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Kære medlemmer,
kære læsere af KatteMagasinet / Min Ven Katten
Foråret kom – det samme gjorde
COVID-19, og så gik næsten det
hele i stå … - alle de planlagte udstillinger, medlemsmøder og generalforsamlinger i specialklubberne og FIFe
måtte aflyses, både i Danmark og
alle andre steder. I skrivende stund
ved vi endnu ikke hvornår verden
kommer på ret køl igen, så det atter
bliver muligt at mødes med sine venner og bekendte til større eller mindre arrangementer, men jeg kan fortælle jer, at vi glæder os til det sker!
Selvom vi må isoleres og holde os
fra hinanden, er det ikke ensbetydende med, at tingene står helt stille.
Der er stadig arbejde at udføre, og
for eksempel knokles der fortsat på
vores kommende stambogssystem,
som heldigvis ikke er afhængigt af
at kunne mødes i levende live eller
i større forsamlinger. Arbejdet med
denne går helt som planmæssigt, via
mails og onlinemøder mellem vores
stambogsfører/projektleder og de finske udviklere.
Vi er nu så langt, at vi har en køreplan for, hvornår vi går i luften med
vores nye system. Vi indfører systemet gradvist, så alle kan nå at vænne sig til at der skal søges stamtavler
på en ny måde, så i første omgang
får vi klubbernes stambogssekretærer ’uddannet’ og gjort klar til at
kunne hjælpe med spørgsmål og det
praktiske omkring brugen af systemet. Dernæst finder klubberne en
række opdrættere, som gerne skal
kunne fungere som superbrugere af
systemet, så stambogssekretærerne
har noget backup hvis der er mange,

som skal bruge hjælp når systemet
går rigtigt i luften.
Vi skal nok holde jer orienteret om
datoer mv., så I alle ved hvornår vi
går over til onlineansøgninger, men
vi skal lige have overstået den endelige konvertering og sikre os, at
det hele virker som det skal inden vi
melder datoer ud til jer.
Noget andet, der heller ikke har
stået stille, er opdrættet rundt omkring hos jer opdrættere – og det er
vi glade for. Så kommer der måske
noget positivt ud af denne ufrivillige udstillingspause, nemlig dejlige
killinger, som kan glæde nye familier mange år ud i fremtiden! Vi har i
dette nummer en lille række tips og
tricks til Det gode køb – både til nye
katteejere, men også til opdrættere,
der leder efter ny avlskat. Vi håber
I vil læse den og tage det til jer, for
det sker desværre jævnligt at der er
problemer med aftaler der er indgået, hvor den ene part føler sig snydt
– og vi kan ikke hjælpe. Det er kun
domstolene, der kan afsige dom i
disse sager, og det er både dyrt og
langtrukkent at køre sager.
Og nu vi er ved killingerne, så husk
for pokker at tælle til 24 (måneder)
INDEN I får parret jeres hunkat! Vi
får altså lidt for mange sager ind
med overtrædelser af 24 måneders reglen – og den er ikke svær
at forholde sig til, men det kræver at
man lige finder sine registreringer
fra tidligere kuld frem og finder ud af,
hvornår hunkatten har fået kuld før
– og hvis det 3. kuld ligger inden for
24 måneder tilbage i tid, så venter
man med at sende sin kat til parring.

af Camilla Scharff
Der er enkelte opdrættere, der kører
utroligt snært på datoerne, og nogle
gange overrasker kattene altså, så
man kommer til at overtræde reglerne. Det er dumt, for vi har nogle
helt faste takster for hvad der sker,
når man overtræder avls- og registreringsreglerne, de ligger på vores
hjemmeside så de burde ikke overraske nogen, men det overrasker alligevel at ved anden overtrædelse af
reglerne, bliver der givet karantæne i
et år. Det kan vi sagtens forstå at en
opdrætter bliver ked af, men reglerne er jo lavet for at beskytte vores
avlskatte, så de får nødvendige pauser mellem kuldene, og vores regler
levner også plads til, at man kan få
en dyrlægeattest hvis det tilrådes at
en hunkat får et kuld selvom det betyder, at reglerne overtrædes. Men
attesten skal foreligge og dispensation skal gives inden parringen foretages. Husk det og gør det, så får I
ikke problemer.
Nyd foråret og jeres killinger, vi ses
forhåbentlig når sommeren går på
hæld, og vi forhåbentlig kan få lov til
at holde udstillinger igen!
Mange hilsner
Camilla
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Racepræsentation:

Cornish Rex
Kallibunker
Hej jeg hedder Kalibunker og er verdens første Cornish Rex. Den 21. juli
2020 ville jeg være fyldt 70 år.
Det der er helt specielt ved mig er, at
jeg kun har det inderste hårlag, som
danner de fineste krøller.
Nu skal I høre lidt om mig og mine
efterkommere.
Racen udvikles
I et kuld ganske almindelige gårdkatte, født den 21. juli 1950 i Cornwall,
England, var der en killing med et
afvigende udseende. Ejeren, Mrs.
Ennismore, syntes at pelsen lignede pelsen på rexkaniner, og sådan
opstod begrebet Rex-kat. Hun besluttede sig for at beholde ham som
indekat og gik til dyrlægen for at få
ham kastreret. Dyrlægen mente at
det ville være en skam og overtalte
hende til at kontakte genetikeren A.
C. Jude, med henblik på at forsøge
at udvikle en decideret race.
Det første man gjorde, var at parre Kallibunker, tilbage på moderen,
Serena, hvilket resulterede i et kuld
bestående af en hun med glat pels
og to hanner med krøller. Den ene
Kalibunker

