glade for at se.
Vores Bastian er en stor godmodig
lækkerpels, og vi har været meget
heldige at finde ham. Rundt omkring
på internaterne sidder der mange
andre voksne katte og venter på nye
hjem, og selvom de ikke alle har en
udstillingskat indeni som Bastian, så
fortjener de alle at komme videre.
Det er dejlige katte, der meget ofte
har været vant til at leve i en familie
med alt, hvad det indebærer - og det
er i hvert fald aldrig kattens skyld,
hvis den er endt på et internat...
Links:
Bastian på YouTube:
https://bit.ly/2IGof5c
Bastian på Flickr:
https://bit.ly/2ViwWsp
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Tænk, hvis I selv blev behandlet på
den måde. Jeg håber, at I medlemmer
vil hjælpe med at ændre tendensen,
så alle - også nye og potentielle
medlemmer - føler sig velkomne og
får lyst til at engagere sig i
kattesporten. Det vil i sidste ende
gavne os alle.

Nu er påsken overstået og foråret er
for alvor slået igennem. Det kan
mærkes på vejret og vores katte, især
de fertile hun- og hankatte er
kommet i forårshumør.
Når stuerne igen bliver fyldt med små
poter, så husk endelig at lægge jeres
killinger på DARAK's killingeliste.
Vores generalforsamling i DARAK blev
afholdt i februar 2019. Det var dejligt
at se så mange fremmødte. Tak for
opbakningen og den gode debat. Der
blev i vores bestyrelse valgt et par
nye mennesker ind. Jeg vil gerne byde
velkommen til Annette Søndergaard
og Cathrine D. Moll som blev valgt
som henholdsvis bestyrelsesmedlem
samt suppleant.
Det er dejligt med friske nye
mennesker, som ønsker at gøre et
stykke arbejde i foreningen. Sidder
der andre derude, som kunne ønske
sig at være mere med i forhold til
klubben, f.eks. ved at give en hånd
med på udstillinger og være en del af
et dejligt fællesskab, så tøv ikke med
at skrive eller ringe til mig.
Referatet fra generalforsamlingen
ligger på hjemmesiden under
medlemsdelen.
I forbindelse med suspensionen og
den efterfølgende eksklusion af
Katteklubben har tonen på Facebook
og andre sociale medier været meget
hård. Det gør mig enormt ked af det,
at det ikke er alle, som kan tale pænt
til og om hinanden og især behandle
hinanden med respekt.

Årets Scandinavian Winner show løb
af stablen d. 13.-14. april 2019 i
Turku, Finland. Der var over 750
tilmeldte katte og vi var tre danske
familier, som havde valgt at tage
derop, alle tre fra DARAK. Jubelen i
den lille danskerlejr var stor, da vi alle
endte med at have katte, som blev
både BIV og NOM.
Annette Søndergaard's norske
skovkatte han blev desuden Best in
Show og er dermed Scandinavian
Winner 2019. Stort tillykke til Annette
og SW GIC S*Pax' Julius, JW DVM
med den flotte titel.
I midten af April 2019 valgte Brian
Daugaard desværre at udtræde af
bestyrelsen. Derfor er Bo Varmdorf,
som var den af suppleanterne med
flest stemmer, rykket fra suppleant
og op som bestyrelsesmedlem.
Annette Søndergaard overtager
desuden Brian Daugaards opgaver
som sekretær i klubben. Vi arbejder
desuden også på en løsning med
Tema-møderne, som Brian også var
ansvarlig for. Vores løsning kommer
forhåbentlig til at betyde, at vi snart
kan tilbyde tema-møder både øst og
vest for Storebælt.
Dette kommer der mere info om, så
snart det er på plads. Vi vil gerne
takke Brian for hans tid og arbejde i
DARAK og ønsker ham alt det bedste
fremover.
Når dette KatteMagasin rammer jeres
postkasser, har vi åbnet for
tilmeldingerne til vores august
udstilling, som bliver afholdt i
Ølstykke Hallen. Der vil blive kåret

