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Formandens leder
Kære alle,

har vi haltet bagefter andre forbund. Nu

Af Bette Lind,

Så er årets generalforsamling i FIFe netop

bliver det en generel regel, at killinger

Formand Felis Danica

overstået – Inge Nord og jeg var af sted

skal være 4 måneder, før de udsættes

som repræsentanter for Felis Danica,

for mødet med udstillingsstress og det

og I kan læse om de vigtigste forslag og

er næppe nogen skade til. Det betyder

ændringer inde i bladet. Jeg synes det

selvfølgelig, at vi skal gentænke vores

er vigtigt, at man som opdrætter følger

kuldklasse, men det er en overkommelig

med i hvad der sker i FIFe, for det får

opgave.

uvægerligt en eller anden form for indvirkning på vores hverdag, hvad enten vi

Arbejdet med Verdensudstillingen

er opdrættere eller udstillere, og det er

skrider godt frem. Sidst i april holdt vi

nu engang vigtigt at kende de regler, vi

et heldagsmøde med deltagelse fra alle

arbejder under.

klubberne, og her kom mange detaljer
på plads. Fra 1.7. er vi klar til at modtage

Husk, at hver gang I sender en tilmel-

tilmeldinger via vores web – tak til WS

ding til en udstilling, skriver I under på,

Webmaster Michael Robdrup. Kattene

at I kender og overholder udstillings-

skal selvfølgelig have de rigtige kvalifi-

reglerne, og når I bestiller stamtavler,

kationer, og heldigvis har I tid helt frem

forventes I at kende Avls- og Registre-

til 1. oktober til at tilmelde. Det bliver

ringsreglerne. Vi oplever desværre

selvfølgeligt også muligt at købe billetter

mange uheldige situationer, der bunder i

til gallamiddagen, og det håber jeg, at

manglende kendskab til reglerne. Derfor

rigtigt mange af jer vil benytte jer af. I

kan jeg kun opfordre jer til at overveje

kan læse mere om tilmeldinger mm på

om ikke I til efteråret skal deltage i den

www.ws2013.com.

næste runde af Felis Danica Diplomopdrætter uddannelse – det er en rigtig

Der kommer masser af spændende

god måde at komme ind i de vigtigste

stande til Aalborg, og i ugen op til udstil-

regler omkring både udstilling og avl.

lingen bliver der lavet events i selve byen,
for vi skulle jo gerne have mange besø-

Der er både vedtaget gode og (for os)

gende til at komme forbi Gigantium.

mindre gode forslag, men de mest markante på udstillingssiden er, at killinger

Vi håber at se rigtigt mange af jer, for

fra 1.1.14 skal være 4 måneder før de må

selvfølgelig skulle vi gerne have danske

komme på udstilling, og at kategoriop-

Verdensvindere at hylde i Aalborg.

delingen ændres fra 1.1.16. De seneste
år har FIFe generelt fået en skarpere
profil, når det gælder kattenes sundhed,
og det synes jeg godt vi kan være stolte
af, men hvad angår killingernes alder,
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Flemming Runge
Frejas Plads 19
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Kære medlemmer
I år har vi sprunget foråret over,
måske får vi en hot sommer, vi er jo
forhåbningsfulde os danskere med
vejret. Vi kan glæde os til vores
udstilling i Dragør, hvor det plejer
at være rigtigt godt sommervejr, der
prøver vi at få et Bis Breed for birma
om lørdagen, og på denne udstilling
har vi den glæde at præsentere og
præmiere Felis Danica’s topkatte, vi
håber at se dem alle i Dragør. Denne
udstilling kan også bruges til at blive
kvalificeret til Verdensudstillingen i
Aalborg den 26. – 27. oktober. På
grund af WS har vi aflyst vores udstilling ugen efter, og desværre har vi
ikke kunne få en senere dato på året.
Vi er meget kede af i Darak, at nogle af vores ellers så gode medlemmer glemmer FIFe reglen om, at det
kun er tilladt at tage 3 kuld på 2 år,
hvis det er nødvendigt for katten at
skulle blive parret af en eller anden
grund, så kan man bede sin dyrlæge
om en erklæring at det er i orden, at
hun bliver parret og dermed får sit 4
kuld indenfor 2 år. Denne attest skal
tages inden parringen sker. Der er
faktisk ingen undskyldning for at
glemme datoerne hvornår ens kat må
og ikke må parres, da der altid gives
en advarsel første gang. Tager man
ikke denne advarsel alvorlig og det
alligevel sker, er man sikker på at få
1 års karantæne som Felis Danica’s
formand tilskriver opdrætteren. Vi
opfordrer på det kraftigste vores
medlemmer til at holde øje med
jeres kattes terminer, så i undgår at
være ude af at opdrætte og sælge
jeres killinger et helt år. Regler og
love kan findes på Felis Danica’s
hjemmeside, www.felisdanica.dk .

Vores palet møder har vist sig at
være en succes – det første møde
med dyrlæge Anne Sørensen var der
over 30 interesserede medlemmer og
det efterfølgende med møde med titlen FORPLANTNING, parring, regler ved udlån af hankat, drægtighed,
fødekasser, fødsler. 24 mdr. reglen..
Alt dette blev gennemført med Opdrætter Nanna Mikkelsen og Hanne
Kaarsberg som svarede på spørgsmål
vedr. Fife regler og FD’s tillægsregler. Også dette møde har fået megen
ros. Orientering om disse” palet”
møder kan ses på www.darak.dk.
FIFe’s GF er i gang i Madrid,
hvor der er mange spændende forslag på bedding. Vi venter spændt
på resultaterne og håber, at det er
fornuftige forslag der kommer medlemmerne og opdrætterne til gode.
Man kan som de forrige år følge
med på bloggen på Felis Danica’s
hjemmeside.
Til sidst indbydes medlemmerne til
en aften tur i ZOO have – hvor vi vil
blive vist rundt og fortalt om de forskellige dyr, det bliver torsdag den
29. august kl. 18.30,se nærmere på
vores hjemmeside, husk at tilmelding til formanden er nødvendig.
På gensyn - god sommer

Aase Nissen
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Richard Remvold
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have karakter af bannerreklame
eller være tilføjet animeret effekter, tekst eller lignende.
Send oplysningerne til :
lissiohlsson@gmail.com

Café info:
Nu kan du gå på CAT Cafe i Tokyo, hvor du kan hilse på 13 fastboende katte såsom
Scottish Fold, Perser samt Norske Skovkatte. Også her i Europa f.eks. Wien, Cafeneko, Blumenstockgasse 5, og den sidst ankomne i St. Petersburg , Cat’s Republic, 10
Ulitsa Yakubovicha. Og i maj i år Lady Dinah’s Cat Emporium, (ladydinahs.com) et
hjem for hjemløse katte som bliver støttet af en fond med ca. 120.000 Euro. (website
Indiecogo). I ovennævnte cafeer kan man for mindre end 10 euros få en drink og få
lov til at klappe kattene, de må kun tages op hvis de selv vil. Trenden kommer fra
Taiwan som allerede i 1998 åbnede den første Cat Flower Garden.

Møder:
DARAK’s opdræts møde tirsdag den 10. september 2013
KILLINGER: Killingernes behov gennem de første
12 uger. Sonde og/eller opflaskning. Socialisering,
Logbog, Stamtavler, salg af killinger, herunder købelov og
salgskontrakter. Etik og moral. Ammetjenesten.
Flere foredragholdere, bla. Advokat Allan Lund Christensen, som vil fortælle om kontrakter,
købelov m.v.
DARAK’s opdræts møde tirsdag den 8. oktober 2013
GENETIK/arvelige sygdomme: Foredragsholder Dyrlæge Anne Sørensen.
DARAK’s opdræts møde onsdag den 13. november 2013
KATTEADFÆRD: Kend din kats adfærd. v/ Katteadfærdspsykolog Karina Dillon
Tilmelding til ovennævnte er nødvendigt, se nærmere på Darak’s hjemmeside www.darak.dk

Nykøbing Falster hallen:
Lene Glem med vinder af BIS 3 – 6 mdr. katg.II
Appalachian’s Bruce Wayne Mco gr. III
samt vinder af BIS voksen han
SC. COOGAN CLIFFHANGER Mco gr. II
se flere fotos fra udstillingen den 2. -3. marts 2013
på www.darak.dk

Kommende Darak udstillinger:
2. certifikater - 3.- 4. august 2013 i Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
BIS breed for SBI den 3. august (forudsætning i henhold til FIFe’s regler)

Betalinger til DARAK

Når du skal betale for stamtavler mm., skal det foregå via DARAKs girokonto eller
via vores webshop. Du kan også sende check til kassereren. Men vil helst have betalinger via ovenstående konti. Det er derfor heller ikke længere muligt at betale kontant/
checks til stambogssekretæren.
DARAKs girokonto: (+01) 9003975, du kan betale via netbank eller i bank/posthus.
DARAKs webshop: brug genvejen fra www.darak.dk, du kan betale via dankort/
visadankort.
Vi arbejder på at øge antal kort. Læs mere senere på www.darak.dk.

MØDER og OPDRÆTSKURSER

se venligst datoer på www.darak.dk - husk at der skal tilmelding til møderne.
Stamtavler, kontingent og udstillingsgebyr
Kan betales gebyrfrit med Dankort/Visa
på Darak’s hjemmeside www.darak.dk

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pens.husstand
Pensionist

kr.
kr.
kr.
kr.

275
250
125
100

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Siden sidst har vi holdt en stor og
velbesøgt udstilling i Fredericia i
forbindelse med Vild Med Dyr
messen. Det er altid et spændende
sted at være med, og vi havde
endnu engang scanningsklinik ved
Gustaf
Valentiner-Branth
fra
Bygholm Dyrehospital. Ikke mindre
end 26 katte var forbi i løbet af
weekenden og blev scannet, nogle
helt uden anmærkninger og andre
der fik opdaget noget, der skulle ses
en ekstra gang på. Som sædvanligt
var der masser at se på, og det er
med stor beklagelse at vi må se i
øjnene, at Messe C har valgt at
springe over messen i 2014. Der er
heldigvis planer om en ny messe i
2015, og vi håber selvfølgelig at vi
kan være med igen, da det er et fint
udstillingsvindue for kattesporten.
Vi har også holdt et forrygende
seminar primært for opdrættere i
Horsens, hvor ”hovednummeret” var
Dr. Jerold Bell fra USA, der kom og
delte sin store viden med os. De
fleste har en mening om indavl,
linieavl osv., men kun få har så
meget at have den i som han har.
Det var en meget lærerig dag for
alle. Tak til alle, der deltog - for at
kunne holde et arrangement med
foredragsholdere fra USA, England
og Danmark er det selvfølgelig
nødvendigt med stor opbakning fra
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Brian Sørensen
Borpuvej 1, Voldby,
8500 Grenå
Tlf. 4099 9584
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Reg. 5343 konto 0243470
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser:
Udstillinger, stamtavler m.v.
Husk også betaling for porto for
alt der skal sendes til FD!

Kommende JYRAK begivenheder
22. og 23. juni 2013: Udstilling i Nr. Aaby
4. og 5. juli: Fremvisning på Herning Landsskue
7. juli: Udstilling på Herning Landsskue
31. august og 1. september: Udstilling i Vamdrup
16. og 17. november: Udstilling i Hobro

jer, og det fik vi heldigvis også. Jeg
håber det lykkes os at stille seminar
på benene igen i 2015.
Vi holdt 2. juni en kort
ekstraordinær generalforsamling i
forbindelse med kassererskifte. Vi
siger tak til Sanne for indsatsen;
kassererposten er en tung post med
masser af arbejde. Brian Sørensen
overtager og er allerede godt i gang
med jobbet. Endvidere er Kim
Therkildsen med omgående virkning
gået som suppleant,
Killingesæsonen er godt i gang.
Jeg håber at der bliver mere gang i
salget iår end der har været de
sidste 3-4 år, hvor vi har kunnet se
den økonomiske krise har bragt
behovet for en ny racekattenkilling
pænt nedad på behovslisten. Selv
hvis det skulle knibe, så vær stadig
en smule kritisk med hvem der
køber jeres killinger. Giv køberne en
god handel, og vær der med råd og
vejledning hvis et eller andet ikke
går som forventet. Kattekillinger kan
være vældigt sarte, og der opstår let
småproblemer i forbindelse med
flytning - det er såmænd ikke
meget anderledes end når man
sender sine børn i børnehave og de
for første gang møder nye vira og
bakterier. Der er ingen skam i at
bive ramt af infektionssygdomme,
men det er da en skam ikke at gøre
noget ved det hvis man kan.

Ligeledes husk at få stamtavlerne
søgt i god tid. Vores stambogspiger
skal selvfølgelig også holde ferie i
løbet af sommeren, men af
sikkerhedshensyn skriver vi IKKE
på hjemmesiden hvornår deres
huse står tomme. Det regner jeg
med at vi selvfølgelig alle sammen
har forståelse for. På næste side
lidt tips om ansøgning af stamtavler.
Jeg gentager dem hvert år, og hvis
nogen undrer sig over hvorfor, så er
svaret at der jo heldigvis hvert år
kommer mange nye opdrættere til.
I skrivende stund har vi tralvt med
at blive klar til udstillingen i Nr. Åby,
og kort tid efter vi har lukket for
tilmeldinger åbner vi igen for årets
udstilling
i
forbindelse
med
Landsskuet i Herning. Der er som
vanligt kun plads til ca. 155 katte, og
idet vi ønsker så mange som muligt
får chancen for at få certifikat, har
vi atter valgt ikke at have nationale
klasser. Vi glæder os til at se jer
igen derude; om det bliver Nr. Åby
eller Herning eller måske begge
steder.
Husk i Herning er der
mulighed for at deltage gratis i den
uformelle fremvisning torsdag eller
fredag.
Kontakt
Lone
på
lonegram@jyrak.dk eller 9720 9670.
Med ønsket om en varm og dejlig
sommer til alle!

Stambogssekretær
Kategori II
Lisbet Rygaard
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning
Tlf. 2434 9999
stambog2@jyrak.dk

JYRAKs studiekredse:

Stambogssekretær
Kategori I, III + IV
Helle Sivkjær
Vestervej 9, 7200 Grindsted
Tlf. 40 99 95 79
Telefontid: 19-21.
stambog1-3-4@jyrak.dk

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Stamnavne
Camilla Stabell
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
stamnavn@jyrak.dk

Aalborg: Laust Dalsgaard,
VLDalsgaard@tdcadsl.dk
Tlf. 9816 8849
Randers: Eva Køhler,
Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670
Horsens: Gitte Holgaard,
gitte_kristensen@hotmail.com
Fyn: Hanne Lindvig,
kattekredsfyn@gmail.com

Susanne

Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
JYRAKs konsulenter:
Gerda Andersen, 8700
Horsens, Tlf. 75 61 34 87
Camilla Stabell, Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 86 96 82 60
Lis Rhymer Friis, 5471
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
Dorete Irbil, 4030 Tune,
Tlf. 46 16 22 00
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8700
Horsens, Tlf. 75 62 61 09; ikke
efter kl. 20,00

Glimt fra Fredericia, årets Vild Med Dyr messe:

Vi præmierede årets JYRAK topkatte; der var agility, udstilling som vi
plejer og ikke mindst masser af andre dyr at se på!

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Ole Sørensen
Karmarksvej 7
8870 Langå
40 99 95 82
ole-s@jyrak.dk
Vicekasserer, udstillingsteam:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Standansvarlig, ildsjæle:
Lone Gram
Hammerum Hovedgade 106
7400 Herning
97 20 96 70, hverdage 18:00-20:00
lonegram@jyrak.dk
Sekretær, udstillingsteam:
Mette Degn Mejdahl
Nørregade 67, 3.
6700 Esbjerg
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 og udland@jyrak.dk

HUSK at benytte Felis Danicas formularer ved diverse ansøgninger! Du finder dem på jyrak.dk
under formularer. Du skal være logget ind for at få adgang til formularer. Du kan også søge
online hvis du ejer begge forældre til killingerne.
Hvis det er kattens første kuld eller parring, så husk at der SKAL medsendes
* kryptorchid/navlebroksattest (skal være bagsiden af stamtavlen)
* høreattest på hvide katte
* chipmærke skal opgives
* GSD IV attest på NFO eller GM1 attest på BUR
ellers forlænges ekspeditionstiden indtil disse er indsendt.
Ansøgninger om stamtavler anses først for modtaget det øjeblik alle nødvendige oplysninger
er modtaget og der er betalt forud. Hvis der mangler oplysninger eller betaling, bliver
ansøgningen liggende hos stambogssekretæren, og i mellemtiden risikerer man at
ansøgningen skifter prisklasse. F.eks. hvis man er for længe om at indsende en attest, som
skal med, eller glemmer at betale, så killingerne pludselig er ældre end 3 måneder, så kommer
de i næste prisklasse, som er lidt dyrere. Du har altså selv indflydelse på hvor dyre
stamtavlerne bliver.
Hvis én af oplysningerne eller attesterne mangler eller ikke kan fremskaffes, kan der stadig
udstedes stamtavle. Men du skal være opmærksom på, at stamtavlerne i så fald vil blive
påført avlsforbud, som ikke senere kan ophæves!
Stamtavle ansøgninger skal være underskrevet. Der modtages ikke ansøgninger via email
uden underskrifter - uanset at man ejer både han og hunkat!
Ved importer skal den originale stamtavle, transfer og en importrekvisition medsendes.
Hvis du er i tvivl så og har spørgsmål er det ALTID din stambogssekretær i JYRAK, du skal
rette henvendelse til. Det er ikke tilladt at hovedklubbernes medlemmer selv retter
henvendelse til Felis Danicas stambogsfører.

IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
75 16 81 51
oleamstrup@jyrak.dk
Sekretariatshjælper, udstilling udland:

Tina Pedersen
Baysvænge 16, Yding
8752, Østbirk

20 40 97 43
tina@jyrak.dk

Suppleant, forsyningstropper
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf.: 48 71 73 97
anette@jyrak.dk

Bestyrelse
Formand
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf.: 98 75 07 07
formand@katteklubben.com

Samt en klar definering af, hvad
der mentes med et show….
Forslaget blev trukket, så udstil
lingsformen er dermed fredet i
endnu et år. Men noget vil der
komme fra den kant… sikkert
allerede næste år.

Udstillingssekretær, næstformand,
Konsulent for smitsomme sygdomme
Kirsten Foldager
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, show@katteklubben.com
Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
Tlf.: 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089
Netbank: Reg nr. 3203, Konto nr. 1576089
Stambogssekretær
Lene Balle
Vingumvej 7, Vingum, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 60 17 77, stambog@katteklubben.com
Sekretær, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, lars@katteklubben.com eller
sekretaer@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem
Maria Malevitch
Søndergade 50, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 31 12 69 02, maria@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem, nye medlemmer
Dorthe Seierø Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, dorthe@katteklubben.com
Bestyrelsesmedlem, sponsoransvarlig
Inge Christine Bonefeld Nielsen
Kongebrogade 50,1, 6000 Kolding
Tlf.: 25 36 13 29, inge@katteklubben.com
Udstillingssekretær - udland
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 78 88,
susanne@katteklubben.com
Suppleant, præmiesekretær:
Helle Høybye
Skovlundvej 6, 6000 Kolding
Tlf.: 76 31 20 19, praemie@katteklubben.com
Suppleant, webmaster
Henrik Vaabengaard
Burmeistergade 32 1. tv., 1429 København K
Tlf.: 28 56 58 54, webmaster@katteklubben.com
Udenfor bestyrelsen:
Buransvarlig, stande
Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, stande@katteklubben.com
Ammeformidling
Inge Bonefeld, Tlf.: 31 72 71 21,
bonefeld@it.dk
www.katteklubben.com
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Kære medlemmer
Først vil jeg sige tak for sidst til
udstillerne og til Racekatten for
nogle rigtig gode udstillingsdage
i Snejbjerg.
Udstillingen blev ikke i antal
tilmeldinger, det vi havde håbet
på. Men til gengæld var alle mødt
op med en usædvanlig positiv og
samarbejdsvillig holdning.
Godt at det ikke allerede så kort
efter, at denne udstillingsform var
blevet lanceret, skulle lykkes at
sætte en stopper for den.
Når alt kommer til alt, er de
eneste, der er sikre på at profitere
på alle de mange udstillinger der
afholdes, benzinselskaberne.
Som den generelle økonomi ser
ud; udstillingsarrangørerne ser
færre og færre katte. Mange andre
medlemslande har særstatus i
forhold til kravene til antallet
af udenlandske certifikater osv,
er det her en form, hvor ikke en
eneste af FIFe's udstillingsregler
ikke bliver overholdt.
En ændring af formen,
var der ellers lagt op til på
FIFe’s netop afholdte general
forsamling i Madrid.
Showkomiteen havde på opfor
dring fra FIFe's Board lavet
et forslag som indeholdt en
begrænsning på max. et show
pr. nationale medlem i den form.

Priser

Til gengæld var der endelig
opbakning til en omlægning af
udstillingskategorierne.
Et emne der har været debatteret
igen og igen gennem mange år.
Men denne gang var der en
klar holdning: NU SKAL det
være! Om den ene eller anden
race er slank eller ej var ikke et
debatemne.
Så den nye opdeling er vedtaget
med ikrafttræden 01.01.16.
Den lange periode før ændringen
kan træde i kraft er begrundet
i den væsentligste hurdle i hele
projektet. Nemlig at dommerne,
som ifølge vedtægterne er ud
nævnt "for life", selvsagt med æn
dringen har brug for en del tid
til tilpasning til ændringerne af
kategorierne.
Dommerkomiteen havde allerede
lavet et rigtig godt forarbejde, og
der blev præsenteret et oplæg til,
hvordan dette rent faktisk kan
håndteres.
Fra næste år, vil vi beklageligvis
ikke længere kunne præsentere de
helt små 3-4 måneders killinger på
udstillingerne. Minimumsalderen
for udstillinger blev ændret til 4
måneder, så der bliver en omlægning af killinge-, ungdyr- og
kuldklassen, som en naturlig
følge fra 01. januar 2014.
Og for de få, der opdrætter hvide
katte, blev der indført et forbud
mod at parre hvidt til hvidt!

Hovedmedlemsskab
Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlemsskab
Opdrætterannonce på hjemmeside

300,00
350,00
200,00
200,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Bette har under hele GF’en
b l o g g e t p å Fe l i s D a n i c a s
hjemmeside, så alle har kunne
følge med og være orienteret, og
i dette nummer er der også et
fyldigt referat fra hende, så I kan
være helt opdaterede med, hvad
der vil ske.
Før det helt store brag af en
udstilling - Verdensudstillingen
i Aalborg - har vi vores sommer

udstilling i Brejning, at se frem
til.
Vi laver "Bedst i Racen" for
alle racer med mere end én
farvevariant, og glæder os til at se
så mange af Jer, som der nu kan
blive plads til.
Der er altid så hyggeligt i Brejning,
især hvis solen skinner…
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Formand
Vivi Fletcher
Topasgangen 6, 2300 København S
Tlf.: 28 69 20 09 (kun hverdage efter kl. 17.00)
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage 19 - 21)
Email: kasserer@racekatten.dk
E-mail: medlem@racekatten.dk
Giro stamtavler mv. (+01) 1 08 72 23
Giro kontingent: (+01) 1 65 02 154
Giro udstillingsgebyr: (+01) 4 92 36 26

Kære medlemmer
Hvor blev jeg dog glad, da jeg
hørte, at den nye kategoriopdeling
blev vedtaget på FIFes årlige generalforsamling. Den har vi godt nok
sukket efter længe – og jeg mener
at kunne huske fra vores specialklubmøde, hvor det blev diskuteret, at det vi ønskede nærmest var
det vi ﬁk.

Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
E-mail: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Lone Mikkelsen
Rytterhusene 76, 2620 Albertslund
Tlf.: 45 96 19 74
Email: b-lone@racekatten.dk
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: b-pia@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19 -21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Jørgen Seemann
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk
Suppleant
Tine Jensen
Stadionvej 111, 2. tv.
2600 Glostrup
Poul Kiærulf
Stensager 20
4330 Hvalsø

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: stambog@racekatten.dk

Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal have 4 x BIS, hvor
der er seriøs konkurrence og det ikke er rene ”forærings-BIS”,
der bliver uddelt.
Siden sidste blad har vi haft 2 udstillinger:
Snejbjergudstillingen i samarbejde med Katteklubben. Den
gik fortrinligt og vi håber vi fortsat kan arrangere den slags
udstillinger sammen.
Vibyudstillingen, der var en rimelig velbesøgt udstilling, hvor
vi kunne afholde Maine Coon Breed BIS.
Tak til alle jer, der støtter op om klubbens udstillinger og tak
til udstillingsudvalget for det store arbejde.
Desværre kan man læse andetsteds i bladet, at der er problemer med tone og adfærd blandt de danske udstillere.
Jeg synes det er dejligt, når mennesker går op i deres hobby –
men det er altså kun en hobby og jeg vil kraftigt opfordre jer
alle til behandle hinanden ordenligt – også selvom I ikke er
enige i dommernes afgørelser.
Vivi Fletcher
Formand

Racekattens næste udstilling
afholdes i Tune Hallerne
søndag d. 29. september 2013

www.racekatten.dk

RACEKATTENS
OPDRÆTTER
WORKSHOPS

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om arrangementerne: workshops@racekatten.dk
Kig på hjemmesiden www.racekatten.dk for nye arrangementer de er på vej.
Har du forslag til gode emner, hører vi gerne fra dig.

Udstillingsudvalget
Vi kan godt bruge et par deltagere mere i udstillingsudvalget –
har du lyst til at arrangere udstillinger, så kontakt Pia på b-pia@
racekatten.dk - eller ring og få en snak.
Vi mangler bl.a. en, der kan lave vores katalog (InDesign), men
der er også mulighed for masser af andre arbejdsopgaver for de
friske.
Kom og vær med og lær nogle nye mennesker at kende.

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff
Annette Kjelstrup Hansen
Michael Robdrup
Annie Dahl
Nancy Krambech
Poul Kiærulf
Dennis Kulager Ipsen
Udstillingssekretær:
Annie Dahl, udstilling@racekatten.dk
Stande:
Nancy Krambech, standudlejning@racekatten.dk
Stewarder:
Jørgen Seemann, chefsteward@racekatten.dk
Dommerønsker:
Pia Børgesen, dommeroensker@racekatten.dk
Præmiesekretær:
Annette Kjelstrup Hansen, praemier@racekatten.dk
Annoncer:
Michael Robdrup, annoncer@racekatten.dk
Sponsorpræmier:
Susan Zindel, u-susan@racekatten.dk

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 med i e-mails (også gerne links til onlineudgaver)
Smitsomme sygdomme & adfærd
Vivi Fletcher
Tlf. 28 69 20 09 (tirsdag til torsdag kl. 19-21)

Har du gode emner til
vores potemøder?
Noget du gerne vil vide mere om?
Send en mail til:
b-pia@racekatten.dk

www.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

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Rapport fra FIFe
GF 2013
Af Bette Lind, formand

FIFes generalforsamling 2013 fandt sted

mer af stort set alle BC’er. Danmark kan

den 30. + 31. maj, 2013, i Madrid, og

bryste sig af at være det land med flest

igen i år var Felis Danica repræsenteret

medlemmer i diverse BC’er – vi har regi-

af mig selv og Inge Nord. Det er måske

streret 24! I betragtning af hvor mange

ikke alle, der er klar over det, men FIFes

opdrættere, vi har, er det jo et latterligt

GF indledes altid med en række møder

lille tal. En stor race som Skovkatten har

mellem de forskellige kommissioner, og

6 medlemmer i et BC, hvor det totale

alle, der har lyst til at være til stede.

antal er 9 … Det holder selvfølgelig ikke.
Men heldigvis gav JSC udtryk for at de

De åbne møder er et

havde planer om at ud-

glimrende sted til at

vide deres samarbejde

komme med indvendinger og kommentarer til
de forslag, som andre
har fremsat, både andre
FIFe medlemmer og
kommissionerne, og
det er også stedet, hvor

I kan se en
gennemgang
af nogle af de
forslag, der gik
igennem

med BC’erne, og der
kom opbakning fra flere
lande, så det endte med
at KKÖ trak forslaget.
Et andet forslag, der
heldigvis faldt, kom fra

man begynder arbejdet

Show Commission, og

med at få egne forslag

gik ud på at stramme

igennem. Har man et forslag, der ikke

reglerne for hvilke former for udstilling,

umiddelbart bliver godt modtaget af

man kan afholde, og hvor ofte man

kommissionerne, har man lidt tid før

kunne afholde disse. Det ville efter min

selve GF til at tænke igennem, hvordan

mening være helt unødig indblanding

man skal ”sælge” forslaget, lige som

i det enkelte lands dispositioner, og jeg

man selvfølgelig får lejlighed til at gen-

er meget tilfreds med at det blev stemt

nemtænke hvordan man skal angribe de

ned.

forslag, man ønsker skal blive nedstemt.
Nedenfor kan I se en gennemgang af
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Et af disse forslag var fra KKÖ, og gik

nogle af de forslag, der gik igennem,

i sin enkelthed ud på at lukke Breed

herunder nogle af dem, der har størst

Councils, fordi der var alt for få medlem-

indvirkning på os alle sammen. Resulta-

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

tet af alle afstemninger kan ses på Felis

kendelse af Brush Peterbalds som PEB

vi hvad vi skulle gå efter, og da ændrin-

Danicas hjemmeside under nyheder.

variant. De har hidtil registreret Brush

gen samtidig blev støttet af Mau Breed

som PEB x * 83, men da forslaget heldig-

Council (BC) gik den heldigvis alligevel

Forslag fra Felis Danica

vis blev vedtaget med et stort flertal kan

igennem.

Som sædvanligt havde FD 3 forslag med

disse katte fra 1.1.2014 registreres som

– det maksimale antal, et FIFe medlem

anerkendt variant, PEB * 83.

kan fremsætte. FD er et af de mest aktive

Vores sidste forslag blev flyttet til behandling efter et forslag fra Health and

lande i FIFe, når det gælder tilretning af

Mau opdrætterne havde ønsket en

Wellfare Commission (HWC), og grun-

standarder og regler, og i år var alle 3 for-

tilføjelse til den del af standarden, der

den til dette var at forslaget fra TUA op-

slag fremsat på foranledning af opdræt-

beskriver ørerne. Det var en tilføjelse,

drætterne ville forbyde parring mellem

tere, hhv. Peterbald, Egyptisk Mau, og

der ikke faldt i god jord hos Judges &

2 hvide TUA, mens forslaget fra HWC gik

Tyrkisk Angora.

Standards Commission (JSC), men fordi

hele vejen, og ville forbyde parring mel-

vi allerede på de åbne møder blev klar

lem 2 hvide katte (w x w). HWCs forslag

over hvilken indvending de havde, viste

blev vedtaget, og dermed var vores for-

Peterbald opdrætterne ønskede god-

Opslag fra Felis Danica
HUSK: det er ikke tilladt at blive ved med at udstille i en klasse, når først
katten har opnået de nødvendige certifikater!
Hvis du fx udstiller en kat i klasse 7 for at den skal opnå titlen International
Champion må du højst udstille den 2 gange i Danmark – herefter skal katten
udstilles i udlandet indtil det 3. certifikat er opnået.
Det er altså ikke tilladt at blive ved med at udstille i Danmark, fordi man
ikke har tid eller lyst eller lejlighed til at tage til udlandet. Så må katten få en
udstillingspause, indtil dette kan lade sig gøre.
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slag overflødigt, og blev trukket. Dermed

Forslaget blev heldigvis vedtaget – jeg

men giv det en chance. Dommerne skal

har ikke blot TUA opdrætterne fået det

tror vi stort set alle var nået til det punkt,

nok være klar til at takle udfordringen –

forbud, de ønskede, men også alle andre

at der skulle ske noget nu, næsten

mange er jo allerede all-round og vant

racer skal nu være opmærksomme på at

uanset hvad! Den nye kategori-opdeling

til at dømme jeres race. Alle racer i de

det fra 1.1.2014 ikke længere er tilladt at

træder først i kraft pr. 1.1.2016, og dette

nuværende kat. II og III er vant til at kon-

parre 2 hvide katte med hinanden. Det

giver os altså ca 2½ år til at få tilrettet

kurrere mod katte, der har fokus på helt

handler naturligvis om kattens helbred,

vores dommeruddan-

da risikoen for døve killinger er markant

nelse, efteruddannet

større, hvis der parres hvid til hvid.

dommere, der efter
omrokeringen ikke er

andre punkter, end dem

Vi skal i FD
have kigget på
kuldklassen og
vi kan tilrette
den som vi vil

selv. Det gælder ikke i
kat. I og IV, hvor der kun
er én grundlæggende

Ny kategoriopdeling

kvalificeret til alle katte

Et af det mest spændende forslag på

i en kategori, fx en Kat.

dette års GF udsprang af arbejdet fra den

I dommer, der mangler

gruppe, FIFe havde nedsat til formålet

uddannelse i at dømme

og der var identiske forslag fra bestyrel-

RAG, SBI og TUV, eller

en hel del, men jeg tror

sen og fra FFH i Schweiz. Vi diskuterede

en Kat. II dommer, der

på at det giver opdræt-

allerede sidste år det oplæg, der var fra

mangler uddannelse i at dømmer PER/

terne af den enkelte race anledning til at

gruppen, og det input, der kom fra alle

EXO, for at kunne dømme den nye kat. I.

styrke det, der gør at netop deres race er

jer, der deltog, var at der skete for lidt

standard med forskellige udtryk – her kommer der konkurrence fra
katte, der adskiller sig

den smukkeste af alle.

med kat. III. I det forslag fremsat i år

Der vil helt sikker være nogen af jer,

havde man lyttet, og der var en langt

der synes at netop jeres race er blevet

Ny start-alder for killinger på

større opdeling af kat. III.

dårligt behandlet med denne opdeling,

udstillinger
Fra 1.1.2014 må en killing først udstilles,
når den er 4 måneder gammel. Dette
forslag blev fremsat af HWC, og skal

Den nye opdeling ser ud som følger:
Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

sikre at killingerne har god tid til at blive

EXO

ACL

BEN

ABY

fuldt vaccinerede – både med grundvac-

PER

ACS

BML

BAL

cine og booster – mindst 15 dage før

RAG

MCO

BRI

CRX

en udstilling, og forhåbentlig vil dette

SBI

NEM

BUR

DRX

bidrage til at de forbliver sunde og kan

TUV

NFO

CHA

DSP

håndtere det stress, der opstår i forbin-

SIB

CYM

GRX

delse med en udstilling.