Af John Bøwes

hankat dør, den anden, Poldhu (blå
tortie), parres tilbage på bl.a. Serena
og nogle af Kallibunkers normalpelsede afkom. Efter nogen tid har man
64 afkom, hvor af de 29 er normal
pelsede og 35 rexede. I 1955 fastslår genetikere at genet for krøller er
vigende.
Avlsarbejdet fortsætter; men ikke
uden problemer. På et tidspunkt er
Mrs. Ennismore nødt til at aflive en
stor del af sine katte bl.a. Kallibunker, da hun ikke har økonomi til det
store kattehold. Poldhu bliver neutraliseret ved et uheld, da en dyrlæge
vil forske i hans specielle farve, idet
3 farvede hankatte normalt er infertile. Dermed er Sham Pain Charlie
den eneste fertile Cornish Rex hankat tilbage.
Grundet det spinkle avlsgrundlag,
der er tilbage i UK, parres der ind
med forskellige racer som: Siamser,
Burmeser og British Shorthair.
Mrs. Ennismore må opgive at føre
arbejdet videre; men heldigvis træder Brian Sterling Web til med det
fortsæt at videreudvikle racen, og
det er ham, vi kan takke for, at racen
blev reddet.

Bowena’s Andrea

I 1960 så Mrs. Beryl Cox i Devonshire, et billede af Cornish Rex katten
Du-Bu Lambtex i sin avis, hvor der
stod: Den eneste krøllede kat i UK.
Mrs. Cox kigger på sin kat og tænker: Det passer da ikke for du har da
også krøller, Kirlee. Hun henvendte
sig til opdrætterne i Cornwall, som
blev meget begejstrede, da man gerne ville have frisk blod ind i avlsarbejdet. Desværre viste det sig at alle
parringer resulterede i glathårede
killinger og man fandt på den måde
frem til, at der var tale om to forskellige mutationer. Disse benævnes herefter: Rex gen I og Rex gen II, senere Cornish Rex og Devon Rex.
At to forskellige mutationer opstår
så relativt tæt på hinanden, bliver
ikke mindre besynderligt af, at der
samtidig i Berlin, Tyskland, er opstået en mutation som er identisk med
Rex gen I, nemlig den vi kender som
German Rex.
I 1957 blev 2 katte sendt til USA,
hvoraf den ene, Lamorna, er drægtig. Hendes afkom Diamond Lil og
Marmaduke of Daz-Zling, bliver
grundstammen i den amerikanske
rex-avl. I USA indparrede man med
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slanke katteracer, idet man ønskede
at holde sig så tæt på Kallibunkers
type som muligt.
I midten af 60’erne importerede Mrs.
Ashford en hankat Rio Vista Kismet
fra USA med henblik på at få typen
på de engelske CRX, der var blevet
mere bamsede, tilbage mod idealet
fra Kallibunker.
Udseende
CRX er en mellem størrelse kat, der
fremstår højbenet, muskuløs, slank
og elegant med en lang tilspidset
hale. Den har store opretstående
ører, mellemstore mandelformede
øjne, en lige pande med et markant
knæk til den lige snude, der sammen
med den markante hage, danner racens karakteristiske profil.
Pelsen, der kun består af underuld,
er blød og tæt, med krøller liggende
i bølger, som på et vaskebræt, fra
nakken og til den yderste halespids.
CRX kan fås i alle farver, undtagen
varianter med tofarvede hårstrå da
disse ligger i dækhårene, som CRX,
som beskrevet, ikke har. Øjenfarve
skal matche pelsfarven.
Temperament
Katten der aldrig bliver voksen; legesyg, aktiv, kontaktsøgende, kærlig
og kælen. Meget social og fungerer godt med både børn og dyr. Den
deler gavmildt ud af sin kærlighed til
alle i stuen, selv gæster får kærligheden at føle. Fungerer ikke som alene
kat, medmindre man, nærmest altid,
er hjemme sammen med katten.
Såfremt man ikke kan være hjemme
hos den, er det en god ide at have
Cattus de Lux kuld - opdr.: Anna Wilczek

Et kuld Cornish Rex fra 1963

mindst to. Hvis man ønsker sig en
sofa kartoffel er Cornish Rex ikke
racen, da den stor set altid er i gang
med noget. Dog skal det nævnes, at
de gerne kommer og kæler og ruller
sig sammen på ens skød, når først
det er sove tid.
Helbred
CRX har, mig bekendt, ikke nogle racespecifikke sygdomme. Tværtimod
er det min oplevelse at den generelt
er en meget sund race. Vi er mange, der scanner for HCM. Dyrlægens
kommentar til en af mine katte var:
Det er det sundeste hjerte jeg har set

i dag En kommentar jeg stadig tænker tilbage på med et smil på læben.
Blodtype problematik. Det skal dog
nævnes, at der blandt CRX findes to
blodtyper; A og B.
Dette kan give udfordringer, hvis
man vil parre to katte med forskellig
blodtype, da en B-hunkat parret med
en A-hankat, vil resultere i killinger,
der dør hvis de dier hos deres mor,
de første 24 timer, da hun danner
antistoffer mod killingerne. Derfor er
det vigtigt, at disse bliver håndmadet
i starten. Dette indebærer så at killingerne går glip af den nødvendige
råmælk som hunkatten normalt producerer. Sverige har forbudt bevidst
parring i denne kombination af denne årsag. Der er ingen risiko, hvis
hunkatten er A og hankatten er B.
CRX i Danmark
CRX har haft en meget omskiftelig
popularitet i DK. Den første opdrætter af CRX i Danmark var, Henny
Knudsen Af Yala, som importerede
2 katte: Annelida Pearly King og
Annelida Endora. Hun skiftede dog
hurtigt over til abyssinier.
Af andre tidlige opdrættere kan
nævnes N.C.Nielsen Af Hadsund,
B.L.Hansen Af Pyames, U.Sejrsbo
Dormet F. Eldevig Af Gammel Vartov,
E.Jensen Birkelund, Vad Jensen Af
Tarup, G. Pedersen Riberia, L.Arn5