Best of Best begge dage. Alle, uanset
om man er medlem af en dansk eller
udenlandsk FIFé klub, er velkomne til
at udstille på DARAK's udstillinger.
Vi håber at se en masse glade
mennesker og smukke katte til en
fantastisk weekend i kattens tegn.
Der vil desuden være en ekstra
overraskelse til de kuld, som bliver
Best in Show denne weekend, så
tilmeld endelig jeres kuld, så
publikum og dommerne kan få jeres
lækre killinger at se.
DARAK har desuden valgt at lave en
helt ny Facebook gruppe. Den hedder
DARAK - Dansk Racekatte klub
Vi har valgt at oprette gruppen, da
den gamle var ejet af en enkelt
person, der ikke længere har nogen
tilknytning til klubben. Den nye
gruppe er åben for alle, og vi håber
på, at I vil hjælpe med at holde
gruppen aktiv og spændende for alle
kattevenner. Der må hjertens gerne
postes billeder, både fra udstillinger
og hverdagen med jeres katte, men
også indlæg med spørgsmål og
debatter er velkomne, så længe de er
skrevet med respekt for alle.
Vi vil gerne slå et slag for den gode
tone og ånd i kattesporten, som vi
alle bør have i fokus.
Kan I alle have en dejlig solrig
sommer.
Mette Usbeck
Formand for
Darak

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

Sekretær
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev
Tlf. +45 22 98 00 33
annette.soendergaard@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Richard Remvold
Hollænderdybet 6 st. tv
2300 København S
Tlf. +45 51 80 03 66
richard.f.remvold@darak.dk

Næstformand
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +45 26 46 22 82
beata.frohlich@darak.dk

Udstillingssekretær, ind- og udland
Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
helle.sivkjaer@darak.dk

Suppleant
Cathrine Daltoff Moll
Roskildevej 98
3400 Hillerød
Tlf +45 53 63 42 49
cathrine.daltoff.moll@darak.dk

Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
aase.nilsson@darak.dk
Præmiesekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
tanja.petersen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Schou
Lyngbyvej 2
4850 Stubbekøbing
Tlf. +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Bestyrelsesmedlem
Bo Varmdorf
Havnsøvej 32
4591 Føllenslev
Tlf. +45 42 73 66 06
bo.varmdorf@darak.dk

SW GIC S*Pax' Julius JW DVM

Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96
dortemarie.kaplers.nielsen@darak.dk
Chefsteward
Mikkel Henriksen
Vestervej 9
7200 Grindsted
chefsteward@darak.dk

Priser
Husstand medlemskab
Hovedmedlemskab
Pensionist husstand
Pensionist – en person

325 kr.
300 kr.
175 kr.
125 kr.

Sæt kryds i kalenderen:
23.06.2019 – Dyrenes Dag i Slagelse
03 & 04.08.2019 – Darak udstilling
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk
Mød os på facebook:
Dansk – Dansk Racekatte Klub

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

Kommende JYRAK begivenheder
28. maj: Gruppescanning af hjerter, Bygholm Dyrehospital
15. - 16. juni: International udstilling i Nyborg
4.-5. juli: Fremvisning på Herning Landsskue
6. juli: International udstilling på Herning Landsskue
14.-15. september: International udstilling i Århus

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Så kom vi godt i gang med den lune
sæson. Vi fik afholdt forårsudstilling
i Hedensted hallen, som vi har
gæstet flere gange gennem årene.
Men denne gang var der som i
Skanderborg flot med publikummer,
og vi satte ny ”Hedensted rekord”
med
omkring
450
betalende
publikummer denne gang. Det er
vældigt opmuntrende med den
øgede publikums interesse. Jeg
håber det resulterer i øget vækst for
kattesporten på den lange bane. I
hvert fald har I på opdrættersiden
også lagt stærkt fra land i år. Hvor vi
i JYRAK i første kvartal 2018
registrerede 241 killinger, har vi i
første
kvartal
2019
allerede
registreret +300 killinger! Samtidig
noteres et stigende antal importer,
og pænt med nye stamnavne.
Rigtig flot start på året! Keep up the
good work :)
Næste punkt er udstilling i Nyborg til
juni, og herefter Herning Landsskue.
Vi er som vanligt klar i Herning og
bygger op fra om onsdagen. Vi
afholder fremvisning torsdag og
fredag, hvor I som medlemmer er
velkomne til at komme gratis med
jeres kat og lave PR for
kattesporten, jeres egen race og/
eller opdræt - og ikke mindst få én
på opleveren i selskab med de
flotteste kødkvæg, der bliver vores
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.