TUA

EUR

JBT

KBL

OLH

Samtidig ændres opdelingen i kl. 11 og

KBS

OSH

12, sådan at kl. 12 inkluderer katte i alde-

KOR

PEB

ren 4-7 måneder, og kl. 11 katte i alderen

MAN

RUS

7-10 måneder.

MAU

SIA

OCI

SOM

Det betyder at vi må kigge på kuld-klas-

SIN

SPH

sen, der er en national klasse, og vi kan

SNO

SYL

derfor tilrette den som vi vil. I flere andre

SOK

SYS

lande er der helt andre aldersgrænser for
kuld – det går nogle steder helt op til 10
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Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

(S)CoffeeCup’s Freja SBI e & Oddenvejen’s Lord Byron SBI d. Ejer: Sanne Pedersen

måneder! Der skal vi nok ikke hen, men vi

fordeling ikke er tilladt, dels fordi der skal

Open Doors

kan fx sagtens lave en kuldklasse for kil-

anvendes resultater opnået inden for ét

Open Doors er forlænget til 31-12-2018

linger, der er fyldt 4 men ikke 5 måneder.

kalenderår. Det går vi i tænkeboks over,

(open doors er den politik, der gør at vi

og finder en løsning på.

kan udstille hos andre forbund og de kan

NW Titel

udstille hos os)

NW titlen er blevet omdefineret, sådan

Farveflyttede katte

at der nu er meget strammere regler for

I dag er det sådan at en kat mister sine

Katte, der ikke må anvendes i avl

hvornår den kan uddeles, og det betyder

eventuelle titler, hvis den farveflyttes /

Det har i mange år været en FIFe regel at

desværre, at vi enten skal finde en ny

flytter gruppe. Det bliver fra 1.1.2014

katte med medfødte defekter ikke må

måde at afvikle vores Topkatte konkur-

sådan, at katten beholder sine titler, men

anvendes i avl. Der har ikke været nogen

rence på, eller droppe at bruge NW titlen

starter forfra i den klasse, den er nået til,

komplet liste over disse defekter, og det

til de vindende topkatte. Der er 2 punk-

i den farve / gruppe den flyttes til. Det

har først til at visse opdrættere har ment

ter, der gør det svært: dels at man kun

defineres sådan, at alle certifikater til en

at netop deres defekt ikke var omfattet.

kan anvende resultater opnået på egne

titel skal være opnået under den samme

Nu gives der lidt flere eksempler.

udstillinger, hvilket betyder at vores 5/3

identitet (EMS kode / gruppe).
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Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

Empire’s Hustler, BRI a. Ejer: Susanne Asmussen

medfødt diskvalificerende fejl (Se
Standarderne, Generelle Del)
Sådanne katte
a) Må ikke anvendes i avl
b) 	Kan ikke sælges som avlskatte. En
opdrætter, der sælger sådanne katte,
skal anmode sit FIFe medlem om at
sætte avlsrestriktion på stamtavlen
c) 	Må ikke promoveres eller reklameres
for
(Note: … altså der må ikke skrives ”Spændende kat med navlebrok sælges” ”Ny
spændende race: Katte med 3 ben kan
købes her”)
Udstillingsreglerne kapitel
3.4: adgang til udstillinger –
diskvalificerende fejl
Følgende katte har ikke adgang til udstillinger:
a) Lakterende hunkatte
(Note: det er altså lige meget om hun
har killinger, blot hun har mælk)
b) Gravide hunkatte
(Note: husk det gælder fra parringstidspunktet!)
Avls & registreringsreglerne

Det står et hvert FIFe medlem frit at på-

c) Dværgkatte

3.6 Katte, der ikke må anvendes I avl

lægge yderligere helbredsrestriktioner,

d) Katte, der har fået fjernet kløerne

a)	Døve katte (hvide katte skal testes før

alt efter nationale omstændigheder.

e) Katte med for mange eller for få tæer

de bliver anvendt i avl)

f) Blinde katte

b) Katte med navlebrok

3.6.3 Medfødte defekter

g) Døve katte

c) Katte uden knurhår

FIFe vil ikke støtte eller opfordre til avl

h) Katte med klippede ører

d) 	”Vilde” katte af en hver art, eller nye

med katte, der lider af medfødte defek-

i) Katte med kuperede haler

ter, for eksempel:

j) 	Ukastrerede huskatte, der er fyldt 10

racer baseret på ”vilde” katte
e) 	Katte der lider af (pseudo-)achondroplasi
f) 	Katte der lider af osteochondrodysplasi
g) Katte der lider af medfødte defekter

18

a) 	Hårløse katte (med undtagelse af

måneder

de nuværende anerkendte racer
(Sphynx, Don Sphynx and Peterbald)

Kapitel 5.1.1. i Avls og

b) Polydactyle katte

Registreringsreglerne

c) 	Katte med nogen anden form for

Her præciseres det hvordan en kat kan

Nyt fra Felis Danicas forretningsudvalg

skifte farve, og det nye er, at opdrætter
og/eller ejer får muligheden for, uden at
involvere andre, at ændre en kats farve
indtil den fylder 10 måneder. Herefter
kan farven kun ændres, hvis en række

Peterbald:
Ny definition af øjenfarver:
PEB * non pointed

--

Green

PEB * non pointed

64

Green

63

Odd eyed: one eye blue, the other one green

65

Yellow

63

Odd eyed: one eye blue, the other one yel-

nærmere specificerede betingelser er
opfyldt, fx farvebedømmelse på en

PEB * 31 and with White

udstilling.

low
Race-specifikke ændringer

PEB * 32 and with White

British
Der er flere ændringer til briten:
• Først og fremmest ændres navnet
til(bage) til British Shorthair.

66

Aquamarine (bluish-green)

63

Odd eyed: one eye blue, the other one
aquamarine

PEB * 33 and with white

• Der skelnes ikke længere mellem

67

Deep blue

63

Odd eyed: one eye blue, the other one deep
blue

shaded og shell (11 og 12) hos BRI.
	Alle skal registreres som * 11 og der
laves en tilretning i standarden, sådan

OLS/OSH w 63 – white with odd eyes,

Judges and Standards Commission blev

at der tages højde for det forskellige

one deep blue, the other one green.

således sammensat:

udtryk som forskellige katte kan have,

Dieter Filler (CH)

alt efter om de er mere eller mindre

La Perm

Steven Jones (NO)

tippede.

Foreløbigt godkendt race i kategori II.

Hana Klein Gasbarri (IT)

• Flere nye farver godkendt:
	Siamese pointed with white (01/02/03 33) and
	Siamese tabby pointed with white (01/02/03 21 33)
	Siamese smoke and silver tabby pointed (- *s and s 21 33)
	Siamese golden tabby pointed (- *y
21 33)

Donatella Mastrangelo (IT)
Valg til bestyrelse og kommissioner

Pia Nyman (FI)

Valg er en vigtig del af FIFes GF, og efter

Sebastian Pruchniak (PL)

denne GF er bestyrelsen uændret, idet
Annette Sjödin blev genvalgt til præsi-

og endelig Show Commission:

dent, og Eric Reijers til generalsekretær.

Joao Noronha (PT)

Breeding & Registration Commission fik

Waltraut Sattler (DE)

et nyt medlem, og ser nu således ud:

Charles Spijker (NL)

Ole Amstrup (DK)

Gøran Vinje (NO)

Sarah Johnson (GB)

Alfred Wittich (CH)

Siberian / Neva Masquarade

(Sarah Johnson er også Breed Council

Opdeling af point-listen mht øjne, så

Administrator)

Både Show Commission og Judges and

farve indgår i pointene for NEM, idet

Cecilia Wennergren (SE)

Standards Commission får rigtigt travlt

farven har betydning for NEM men ikke

(Stambogsfører I SVERAK)

i de kommende 2½ år – det er dem, der

for SIB. Der er ingen ændring i pointene.

skal sikre, at vi alle er klar til at arbejde
Til disciplinærkommissionen valgtes:

med den nye kategoriopdeling i 2016.

Orientaler

Hans Lindberg (SE)

Der er allerede lagt et stort arbejde i

Godkendelse af følgende varianter:

Eva Minde (NO)

opgaven, så jeg føler mig ret overbevist

OLS/OSH w 61 – white with deep blue

Anne Paloluoma (FI)

om, at de nok skal bringe os i mål.

eyes

Herbert Steinhauser (AT)

OLS/OSH w 64 – white with green eyes

Paula v/d Wijngaart (NL)
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Neutralisation af
killinger, hvorfor
ikke?
Killinger bliver neutraliseret, når der ikke
skal avles på dem. Spørgsmålet er bare,
hvor tidligt, man kan forsvare at foretage
indgrebet

Tekst og foto:

Rent praktisk kan man som dyrlæge

sig som en tommelfingerregel, at katten

Dyrlæge Anne Sørensen,

fjerne hankillingernes testikler, lige så

skulle være ca. ½ år gammel. Begrun-

Fasanvejens Dyreklinik

snart man kan føle, de er der. Hunkil-

delsen for at vente var, at man regnede

linger kan også steriliseres meget tidligt

med, at hankattens urinrør blev ved med

med lidt kirurgisk snilde. Det er et ønske

at være snævert, hvis man opererede

fra mange katteopdrættere, at killin-

tidligt, og man troede også længe, at

gerne er neutraliserede, når de skal ud af

tidligt opererede katte ikke voksede nok.

huset ved salg, altså ved

Begge dele har vist sig

12 ugers alderen. På det

at være forkert. Da der

tidspunkt vejer de typisk
1000 – 1500 gram, alt
efter race og genetisk
disponering.
Men: det er ikke tilrådeligt at bedøve killinger-

Det er ikke
tilrådeligt
at bedøve
killingerne, før
de vejer ca. 2 kg

ne, før de vejer ca. 2 kg.
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så ikke var medicinske
grunde til at vente,
blev der et ønske om
tidlig neutralisation, så
katten kunne sælges
som en ”færdig” pakke,
vaccineret, opereret og
chipmærket.

En del dyrlæger er begyndt at praktisere

I USA har man foretaget den tidlige

meget tidlig neutralisation, måske lidt

neutralisation længe. Der er dog flere af

efter pres fra opdrætterne. Dyrlæger i

de store veterinære kattedyrlægesam-

Danmark har ikke været vant til det tid-

menslutninger, som nu fraråder, at det

ligere. Førhen var det normen, at katten

sker for tidligt. Forskning har vist, at

skulle være så gammel som muligt, og

det faktisk er skadeligt for killingerne,

mange gik og ventede med indgrebet,

og en operation, som ikke er akut, bør

indtil katten begyndte at give udtryk for

udskydes, til killingen vejer ca. 2 kg. Der

kønsdrift og frustration. Senere hed det

er ca. 17% større dødelighed ved narkose

af killinger under, end over 2 kg. Katte-

er imod intubering. Der er stærke

foreningerne har i samarbejde udarbej-

reflekser i svælget, og spray med

det en vejledning, som de anbefaler,

lidocain, (lokalbedøvelse), overstiger

katteejerne viser deres dyrlæge inden

let dosisgrænsen for de små killinger.

indgrebet. Dyrlægerne har førhen ikke

5	Hvis indgrebet varer mere end 15

taget de særlige hensyn, som kan gøre

minutter eller, hvis der er opstået

den tidlige neutralisation mere skånsom.

blødning på mere end et par ml., bør

Det er formentlig samme situation i

der tilføres væske med glucose, ca.

Danmark. Anbefalingerne er bl.a.

10ml. pr. kg. Pr. time intravenøst.
6	Killingerne skal nødes til at indtage

1	Faste af killinger under 2 kg. skal ikke
overstige 4 timer, da deres blodsukker
bliver for lavt.

mad hurtigst muligt efter opvågning.
7	Smertebehandling skal være dæk-

Der er absolut fordele ved tidlig neutralisation. Begrebet tidlig neutralisation

kende, men må ikke overdrives, da

bruges om neutralisation før kattene

2	Killinger skal vækkes af narkosen så

de organer, der skal udskille produk-

giver udtryk for kønsdrift. Hvis en kat er

hurtigt som muligt, da blodcirku-

terne, endnu ikke er udviklede til det

brunstig, vil den ændre adfærd, blive fru-

lationen falder under narkosen, og

i samme hastighed som hos større

streret, og det udmønter sig meget ofte

dermed falder blodtrykket. Det lave

katte. Dog skal killinger ved disse

i urenlighed og/eller aggressiv adfærd

blodtryk kan skade de små sarte

tidlige indgreb nødigt have en smer-

overfor de andre katte i hjemmet. Har

strukturer i nyrer og lever og bronchi-

tevoldende oplevelse.

katten i frustration tisset forkerte steder

er. Desuden forsinkes medicinudskil-

i nogle uger, kan den blive ved med det,

lelsen.
3	Killinger under 2 kg.
skal holdes varme
under narkose og opvågning, men de kan
dog let overophedes,
så de skal monitoreres (holdes øje med
og måles på) mere
intenst end større

Opdrættere
og dyrlæger
bør overveje,
hvad de vil
udsætte små
killinger for

katte. Ved klargøring

I den engelske Thecat-

også efter neutralisation. Uønskede par-

group anføres, at når

ringer kan også undgås ved at neutralise-

man blot iagttager

re kattene, inden de bliver kønsmodne.

ovenstående råd, så er
der ingen problemer

Hermed udtrykkes håbet om, at kil-

med tidlig neutralisa-

lingerne i Danmark håndteres sikkert og

tion, men den kends-

trygt og bedst muligt, og at både op-

gerning, at man i kredse

drættere og dyrlæger tænker sig meget

med katteeksperter

godt om, og i fællesskab beslutter, hvad

ser sig nødsaget til at

man vil udsætte de små killinger for. Jeg

komme med ovenstå-

skal ikke dømme andre, men på min kli-

af hunkillinger skal der klippes så lille

ende råd fortæller, at det ikke er uden

nik fastholder vi, at vi kun i nødstilfælde

felt som muligt, og man skal huske, at

grund, man fra mange sider helt fraråder

opererer på killinger mindre end ca. 2 kg.

rensning skal være med begrænsede

den tidlige neutralisation.

mængder af desinfektionsmidler, da
fordampningen fra en våd mave køler

I november 2012 afholdt Den Danske

killingen meget ned.

Dyrlægeforenings sektion for Hund, Kat

4	Der skal ikke intuberes, da slimhinden

og Smådyr et kursus med foredragshol-

i luftrøret er særdeles sart, men der

deren Dr. Derek Flaherty, RCVS and Euro-

bør sørges for ilttilførsel via maske

pean Specialist in Veterinary Anaesthe-

eller evt. blot en iltslange lige foran

sia. Han er en meget respekteret ekspert

mund og næse. Er narkose med in-

indenfor narkose. Han var ikke tilhænger

jektionsanæstetika ikke tilstrækkelig,

af neutralisation tidligere end ca. 2 kg.

tilføres ilt og narkosegasser via maske.

størrelsen. Narkose af så små katte bør,

(Intubering anbefales, når man læser

efter hans mening, kun foretages ved

anbefalingerne på www.thecatgroup.

nødvendige indgreb, som ikke kan vente.

org.uk, men de nyeste anbefalinger
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Neutralisation af
killinger, derfor!
På Dyreklinikken Skovlunde-Herlev har vi
i ca. 10 år udført tidlig neutralisation af
killinger.