holtz Omali, D.Vad Jensen Camelyard der har været flere; men jeg
kender ikke alle.
Jeg vil mene, at den enkelt person,
der har gjort mest for CRX i DK, er
Susanna T. Bugge. Bodwin, der gennem en menneske alder har importeret, opdrættet og eksporteret mange
fine CRX katte. I 1992 var hun med
til at stifte Rex og Sphynx Klubben,
Danmark, som hun var formand for i
næsten 25 år.
Hvordan jeg fik CRX
I 1970 gik jeg i klasse med Christian, som havde siamesere. Han talte
aldrig om andet, og for at få fred, lovede jeg ham, at min hustru og jeg,
ville besøge den kommende katte udstilling i Erritsø, for at hilse på
hans vidundere. Dagen oprandt og
vi kom ind i hallen, hvor burene stod
i lange rækker. Da vi kommer ned
for enden af den første blok, er der
et bur, med en kat og nogle besynderlige killinger. De er meget livlige og nærmest akrobatiske i deres
leg. Derudover, har de en underlig
ligesom bølget pels, ejeren fortæller
at det er en ny race med kun et lag
pels der som jeg selv kan se ligesom
bølger fra nakke til halespids. Vi stod
længe uden at kunne løsrive os og
hver gang vi ligesom skulle videre,
kom vi kun et par bure væk, før vi
vendte tilbage til killingerne.
Da vi forlod udstillingen havde vi
købt vores første CRX, en killing ved
navn, Rasmine af Hadsund, for 400
kr. på afbetaling, (SU var ikke stor
dengang). Christians katte fik vi aldrig set; men han tilgav mig, da han
fik forklaringen.
Jeg begyndte at udstille Rasmine
(Mussi) og i 1972 var jeg så heldig
at have Nancy Hardy som dommer.
Hun havde på det tidspunkt en hankilling til salg. Jeg blev herefter den
lykkelige ejer af Senty Twix Miraculix (Boy) og i 1972 fik vi stamnavnet
Bowena. 13. januar 1972 fødtes vores første kuld med bl.a. Bowena´s
Andrea som blev stammoder til Vad
Jensens Af Tarup. Det blev til 6 kuld
i alt gennem 70’erne. Men da først
Boy døde, og senere Mussi 18 år
gammel, så skulle vi i hvert fald ikke
have kat igen!
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Men men men... I 2004 forærede
min bror mig så S*Speeds Amy, som
hans datter ikke kunne beholde. Han
vidste jo, at jeg ikke kunne stå for
racen.
Vi skulle lige have et enkelt kuld, og
søgte længe efter en hankat. I 2006
lykkedes det med hjælp fra Cecilie
Løveid at få kontakt til N*Ecat´s Gary
Potter og den 11. oktober 2006, fik vi
G-kuldet med 8 leve dygtige killinger
og så var vi ramt af bacillen igen.
Har CRX en fremtid i DK
I nullerne var der flere opdrættere bl.a.: Tværmose, Løveid, BicciBonny, Tokkeløkkehus, Yeoman,
Fogedgården, Blyth og Ramdals.
Finanskrisen i 2008 gjorde det svært
og de fleste stoppede stille og roligt.
For nærværende er i FD regi kun os
og DK*Pixiepaws tilbage. Det er mit
håb, at denne artikel kan gøre nogle
katteelskere varm på ideen, om at
starte et opdræt.
Kilder
Som man kan forstå, er det ikke alt, jeg
selv har oplevet. Jeg har læst mig til det
meste. Skulle du have lyst til at lære
mere, vil nedenstående artikler være at
finde på Facebook: Bowena Cattery i albummet artikler
• “Raspresentation Cornish Rex af Päivi
Palokangas.“Våra katter” 5-2011
• “Livet ändrades med Cornish Rex, Ewa
Löwdin. “Våra katter” 5-2011
• “Cornish Rex og Devon Rex af Ulrich
Alster Klug (DK*Yeoman) “KM-5-2003
• “Rexer i Danmark af Susanna Toldi
Bugge (DK*Bodwin) “KM-5-2003
• “Hvordan jeg fik min første Cornish Rex
af Hanne Hende “KM-5-2003
• “Lidt krøllede tanker af Cecilie Løveid
“KM-5-2003
• “A tribute to the breeder of the first
Cornish Rex cats” Nancy Hardy, “Cats”
nr.2-1971
• “The facinating Rex Cat af Alison E.
Ashford, “Cats” Nr.1-1969
• “Cornish Rex x German Rex curly kittens, Mable Tracy, “Cats nr. 6-1970
• “Your majesty Cornish Rex,
Anna Wilczek

Cattus de Lux Metosee

Traum von FF Queen of Mice

Felis Danica
Topkatte
2019
ç Top 5 - Voksne Hankatte
1 NW SW SC S*Pax’ Julius, JW, DVM, DSM,
NFO ns 01 21 62, 793,80 points
Ejer: Annette Søndergaard
2 Calia Cat’s Eliot, JW ,
BUR e, 789,02 points
Ejer: Christina Busch
3 IC Mariol’s Talos,
SIA c, 767,52 points
Ejer: Marianne Vedel
4 SC Namyslo’s Conrad, DSM
PER d 02 62, 753,01 points
Ejer: Lone og Jan Namyslo
5 IC Diamond by Art Kitten*IT, JW
MCO w 62, 723,22 points
Ejer: Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen

