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Kære alle,

Jeg er netop kommet hjem fra FIFes 

generalforsamling, og det var en broget 

oplevelse. Riga er en dejlig by, som man 

sagtens kan bruge tid på at udforske 

– men det var jo ikke derfor vi var der. 

Vi var der for – sammen med 35 andre 

medlemmer af FIFe – at påvirke udvik-

lingen i FIFe ved at vedtage nogle gode 

regler, der kan være med til at bringe 

os fremad. Vi ved selvfølgelig godt, når 

vi tager afsted, at de forslag, vi selv har 

med, nogen gange vil gå igennem, og 

andre gange vil falde til jorden med et 

brag. I år havde vi et forslag med, som 

ville gøre det nemmere at importere og 

eksportere til og fra FIFe medlemmer: 

aflivning af transfer-kravet. Det har altid 

forekommet mærkeligt, at det skulle 

være nødvendigt med en transfer inden 

for det samme forbund, og nu var tiden 

heldigvis inde, hvor vi kunne få dette 

igennem. Så fra 1.1.15 er det slut med 

at søge transfer, hvis I sælger en kat til 

en opdrætter, der er registreret hos et 

andet FIFe medlem. Det er første skridt 

på vejen mod at få os til at fremstå som 

ét fælleskab, hvor en FIFe stamtavle er 

gyldig over alt. I sparer også lidt penge, 

og det gør nok heller ikke noget.

Jeg har skrevet et referat, som I kan læse 

inde i bladet, så jeg skal spare jer for 

yderligere detaljer her, udover at ønske 

velkommen til de nye racer: Singa-

puraen, som nu er endeligt godkendt, 

og Selkirk Rex og Thai, som har fået en 

foreløbig godkendelse. Det bliver inte-

ressant at se, om disse racer finder vej til 

de danske udstillinger i større tal.

Vores nye hjemmeside er ved at tage 

form, og jeg forventer at vi kan invitere 

jer inden for efter sommerferien. Der 

forestår et større arbejde med at flytte al 

informationen over i den rette struktur, 

men det skulle gerne blive enklere at 

opdatere og vedligeholde siderne frem-

over, og også lettere at finde det man 

leder efter.

Efter nogen tids turbulens har vores 

ene hovedklub, DARAK, nu igen fået en 

arbejdsdygtig bestyrelse, og jeg håber, 

at dette betyder, at vi igen kan se frem 

til at få DARAK som en aktiv deltager i 

arbejdet i Felis Danica. Det er vigtigt, at 

vi er fælles om beslutningerne, og fælles 

om at løfte opgaverne, og jeg ønsker 

Mette Usbeck og hendes bestyrelse alt 

muligt held og lykke med arbejdet.

Jeg håber I alle får en rigtig god som-

mer, og finder gode hjem til jeres dejlige 

killinger. 

Mange hilsner 

Bette
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Medlemsmøder og 
arrangementer
DARAK afholder jævnligt med-
lemsmøder, som er åbne for alle 
interesserede. 
Der tilstræbes at afholde op-
drætsmøde ca. hvert kvartal.

Møderne er gratis for alle. 
Dog er det kun medlemmer, som 
kan få DARAKs Palet-logo. 
Der skal være minimum 10 
tilmeldte til alle møder, før de kan 
blive gennemført. 

Hvis ikke andet er nævnt, 
afholdes møderne i:
Valby Medborgerhus 
Valgårdsvej 4-8 
2500 Valby
Kl. 19.00

Hjemmeside:
www.darak.dk

E-mail: 
mette.usbeck@darak.dk

Mød os på facebook:
Dansk Racekatte Klub

Der var talstærkt fremmøde på geneal-
forsamlingen, og DARAKs nyvalgte 
bestyrelse påskønner den tillid, det 
store antal medlemmer viste dem. Efter 
et ”tæt løb” mellem de 2 formandskan-
didater foregik valget til de efterføl-
gende poster uden egentlige modkan-
didater, og det er glædeligt at kunne 
konstatere, at bestyrelsen hermed er 
repræsenteret ved solid erfaring, ny-
tilkomne, relativ stor aldersspredning 
og alsidige kompetencer.

DARAKs nye bestyrelse mødtes først 
i maj, hvor den konstituerede sig en-
deligt og foretog den traditionelle 
opgavefordeling, som fremgår af 
klubbens website. Bestyrelsesmed-
lemmerne er enige om, at samarbejde 
og medlemsservice bliver nøgleordene 
for det fremtidige klubarbejde. 
Vi ønsker at være et velfungerende 
team, der handler og fungerer på 
baggrund af et veldefineret værdigr-
und-lag, hvilket indadtil som udadtil 
inde-bærer gensidig respekt, indivi-
duel ansvarlighed for god klubånd og 
engageret arbejdsindsats. Det er vores 
intension, at dette skal omsættes til 
mærkbar imødekommenhed og god 
medlemsservice, herunder et højt in-
formationsniveau.   