Tekst og illustrationer:

Ønsket om at neutralisere tidligt kom fra

lingens vækst. Dette blev allerede i 1992

Stig Feldballe

opdrættere. Hovedargumentet på da-

tilbagevist af Houlton og McGlennon

Dyreklinikken Skovlunde-Herlev

værende tidspunkt var, at opdrætterne

(Kilde 2). Efterfølgende har flere doku-

ønskede, at de killinger, de solgte, var

menteret, at der ikke er fysisk påvirkning

neutraliserede, så de ikke kunne indgå i

af udviklingen ved tidlig neutralisation

avl. De ønskede også at kunne yde den

(Kilde 3), (Kilde 4). Et problem omkring

service overfor killingekøberne, at disse

udviklingen af urinrøret medførende en

ikke skulle bekymre sig om indgrebet.

øget risiko for tilstopning af urinvejene

Efterfølgende har opdrætterne erfaret,

hos hankatte forårsaget af tidlig neutrali-

at der er andre fordele ved den tidlige

sering er også afvist (Kilde 5). Adfærds-

neutralisation (Kilde 1) En klar fordel er

mæssige problemer forårsaget af tidlig

killingernes bedre evne til at komme sig

neutralisation er ligeledes tilbagevist

efter indgrebet. Killingerne er hurtigere

(Kilde 6).

friske efter narkosen, og
der ses færre problemer
med slikken i operationssår. Derudover har
killingerne, måske som
et resultat af mindre
slikken, færre problemer
med infektion i operationssåret.
For flere år tilbage var
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Man antog
tidligere,
at tidlig
neutralisering
kunne påvirke
killingernes
vækst

Efter vores opfattelse er
der ikke noget problem
ved tidlig neutralisation. Vi neutraliserer
som regel killinger i
12-14-ugers alderen,
men har gjort det så
tidligt som ved 8-ugers
alderen. Da vi besluttede os for at tilbyde tidlig

det almindeligt, at

neutralisation, erfarede

dyrlæger anbefalede at

vi nogle problemer.

vente med neutralisation, indtil katten

Disse var især knyttet til narkosen:

var minimum 6 måneder gammel, oftest

Killingerne bliver bedøvet med en ind-

8-9 måneder gammel, da man antog, at

sprøjtning i en muskel. Dette stof viste

en tidlig neutralisering ville påvirke kil-

sig at skulle bruges i en lidt højere dosis

end til voksne katte. På trods af den højere dosering var effekten af anæstesien
meget uforudsigelig, og nogle killinger
vågnede pludseligt af narkosen.
Killingerne blev kolde under narkosen, ofte under 36 grader, hvilket man
normalt anser for den minimumstemperatur, som bør holdes. Denne underafkøling måtte undgås.
I litteraturen er andre problemer i forbindelse med narkosen omtalt. Killinger
har mindre hjerte/lunge-reserve, hvilket
stiller store krav til, at respirationsfre-

Figur 1.

Figur 2.

kvensen opretholdes. Dette har vi ikke
observeret som et problem. Et for lavt
blodsukker kan vise sig som problemer
med at komme ud af narkosen. Dette

får killingen ekstra ilt, og det er muligt at

har vi heller ikke oplevet som et problem.

give mere narkose i gasform, hvis det er

Killinger bliver af samme grund ikke fa-

nødvendigt (figur 2).

stet inden indgrebet. Derudover omtales
manglende funktion af enzymsystemer

Alle killinger lægges under narkosen på

som en potentiel risiko ved narkose af

varmepude og svøbes i varmefolie, hvor-

helt unge dyr. Vi har ikke set problemer

under der lægges varmedunke (figur

tydende på dette.

3). Vi tager temperatur flere gange, til
killingen er ude af narkosen. Hunkillin-

Vi har gjort følgende for at imødegå

ger klippes så lidt som muligt omkring

de problemer, vi så (i praksis var disse

operationsområdet og gøres så lidt våd

problemer overvejende relevante for ste-

som muligt for at undgå varmetab. Ope-

rilisation af hunkillinger, da indgrebets

rationstiden holdes så kort som muligt,

længde for hankillinger er meget kort):

hvilket betyder, at hunkillingerne kun får
fjernet deres æggestokke. Dette giver

Alle killinger bliver bedøvet med en

også et minimalt ar. Der syes med sting,

indsprøjtning af narkosestof i en lårmu-

der ligger skjult i huden, hvilket minime-

skel. Der gives smertestillende medicin.

rer risikoen for slikken i såret.

Alle killinger
lægges under
narkosen på
varmepude
og svøbes i
varmefolie

Hunkilllinger får, så snart de er lettere
bedøvet, lagt et intravenøst kateter

Begge køn gives umiddelbart efter ind-

af pediatrisk type (meget lille, lavet til

grebets afslutning en mindre mængde

spædbørn – se figur 1). Dette sikrer, at

antistof til narkosen, og er derefter nor-

der kan gives supplerende narkose, hvis

malt meget hurtigt ude af narkosen og

dette skulle blive nødvendigt. Derud-

det normale er, at killingerne bevæger

over kan gives væske, elektrolytter eller

sig omkring i opvågningsburet i løbet af

glukose, hvis der skulle blive behov

5-10 minutter. I den periode holder vi

herfor. Hunkillinger får lagt en gummi-

killingerne under nøje observation, og

slange (tubus) i luftrøret . Denne kobles

de ligger fortsat på varme.

til narkoseanlægget. Gennem slangen
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Figur 3.

Det ansete engelske FAB ”Feline Advi-

Implications of early neutering in

cats. Journal of the American Veterinary

sory Bureau” har nedsat en gruppe af

the dog and cat (review). Seminars in

Medical Association 217, 1661-5

eksperter i kattesygdomme (The Cat

Veterinary Medicine and Surgery (Small

Group). De har udarbejdet en vejledning

Animal) 10, 8 - 12

i narkose af killinger. Denne kan findes

2. H
 oulton J & McGlennon NJ (1992) Ca-

5. Herron MA (1972). The effect of
prepubertal castration on the penile

på: http://www.thecatgroup.org.uk/

stration and physeal closure in the cat.

urethra of the cat. Journal of the Ameri-

anaes.html

Veterinary Record 131, 466 – 467

can Veterinary Medical Association 160,

3. S
 tubbs WP, Bloomberg MS, Scruggs

208-11

Den ovenstående metode betyder, at vi

SL, Shille VM & Lane TJ (1996) Effects

ikke har set nævneværdige problemer i

of prepubertal gonadectomy on physi-

forbindelse med tidlig neutralisation, og

cal and behavioural development in

and spaying on the behaviour of dogs

aldrig fatale problemer.

cats. Journal of the American Veterinary

and cats: questions and answers

Medical Association 209, 1864 - 1871.

about practical concerns. Journal of the

Vores mangeårige erfaring viser til gengæld, at tidlig neutralisation giver flere
fordele.

American Veterinary Medical Association
4. H
 owe LM, Slater MR, Boothe HW,
Hobson HP, Fossum TW, Spann
AC, Wilkie WS (2000). Long-term

Kilder:

outcome of gonadectomy performed

1. Stubbs WP & Bloomberg MS (1995)

at an early age or traditional age in
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6. Hart BL (1991) Effects of neutering

198, 1204 - 1205

Felis Danica
Diplomopdrætteruddannelse
Efterår 2013

Indbydelse til Modul 1

Indbydelse til Modul 2

Dato og sted: d. 21. september i Ølse-

Dato og sted: d. 05. oktober i Brædstrup

magle Sognegaard, Rishøjvej 1A, 4600

Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup

Køge og d. 22. september i Brædstrup

og d. 06. oktober i Ølsemagle Sogne

Hallen, Skovvejen 29C, 8740 Brædstrup.

gaard, Rishøjvej 1A, 4600 Køge.

Tid: Begge dage er det fra kl. 09.00 til

Tid: Begge dage er det fra kl. 09.00 til

17.00.

17.00.

Emner:

Emner:

• Tamkattens historie

• Nationale og Internationale Avls- &

• Gennemgang af den danske og internationale katte organisation
• Avls- & Registreringsregler i både
Danmark og Internationalt
• Kattens sundhed, arvelige og smitsomme sygdomme samt ernæring

Registreringsregler i forbindelse med
kattes leveforhold, registrering af
killinger mv.
• Opdrætterfilosofi
• Fertilitet, drægtighed, fødsler
• Killingers opvækst
• Salg af killinger
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19. august. Tilmeldinger indsendt før
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denne dato er ugyldige.
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denne dato er ugyldige.

Du skal sende din tilmelding på den tilmeldingsblanket som kommer til at ligge

Du skal sende din tilmelding på den til-

på Felis Danicas hjemmeside med angi-

meldingsblanket som kommer til at ligge

velse af hvilken dag og antal deltagere til:

på Felis Danicas hjemmeside med angi-

uddannelse@felisdanica.dk

velse af hvilken dag og antal deltagere til:

Betaling: Kr. 350,- pr. person.

uddannelse@felisdanica.dk

Seneste betalingsfrist og alt andet vedr.

Betaling: Kr. 350,- pr. person.

tilmeldingen vil fremgå af hjemmesiden.

Seneste betalingsfrist og alt andet vedr.

Bemærkninger: Man må ikke medbringe

tilmeldingen vil fremgå af hjemmesiden.

mad i Brædstrup Hallen.

Bemærkninger: Man må ikke medbringe
mad i Brædstrup Hallen.
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Fair play?
Ja tak!
Dorthe var gæst på udstillingen i Køge lørdag
den 26. januar og oplevede, hvad hun vil
betegne som virkelig utidig opførsel fra en
opdrætter. Læs om hendes oplevelser.

Af Dorthe Andersen

Grunden til, at jeg farer i blækhuset

til nominering. Han har tre katte foran

er, at det dels ikke er første gang, den

sig og er meget grundig i sin vurdering

pågældende opdrætter opfører sig

og sine udtalelser; han nævner katte-

meget uheldigt og dels, at jeg synes, det

nes forcer og hvad, der kunne ønskes

er rigtig trist, at nogle

bedre. Han starter med at

mener, de kan te sig som

frasortere en kat, som er

de mest uvorne unger,
hvis en anden end deres
kat vinder.
Jeg vil gerne starte med

Hvor er
almindelig
god opførsel
blevet af?

yngre end de to andre og
dermed ikke helt færdig
endnu. Han siger, at den
mangler tid, men om et
halvt til et helt år er den

at sige, at jeg ingen andel

klar til at tage kampen op

har i nogle af de omtalte

mod de store drenge. Det

katte. Jeg har hverken opdrættet/købt/

er da god kritik, man kan forholde sig til

solgt nogle af dem eller købt/solgt hos

og ejeren virker også tilfreds.

de implicerede opdrættere. Jeg har med
andre ord ingen personlig interesse i spil.

Dommerens valg
Så står valget mellem to rigtig gode

Jeg ved, hvem opdrætterne er, men

katte, hvoraf den ene ”vinder altid”.

det er ikke nødvendigt at nævne nogle
navne, for det kunne lige så godt have

Dommeren fremhæver igen, hvad der er

været nogle andre, og indlægget her

godt, og hvad der kunne ønskes bedre

er ikke skrevet for at ramme nogle

hos hver enkelt af de to katte, før han

personer, men for at sætte fokus på den

begynder at sammenligne dem.

dårlige opførsel.
Han fortæller, at den ene kat (lad os
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Lørdagens oplevelse

kalde den kat nr 1) har smukke, meget

Jeg står og ser på persere og hører

store øjne, men sammenlignet med

dommeren Sebastian Pruchniak udtage

den anden mangler lidt i pelskvalitet og

Eife’s Emily Prentiss, EUR n 22 hunkilling på 9 uger. Opdrættet og ejet af Eva Køhler.

grooming, mens den anden (lad os kalde

det er simpelthen tyveri!” og at ”Det

den kat nr 2) har en virkelig god krop,

havde hun sgu ikke set komme”.

fantastisk pels og grooming-arbejde bag
sig, perfekt placerede ører, et godt stop

Næ, men nu er det jo sådan, at selv om

og meget flot markeret hage, men man

man har en kat, der plejer at vinde, så

kunne ønske sig lidt større øjne.

er plejer død, og det er godt nok meget
utrendigt at gå i så små sko, at man ikke

Dommeren kigger igen på de to katte

kan sige tillykke og samtidig udvise så

og siger, at i dag går min nominering

dårlig opførsel, at man mener sig i sin

til kat nr 2, da den samlet set er den

gode ret til højt og bredt at udtale, at

bedste.

man er blevet frarøvet en nominering,
blot fordi en anden kat tillader sig at

Os, der står og kigger på, klapper og

vinde?!

siger naturligvis tillykke til den nominerede kats ejer, men det skal jeg da love

Hvor er almindelig god opførsel blevet

for, at ejerne af kat nr 1 ikke gjorde!

af?

De udviser derimod en meget ucharmerende reaktion, hvor den ene ejer fnyse-

Og et aspekt mere i sagen er, at der stod

nde vender om på hælen og postulerer

i hvert fald én første-gangs-udstiller,

højlydt ud i rummet, at ”Det er tyveri,

som både så og hørte dette optrin, og at
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DK TurkishDelight Icy Diamant, Mavi Topaz, Snowy Crystal, TUV n 62, g 61, n 63. Ejer: Malene Thrane

dømme efter udtrykket i hendes ansigt

gruppe og kategori, og selv om man

kan jeg godt tvivle på, at hun har lyst til

plejer at vinde, så er man ikke selvskre-

at udstille en anden gang.

ven til det, ligegyldigt om man har pels
helt ned til gulvet eller øjne så store som

Ligesom smil
og venlighed
smitter, så gør
dårlig attitude
og opførsel
det også

De store og gamle opdrættere ved stort

tekopper. Det er dommeren, der står

set alle på en udstilling, hvem er. Og

med kattene i hænderne og dommeren,

deres opførsel kan i et vist omfang lægge

der med sin kløgt og viden vurderer kat-

standarten for, hvordan de nye gebærder

tenes helhed.

sig.
Tænk jer nu om ...
Ligesom smil og venlighed smitter, så

Jeg håber, at alle på de kommende

gør dårlig attitude og opførsel det også!

udstillinger vil tænke sig om en ekstra

Dét ansvar skal man som ”gammel

gang, inden de øser ud af deres galde;

rotte” være sig bevidst!

klubberne gør et kæmpe stykke arbejde
for at stable en udstilling på benene,

En opførsel som denne er med til at

stewarderne fiser rundt og yder en formi-

lukke af for, at nye udstillere har lyst til at

dabel indsats, dommerne kommer og

fortsætte.

gør deres arbejde til de flestes tilfredshed - så helt ærligt, det må være muligt,

Selv om stort set alle kommer på en

at man opfører sig anstændigt, selv om

udstilling med dét mål at komme på

man ikke vinder.

scenen, så er der kun plads til én fra hver
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Det er da lykken
at vinde på
udstilling – ikke?
Ingen tvivl – når man står med sin kat

udgift) det har givet os – så kom en af

og den lige er blevet Best-In-Show – så

de udenlandske dommere uheldigvis

er det en super følelse.
Glæde. Stolthed. Jo ingen
tvivl om at man bliver lidt
”høj”.
Men der er også en anden
side af medaljen som folk

Af Jørgen & Marian Seemann

forbi sammen med sin

Nogen havde
givet vores
bil ”ruko”grafitti

”chauffør”, og fik dermed et
utroligt usympatisk billede
af danske udstillere med
hjem. Der er virkelig nogle
der burde skamme sig og
blive hjemme – for altid.

ikke altid tænker på. Sladder. Isolation. Misundelse.