nærmeste nabo iår.
Lørdag
afholder
vi
igen
international
udstilling i de snævre rammer. På
grund af omgivelserne er Herning jo
ikke en udstilling for alle. Der er
især lørdag ikke særlig god plads og
det vrimler rundt med publikummer,
og det kan ske at en pony kommer
ind gennem stalden vi står i, eller en
af udstillerne har sin hund med
under buret! Vi er virkelig på landet
i Herning, og man skal være en lille
smule kaosrobust. Hvis du er det,
så kan du få en fed oplevelse, og vi
håber du har lyst at komme og være
med. Der er max. plads til 160
katalognumre, så når vi åbner for
tilmeldinger i juni, er det sikkert en
god ide at tilmelde hurtigt.
I den mellemliggende tid kan jeg
varmt anbefale noget ”networking”
ude i det virkelige liv. De kontakter
man skaber ved at mødes med
hinanden fremfor kun at kende
hinanden
på
skærmen,
er
anderledes. Kom og vær med i en
af studiekredsene.
Torsdag 6. juni har studiekreds Syd
klikkertræning ved Nina Hald.
Lørdag 8. juni afholder Studiekreds
Randers sommerafslutning med
mad på grill og givetvis masser af
kattesnak i hyggeligt selskab i
timevis.
Studiekredsen i Herning har netop
fået en programændring og er ikke
helt på plads med sit juni program,

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
Stamnavne
Kira Marseen

Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J

Tlf. 5180 5696
stamnavn@jyrak.dk

men find studiekredsen på facebook
og følg lidt med der.
Endelig afholder Felis Danica møde
søndag den 9. juni i Møllen i Uldum,
hvor også Studiekreds Syd holder
til. Emnet er sidste ny fra FIFe GF
og Felis Danica. Med andre ord:
Endnu en gang ingen undskyldning
for at kede sig :) Jeg håber vi ses
derude et eller andet sted.
Indtil da: God killingesæson til alle!
Husk at ALLE killinger i et kuld skal
registreres. Husk at de skal
vaccineres i god tid inden de flytter
hjemmefra. Skulle en killing blive
syg under opvæksten, så hold den
hjemme til den er rask igen, fremfor
at sende den for tidligt ud med
efterfølgende bøvl for ny ejer - og
måske endda MED ny ejer! Giv folk
en god handel. Giv dem den
oplevelse med at købe en killing,
som du selv ville forvente, hvis du
købte en hundehvalp :) Heldigvis
har vi kun få klagesager, og tak for
det! I gør det godt, bliv endelig ved
med det. God sommer til alle!

Susanne

JYRAKs konsulenter:

JYRAKs studiekredse:

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

Uldum: Heidi Rubinke,
hrubinke@hotmail.com

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

Herning: Tanja Trillinggaard
lmail@kattens-studiekreds.dk
Tlf. 25 38 89 84

Randers: Eva Køhler,
Hanne Lindvig, Andersen,
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 kreds-ek@kattekredsranders.dk
05
Tlf. 28 70 84 98
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf.
4871 7397, anette@jyrak.dk
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8723
Løsning, Tlf. 75 62 61 09;
nemmest på formand@jyrak.dk

Glimt fra Hedensted udstillingen, marts 2019
Junior handling for børn op til 12 år, og
overrækkelse af årets topkattepræmier.

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Skolevænget 9
8723 Løsning
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
Forsyningstropper, stamnavne:
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
HalplanlægningBrian 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, entrekasse, junior handling
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
48 71 73 97
anette@jyrak.dk
Suppleant, forsekretariat og ildsjæle
Lykke SImonsen
9310 Vodskov
22 71 53 69
lykke@jyrak.dk
Udenfor bestyrel.sen:
FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9300 Hals
98 75 07 07
ingenord@live.dk
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Bestyrelsen
Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Tlf.: 24 94 93 20

formand@racekatten.dk

Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk

Næstformand

Lisette Siigaard Henriksen
Tlf.: 28 86 02 68 (hverdage kl. 19-21)
lisette@racekatten.dk