Indledningsvist prioriteres håndtering 
af de administrative systemer, der er 
nødvendige for funktionen af den di-
rekte og basale medlemsservice, og 

det er omtrentligt på plads efter en 
del rekonstruktionsarbejde. De lang-
sigtede mål forsøges realiseret succes-
sivt, herunder medlemsmødernes form 
samt udvikling, vidensdeling - og for-
midling.

Eric Schou fortsætter sit gode arbejde 
med præmiesekretærfunktionen, og 
han bliver endvidere leder af udstill-
ingsudvalget, som har været under til-
blivelse et års tid. Der er stadig behov 
for flere medlemmer i denne gruppe, 
hvor der således både er mulighed for 
at medvirke og ”snuse” lidt til bestyrel-
sesarbejdet op til og under afvikling af 
DARAKs udstillinger. 

Så hermed er opfordringen videregiv-
et til medlemmerne, som meget gerne 
må kontakte Eric Schou for spørgsmål, 
tilmelding og forhåbentlig for at give 
en hånd med. Læs nærmere om kon-
taktoplysninger på DARAKs website.

DARAK ser frem til samarbejdet med 
de øvrige klubber, både hovedklub-
ber og specialklubber samt overord-
net i FU. Vi vil medvirke til at styrke 
vores relationer, og trods nedgangs-
tider nærer vi forhåbning om, at de 4 
hovedklubbers eksistens kan styrkes 
gennem godt samarbejde og måske 
lidt nytænkning, hvem ved? 
Det er tanken at fortsætte med afhold-
else af 2-dages udstillinger, og dom-
mermiddagene kommer til at foregå 

på de hoteller, hvor dommerne er ind-
kvarteret. 
Som noget nyt tilbydes udstillerne 
ligeledes overnatning og/eller aften-
menu inkl. ”klubrabat” på samme   
hotel. 
Breed BIS vil foregå med jævne mel-
lemrum, og informationer herom vil 
fremgå af DARAKs udstillingsinfor-
mationer. Specialklubberne kan fort-
sat deltage gratis med deres stand på 
udstillingerne.

Et andet nyt tiltag er rettet til de nye 
udstillere, idet de tilbydes en personlig 
hjælper, der vil være til rådighed som 
guide under udstillingernes forløb. 

DARAK er i gang med planlægnin-
gen af udstillingen den 9. & 10.august 
i Hollænderhallen i Dragør. Vær op-
mærksom på, at udstillingen er flyttet 
fra Tune til Dragør.

Medlemmerne ønskes en god sommer 
- og os alle en god fremtid for 
DARAK.

Mange hilsener

Mette Usbeck

Medlemsservice 
er nøgleordet

Endnu en ekstraordinær generalforsamling er blevet afholdt i DARAK, nærmere 
betegnet i Fuglebjerg den 24. april, og forhåbentlig bliver der ikke behov for flere 
af disse lige med det første, således at klubben kan få mulighed for at genvinde 
stabilitet, driftssikkerhed og ressourcer til udvikling.

Læs om kommende arrangementer og møder på www.darak.dk
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Sekretær
Laila Ishoi
Immerkær 17 
2650 Hvidovre
Tlf. +45 23 34 08 53
lailaihoi@darak.dk
Kasserer
Webmaster
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1 
4291 Ruds-Vedby
Tlf. +45 58 26 21 24 
træffes først efter kl. 17
tanja.petersen@darak.dk

Betalinger til DARAK via net-
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overførsel:
Giro (+01) 9003975
IBAN DK56 3000 0009 0039 75 
BIC Swift-id: DABADKKK 
SE nr. 53048668
Stambogssekretær
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldetoftevej 3 
2730 Herlev
Tlf. +45 44 84 67 96 
dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