Vores efterlysning har
desværre kun vist at der også er andre

På vores sidste udstilling i Viby, kom vi

udstillere som på denne måde bliver

(for anden gang vi vores karriere) ud for

gjort bekendt med at de er uønsket af

at nogle havde givet vores bil en gang

en-eller-anden. På en måde en trøst at vi

”ruko”-grafitti.

ikke er alene om disse oplevelser. Men er
det virkelig sådan vi gerne vil have at det

Ud over den sorg (og økonomisk

er at gå på udstilling?
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jyrak topkatte
SW08,WW09,EC/EP Iah-Rah’s

ungdyr HANNER

KASTRAT HANNER

Osiris DSM,DVM,DM, ABY n,
519. Inge Pia Slot
SP Safkan Kedi’s Pierre Curie
DSM, TUV e 09, 503
Pernille Kristensen

DK Jaquet Cha Cha Cha, RAG a
04, 502
Tine Kjeldahl-Vallon
GIP Lundgaards Alex, BRI a, 497
Mette Askov

GIP CH DK Svanesøen’s Iznogut
Emir, SBI a 21, 496
Pia Falk Larsen

KASTRAT HUNNER
WW05, SC IP Bellami’s On
the Rocks DSM, SIA b 21,
511
Dorte Kaae
DK* Kamyne Hexia de Trick,
BAL b 21, 509
Tanja Trillingsgaard Jensen

DK Chagall’s Amytyst Kitty,
BUR c, 508
Mette Lindgaard

EC Ibis af Khartoum DSM,
ABY n, 508
Inge Pia Slot

DK Delacour’s Bisou, SBI
a, 507
Gitte Petersen

ungdyr HUNNER

DK Naunas Black Rock,

fertile HANNER

MCO n22, 412
Marianne Skjødt

SC.Hindkjær’s Frej
JW,DVM,DSM OCI b24, 511
Marianne og Lars Hindkjær

Bright Sky af

IC.Chantillylace

Khartoum, ABY n, 410

Scooby Doo of Le-Coton-

Bodil Clarin Floto

neu, PER a 02 62, 511
Jan Larsen

Midnatstjernen’s Anthony
DiNozzo, NFO n 09, 407

SC N*Yowie’s Power DVM,

Jeanette Erika Dahl

MCO ns 09, 501
Simone Søderberg

Jente’s Danny Boy Rhadi,
SBI a 21, 404

IC DK Harmakhet’s

Gerda Andersen

Krudttønde, NFO ns 09 23,
500. Gitte Strøjer Andersen

DK Jaquet Cha Cha
Cha, RAG a 04, 404

Red Line La Boheme, MCO

Tine Kjeldahl-Vallon

d 03 22, 495
Marianne Yde Hinnerskov

Mis Bilka DSM,

huskat
IC Eife’s Ebenezar

HCS n 09 21, 515

McCoy, EUR ns 22, 495

Sonja Aurbo Nielsen

Eva Køhler

fertile HUNNER
Merle by Fate,
PER n, 410
Lenette og Fanny
Nielsen
Chagall’s Sweet Pea,
BUR c, 407
Marina Böhrnsen

GIC S*Restless
Nim, NFO f 09 24, 517
Rikke Smedegaard
Skov
GIC Hille Polish
Prestige *PL, SIB fs 09
24, 511
Monika Ostrowska

Bellami’s Little
Pequeñito, ORI n 25,
404
Charlotte Nørreskov
Hauge
Funny Blue’s Ice
Cream, SBI c, 402
Gerda Andersen
Rokakitho’s
Hope, SBI n 21, 396
Kia Tina Nielsen

GIC Red Line
Maxxie, MCO n 09 22,
503
Marianne Yde
Hinnerskov
Aucyparia’s La Vie en
Rose, ABY o, 500
Bodil Clarin Floto
Thunderball’s
Tiger Lilly, MCO n 23,
499. Helle Sivkjær

Nu vil Molly
ligge på skødet
Huskattene Molly og Tiger var ikke helt
på bølgelængde, og det var altid Molly,
det gik ud over. Men efter en kur med
Zylkène, er Molly blevet mere afslappet

Af journalist Helle Sydendal,
www.phmedier.dk
Foto: Palle Flodgaard

I dag kan hun forsigtigt tage initiativ til at

så er Tiger helt anderledes. Hun er me-

lege med Tiger, det har hun aldrig gjort

get aktiv, og hun kan lide at lege og slås.

før. Desuden vil hun gerne kæle og ligge

Det har Molly aldrig kunne lide. Hun har

på skødet, det har hun heller aldrig villet

også altid reageret meget på lyd, og hun

før.

er meget opmærksom, siger Flemming.
Kattene gik ikke voldsomt godt i spænd,

Det var kærligheden, der fik Cecilie og

og da Cecilie og Flemming flyttede

Flemming Schlage til at flytte sammen.

sidste år flyttede til et nyt hus, gik det

Men kærlighed har derimod ikke været

helt galt, da kattelemmen blev lukket.

meget af mellem deres to katte, Tiger og

De to katte skulle først lære, hvad der

Molly. Molly kom først. Den fem-årige

var deres nye hjem, før de fik fri adgang

kat boede sammen med

til at gå ud og ind af det

Cecilie og fulgte med,

nye hus. I starten gik det

da hun flyttede sammen
med Flemming. Efter noget tid fik de Tiger, der er
to år i dag. Molly havde
tidligere boet sammen
med andre katte, inden
Cecilie mødte Flemming,

Tiger ville slås
og lege med
Molly hele
tiden, – Molly
trak sig væk

nogenlunde, men efter
noget tid inden døre,
opstod der en værre
ballade. Tiger ville slås
og lege med Molly hele
tiden, og Molly trak sig
væk og gemte sig under

så derfor syntes de, at

reolerne. Cecilie og Flem-

hun skulle have selskab.

ming kunne ikke rigtig

Det gik dog ikke helt som planlagt, for

gøre noget, så til sidst besluttede de sig

Tiger, som passer godt til sit navn, har

for at få en katteadfærds-specialist på

nemlig et helt andet temperament end

besøg:

Molly, og så startede problemerne:
- Vi fik at vide, at vi skulle prøve at
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- Tiger er en lidt ”drenget” kat. Selvom

aktivere Tiger og klikkertræne kattene.

både Molly og Tiger begge er hunkatte,

Men det hjalp ikke rigtigt, fortæller Flem-

Molly og Tiger er begyndt også at lege sammen.
Tidligere angreb Tiger (tv) nærmest Molly (th).
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Cecilie, Flemming, Tiger og Molly .

ming, og efter noget tid, da kattelem-

to katte bare ikke sammen. Hun syntes

men blev åbnet, og kattene igen kunne

dog, at vi skulle give det en chance, og

færdes frit ude og inde, gik det meget

prøve at give Molly en kur med fodertil-

bedre. Problemet startede først igen i

skuddet Zylkène, fortæller Flemming.

vinter. Frost og snevejr fik kattene til at

Begge katte
blev undersøgt,
men der var
intet fysisk galt
med dem

blive indendørs, og så startede proble-

Mere end én virkning

met mellem de to katte forfra, og igen

Molly begyndte at få Zylkène i decem-

gik det ud over Molly.

ber, og til at starte med så Flemming og
Cecilie ingen ændring. – Vi troede, at

Flemming og Cecilie havde læst noget

det var ligesom med anden naturmedi-

om, at hvis en kat er syg, så vil de andre

cin – altså at det nok ikke virkede. Men

være efter den. Derfor tog de en snak

efter knap 14 dages tid, kunne vi mærke

med deres dyrlæge Pernille Hansen fra

en stor forskel på Molly. Hun ændrede

Dyreklinikken Skovlunde-Herlev. Begge

fuldkommen personlighed. Nu er hun

katte blev undersøgt, men der var intet

meget glad for at komme op og ligge

fysisk galt med dem.

hos os, det har hun aldrig ville før. Det er
som om, at hendes stressniveau er sæn-

- Pernille er jo også adfærdsdyrlæge, så

ket. Hun er blevet meget mere familiær,

vi talte med hende om problemet med

nu er det næsten irriterende så meget,

Molly og Tiger. Hun var også inde på, at

at hun vil ligge på skødet hele tiden, ler

vi kunne prøve aktivere Tiger, men hun

Flemming.

lagde ikke skjul på, at nogle gange kan
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- Tiger kan godt stadig være lidt efter
Molly, men det er ikke nær så slemt. Nu
kan Molly også finde på selv at lægge op
til leg - dog lidt mere blide tagfat-lege.
Hun er blevet mindre nervøs og mere
afslappet, kan man sige, forklarer Flemming, og trækker endnu en ting frem:
- Molly plejede nemlig at være meget
bange for fyrværkeri, og nytårsaften
har absolut ikke været hendes favorit.
Hun har løbet fra sted til sted, først
gemte hun sig under sengen, hvor hun
sad lidt, indtil hun løb ind i et skab og så
under bordet. Det var som om, at hun
ikke kunne finde ro. Selvom det ikke var
derfor, at vi gav hende Zylkène, så hjalp
det hende virkelig nytårsaften.
- Så vi har fået flere gevinster ud af at
det, slutter Flemming.

Zylkène med alfa-casozepin
til hund og kat ved uro og utryghed

Læs mere om Zylkène på: www.zylkene.dk
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Felis Danicas
diplomopdrætter
uddannelse
Modul 3

Af Mette R. Kongsted,
Katteri Roldsgaards,
opdræt af Russian Blue

Puha - jeg bestod. Det føltes, som om

at holde ørene stive, så vi ikke gik glip af

der var gået uendeligt lang tid, fra jeg var

noget. Da emnet lå lige før og lige efter

af sted på modul 3 og til svaret kom (der

frokost, må jeg indrømme, at jeg havde

gik nu kun en uge).

enkelte udfald. En omgang frokost var
derfor nødvendigt, både for at få fyldt

For mig var dette modul absolut det

depoterne op og for at få plads til lidt

sværeste, og for første gang måtte

mere i hovedet. Det kan godt knibe lidt

jeg tage alle 30 min.
eksamenstid i brug!
Så stor var glæden,
da mailen tikkede ind,
hvori jeg kunne læse,
at jeg havde bestået.
Bluestjern’s Blaue Blume. Killingerne er fra et
kuld med græske gudenavne henholdsvis Hefaistos, Gaia, Artemis og Hera.

Desværre var det ikke
alle der bestod dette

med pladsen, når man

Hvorfor var
dette modul så
svært?
Svaret var:
GENETIK

er ved at være halvgammel.
Vi blev anbefalet at
tage yderlige kurser i
genetik, hvilket jo må
siges at være relevant.

modul. Hvorfor var

Det fik nu mig til at

dette så svært? Det kan

tænke på, om man ikke

siges med et ord ”GENETIK”. I mailen

lige skulle evaluere på de to undervise-

stod samtidigt, at alle havde haft mellem

res fremlæggelse og ikke mindste det

2-6 fejl primært i genetik-spørgsmålene.

udleverede materiale. Personlig synes
jeg, der var for lidt materiale. Det, jeg

Denne gang ville jeg rigtig gerne have

savnede, i betragtningen af antal fejl,

haft at vide, hvor mine fejl var, og hvad

var især en bedre gennemgang af den

de rigtige svar er. Det bliver selvfølgelig

udleverede ordliste og mere materiale

en del mails, der skal sendes ud. Måske

med eksempler på diverse farvekombi-

man fremover kan lave det sådan, at vi

nationer. Heldigvis kommer Russeren

elektronisk selv kan gå ind og se vores

kun i blå, blå og blå!

egne svar og facitlisten?
Kattehold

36

Genetikken fyldte næsten halvdelen af

Nå, men der var jo trods alt også andre

modulets pensum. Det var derfor vigtigt

emner end genetik. Kattehold var en af

dem. Der er regler for hvor stor en løbegård/aflukket rum skal være. Højden skal
min. være 180 cm. Og der skal være 6
m² fri gulvflade. Fri betyder, at skabe og
senge, hvor katten ikke kan komme ind
under, ikke tæller med. Vi fik ved selvsyn
at se, hvor meget 6 m² fri gulvflade
fylder.

Der er regler
for hvor stor
en løbegård/
aflukket rum
skal være

Dagens undervisere på modul 3.

Kattens adfærd

på smilebåndet, når en af de ellers så

Der blev gjort en del ud af kattenes

elegante katte f.eks. forfejler et spring,

Går katten ude skal der være min 2 m²,

adfærd. Kattens kropssprog brugte vi

og straks giver sig til at vaske sig, som

der er lukket og vejrfast. Katten skal selv-

god tid på. Vi var igennem aggressivt

om intet var hændt?

følgelig have adgang til vand og foder

over usikkerhed til overspringshandlin-

hele tiden. Der er også bestemmelser i

ger. Mon ikke de fleste af os har trukket

FIFe om både min. og max. temperature.
Ikke under 10ºc og ikke over 35ºc. Dette
gælder for de katte, der er uvante med
de ekstreme temperaturer.
Hygiejne er jo temmelig vigtigt, og mangel på dette kan være en stor stressfaktor for kattene. Faktisk kan det medføre,
at kattene bliver urenlige. Urenlighed
kan også skyldes infektioner, så for en
sikkerhedsskyld: tag forbi jeres dyrlæge
og få en diagnose.
Toxoplasmose er forbundet med en del
fordomme, selv hos dyrlæger. Mange
har sikkert oplevet, at killingekøbere har
henvendt sig, fordi der nu er en baby på
vej. Men fortvivl ej - sandsynligheden for
at blive smittet er nærmest ikke-eksisterende. I det udleverede kursusmateriale
står det rigtig godt beskrevet, hvor
mange tilfældigheder der skal være til
stede, vel at mærke på samme tid, for at
smitte kan ske.

På billede kan I se, hvor mange mennesker der kan være på 6 m² - det bliver til en hel del.
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Felis Danicas
diplomopdrætter
uddannelse
Modul 4
Af Mette R. Kongsted,

Jeg var grædefærdig, og jeg gik fuld-

skulle lære. Som den første kom jurist

Katteri Roldsgaards,

stændig i panik, da vi nåede til eksa-

Michael Nielsen for at undervise os i

mensdelen. Den ro og det overblik, jeg

købeloven. Han er ansat i Konkurrence-

havde haft ved de 3 første moduler, gik

og Forbrugerstyrelsen. Definitionen på

opdræt af Russian Blue

fuldstændig fløjten. Jeg
syntes ikke, jeg forstod
spørgsmålene og slet
ikke svarmulighederne.
Jeg var derfor for første
gang fuldstændig sikker
på, at jeg var dumpet,
og det på trods af, at jeg
fandt modul 3 klart det
sværeste. Det var derfor

et forbrugerkøb er en

En aftale er
bindende,
når den er
accepteret
mundtligt eller
skriftligt

handel mellem en forbruger (killingekøberene) og en erhvervsdrivende (os). Vi er
erhvervsdrivende her.
Det betyder ikke, at vi
nødvendigvis betragtes som sådan af Skat.
Loven gælder ikke

godt med at par køre-

mellem to opdrættere,

kumpaner at følges hjem

da begge betragtes

med, da de kunne få humøret op igen og

som erhvervsdrivende.

smilet tilbage på læben. Tak for det.
Aftaleloven gælder mellem to
Da svaret kom via mail op til weekenden,

opdrættere

overvejede jeg helt at lade være med

Aftaleloven siger, at en aftale er bin-

at åbne den, men nysgerrigheden var

dende, når den er accepteret mundtligt

alligevel for stor. I mailen stod der, at jeg

eller skriftligt, hvilket betyder, at der ikke

havde bestået 4. modul og at jeg nu kan

er nogen fortrydelsesret, og at vi kan

kalde mig Felis Danica diplomopdrætter.

fastholde aftalen. Vi kan dog vælge at

Lidt stolt havde man vel lov til at være. I

acceptere fortrydelsen og finde ud af no-

alt kan nu 38 personer kalde sig diplom-

get i mindelighed. Loven fortolkes altid

opdrættere.

mest gunstigt for forbrugeren. Mangels
bedømmelse er på overleveringstids-
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Forbrugerkøb er handel mellem

punktet. Formodningsreglen siger, at

opdrætter og killingekøber

hvis en fejl opstår inden for 6 måneder

Der var jo også denne gang noget, vi

efter levering, formodes fejlen at have

Ikke just frokost i det grønne, men tiltrængt.

været til stede ved leveringstidspunktet. Der var mange gode oplysninger at
hente her, og underviseren var dygtig
til at gøre stoffet gennemskueligt og
alt andet end tørt. Vi skal huske på, at
medmindre vi tydeligt skriver på vores
hjemmeside eller diverse
Felis Danicas kontrakter blev gennemgået. Vi fik gode råd om at skrive evt.
forbehold, fejl og mangler i salgskontrakterne. På den måde kan vi dæmme op
for, at vores killlingekøbere kan påstå, at
der var skjulte fejl og mangler på overleveringstidspunktet. Hvis ikke vi gør det,
har vores købere mulighed for at klage til

en hovedklub, katte med stamtavle eller

gressive, dopede, farvede m.m., kan de

Forbrugerklagenævnet. Vi var også forbi

katte hvor stamtavlen er søgt og selv-

diskvalificeres og dermed ikke deltage i

emnet om unødige krav fra opdrættere-

følgelig huskatte. Katten skal som min.

udstillingen. Standarter er nok også en

nes side. Et unødigt krav kan f.eks. være,

være 3 måneder på ud-

god idé at kende til, om

at man skal benytte en bestemt dyrlæge

stillingsdagen! Kattene

ikke andet så i hvert fald

eller et bestemt foder.

skal være vaccineret
mod kattesyge/kat-

Udstillinger

teinfluenza. I udlandet

Det største emne var udstillinger. Hold

skal katten også være

op, hvor er der mange delemner at holde

vaccineret mod rabies.

styr på. Jeg har valgt at plukke nogen ud,

Check det enkelte lands

da der ellers ikke ville være plads til ret

regler.

meget andet i bladet.