Top 5 - Voksne Hunkatte è
1 NW GIC Kadesh af Khartoum
ABY n, 809,57 points
Ejer: Bodil og Michael C. Floto
2 IC Mary Read af Khartoum
ABY n, 770,80 points
Ejer: Bodil og Michael C. Floto
3 SC Sivkjær’s Kawasaki, DVM
MCO f, 757,04 points
Ejer: Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen
4 GIC Tilia Nova’s Wanda
NFO a 03, 721,84 points
Ejer: Bette og John Lind
5 GIC Elmehøj Diva
SBI a, 721,67 points
Ejer: Lissy Mikkelsen
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Felis Danica
Topkatte
2019

Top 10 - Killing / Ungdyr

1 NW Chat de Brett’s Porsche, JW
SBI n, 660,30 points
Ejer: Pia Hansen og Michael Baess
2 Calia Cat’s Hollie, JW
BUR d, 655,31 points
Ejer: Christina Busch
3 Calia Cat’s Lucas, JW
BUR e, 654,34 points
Ejer: Christina Busch
4 Calia Cat’s Eliot, JW
BUR e, 638,60 points
Ejer: Christina Busch
5 S*Viento’s Stolen Moment, JW
NFO n 03 23, 632,45 points
Ejer: Pia Børgesen og Henrik Buusman
6 Namyslo’s Ice Mocca
PER e 02 62, 631,54 points
Ejer: Lone og Jan Namyslo
7 DK Farrugia’s Twinkle Star Kayleigh, JW
RAG a 03, 624,02 points
Ejer: Anita og Daniel Farrugia
8 Well-Done’s Rumble
PER n 22, 618,04 points
Ejer: Anne Marie Andersen
9 Taco Villa’s S.A. Fox W. Mulder, JW
ABY n, 612,20 points
Ejer: Marianne Roth
10 DK DeliCat’s Don Diego
NFO n 22, 611,93 points
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

8

Felis Danica
Topkatte
2019
ç Top 5 - Hankastrater

1 NW HP Sivkjær’s Cuba Libre, JW, DVM, DSM
MCO n 03 22, 823,30 points
Ejer: Mette Usbeck
2 IP DK Maine Malawi’s Onkel Otto
RAG n 04, 795,93 points
Ejer: Carina Lodberg
3 SP DK Catika’s Mingus, DSM
SOM n, 793,12 points
Ejer: Pernille Dahlsgaard Larsen
4 GIP Nordic-Guardians Hermes
NFO a 01 21 64, 764,56 points
Ejer: Laila Rann Skovmand
5 GIP DK Catika’s Emilian
SOM n, 751,24 points
Ejer: Gitte Johnsen

Top 5 - Hunkastrater è

1 NW IP S*Abraxas Money Penny, JW, DSM
PER f, 803,20 points
Ejer: Lenette og Fanny Nielsen
2 SP FI*Dewdrop’s Fan Chaluay, DSM, DVM
KOR, 794,58 points
Ejer: Marie Paulsen
3 NW SP SC Nuance’s Zaga, DVM, DSM
SBI a, 788,36
Ejer: Linda Grøtner Nielsen
4 SP DK Shadowpaw’s Bastet
NFO ns 03 23, 787,83 points
Ejer: Charlotte Jønsson og Martin Bro
5 NW SP SC Thunderball’s Tiger Lilly,
DVM, DSM, MCO n 23, 783,61 points
Ejer: Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen

ê Bedste Huskat
1 Signe
HCS, 650,29 points
Ejer: Sonja A. Nielsen
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Kære medlemmer
Så er foråret endelig blevet til sommer. Foråret i DARAK startede med
en generalforsamling, hvor vi sagde
på gensyn til et par medlemmer i
bestyrelsen. Dem vil jeg gerne takke
for den tid og det arbejde, de har lagt
i foreningen. Jeg vil også gerne hilse
de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Som i allerede ved, så ser
jeg, og den øvrige bestyrelse, frem til
et godt samarbejde.
Blot tre uger efter vi havde fået nye
i bestyrelsen, skulle vi afholde udstilling. Det blev en udstilling vi sent
glemmer. Tre planlagte dommere
fra Italien måtte udskiftes i sidste
sekund og yderligere en enkelt dommer måtte melde afbud på grund af
ulykkelige omstændigheder. Det stillede mig over for noget af en opgave med at finde nye dommere med
virkelig kort varsel. En stor tak skal
lyde til de dommere, som sprang til
i sidste øjeblik og gjorde det muligt
for os at afholde udstillingen som
planlagt. Vi fik i Dragør også præmieret vores topkatte. Dem ønsker
vi et stort tillykke. Også en stor tak
skal lyde til vores hovedsponsorer
Royal Canin, Agria og Agrosam,

Marlene Jørgensen med
DK Ginkgo Lilly Liara

Bente Egholm med
Alba Regia Dolce Vita

som leverede fantastiske præmier til
vores topkattevindere. Flere specialklubber afholdte også deres topkattepræmieringer på udstillingen og
vi oplevede en fantastisk stemning
hele weekenden igennem. Nynke
fra Cat’chy Images var næsten fuldt
booket hele weekenden og havde
virkelig travlt med at få taget billeder,
både forudbestilte, bestilt på dagen
og selvfølgelig vores Best in Show
billeder. Jeg vil gerne minde jer om
at gå ud til Nynke og få taget billeder,
hvis jeres kat bliver Best in Show på
vores udstillinger. Det vil være super
ærgeligt at gå glip af et fantastisk
billede af jeres kat. Vores lotteri bugnede med lækre præmier og det er
en stor glæde at lave et lotteri, når
vi bagefter får ros for præmierne af
deltagerne. Stort tillykke til vinderne af de to nye Petstrollere, som vi
udlovede.