Webmaster
Killingelisten
Michael Robdrup
Tlf.: 23 43 92 63

webmaster@racekatten.dk

Sekretær og Udstillingssekretær, udland

Susanne Høj Andersen
Tlf.: 36 78 91 09
susanne@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem
Ulrike Wahl
Tlf.: 44 47 27 77

ulrike@racekatten.dk

Bestyrelsesmedlem
Marianne Hansen
Tlf.: 23 71 25 43

marianne@racekatten.dk

Suppleanter

Linda Lloyd Hughes
Jeanett Westergaard

linda@racekatten.dk
jeanett@racekatten.dk

Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær

Henriette Lodberg Knudsen
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
stambog@racekatten.dk

Ammetjeneste

Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79

Konsulenter:
Genetik

Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84

genetik@racekatten.dk

Smitsomme sygdomme

Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21)
helbred@racekatten.dk

Adfærd

Michelle Garnier
adfaerd@racekatten.dk

Øvrige konsulenter

Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
private@susannatoldibugge.com
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De bedste hilsner,
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De bedste hilsner
Pia Børgesen
Formand

Klubben Racekatten gør meget for at udbrede kendskabet til racekatte, så vi deltager i mange arrangementer i løbet af året og afholder spændende møder med katterne i fokus.
Vi kan blandt andet mødes på fugleudstillinger, i dyrehandlere og på Slagelse Festuge mm. Følg med på vores hjemmeside og i vores Facebook-gruppe, hvor vores kommende arrangemen-ter annonceres.Betaling for
arrangementer/møder an betales via Mobilepay 49745 eller på vores webshop - HUSK at skrive hvad betalingen vedrører.

Møder :
21. maj 2019 - Fertilitet, drægtighed og Fødsler v/
dyrlæge Charlotte Jønsson

4. juni 2019 - Pelspleje v. Vivi Lassen, opdrætter og
medejer af Pitstop

Kom og bliv klogere på hunkattens reproduktion,
Hvordan kan vi blive dygtigere til at sætte kattene
når Charlotte Jønsson, dyrlæge og opdrætter af
op til show?
Norsk skovkat, i samarbejde med Racekatten, holder
foredrag.
Vivi fortæller om pleje af pelsen til hverdag, og pleje
af pelsen inden show.
Her gennemgår vi løbetider, parring, drægtighed,
Gå ikke glip af disse guldkorn som Vivi vil dele med
fødsel og dagende efter fødsel, med fokus de steos!
der, hvor man som hunkatteejer kan møde udfordringer. Bliv klædt på til imødese hvad der kan dukke op
af problemer – hvornår man skal have is i maven, og
hvornår man skal have fat i dyrlægen.
Dato og tid: Den 21. februar 2019 klokken 19.00
Sted:
Valby kulturhus, Valgårdsvej 4-8,
2500 Valby
Tilmelding: HUSK! Tilmelding kun til:
workshops@racekatten.dk
Pris:
Gratis for medlemmer af Racekatten Øvrige 50 kr.

Dato og tid: Den 21. februar 2019 klokken 19.00
Sted:
Valby kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500
Valby
Tilmelding: HUSK! Tilmelding kun til:
workshops@racekatten.dk
Pris:
Gratis for medlemmer af Racekatten Øvrige 50 kr.

Mødet giver:

Mødet giver:

Her kan du møde os:
25. maj 2019 Racefremvisning
kl. 09-17.00

Sted: Grundtvigskirken, På Bjerget 5B, 2400 København NV. Der er gratis entré
Vi deltager ved Grundtvigskirkens årlige sommermarked, hvor du udover fltte katte, kan
møde ugler, eksotiske dyr, samt madboder, underholdning, loppemarked, lokale forretningsdrivende og meget andet.

23. juni 2019 Racefremvisning

Sted: Anlægget i Slagelse.
Racekatten er inviteret med til Dyrenes Dag: en del af Slagelse Festuge.
Vi vil selvfølgelig rigtig gerne kunne præsentere så mange forskellige racer som muligt,
og vil derfor gerne invitere Racekattens medlemmer til at komme, og fremvise jeres
smukke katte. Kunne du have lyst til at deltage eller har du spørgsmål om arrangementet, så send en email til Bent på: misapo@adslhome.dk
Yderligere information vil derefter blive fremsendt pr. email
Da der er et begrænset antal bure, vil de blive fordelt efter ”først til mølle”-princippet.
FIFe og Felis Danica’s udstillingsregler skal naturligvis overholdes, og der skal fremvises
gyldig vaccinationsattest og stamtavle ved ankomst.