Hold op, hvor
er der mange
delemner at
holde styr på
med udstillingsreglerne

den for ens egen race.
Der er jo både en generel og en racespecifik
standard. De beskriver
hver især den ideelle
kat og de karakteristika,
der er gældende for den
enkelte race.

Katte, der ikke kan delFIFes udstillingsregler er et must at

tage, er bl.a. drægtige

kende til. De, der kan deltage i udstil-

og diegivende katte, og dette gælder

man finde alt om den enkelte kat.

lingerne, er katte ejet af et medlem af

også parrede katte. Hvis kattene er ag-

Racekoder, farvebetegnelser - disse er

I EMS-systemet kan
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Vores flotte logo, som er designet af Flemming
Vorbeck. Tak til ham.

ikke genetiske koder. Mængden af hvidt,

på udstillinger i Danmark og i udlandet.

mønstre, masker osv. FIFe udstillings-

At være god ved sin kat burde være en

klasser skal bruges ved tilmeldingen til

selvfølge. Der er dog desværre eksem-

udstillingen. Der er forskel på, hvilke

pler på udstillere, der ikke er gode ved

klasser det er muligt at deltage i, alt efter

deres katte, og så er der jo hele misæren

om det er en national eller international

omkring BYB’erne. Vi skal huske på, at

udstilling. Der er separate udstillingsklas-

vi er ansigtet ud af til, og vores opførsel

ser for fertile og kastrater. De danske na-

over for publikum og potentielle killinge-

tionale udstillingsklasser er: avl, opdræt,

købere har stor betydning for, om vi får

veteran, pensionist, klubkat (Katteklub-

flere udstillere og ejere af vores dejlige

ben) og kuld - Åh så søde de er. Det er

killinger.

næsten ikke til at lade være med at putte
en i tasken og tage den med hjem.

HUSK, at moral og etik også skal bruges
i de forskellige medier, vi udtrykker os i,

Moral og etik

som f.eks. Facebook, diverse kattefora

Vi sluttede af med emnet moral og etik.

og trykte medier. Jeg ville rigtig gerne

Moral kommer af latin og betyder skik

have haft mulighed for at diskutere mere

og brug. Moral er de konkrete, kulturbe-

etik og moral. Det kunne være gjort

stemte forskrifter. Moral er anvendt etik.

med lidt gruppearbejde, hver gruppe

Etik kommer af græsk

fik et til to spørgsmål,

og betyder maner eller

som så skulle vendes i

sædvane. Etik er de
grundlæggende regler
for god menneskelig
adfærd og læren om
den rette handlemåde.
Hvad betyder moral
og etik så for mig?
Den moral og etik, jeg

Jeg tror på,
at jeg vil blive
mødt med
samme ånd,
som jeg selv
bruger over
for andre

i plenum. Mon ikke der
var kommet nogle
forskellige bud på det
”rigtige” svar?
Dette var så alt fra mig
om mine oplevelser på
de 4 moduler. Det har

besidder i hverdagen, er

været meget lærerigt

for mig ikke anderledes,

og ikke mindst nyttig

end den jeg skal have som opdrætter. Jeg

viden. Jeg håber, at der, på et tidspunkt

tror på, at jeg vil blive mødt med samme

ude i horisonten, vil komme et ”up-to-

ånd, som jeg selv bruger over for andre.

date kursus”. Der kommer jo regelmæs-

Ja, håbet er jo lysegrønt, men for mig er

sigt nye regler og love.

det vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt og med respekt. Dette skal også
udvises over for nye opdrættere og vores
konkurrenter på udstillingerne.
I både FIFe og Felis Danica findes der
et etisk regelsæt. Alle medlemmer af
en hovedklub, medlemmer af en Felis
Danicas specialklub og ikke-medlemmer,
som udstiller på danske udstillinger, skal
følge disse regelsæt. Dette gælder både
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gruppen, og så senere

Westpoint SassyLassie ClassyChassis, PER a 03.
Ejer: Flemming Runge
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Genetikserie del 6

Genetik
hos katte
Kattegenetik baseret på hårtyper

Tekst og illustration:
Ole Amstrup

Korthår/langhår, krøllet og skaldet

om Rex-generne / generne der giver krøl-

Ændringer i hårlængde, skaldethed og

let hår og et om hårløshed.

Rex-pels

Der vil dog være en smule overlap, da genet, der giver Sphynxen (SPH) hårløshed,

Dette afsnit vil være opdelt i tre under-

sidder på samme sted som genet for

dele.

Devon Rexens krøllede pels.

Et afsnit om korthår / langhår, et afsnit

Betegnelse

Mutation

Ændring i pelslængde eller struktur

L/l

[ll]

De enkelte hårs ”aktive” periode forlænges, så de kan vokse længere tid og dermed blive
længere.
Dette locus består egentlig af fire forskellige variationer af dette gen. Tre af disse er
racespecifikke.
[ l1 ] i Ragdolls, [ l2 ] i Norske Skovkatte, [ l3 ] i Ragdolls og Maine Coon og [ l4 ] i alle
andre racer inklusive RAG, NFO og MCO.
Alle disse er recessive i forhold til korthår (det oprindelige gen) og i øvrigt sideordnet og
kan blandes og vil nedarves, som om der var et gen for langhår.

R /r

[rr]

Cornish Rex – er formodentlig det gen, der også giver German Rex – variationen opstår
pga. kropstype, som er mere som en rex-pelset Europé.

Re / re / hr

Pb / pb
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[ hr hr ]

Sphynx (hårløs – dominerer over [ re ] ) – ved sammenparringer med Devon Rex har det

[ hr re ]

vist sig, at [ hr ] dominerer over [ re ]

[ re re ]

Devon Rex

[ Pb Pb ]

Hårtab – kendes fra Don Sphynx og Peterbald er ikke et egentligt gen for nøgenhed, men

[ Pb pb ]

mere et gen for fremskridende hårtab. (Bogstavbetegnelsen for dette gen er min egen)

Øverst: Quickstep Terra Felis, rød perser. Ejer: Kenneth & Robert Piral Didriksen
Nederst: Call me Desinty, sort tortie med hvid exotic. Ejer: Elsebeth Mathiesen
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[ L ]/ [ l ] – Langhår

ikke nogen synlig forskel på pelslængden

Den oprindelige kat var en korthåret kat!

eller pelsstrukturen.

I tidens løb er der opstået en variation,
som ændrer pelslængden, så katten

Rent faktisk fungerer det som om, der

kommer til at fremstå langhåret.

kun var en variation af de ændrede gen.

Det, der forårsager en ændring i pels-

De fire forskellige variationer af langhårs-

længden er den tid, de enkelte hår er

genet er:

programmeret til at vokse. Hos en kortDushara Na Dorsa, DVM, vildtfarvet somali. Ejer:
Tine Jensen

håret kat er den periode, hvor kattens

Variation 1 som findes i Ragdolls

hår skal vokse, indlejret i generne, og her

Variation 2 som findes i Norske Skov-

er tidsperioden bestemt. Der kan være

katte

variationer i forhold til årstiderne, sådan

Variation 3 som findes i Maine Coon og

at kattene i koldere perioder får en lidt

Ragdoll

længere pels.

Variation 4 som findes i alle racer med
lang pels inklusive RAG, MCO og NFO.

På et tidspunkt ændrede dette sig, og
den periode, hvor de enkelte hår vok-

Så generelt kan siges, at korthår kan

sede, blev forlænget, og katten derfor

bære alle fire forskellige langhårs gener

blev langhåret.

og vil alligevel være korthåret!

Denne periode påvirker alle tre typer

Hver af de andre kan være homozygote

hår på katten, og når
vi i katteverdenen
Ladifference Bella Dona, vildtfarvet abyssinier.

snakker om langhår og
semilanghår, har dette
ikke noget at gøre med
den faktiske længde
på de enkelte hår, men
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(kun have en variant

Der er fire
forskellige
variationer af
langhårsgenet

af langhårsgenet) eller
heterozygote (have to
forskellige variationer af
langhårsgenet) og være
langhårede, og hvis de
bliver parret med en

mere noget at gøre

anden langhåret kat, vil

med fordelingen af

de producere langhåret

mængden af de forskellige typer hår at

afkom, uanset hvilken type langhårsgen

gøre.

hannen og hunnen bærer!

I lang tid har man ment, at det blot

Det vil i praksis sige, at vi kan blive ved

var en enkelt mutation, der gav katten

med at opfatte langhårsgenet som et

den lange pels, men nylige genetiske

gen, og kun i tilfælde af en gentest har

undersøgelser har vist, at der rent faktisk

brug for at skelne mellem de fire varian-

er 4 forskellige mutationer - som endda

ter. Dette kan være aktuelt, hvis man

for de tre af dem er racespecifikke – som

ønsker via en gentest at bevise, at ens kat

giver langhårede katte.

ikke bærer et langhårsgen!

Den korthårede kat dominerer over

Der er udviklet gentest, der kan identi-

alle fire typer langhår, og de fire typer

ficere, hvilke af de fire mutationer der

langhår sidder alle sammen placeret på

er tale om, og resultatet kan dermed

det samme kromosom, på det samme

bruges til at udelukke, at en kat bærer et

sted og kan indbyrdes blandes, og giver

af generne for langhår.

Rex-katte

nant gen forskellige fra både CRX,

Der er gennem tiderne registreret

DRX og La Perm -generne.

adskillige mutationer som hver for sig
har forårsaget, at kattens hår krøller på

De sidste to racer er anerkendt i CFA og

den ene eller den anden
måde.
Der er i øjeblikket
i hvert tilfælde fire
forskellige kendte
gener, der har denne
virkning (hvis vi tæller
de racer med, der er
godkendt hos FIFe, eller

Tica og er under forelø-

Forekomsten af
de forskellige
typer hår
kan langt
hen ad vejen
kontrolleres

big godkendelse i GCCF.
Bohemian Rex arbejdes
der, så vidt jeg ved, kun
med i Tjekkiet. LaPerm
og Selkirk Rex behandles senere under ”Det
der måske kommer”.
Der er pt. kun udviklet

står på listen over ikke

en gentest for Devon

anerkendte racer med

Rex, så det er muligt at

en foreløbig EMS forkortelse for racen).

BAL n 21 Malaco av Karitzy. Ejer: Pia og Lars H.
Kirkegaard

undersøge om en Sphynx bærer anlæg
for Devon Rex eller er homozygot.

Det er Cornish Rex, Devon Rex som
nok de mest almindelige. Desuden er

[ R ] [ r ] – Cornish Rex / [ Re ] [ re ] –

German Rex også anerkendt hos FIFe.

Devon Rex

Det er med sikkerhed påvist, at German

De to racer har hvert sit gen for krøllet

Rex-genet sidder på samme locus

hår og bør/må ikke parres indbyrdes.

som Cornish Rex-genet, da der fødes

Hvis man parrer en CRX med en DRX, vil

rex-pelsede killinger efter parring mel-

det resultere i en dobbelt heterozygot

lem CRX og GRX, men der er ikke helt

kat, som vil have normal pels – den vil

sikkerhed, om det er det samme gen

altså have den genetiske kombination [ R

som Cornish Rex eller en variation på

r - Re re ] og ikke vise nogen af egenska-

det samme locus (samme placering på

berne.

Taylan Naryschkina SIA n 21, ejer: Heide Petersen

kromosomet). Inden for racen German
Rex arbejdes der på at reetablere racen,

De to racer adskiller sig i deres udseende,

men om dette sker på basis af det oprin-

men også i pelsstrukturen.

delige gen fra det Østlige Tyskland, eller

CRX mangler dækhår, men har i øvrigt

om det sker på basis af Cornish Rex-

en mere kraftig pels, mens DRX kan have

genet er uklart.

dækhår, især på rygraden, men mange
af dem er uden dækhår og kan på sine

Desuden står der på FIFes liste over ikke

steder helt mangle hår.

anerkendte racer med en foreløbig EMS
kode:

Forekomsten af de forskellige typer hår

• Bohemian Rex, som er en Perser-typet

kan dog langt hen ad vejen kontrolleres,

kat, kan muligvis være forårsaget af

da det er styret af polygenetiske faktorer,

samme gen som Cornish/German

og opdrætterne dermed gennem selek-

Rex.

tion kan arbejde imod standardens mål.

• LaPerm som har et gen, der er dominant og af en anden type end CRX og

Som nævnt ovenfor antages det, at

DRX, som begge er recessive.

German Rex har samme gen som

• Selkirk Rex der har et delvist domi-

Cornish Rex [ r ], eller i det mindste en
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PL*Nasda Hodowla Eclipse CRX fs,
opdr.: Monika og Krzysztof Gryc,
ejer: Lillian Bøwes

variation af dette gen placeret på det

Hårløshed

ikke vil godkende flere hårløse racer, og

samme locus, men som udgangspunkt

Der findes inden for FIFe tre racer med

dette er indskrevet i FIFe’s Breeding and

er det samme gen, der arbejdes med i

gen for to forskellige typer hårløshed.

Registration Rules fra 2009.

denne race, men selvom generne er de

Nemlig det gammelkendte, som findes

samme adskiller GRX sig fra CRX i type

i Sphynx, der er opstået i Canada i 1966,

og fremtoning. Det kan
skyldes indkrydsninger
med Europé, som jo har
en anden pelstype og
en anden fordeling af
de tre typer hår.
Genet, der giver Devon
Rex, har en anden lille
”krølle” på sig. Den

Den normale
pels dominerer
over DRX pelsen,
men der er et
tredje gen på
samme locus

normale pels dominerer
over DRX pelsen, men
der er et tredje gen på samme locus –

Dette gen forårsager, at katten stort set

nisationer også er kendt

bliver hårløs i voksen tilstand. Dette gen

som Candian Sphynx,

er recessivt i forhold til den normale pels,

og så et nyligt opstået

og desuden dominerer dette over Devon

gen for hårtab som

Rex-genet.

er opstået i Rusland i
1987, og som danner

[ Pb ] / [pb ] Don Sphynx / Peterbald

basis for Don Sphynx.

Bogstavbetegnelsen for denne mutation

På basis af Don Sphynx

er min egen. Jeg har ikke været i stand til

og genet for hårtab

at finde en officiel betegnelse for denne

blev der i 1990’erne

mutation.

udviklet en race af
orientalertypen, kaldet Peterbald.

nemlig genet for hårløshed hos Sphynx,
som dominerer over DRX genet.
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[ Re / hr ] – Sphynx

og derfor i andre orga-

Genet, der forårsager hårtab, er i modsætning til det ”oprindelig” hårløse gen

Der findes i øjeblikket tre godkendte ra-

fra Sphynxen en dominant egenskab.

cer, der er hårløse – Sphynx, Don Sphynx

Denne mutation forårsager et fremad-

og Peterbald. FIFe har besluttet, at man

skridende hårtab, og selvom de fleste

killinger fødes med en smule pels, taber

velour, som begge betegner en meget

de pelsen, inden de når voksen tilstand.

kort pelstype.

Der findes desuden forskellige mere eller

Morfologi – ændringer i udseendet

mindre hårløse variationer, og der findes

på en kat.

inden for FIFe i hvert tilfælde mindst to

Ændringer i kattens udseende / morfo-

variationer over pelslængden – brush og

logi

Betegnelse

Mutation

Ændring

Cu / cu

[ Cu Cu ]

American Curl

[ Cu cu ]
M/m

[MM]+

Manx

[Mm]

Mutationen er dødelig i homozygot tilstand

PEB og DSP. Foto Ole Amstrup
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FIN*D’manns Troll CYM d 52. Ejer: Milene Hansen

[ Cu ] [ cu ] – American Curl

Det vil sige, at der ikke er forskel på den

Denne mutation er en dominant egen-

homozygote [ Cu Cu ] og den herterozy-

skab, der har indflydelse på bruskens

gote [ Cu cu ] i deres fremtoning, og det

struktur. Den forårsager, at strukturen
bliver forstærket, og
dermed får kattens ører
til at ”krølle” bagover.
Der er ikke observeret
nogen effekter på

vil sige, at der fra tid til

American Curl
mutationen
har indflydelse
på bruskens
struktur

kattenes helbred og
velbefindende – heller
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anden dukker American
Curl afkom op som har
oprette / normale ører.
Disse ”varianter” tilføjes
EMS koden 71 for at
indikere de oprette
ører, men at de stadig
er American Curls, og

ikke i homozygot tilstand.

de kan bruges i dette opdræt.