Vi regner dog med at vende stærkt
tilbage næste år. Forlængelsen af
forsamlingsforbuddet og den manglende udsigt til åbning af vores
landegrænser gør desværre, at vi
ser os nødsaget til at aflyse vores
august udstilling i Herlugmagle. Det
er bestemt ikke noget, vi er glade
for. Der er ikke noget vi hellere ville,
end at afholde udstilling for jer alle i
august. Men sikkerheden skal være
i orden og som situationen ser ud i
skrivende stund, så kan vi ikke se,
at det på en forsvarlig måde kan
lade sig gøre. Vi ville risikere, at vi
ikke kunne få vores udenlandske
dommere eller udstillere ind i Danmark, og ydermere ville alle, også
udstillere, skulle stå mindst 2 meter
fra hinanden af sikkerhedshensyn.
Udstillernes, dommernes og standhavernes sikkerhed er vigtigst for os,
derfor er beslutningen truffet.

Kort efter vores Dragør udstilling
valgte vores regering, som alle ved,
at lukke Danmark ned pga. situationen med Covid-19. Det betyder,
at Dyrenes Dag i Slagelse er aflyst.

Vi håber og tror på, at alle passer
på hinanden hen over sommeren
og holder afstand, som vi skal. Og
vi glæder os meget til, at vi igen må
afholde udstillinger. Vi håber også

Sæt kryds i kalenderen:
07. & 08. november 2020
Darak udstilling, Strøby Hallerne, Strøby
Der åbnes for tilmelding d. 07. August 2020
Se mere på DARAKs hjemmeside
www.darak.dk og mød os på facebook:
Darak – Dansk Racekatte Klub
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Priser 2020
Hovedmedlem
Husstand
Pensionist
Pensionisthusstand
Killingekøbermedlemskab

325 Kr
350 Kr
150 Kr
200 Kr
50 Kr

Meld dig ind på www.darak.dk

på og regner med, at vi kan afholde
et brag af en udstilling i Strøby i november. Cat’chy Images er selvfølgelig inviteret, så alle, der drømmer
om billeder af deres smukke katte,
kan få taget billeder. Der vil desuden
blive taget Best in Show billeder, lavet Juniorhandling og mon ikke, der
bliver en overraskelse eller to?
Vi er nu så langt henne på sommeren, at rigtig mange af jer har små
poter i huset. Jeg vil selvfølgelig
opfordre jer til at lægge jeres lækre
killinger på killingelisten på vores
hjemmeside. Der er altid plads til flere og vi ved, at der er enormt mange
killingekøbere, som leder efter killing

lige nu. Så sørg for, at jeres killinger
bliver set på vores killingeliste og
husk også, at både killingelisten og
opdrætterlisten er gratis for medlemmer. Man tilmelder sig via sit login på
medlemssiden.
Slutteligt vil jeg ønske jer alle en
god sommer. Jeg håber, at I får nydt
den til fulde, alt imens I passer på
jer selv, hinanden og jeres firbenede
familiemedlemmer.
Jeg glæder mig meget, til vi ses
igen.
Mette Usbeck
Formand for Darak.

Camilla Baird og Marie Paulsen med
DK Primprau’s 3 Søstre

DARAK’s bestyrelse
Formand
Mette Usbeck
Emilsvej 38
3650 Ølstykke
Tlf. +45 22 60 15 02
Email: mette.usbeck@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Tina Birkendorf
Rugvangen 26
4060 Kirke Såby
Tlf. +45 26 29 62 65
Email: tina.birkendorf@darak.dk

Suppleant
Julie Nielsen
Hvidovre Alle 37
2650 Hvidovre
Tlf. +45 25 12 46 73
Email:julie.nielsen@darak.dk

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

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

Uden for bestyrelsen

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

Bestyrelsesmedlem
Sandra Heilskov Skonning
Viadukten 5
4894 Øster Ulslev
Tlf. +45 30 49 47 45
Email: sandra.heilskov.skonning@
darak.dk

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

Bestyrelsesmedlem
Marianne Corfitzen
Møllemarksvej 69
4681 Herfølge
Tlf. +45 41 26 36 10
Email: marianne.corfitzen@darak.dk

Præmiesekretær
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24
Email: tanja.petersen@darak.dk

Suppleant
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk

Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3
2730 Herlev
Tlf. +45 25 88 44 33
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk
Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
Email: aase.nilsson@darak.dk
Chefsteward
Annette Preuss
Kohavevej 17
4700 Næstved
Email: chefsteward@darak.dk
DARAK ønsker alle
en god solrig
sommer!