Potemøder for alle katteinteresserede
Hos Racekatten kan du optjene “poter” i 4 farver ved deltagelse i potemøder: Potemøder er
tænkt som en uddannelse af Racekattens opdrættere, der ønsker at synliggøre overfor f.eks.
killingekøbere, at de er seriøse med deres opdræt, har sat sig ind i de grundlæggende ting,
samt hele tiden følger med og videreuddanner sig. Det er også en oplagt mulighed for at
møde andre opdrættere og netværke på tværs af racer.
Da Felis Danica har lavet en Opdrætteruddannelse, har Racekatten valgt at stoppe med
at udbyde grundlæggende potemøder, som før skulle til for at opnå “rød pote”. I stedet opfordrer vi vores
medlemmer til at deltage på Felis Danicas Opdrætteruddannelse. Når du har deltaget og fået dit diplom
på Felis Danicas Opdrætteruddannelse, så tæller det som “rød pote” i Racekatten. Derefter kan du, ved at
deltage på potemøder, opnå poter i de andre farver.
Læs mere på http://racekatten.dk/arrangementer/om-potemoeder/
www.racekatten.dk

Katteudstilling
Kattene håndteres med hensyntagen til deres temperament og helbred, og dommeren vurderer kattene i forhold
til den standard, der gælder for hver race:

Voksne katte kan få certifikater, der
igen kan samles til titler. Kastrerede
katte har deres egne titler.
Inden for disse grupperinger placeres
kattene indbyrdes 1-4. Kun nr. 1 kan
gå videre i konkurrencen om eventuelle særlige præmier, så som:

•
•

•
•

På Felis Danicas katteudstillinger bliver kattene bedømt
af dommere, som har gennemgået en længerevarende
uddannelse i præcis de racer, de dømmer.

Type: størrelse, proportioner og harmoni
Hoved: form, proportioner, profillinje, hage og
næseparti
Øjne: størrelse, form, farve og evt. udtryk
Ører: størrelse, form og placering
Krop: længde, type (fx elegant, kompakt)
Ben: kraft, længde i forhold til krop og form på poter
Pels: farve, mønster, evt. hvid aftegninger,
længde og pelskvalitet
Kondition: er katten for tyk eller tynd og er den velplejet
Evt. generelle bemærkninger sød, kærlig, lovende og lignende

•
•
•
•
•
•
•

Kattene konkurerer indbyrdes inden for race, køn og
alder:
•
•

Unge katte er opdelt i 2 grupper - killing og ungdyr
Voksne katte er opdelt i
kastrerede og ikke-kastrerede

“Best in Variety”
“Best in Show”

eller endnu bedre:

Dommerne lægger altid vægt på, at katten trives på
dommerbordet, og at bedømmelsen foregår på kattens
præmisser.
Udstillingerne arrangeres af en af Felis Danicas
3 hovedklubber eller eventuelt af en specialklub i samarbejde med en hovedklub.:
•
•
•

Dansk Racekatte Klub
Jydsk Racekatte Klub
Racekatten

På de fleste udstillinger kan man møde et
stort antal forskellige racer samt huskatte.
Der er ialt 49 anerkendte racer i FIFe.

Udstillinger i 2. halvår 2019
Klub

Dato

Lokation

Information

JYRAK

6. juli

Landsskuet,
Kaj Zartows Vej,
7400 Herning

International udstilling, 1 certifikat
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

DARAK

3.+4. august

Ølstykke Hallen
Tranekærvej 1
3650 Ølstykke

JYRAK

14.+15. september

Godsbanen,
Skovgaardsgade 3,
8000 Aarhus

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

RACEKATTEN

21.+22. september

Køgehallerne,
Ved Stadion 2B,
4600 Køge

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

DARAK

19.+20. oktober

Haslev Hallerne,
Sofiedalsvej 42B,
4690 Haslev

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.darak.dk

JYRAK

16.+17. november

EFI Hallerne,
Sportsvej 21,
6705 Esbjerg Ø

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på www.jyrakudstilling.dk

RACEKATTEN

30. november +
1. december

Albertslund Stadion
Skallerne 14,
2620 Albertslund

International udstilling, 1 certifikat pr. dag
Tilmelding på show.racekatten.dk

16

International udstilling, 1 certifikat pr. dag.
Tilmelding på www.darak.dk