American Curl er den eneste race, der

[ M ] / [ m ] – Manx haleløshed

arbejder med dette gen, og genet er

Denne mutation forårsager, at dele

dominant.

af rygraden ikke dannes. Desuden er

denne mutation dødelig i homozygot

Det er værd at bemærke, at de racer der

tilstand – det vil sige, at fostre, der har

har ”Bob tail” ikke har Manx-genet, men

to anlæg for dette gen, dør i livmoderen

Bob tail styres af et helt andet gen eller

tidligt i kattens svangerskab.

af polygenetiske faktorer, som ikke har
nogen indvirkning på kattens helbred og

Der er flere grader af denne defekt.

fysik!

Den helt haleløse kat (rumpy) hvor der
overhovedet ikke er dannet ryghvirvler i

Den oprindelige kattebestand i Østasien

halen – og hvor der ofte også kan være

/ Asien har en stor procentdel af kattene,

problemer længere oppe i rygsøjlen. Der

der har haleknæk i større eller mindre

er desuden tre varierende halelængder

grad, og bobtailen er tilsyneladende en

– rumpy riser, stumpy og longie. I alle

kraftig koncentration af haleknæk. (min

tre varianter er der en varierende grad af

teori)

Preeti av Ulse, DRX

defekter/mangler i halens hvirvler. Variationen af halens længde er formodentlig

Det der måske kommer

bestemt af polygenetiske faktorer. Hver

Mutationer der er anerkendt i andre

af disse halelængder har deres egen EMS

organisationer, og som potentielt kan

kode.

komme til FIFe

Betegnelse

Mutation

Ændring i pelslængde eller struktur

Se / se

[ Se Se ]

Selkirk Rex

[ Se se ]
Lp / lp

[ Lp Lp ]

LaPerm

[ Lp lp ]
Wh / wh

[ hr hr ]

Wirehair

Ved opdræt af katte med dette gen

Som nævnt tidligere er der flere pelstype

bør man ikke parre to katte med denne

(Rex og Wirehair) mutationer, der kan

defekt, men sikre at der bliver parret

blive godkendt en dag i FIFe.

med en ikke-bærer. Det er årsagen til,
at Manx-kattene er tilladte med flere

Allerede nu er der i listen over ikke

forskellige halelængder – eller grader af

anerkendte racer med en foreløbig EMS

manglende rygrad!

forkortelse for racen nævnt tre racer

Ved opdræt
af katte med
dette gen bør
man ikke parre
to katte med
denne defekt

hver med sin specielle mutation. Det er
Manx – og dens langhårede variant Cym-

Selkirk Rex og LaPerm som begge er Rex-

ric – ville i dagens FIFe ikke kunne blive

katte og så American Wirehair.

godkendt som en ny race, på grund af
mutationens karakter jf. FIFes Breeding

Disse mutationer påvirker ikke kattenes

and Registration Rules, men fordi den i

helbred, og det er formodentlig kun et

mange år har været en godkendt race, er

spørgsmål om tid før de finder vej til FIFe.

den ikke omfattet af denne regel.

Disse mutationer er opstået i USA og er
godkendt i CFA, TICA GCCF og WCF.
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Lykken Peer Gynt, sort smoke Selkirk Rex.
Ejer: Vivian Andresen.

Begge disse Rex-katte har deres unikke

den findes i både en langhåret og en

[ Lp ] / [ lp ] – LaPerm

Rex-gen, og det har indtil nu udelukken-

korthåret variant

Endnu et selvstændigt gen der giver Rex-

de være forbehold disse race at besidde

pelsen. LaPerm-genet er også et domi-

dette gen, men i princippet er der intet

Allerede fra fødslen er det muligt at se

nant gen, hvor der dog ikke er forskel på

til hinder for, at man f.eks. udvikler en

den krøllede pels, selvom den tilsynela-

den hetero - og den homozygote form.

Oriental Rex baseret på LaPerm eller

dende først er fuldt udviklet som voksen.

Selkirk-mutationen.

Pelsen er blød og bølget.

Selve racen LaPerm er en slankere bygget
kat af nogenlunde samme type som

[ Se ] / [ se ] – Selkirk Rex

At mutationen er delvist dominant giver

Abyssiniere / Somali (i GCCF kaldes den

Selkirk Rex-mutationen er en delvist

sig udtryk i, at den homozygote form har

”of Foreign Type”). Den er opstået og

dominant Rex-variant, som er forskellig

en finere pelsstruktur lidt mere krøllet

udviklet ud fra en enkelt kat født på en

fra alle de andre Rex-varianter.

end den heterozygote. Udstillings-kat-

gård i USA.

ten er den heterozygote form.
Selkirk Rex er en kat af Persertype, og
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Rex-pelsen udvikler sig langsomt og

LUKSUS KATTEPENSION SÆLGES
er først endelig udviklet, når katten er
voksen.
[ Wh ] / [ wh ] – Wirehair
Dette er også en dominant mutation, der
ændrer hårstrukturen hos katten.
Pelsen er grovere og mere uregerlig
i kontrast til en normal pelsstrukturs
glatte jævntliggende pels.
Alle tre hårtyper er til stede i pelsen.
Dækhårene virker tyndere og mere
bølgede, mens mellemhårene er mest
ændrede og med mange bølger og en
”shepherds crook” i forbindelse med en
fortykkelse af håret.
Det samlede indtryk er en ”hård” ru pels,
som ikke er særlig kraftig.

-Kattepension med 25 bokse, hver med egen udendørs
løbegård, + 5 bokse uden udendørs løbegård
-Separat afd. Med 2 isolationsbokse og varmelampe
-Modtagerum med vaskemaskine, tørretumbler og
opvaskemaskine, foder-/lagerrum samt alt i tilbehør til drift,
rengøring og desinfektion
-Fast kundekreds, stor belægning og god årsomsætning
-Godkendt af politi-, veterinærmyndigheder og dyrlægegodkendt
-Kontor med 2 separate indgange, 2 toiletter, muligheder for udvidelse
af pension eller ubegrænsede muligheder for håndværker o.lign.
-Beliggende i aktivt område med gode skole- og fritidsfaciliteter
samt god infrastruktur
-147 kvm. Privat bolig med forgang, køkken/alrum/stue,
badeværelse m.kar, soveværelse, børneafdeling med 2 værelser,
baggang og badeværelse med brus
-Havestue med plankegulv
-Dobbelt carport
-Have indhegnet til katte - højt hegn
-Løbegård/hankattehus

For øjeblikket er denne type pels kun
kendt i forbindelse med den type kat,
hvor mutationen er opstået – American
Wirehair, som er en type kat meget lig
American Shorthair.
Læs 7. del og sidste del af genetikartiklen i
næste nummer af Kattemagasinet.

-Kontakt for fremvisning, kun seriøse henvendelser
7480 Vildbjerg - mobil 4119 3230 eller 4016 5455.

Kattemagasinet er blevet elektronisk
og vil stadig være gratis for alle medlemmer.
Ønsker du at modtaget bladet trykt med posten,
koster det 100 kr. pr. år, der betales til din klub.
Kontakt venligst klubben direkte.
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Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel p
 ræsenteret på siderne,
skal du sende en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger som de fremgår
her på siden samt et foto af katten.
Der modtages ikke links til download af fotos – kun
vedhæftede filer!

SC

SC

SC

SC

Funny Dolls Fido-HK-ofBebbles

S*Restless Nim DVM

Rokakitho’s Cassiopeia

Funny Dolls Fido-HK-ofBebbles

RAG a 03
Født 14.04.2009

NFO f 09 24 Født 16.5.2010

SBI b

RAG a 03
Født 14.04.2009

Opdr.: Ulrica Wilderäng
Ejer: Rikke Smedegaard Skov

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Opdr.: Chu Hoi Yin
Ejer: Niels Lynge og Pia Sørensen
Resultater
Nykøbing F. 13
Kristianstad 13
Kristianstad 13
Helsingør 13
Strøby 12
Årslev 12
Kiel 12
Flensborg 12
Flensborg 12
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CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM

Resultater
Usti N. Labem 12
Årslev 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Nærum 12
Brædstrup 13
Brædstrup 13
Grömitz 13
Grömitz 13

CACS BIV BOB1
CACS BIV BIS
CACS
CACS
CACS BIV
CACS BIV BOX
CACS BIV NOM
CACS BIV BIS
CACS BIV

Resultater
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Glinde 12
Glinde 12
Brædstrup 13
Brædstrup 13
Helsingør 13
Helsingør 13
Grömitz 13
Grömitz 13
Fredericia 13

Født 04.04.2012

Opdr.: Chu Hoi Yin
Ejer: Niels Lynge og Pia Sørensen
CACS BIV
CACS BIV NOM
CACS
CACS
CACS BIV
CACS BIV
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM BIS
CACS BIV

Resultater
Nykøbing F. 13
Kristianstad 13
Kristianstad 13
Helsingør 13
Strøby 12
Årslev 12
Kiel 12
Flensborg 12
Flensborg 12

CACS NOM
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM

GIC

GIC

GIC

GIC

DK Kvitfjell’s Isabella

DK Silkyvans Danny
Diego

Mumindalens Ikaros

DK Elmehøj’s Tipsi

NFO n
Født 20.08.2007

TUV n 62
Født 18.11.2007

EUR ns 22
Født 05.03.2010

SBI b 21
Født 10.9.2010

Opdr. & ejer: Anette og John
Andersen

Opdr.: Lise Bech
Ejer: Malene T. Jørgensen

Opdr.: Kristina Zimmerman
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr. og ejer:
Lissy Mikkelsen

Resultater
Årslev 09
Hobro 09
Vejen 10
Kolding 10
Brædstrup 11
Køge 11
Snejbjerg 11
Apeldoorn 12

Resultater
Strøby 11
Køge 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Gøteborg 12
Køge 12
Køge 13
Helsingør 13

Resultater
Brædstrup 12
Køge 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Fredericia 12
Malmø 12
Fuglebjerg 12

Resultater
Brædstrup 2012 CAGCIB
Brædstrup 2013 CAGCIB BIV
Grömitz 2013 CAGCIB
Grömitz 2013 CAGCIB
Fredericia 2013 CAGCIB BIV NOM
Fredericia 2013 CAGCIB
Snejbjerg 2013 CAGCIB NOM
Snejbjerg 2013 CAGCIB

CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV NOM
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB BIV

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB

GIC

GIP

IC

IC

Mumindalens Silver
Dexter

DK Silkyvans Hancock

Namyslo’s Bella Luna

Korzhik SuperBob

EUR ns 22
Født 25.06.2011

TUV d 21 62
Født 13.09.2008

PER g 02 62
Født 11.04.2011

KBL ns 02 21
Født 09.12.02010

Opdr.: Kristina Zimmerman
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Lise Bech
Ejer: Heidi Zahle

Opdr: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Ulla Piihl

Opdr.: Elena Sitnikova
Ejer: Jeanette Trillingsgaard

Resultater
Årslev 12
Årslev 12
Strøby 12
Vissenbjerg 12
Vissenbjerg 12
Nærum 12
Brædstrup 13
Stockholm 13

Resultater
Strøby 11
Rishøj/Køge 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Strøby 12
Rishøj/Køge 13
Rishøj/Køge 13
Grömitz 13

Resultater
Szczecin PL 12 CACIB NOM
Vrå 12
CACIB
Vissenbjerg 12 CACIB

Resultater
Frederiks 12
Herning 12
Flensborg 12

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB

CACIB
CACIB
CACIB
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IC

IC

IC

IC

Bartel’s EXO Tessie

Bartel’s EXO Noddy

DK Big-Bang
ShootingStar Liv

Bartel’s EXO Lady Gaga

EXO w 62
Født 31.03.2011

EXO w 62
Født 31.03.2011

RAG n 03
Født 09.09.2013

EXO fs 24 62
Født 02.02.2010

Opdr. & ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdr. & ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdr. & ejer: Susan Jonassen

Opdr. & ejer: Karl-Heinz Bartel

Resultater
Årslev 12
CACIB
Vissenbjerg 12 CACIB
Glinde 12
CACIB

Resultater
Brædstrup 13 CACIB
Brædstrup 13 CACIB
Grömitz 13 CACIB

Resultater
Køge 13
CACIB
Køge 13
CACIB
Kristianstad 13 CACIB

Resultater
Frederiks 12
Årslev 12
Glinde 12

IP
DK Jente’s Rosita
Auranu

CACIB
CACIB BIS BOB 5
CACIB

Billeder til
Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Kattemagasinet.
Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det passer ind.
Billederne skal være sat til højeste kvalitet på kameraet, når de skal bruges til

SBI n
Født 13.08.2007
Opdr. : Gerda Andersen
Ejer: Lissy Mikkelsen
Resultater
Grömitz 2013 CAPIB NOM
Grömitz 2013 CAPIB NOM
Fredericia 2013 CAPIB

tryk og skal naturligvis være skarpe og vise racen på bedste vis.
Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget gerne vil have forskellige
katte i bladet.
Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende info:
Kattens navn, EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse informationer, kan billederne ikke optages i arkivet.
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IP

IP

CH

CH

EC Kvitfjell’s Frække
Frida

Dushara Tatters and
Rags

DK Boholdt Gustaw
Wasa

DK Boholdt Gurli
Margrethe

NFO g 23
Født 02.08.2002

SOM n
Født 30.03.2007

EUR n 22
Født 16.04.2012

EUR ns 22
Født 16.04.2012

Opdr. & ejer: Anette og John
Andersen

Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Finn Frode Hansen & Lene
Raarup

Ejer & opdr.: Pernille Boholdt

Ejer & opdr.: Pernille Boholdt

Resultater
Grömitz 13
CAC
Grömitz 13
CAC
Nykøbing F. 13 CAC

Resultater
Grömitz 13
CAC
Grömitz 13
CAC
Nykøbing F. 13 CAC

Resultater
Vorbasse 11
Brædstrup 12
Apeldoorn 12

CAPIB
CAPIB NOM
CAPIB NOM

Resultater
Nærum 12
CAPIB
Kristiansstad 13 CAPIB
Nykøbing F 13 CAPIB

CH

CH

CH

CH

Mumindalens Silver
Vipsan

S*ElHeMa’s Himmelska
Hjalmar

Quickstep Terra Felis

Rokakitho’s Hope

EUR ns 22
Født 12.03.2013

RAG d
Født 06.11.2011

PER d
Født 17.06.2011

SBI n 21
Født 16.04.2012

Opdr.: Kristina Zimmerman
Ejer: Pernille Boholdt

Opdr.: Marie-Louice Carlqvist
Horn
Ejer: Niels Lynge og Pia Sørensen

Opdr.: Michala Tajzichova
Ejer: Kenneth & Robert Piral
Didriksen

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Resultater
Helsingør 13
Helsingør 13
Køge 12

Resultater
Dragør 12
Dragør 12
Strøby 12

Resultater
Brædstrup 13
Køge 13
Køge 13

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

Resultater
Grömitz 13
Grömitz 13
Fredericia 13

CAC NOM
CAC
CAC
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PR

PR

PR

DSM

DK Shakina’s Camacho
Chapado

DK TurkishDelight
Marilyn Monroe

Alacoccios Gauga
Charlie

Zafiramis Paloma, DSM

NFO n 01 21
Født 15.03.2009

TUV g 63
Født 26.05.2009

EXO n 22
Født 18.04.2010

SIA a
Født 02-11-2008

Opdr. & ejer: Kristina Baand Evers

Opdr.: T.Lilja&M.T.Jørgensen
Ejer: Malene T. Jørgensen

Opdr.: Karin Gimm
Ejer: Lone Sørensen

Opdrætter & ejer : Hanne Nording

Resultater
Jyllinge 11
CAP
Hårlev 11
CAP
Nykøbing F. 11 CAP

Resultater
Nærum 12
CAPIB NOM
Køge 13
CAPIB
Helsingør 13 CAPIB NOM

Resultater
Vejen 10
Billund 10
Fredericia 13

CAP NOM
CAP
CAP

Belogorie MIX-MINUS of WHITE SECRET, PER g 21 33. Ejer: Linda Howmann Poulsen
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Resultater
Albertslund 09 CAC BIV BIS
Hillerød 09
CAC BIS
Næstved 10
CACIB BIV BIS
Haslev 10
CACIB BIS
Køge 11
CAGCIB BIV BIS
Jyllinge 11
CAGCIB BIV BIS
Hårlev 11
CAGCIB BIV BIS
Haderslev 11
CAGCIB BIV BIS
København S 11 CACS BIV BIS
Fuglebjerg 12 CACS BIS