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk
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Kommende JYRAK begivenheder
9. juni 2020: Gruppe scanning (HCM) Bygholm Dyrehospital
5.-6. september 2020: International udstilling i Skive
13. september 2020: Dyrenes Dag i Plantorama
21.-22. november 2020: International udstilling i Århus
www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk
Kære medlemmer.
Hvor skal man snart begynde....
Intet er som vi havde forventet, og vi
har svært ved at se ret langt frem i
øjeblikket. Så de ting jeg i skrivende
øjeblik henviser til, kan meget vel
være ændret af nye regeringspåbud
når bladet udkommer. Der er ingen,
der har lovet at det er let at køre en
forening og lave kattesport, og det
er det da så heller ikke.
Vi var helt klar til ryk-ind i Kolding, til
den største danske udstilling siden
2013. Katte fra mere end 10
nationer var tilmeldt, Ragdoll
klubben og dens medlemmer havde
knoklet for at være klar til et brag af
en udstilling; hele 155 ragdolls var
tilmeldt om lørdagen til World
Ragdoll
Show
2020.
Ekstra
dommere var hidkaldt, containeren
med bure på vej sydover, lang liste
med lufthavnsafhentning lå klar.
Flere af os havde taget fri fra job
mandag morgen for at kunne puste
ud ovenpå en lang og fantastisk
udstillingsweekend. Vi holdt nøje
øje
med
udviklingen
på
Christiansborg! Og onsdag aften
trak statsministeren så stikket på
absolut alting. Torsdag måtte vi bide
i det meget sure æble og bruge
dagen på at aflyse det hele igen:
hotel,
show
middag
med
underholdning, hallen, dommerne,
dommereleverne,
standholderne,
sponsorpræmier. Jeg har helt
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå
kasserer@jyrak.dk - 4099 9584
Alle betalinger til JYRAK kan foretages
på hjemmesiden med Mobilepay eller
plastickort.

sikkert glemt nogen på den meget
lange liste....
Det blev vel verdens dyreste
udstilling, der aldrig blev til noget. Vi
har valgt at sætte helt tydeligt ord
og tal på hvad det koster, så vi
undgår spekulationer. Den samlede
regning - direkte udgifter til hotel,
hal, flybilletter, tryk af katalog mv.
lyder på den nette sum af kr.
115.000!
Ja,
vi
har
søgt
Erhvervsministeriet om erstatning.
Nej, vi fik ikke en klink. Vi er i den
heldige situation, at vi heldigvis ikke
går i knæ af det. Men vi ville godt
nok gerne have brugt pengene på
noget andet....
Vi
har
måttet
aflyse
både
FÆNGSLET i juni og Landsskuet i
juli. Vi håber inderligt at vi får
mulighed for at kunne afholde den
planlagte udstilling i Skive til
september, men det er svært at vide
hvad vi kan til den tid. Vi har et stort
læs
med
både
JYRAKs
topkattepræmier
stående,
og
ligeledes Felis Danicas topkattepræmier i vores lagerrum i Kolding.
Vi glæder os SÅ meget til vi kan
mødes igen og overrække dem til
jer!
Så hvad skal vi lave resten af
sommeren?
Opdrætterne
skal
forhåbentlig nyde en masse dejlige
killinger som de har planlagt. Jeg
Stambogssekretær
Kategori 3 og 4
Pia Nyrup
Vesterled 3, 7800 Skive
stambog3-4@jyrak.dk - 4099 9578

Stamnavne
Kira Marseen
Østerby Alle 270,
Anvender du homebanking: 5343 0243470 8310 Tranbjerg J
stamnavn@jyrak.dk - 5180 5696
Husk der er forudbetaling for alle serviceJYRAKs konsulenter:
ydelser: Udstillinger, stamtavler osv.
Stambogssekretær
Kategori 1 og 2
Linda Grøtner Nielsen
Linde Alle 9, 6040 Egtved
stambog1-2@jyrak.dk - 4099 9579

skal forhåbentlig ikke bruge ret
meget tid på klager! Vi får heldigvis
ikke ret mange klager eller
henstillinger. Men da vi nu har så
god plads denne gang, så lad mig
lige repetere nogle af grundpillerne i
dansk kattesport:
ALLE killinger i et kuld skal
registreres i Felis Danica.
Man må KUN anvende forældredyr
der har en ”ren” sundhedsattest på
bagsiden af stamtavlen. Er der
anmærkninger fra dyrlægen, så
regn med at det er for ting der
udelukker den for avl. Hvis du er i
tvivl, så spørg!
En hunkat må i løbet af en hvilken
som helst fortløbende periode på 24
måneder max. få 3 kuld. Uanset
hvilke
24
sammenhængende
måneder du ser på i hendes
kalender, så må der på intet
tidspunkt være mere end 3 datoer,
hvor der er noteret en fødsel. Hvis
det er svært, så print flere års
kalender ud. Plot fødsler ind.
Forestil dig en skabelon der dækker
alt pånær 24 måneder. Ryk den
frem og tilbage. På intet tidspunkt
må der være mere end 3 fødsler i
den åbne rubrik der viser 24
sammenhængende måneder...
Rigtig god sommer til alle. Vi
GLÆDER os i bestyrelsen til at vi
kan mødes frit med jer igen.

Susanne

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
JYRAKs studiekredse:
Uldum: Heidi Rubinke,
hrubinke@hotmail.com

Herning: Ny kredsleder på vej
Brita Rodam, 8472 Sporup, Tlf. 2066 0119 formand@jyrak.dk indtil videre
Lis Rhymer Friis, 5471 Søndersø, Tlf. 64
89 15
Hanne Lindvig, Andersen, 5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 05

Randers: Eva Køhler,
kreds-ek@kattekreds-randers.dk
Tlf. 28 70 84 98

Glimt fra Nørresundby udstillingen

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
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, kasserer
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
5700 Svendborg
20 64 89 81
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:
Tina Pedersen
Vedbæksalle 109
8700 Horsens
20 40 97 43
tina@jyrak.dk
Burmand
Rene Nielsen
Virringvej 28, Moeskær
8960 Randers SØ
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, chef steward
Flemming Vorbeck
Svalevej 34
6600 Vejen
flemming@jyrak.dk
22 71 53 69

TAK for
denne
gang.
Vi ses
forhåbentlig
snart igen.
Skal vi
satse på
SKIVE 5.-6.
september
2020?

Suppleant, forsyningstropper
Esben Jørgensen
Kirstensminde 20
8960 Randers SØ
esben@jyrak.dk
40 50 05 90
Udenfor bestyrel.sen:
FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9300 Hals
98 75 07 07
ingenord@live.dk

RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Kære læsere
Det var en trist dag, da vi måtte
aflyse vores første udstilling i år, som
skulle være afholdt i den lækre Birkerød hal.
I dagene inden påske gik statsminister Mette Frederiksen på tv og
kom med den udmelding, at store
forsamlinger ikke ville være tilladt i
de næste mange måneder.
Vi havde prøvet at trække den
så længe, som det var muligt, så vi
kunne nå at aflyse både dommere,
hal, hoteller mm. Nogle dommere
havde dog bestilt flybilletter i god tid,
og hvorvidt de kan refunderes, vides
ikke endnu. Alt i alt, kan vi regne
med et minimalt underskud.
Racekattens topkatte skulle have
været fejret på Birkerød udstillingen,
men fejringen af de smukke katte,
må vente til vores udstilling i september. Vi syntes ikke, at I skal snydes
for at se dem, så vi har valgt at bringe dem her på vores medlemssider
i bladet.

Vigtige kontakter
Formand:
Pia Børgesen
Tlf.: 24 94 93 20
formand@racekatten.dk
Kasserer:
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50
(hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk
Mød resten af bestyrelsen på:
www.racekatten.dk
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Som et nyt tiltag i disse tider, hvor
vi står sammen – hver for sig, har vi
valgt at prøve at lægge os ud med
et par onlinemedlemsmøder. Det bliver rigtig spændende at se, om det
bliver en succes, for det åbner op
for nye muligheder i fremtiden. Det
betyder ikke, at alle medlemsmøder skal erstattes af online møder.
For det er stadigvæk min overbevisning, at det er vigtigt at mødes og
netværke ”face to face”. Jeg håber,
at vi kan komme stærkt igen på den
anden side af sommerferien, hvor vi
vil have nye medlemsmøder til jer og
aftenturen til Zoologisk have.
Som noget nyt vil vi lave en sommerfest for medlemmerne i Racekatten. Vi trænger nok alle sammen til
at komme ud at fejre, at vi kan være

sammen igen. Hold øje med Miauu
Nyt og hjemmesiden, samt vores Facebook gruppe. Her vil blive annonceret nye møder.
En positiv ting der ses i denne
krise er, at der er blevet større efterspørgsler på katte. Så jeg håber, at I
alle finder nogle nye skønne hjem til
jeres killinger, der bliver født i denne
krisetid. Husk at melde jeres killingekøber ind i klubben. Det kunne være
så hyggeligt at se mange af de små
poder på vores næste udstilling.
Vi glæder os til at se jer alle på
Racekattens udstilling i Hårlev i september.
Med venlig hilsen
Pia Børgesen
Formand

Topkatte 2019
Voksen
nr. 1: IC Mariol’s Talos
nr. 2: SC DK Colletto’s Andrea Berg, DVM, DSM
nr. 3: GIC S*Vientos Feeling Fuzzy
nr. 4: GIC Tilia Nova’s Wanda
nr. 5: IC DK Cat2Be Marvel’s Scarlet Witch JW
nr. 6: Toonscat’s Zilke
nr. 7: GIC Oberon of Lancarrow (ej foto)
nr. 8: SC Bridau’s Adelaide
nr. 9: IC DK Cat2Be Marvel’s Medusa
nr. 10: SC DK Robdrup The Only One
Kastrat
nr. 1: SP GIC S*Infracat’s Piri Piri
nr. 2: PR DK LihmeRex Odin
nr. 3: GIP Bjelke’s Money-Money
nr. 4: IP CH Road Runder af khartoum
nr. 5: SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM
nr. 6: PR DK LihmeRex Orkidea
nr. 7: GIP DK Robdrup’s Liberté
nr. 7: GIC DK Thomanis Aaliyah
nr. 9: PR IC Ginkgo Galaya Gwendolyn
Killing/ungdyr
nr. 1: S* Viento’s Stolen Moment JW
nr. 2: DK Benga Naba
nr. 3: S*Meetoo’s Clive
nr. 4: DK Tumling’s Blade
nr. 5: Dk Julle-Kris Martha
nr. 6: Thomanis Nacho
nr. 7: Tilia Nova’s Ziennah

V1

V2

Bedste veteran
SP SC DK Benga Fauno In Bosco DVM DSM
Bedste Pensionist
SP GIC S*Infracat’s Piri Piri