Felis Danicas Topkatte 2012-13
Voksen han

Race

I alt

Ejer

1

NW SC NC’s Invisible Man, JW, DVM, DSM

NFO n 09 24

1078,54

Jørgen & Marian Seemann

2

NW Persefelis Jesse James

PER ns 11

1049,34

Sylvia & Allan Outrup

3

SC Benga Fauno In Bosco

BEN n 24

1044,07

Eva Hellerud

4

WW GIC Past - PRESENT - Future von Asserbo, JW

PER n 03 24

1042,43

Susanne Hansen

5

SC Hindkjær’s Frej, JW, DVM, DSM

OCI b 24

988,93

Marianne & Lars Hindkjær

Voksen hun

Race

I alt

Ejer

1

NW GIC. Dina Happysib

SIB n 24

1059,34

Monika Ostrowska

2

SC Restless Nim, DVM

NFO f 09 24

1057,25

Rikke Smedegaard Skov

3

GIC Migoto’s Mone

NFO n 22

1049,55

Vibeke & Kjeld Jørgensen

4

SW SC Malevitch Fly me to the Moon

RUS

1049,33

Maria Malevitch

5

GIC Hille Polish Prestige

SIB fs 09 24

1049,20

Monika Ostrowska

Killing/Ungdyr

Race

I alt

Ejer

1

NW Gunbertus Echo, JW

RAG a 04

657,53

Christa Christensen & Flemming Riis

2

Toonscat’s Jönsson Jr., JW

NFO n 03 24

656,76

Camilla & Susan Zindel

3

Naunas Black Rock, JW

MCO n 22

655,69

Marianne Skjødt

4

Bright Sky af Khartoum, JW

ABY n

654,27

Bodil & Michael Clarin Floto

5

Appalachian’s Bruce Wayne, JW

MCO n 24

653,20

Lene & Peter Glem

6

Malevitch She’s got the look

RUS

652,77

Maria Malevitch

7

Malevitch Just Smile, JW

RUS

652,22

Maria Malevitch

8

Winnetou’s Jade Souvenier, JW

SIA n

650,82

Marianne Vedel

9

Shadowpaw’s Gunnar

NFO n 03 23

633,64

Charlotte Jønsson & Martin Bro

10 Unique Barney

EXO e 02 62

631,18

Gitte Vestergaard Schiller

Hankastrat

Race

I alt

Ejer

1

NW SW WW, EC/EP. Iah-Ra’s Osiris, DVM, DSM, DM

ABY n

1062,69

Pia Slot

2

NW WW SP Maradan Tyranosaurius, JW, DSM

EXO n 22

1056,28

Anne Grethe og Kurt Andreasen

3

Jaquet Cha Cha Cha

RAG a 04

1055,21

Tina Kjeldahl-Vallon & Lothar Vallon

4

SP. Calenacat’s Don Mi-Chi

OSH d 25

1041,14

Christina & Lars Kyed

5

IP. Luna-Tick’s Grisling

ABY p

1010,29

Marianne & Lars Seifert-Thorsen

Hunkastrat

Race

I alt

Ejer

1

NW, SP/SC Rakías Frida, DVM, DSM

NFO n 02 21

1068,97

Jørgen & Marian Seemann

2

EP Ibis af Khartoum, DSM

ABY n

1045,16

Pia Slot

3

IP Nissen’s Lara

SIA c

1041,51

Annelise & Erik Nissen

4

NW SW SP Star Wars Bria Tharen, DSM

EXO n

1041,34

Anne Grethe og Kurt Andreasen

5

GIP Kamyne Hexia de Trick

BAL b 21

1020,51

Tanja Trillingsgaard

Årets huskat		

I alt

Ejer

1

650,42

Sonja Aurbo Nielsen

Miss Bilka, DSM		

Kattene præsenteres i næste nummer med fotos.
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Præmiering af

KATTEKLUBBEN indbyder til årets topkatte
International Racekatteudstilling
20. - 21. juli 2013 i Brejning Forsamlingshus
J. L. Varmingsvej 1 - 7080 Børkop

2 dage - 1 certiﬁkat. Kat: I, III, IV & HUS lørdag. Kat. II søndag

Inviterede dommere

Hanne-Soﬁe Sneum, DK ..............All-Round
Stephe Bruin, NL ........................All-Round
Martti Peltonen, S.......................II, III & IV
Øvrige dommere offentliggøres på
hjemmesiden www.katteklubben.com
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding

Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
75178584, mail: show@katteklubben.com
Tilmelding via internet:
www.katteklubben.com

Til- & afmeldingsfrist

05. juli 2013 eller ved opnået hal-,
dommer- eller burkapacitet!

Dyrlægekontrol:

Begge dage 08.30 - 10.00
Kattene skal være i bur kl. 10.30
Sidste dato for nyvaccination/revaccination:
05. juli 2013

Åbningstider

Publikum - 10.00 - 17.00
Udstillere - 08.30 - 19.00

Udstillingsgebyrer

Pr. kat .................................. kr. 250,Kuld ..................................... kr. 300,Vet./pens., ekstra................... kr. 75,Avl og opdræt ........................ kr. 75,1 kat, alene i et dobb.bur ........ kr. 350,Pr. kat/kuld udenf.bed. ........... ½ pris
Farvebedømmelse .................. kr. 100,-

Der udtages uofﬁcielt
Bedst i Racen begge dage!
Cafeteria á la KATTEKLUBBEN
begge dage
Stewarder

For medlemmer af Katteklubben:

Til salg bur ............................ kr. 50,Avl og opdræt ........................
Gratis

Udstillingsgebyret

indbetales til: Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52,
6534 Agerskov, kasserer@katteklubben.com
Giro: 1576089
Netbank: reg.nr. 3203 kontonr. 1576089 eller
på check vedlagt tilmeldingen
Bemærk: Forudbetaling kræves! Din tilmelding
er først gyldig når Katteklubben har modtaget
udstillingsgebyret.
Du kan fortsat aﬂevere gavekort på udstillingen,
men kontakt Kirsten Ulsø på forhånd!

Dommerelever

Henvendelse til Inge Nord, tlf.: 98 75 07 07,
formand@katteklubben.com
eller Kirsten Foldager, tlf.: 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 30 12 86 85

Er meget velkomne, henvendelse:
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 93 00
lars@katteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200,- eller et
udstillingsgebyr. Der serveres forfriskninger
i løbet af dagen samt frokost sammen med
dommerne. Stewarder der har tilmeldt sig
inden udstillingen, kommer forrest i køen til
indtjek og dyrlægekontrol.

Annoncer

1/1 side ................................ kr. 200,1/2 side ................................ kr. 125,Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals, senest ved
deadline

Præmier

Ingen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl. 19.00

Helle Høybye,
Skovlundvej 6, 6000 Kolding,
Tlf.: 76 31 20 19 praemie@katteklubben.com

1

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs udstilling
den 3. og 4. august 2013 i Hollænderhallen, Halvej, 2791 Dragør.
Special BIS for SBI den 3. august ( der skal være 50 tilmeldt og andre 50 i kategori II)
Udstillingen er en 2 certifikat, „bær og præsenter selv“ udstilling
Dommere
Alfred Wittich, Schweiz, all-round
Carin Sahlberg, Finland, III-IV
Dieter Filler, Schweiz, I-II-IV
Jurgita Gustiani, Litauen, III-IV
Isabelle Maillard Chiavuzzo, Schweiz, I-II
Stephen Henry, Frankrig, I-II
Christian F. Sandon, Italien, II
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding
Tilmelding kan foregå online (læs mere på
www.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingblanket sendes til:
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds-Vedby.
Tlf. 58 26 21 24 - tanja.petersen@darak.dk
Vi modtager ikke vedhæftede filer.
Medsend venligst frankeret svarkuvert.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist
16. juli 2013 eller når halkapacitet er nået.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
kr.
Kuld
kr.
Avl og opdræt
kr.
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse)
kr.
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte
kr.
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding samtidig med kuld
„Til salg“ bur
kr.

250
300
75
75
225
150

Udstillingsgebyr bedes indbetalt samtidig med
tilmeldingen via www.darak.dk eller til
Postgirokonto: +01 9 00 39 75
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624
Betaling skal være foretaget ved sidste tilmeldingsfrist.
Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 7.00 - 9.30.
- Vaccinationsattest skal forevises.
- Vaccination i følge Felis Danicas regler.
- Hvide katte skal være chippet og medbringe
høreattest.

Stewarder
er velkomne. Kontakt
Torsten Jespersen, tlf. 7255 6668
torsten.jespersen@darak.dk
Dommerelever/Stande/specialklubber
er velkomne. Kontakt
Aase Nissen, Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088
aase.nissen@shengo.dk
Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sendes senest
ved tilmeldingsfristen til
Erik Schou
Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg
erik.schou@darak.dk
1/1 side
kr. 250
½ side
kr. 150
Kun reproklart materiale
Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 17.00.
Ingen katte må forlade udstillingen
før kl. 18.00

Invitation til udstilling, 2 certifikater

31. august. og 1. september 2013

Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Breed BIS for RAG Søndag: Special show KOR

Dommere der har sagt ja tak:
Pia Nyrup, DK - III, IV
Ad de Bruin, NL - I, III, IV
Alexander Platz, D - II
Jette Eva Madsen, DK - II
Bobby Funk, D - III
Rolf Voehringer, CH - All round
Lee Selassa, NL - I, II
Ændringer kan forekomme!
Tilmelding:
Onlinetilmelding
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 16. august kl.
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 16. august kl. 20,00 hæfter man for
betaling af udstillingsgebyr.

Betaling:
Udstillingsgebyrer
skal
forudbetales! Lettest med plastic 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 16. august 2013.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost.
Henvendelse til simone@jyrak.dk
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!
Priser:

Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (3-4 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

Breed BIS RAG lørdag:
Forudsætter min. 50 RAG og min. 50 andre
kat. II katte. Følg med på www.jyrak.dk!

Racekattens internationale udstilling

Søndag den 29. september 2013
Tune Hallen, Tunehøj 7, 4030 Tune

Sidste udstilling i Danmark med chance for at kvalificere
sig til World Show 2013 i Ålborg Gigantium
Inviterede dommere (der har sagt ja):
S
Marie Westerlund
I + II + III
PL
Magdalena Kudra
II
FR
Stéphane Henry
I + II
PL
Grazyna Laskowska Malaga I + II + III
DK Marianne Roth
III
S
Eiwor Andersen
All-round
D
Angelika Kneifel
All-round
Ret til ændring forbeholdes

Præmier
Præmier modtages med tak.
Venligst send besked om præmier til:
praemier@racekatten.dk

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770
Kastrup.
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK frankeret svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er
den 14. september 2013 eller når halkapacitet
er nået.

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Ingen katte må forlade udstillingen før kl.19.00

Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside,
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmeldingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering
for betaling på udstillingen!
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Stewarder er velkomne og bedes kontakte
Jørgen Seemann på e-mail: chefsteward@
racekatten.dk. Meld dig inden udstillingen som
steward og du går forrest i køen ved indtjek.

Udstillingspriser – medlemmer af andre klubber
Pr. kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250
Kuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300
Veteran og pensionistklasse ekstra . . . kr. 75
Avls- og opdrætsklasser . . . . . . . . . . . kr. 75
Bestilt farvebedømmelse inden
udstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100
Farvebedømmelsen på udstillingen . . kr. 150
Kat uden for bedømmelse . . . . . . . . . kr. 120
Kat alene i dobbelt bur . . . . . . . . . . . kr. 320
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur,
såfremt halkapaciteten ikke opnås.

Show fotograf: Kattefotografen.
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: 16.
august 2013. 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 begge dage
7,30 til 18,00 (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.

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250
2. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 225
3. og efterfølgende katte . . . . . . . . .kr. 200
Kuld, uanset antal tilmeldte katte . .kr. 300
Veteran/pensionist klassen - ekstra . .kr. 75
Avls- og opdrætsklasserne . . . . . . . .gratis
Til salg-bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 150
TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER
AF RACEKATTEN
Ved tilmelding af kuld kan én navngiven tilmeldt killing fra kuldet bedømmes særskilt
GRATIS! Dette kan ikke ske på udstillingen!
(kun for medlemmer af Racekatten)

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstillingen – dette gælder også revaccination
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler
den 14. september 2013 – dette gælder også
revaccination. Er vaccinationen ikke i orden,
kan katten ikke lukkes ind på udstillingen.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
til: annoncer@racekatten.dk
Standplads på udstillingen
Reserveres på standudlejning@racekatten.dk.
Husk at angive antal meter.

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Dorthe Seierø Eltong

Barbara Hassenteufel

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

formand@ragdollklubben.dk

Krusemyntevej 16, 9400 Nr.sundby

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

Tlf. 28 13 53 09

Tlf.: 98 17 95 09

formand@silverkatten.dk

hassenteufel@stofanet.dk

www.silverkatten.dk

www.ankarakedi.dk

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

BB Klubben

Gerd Jahn

Tlf.: 86 27 28 19

Burmeser & British -Shorthair

Nyvej 1, 4532 Gislinge

private@susannatoldibugge.com

Koordinator Mariann Jensen

Tlf. 45352901/21256637

www.rexsphynxklubben.dk

kontakt@bb-klubben.dk

formand@birma.dk

www.bb-klubben.dk

www.birma.dk

Russian Blue Klubben
Simon Søe Nissen

Bicolouren

Europé-Klubben

Stavlundvej 6, 2770 Kastrup

Ulla Ernstsen

Pernille Boholdt

Mobil: +45 27303030

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

E-mail: simon@russianblue.dk

Tlf:45 36 78 52 40

Tlf. 25 77 04 47

www.russianblue.dk

ulla.ernstsen@gmail.com

pernille@boholdt.dk

www.bicolouren.dk

www.europeklubben.dk

Siameser & Orientaler-Klubben
Per Hilfling-Olesen

Colourpointen

Maine Coon Klubben Danmark

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Gurli Petersen

Charlotte Yoon

Tlf. 43 73 68 08

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf. 26 17 23 63

www.siameserogorientaler-klubben.dk

Tlf.: 58 26 47 79

formand@mainecoonklubben.dk

formand@colourpointen.dk

www.mainecoonklubben.dk

www.colourpointen.dk

SUA – Abyssinier & Somali
Bodil Clarin Floto

Norsk Skovkattering, Danmark

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

DOK – Dansk Ocicat klub

Pia Børgesen

tlf. 46 75 30 48

Gurli Pedersen

Lindevej 25 4140 Borup

www.sua.dk

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf: 24949320

Tlf. 29 92 59 78

pia@norskskovkat.dk

gurli@betonia-ocicatte.dk

www.norskskovkat.dk

www.danskocicatklub.dk
Sølvkatten af 1990
Dansk Siameser & Orientaler Ring

Persian & Exotic Cat Sociaty

Heide Petersen

Tove Asger Olsen

Maglemose 18, 4960 Holeby

www.solvkatten.dk

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk
www.dso.dk
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Danske udstillinger
2013
22-23

Juni

2013

To dage, to cert.

Nørre Aaby

JYRAK

6

Juli

2013

En dag, et cert.

Herning

JYRAK

20-21

Juli

2013

To dage, et cert.

Børkop

Katteklubben

3-4

August

2013

To dage, to cert.

København

DARAK

31-1

August-September

2013

To dage, to cert.

Vamdrup

JYRAK

29

September

2013

En dag, et cert.

Tune

Racekatten

Korzhik SuperBob KBL ns 02 21. Ejer: Jeanette Trillingsgaard
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Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Nu har alle steriliserede/kastrerede katte

STERILISED
fra 1 til 7 år

fra 7 til 12år

www.solografisk.dk © ROYAL CANIN SAS 2012. All Rights Reserved. Foto : Y. Lanceau - Labat/Rouquette - 03/2012

al mulig grund til at forblive sunde og raske.
Nu har alle steriliserede/kastrerede katte
al mulig grund til at forblive sunde og raske

12 år og over

op til 12 måneder

ÅR

Health Nutrition, sund og rask hele livet igennem.

med

Sterilisation/kastration ændrer kattens behov. For at sikre stadig mere skræddersyede løsninger til disse
ændringer tilbyder Royal Canins ernæring til steriliserede katte nu 4 nyskabelser. Fra Kitten Sterilised, som
støtter killingen efter sterilisation/kastration, til Sterilised 12+, som giver modne katte mulighed for at ældes
på en god måde, tager Royal Canin sig af steriliserede/kastrerede katte igennem hele deres liv. Med Sterilised
Appetite Control (fra 1 til 7 år) og Sterilised Appetite control 7+ (fra 7 til 12 år) er der nu en skræddersyet løsning, som naturligt hjælper katte, hvis appetit er vanskelig at stille, med at lindre sultfølelsen.
Det nye Sterilised program kan nu tilbyde 6 ernæringsmæssige løsninger dedikeret til steriliserede/
kastrerede katte, så de kan forblive sunde og raske og holde idealvægten i alle faser af deres liv.
royalcanin

.dk