V3

V4

K1

K7

KU4

V5

K2

K7

KU5

V6

K3

K9

KU6

V8

K4

KU1

KU7

V9

K5

KU2

VET

V10

K6

KU3

PEN

Det gode køb
Det gode køb
Hvordan får man lavet sig en god
handel, når man køber en racekat?
Det handler om meget andet end
blot at få en fair pris. Der er mange følelser forbundet med handel af
levende dyr, der er tæt på at have
samme status som familiemedlemmer. Hvis ting ikke går helt som
forventet, så løber følelserne hurtigt
af med folk og situationen kan let tilspidses.
Kælekat
Normalt vil de fleste killinger i et kuld
blive solgt som heldige og forkælede
killinger, der blot skal gøre sin nye
familie glade. Det burde ikke være
så svært og heldigvis er de fleste
handler af denne slags også uden
nævneværdige problemer.
Her er lidt tips:
• Besøg mere end én opdrætter,
men vis hensyn og læg besøgene
på forskellige dage, så muligheden
for uønsket smitte fra en bestand
til en anden mindskes mest muligt.
• Bed om at se moderen. Hun er sikkert ikke i flot kondition, især ikke
hvis der er tale om et stort kuld.
Måske er hun ved at være træt af
killingerne, og det er ikke sikkert
hun har lyst at hilse på fremmede,
men vil hellere lige passe sig selv.
Men bed om at se hende alligevel.
Langt fra alle opdrættere har selv
faderen til killingerne. Bed om at
se ham, hvis han er der. Hvis ikke,
så spørg til, hvordan opdrætteren
har valgt netop ham.
• Killinger er som små børn - de
kan hurtigt rage lidt sygdom til sig.
Det behøver ikke i sig selv være
et større problem. Hvis der er lidt
øjenbetændelse eller flåd fra næsen, så skal killingen selvfølgelig
blive hjemme, indtil den er symptomfri. Den skal være vaccineret,
inden den må flytte. Hvis den kun
har fået én vaccination og den er
udløbet, så forlang, at den bliver
vaccineret igen inden den flytter.
Reglerne siger, at den SKAL have
dækkende vaccine, når den flytter.
Det har den nemlig bedst af!
• I Felis Danica skal alle killinger
være registreret og have en stamtavle. Er stamtavlen ikke nået
frem, og det sker, bed da opdræt-
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teren vise en kopi af indbetaling
for stamtavlerne eller evt. en kopi
af ansøgning. Dette er din sikkerhed for registreringen er sket og at
stamtavlerne kan eftersendes.
• Køb ALDRIG en killing af medfølelse fordi du synes, det er et dårligt
sted! Der findes kun få steder, hvor
man bør køre igen, heldigvis. Gør
dit arbejde som dens nye ejer ordentligt – besøg altid killingen og
i dens vante omgivelser. Accepter aldrig, at I lige kan mødes på
en p-plads eller på en banegård,
hvor du lige får en kasse med en
skræmt killing.
Killing til avl og/eller udstilling.
Her øges kravene til killingens kvaliteter. Køb af kælekat er normalt et
forbrugerkøb, her er der tale om et
handelskøb, hvor klagemulighederne er langt mere begrænsede. Som
udgangspunkt skal man her sørge
for selv at undersøge ”varen” rigtigt
grundigt, inden man kører hjem med
den. Sørg for at killingen har været
hos dyrlægen og fået sin sundhedsattest udfyldt uden anmærkninger,
således den kan bruges til avl.
Få afstemt jeres forventninger! Hvad
skal den kunne, for den sandsynligvis betydeligt øgede pris, i forhold til
en kælekat? Det er ikke urimeligt at
forvente, at en kat købt til udstilling,
kan opnå som minimum excellent jvf.
FIFe´s generelle standard. Men det
er rigtigt svært at forudsige, hvordan
en killing på 3-4 måneder udvikler
sig! Aftal derfor - skriftligt i kontrakten! - hvad der skal ske, hvis den
mod forventning ikke lever op til dine
håb og drømme. Det er langt det
nemmeste at få den slags på plads i
fredstid.
Fodervært?
Nogle opdrættere tilbyder, at man
kan blive fodervært eller ”parthaver”
i en hunkat (evt. hankat). Så kan
man ”stå i lære”, have fornøjelsen af
hunkat og killinger, mens ansvaret er
opdrætterens. Eller er det?
Hvis en killing brækker et ben i din
varetægt, hvis ansvar er det så?
Hvis udgift er det så? Hvem betaler
udgifter til foder, grus, vaccinationer
og evt. dyrlægeregninger, der ligger
derudover? Hvem får pengene ved

salg af killinger? Hvad nu hvis alt går
galt og killingerne dør, og du og familien er helt knuste og ikke orker prøve igen, men du har skrevet under
på, at der SKAL laves 2 kuld? Hvad
så? Kommer du nogensinde til at eje
hunkatten? Eller hankatten?
Hvad hvis du har skrevet under på at
holde ham fertil til blot 2 kuld, han er
tidligt udviklet, hunkattene ikke klar
til parring og han begynder at overstrinte alt du ejer, inklusiv børnenes
skoletasker, hvad gør du så?
Heldigvis går mange foderværtaftaler fint uden nævneværdige problemer. Men det ER samtidig et af de
områder, hvor Felis Danica får flest
klager. Som regel kan vi ikke hjælpe! Hvorfor kan vi ikke det? Fordi
der er aftalefrihed i Danmark. Man
må aftale lige det man vil, så længe
det forbliver indenfor lovgivningen.
Det er ikke forbudt at skrive under
på en endda rigtigt dum aftale, hvor
man er tæt på at blive bondefanget,
eller binder sig til ting, man ret hurtigt
kommer til at fortryde, fordi man i sin
iver for at få den pågældende kat,
er villig til at skrive under på næsten
hvad som helst.
Vi ser desværre hvert år eksempler,
hvor situationen er gået fuldstændigt i hårdknude. Hvor vi gerne ville
kunne hjælpe, men Felis Danica har
ingen vedtægter, der forhindrer folk
i at aftale selv, hvordan de handler,
hvad katten skal koste eller hvilke
forpligtelser, man påtager sig i den
forbindelse. Så tænk dig grundigt
om, inden du indgår en aftale her!
Så hvordan gør man en god handel,
hvis ikke det kun er et spørgsmål
om en fair pris? Find en opdrætter
hvor du synes kattene har det godt.
Hvor der er lidt kemi mellem jer og
gensidig respekt. Og lad være med
at skrive under på alt for indviklede
kontrakter! Direkte handel, kat vs.
penge, er altid langt den enkleste
plan. Og langt det letteste at hjælpe
med, hvis tingene alligevel ikke går
som forventet.
Heldigvis går langt hovedparten af
handlerne med killinger uden problemer. Se dig for - og god fornøjelse
med det nye familiemedlem.