Udstillingssekretær 
Ind- og udland
Annie Orthmann
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8310 Tranbjerg J
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annie.orthmann@darak.dk
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Udstillingsansvarlig
Præmiesekretær
Erik Schou
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Jeannett Nielsen
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Kære medlemmer. 
På vores forårsudstilling i 
Hedensted fejrede vi JYRAKs 80 
års jubilæum. Der var som altid en 
dejlig stemning, og de fremmødte 
blev beværtet med lidt boblevand og 
sødt til ganen.  Udstillerne sang 
fødselsdagssang for JYRAK :-) Tak 
for det :-) 
Vi præmierede ligeledes årets 
topkatte om lørdagen, og mange 
smukke vindere var mødt frem. 
Endnu engang var alle kræfter lagt i 
at lave ABY breed BIS.  Det 
lykkedes med hiv og håndsving, 
men vi kommer ikke udenom at hvis 
det skal lykkes at samle så mange 
ABYer, så hænger en meget stor 
del af arbejdsindsatsen på nogle få 
hænder.  Jeg er nødt til i den 
forbindelse at rose udstillernes gode 
sportsånd.  Da ABY breed BIS var 
slut fik Pia Slot, der hver gang 
trækker et kæmpe læs i forbindelse 
med ABY Breed BIS, lov at pakke 
10 katte sammen, der skulle 
transporteres hjem til Sjælland 
mens  Pia selv skulle retur til Jylland 
igen samme aften.  Der var et 
velfortjent bifald til Pia, der fik lov at 
gå tidligt. Og alle andre udstillere 
blev pænt og ordentligt i hallen uden 
indvendinger i erkendelse af at her 
var gjort en ekstra indsats. Hvor var 
det en fin sportsånd! TAK for jeres 
gode indstilling. På de sidste  2-3 

danske udstillinger er der hver gang 
udstedt karantæne fordi nogen er 
gået i utide, men her fik I bevist at I 
har den rigtige sportsånd. Flot :-) 
Søndag havde somali folket så sin 
festdag, idet det var lykkedes at 
samle ikke mindre end 27 somalier 
til special show. Flot, flot fremmøde 
og tak til ikke mindst Tine Jensen, 
der virkelig har skubbet på læsset. 
Ikke mindst tak til alle, der bidrog til 
den gode stemning igen i 
Hedensted!  
 
Killingesæsonen er over os, og efter 
en årrække med konstant 
nedadgående antal registrerede 
killinger håber jeg inderligt at 
bunden er ved at være nået og at 
opsvinget langsomt begynder at 
melde sig igen.  Som altid husk at 
give killingerne de bedst mulige 
betingelser under opvæksten. Hvis 
de rager lidt småinfektion til sig 
undervejs, så sørg for at de er helt 
ovre det inden de flytter ud i nyt 
hjem; og hold dem evt. hjemme 1-2 
uger ekstra så de er helt klar til at 
flytte. Det kan forebygge mange 
problemer.  Og selvfølgelig er vi 
forbi den tid, hvor vi behøver minde 
nogen om, at killinger skal være 
fyldt 12 uger, inden den flytter, ikke 
sandt? Lov mig at den karantæne 
FD netop har måttet udstede i den 
anledning bliver den sidste af den 

slags vi får at se i mange år! Det er 
for dumt, det er ikke i killingens 
interesse og fremfor alt er det en 
overtrædelse af både FIFe´s 
vedtægter og den danske 
dyreværnslov.  
 
Vi blev på GF enige om at se på 
priserne og konkurrencen for  
veteranerne og pensionisterne, og 
fra 1. september iår forsøger vi os 
så med dette nye tiltag, gældende 
for JYRAK medlemmer: I kan gratis 
udstille veteraner og pensionister, 
såfremt de også er tilmeldt en 
anden klasse. Er de kun tilmeldt 
som veteran eller pensionist, så 
koster det stadig almindeligt 
udstillingsgebyr. I hver kategori 
findes den bedste, og på scenen 
kåres så en best all over veteran og 
pensionist. Kuld kan tilmeldes gratis 
såfremt mindst en af killingerne 
yderligere er tilmeldt i klasse 12. 
 
I skrivende stund sysler vi med at 
blive klar til Vrå udstillingen, og kort 
derefter til Herning. Vi glæder os til 
at komme en tur på landet igen og 
håber at møde mange af jer derude 
igen. 
Hav en rigtig dejlig sommer! Måske 
ses vi derude et sted…:-)  
 

   Susanne 

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 
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! 

Stambogssekretær  
Kategori II  
Lisbet Rygaard  
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning  
Tlf. 2434 9999  
stambog2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori I, III + IV  
Helle Sivkjær  
Vestervej 9, 7200 Grindsted  
Tlf. 40 99 95 79 
Telefontid:  19-21.  
stambog1-3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Camilla Stabell  
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg  
Tlf. 41 66 20 57  
stamnavn@jyrak.dk 

JYRAKs studiekredse: 
 
Aalborg: Laust Dalsgaard, 
VLDalsgaard@tdcadsl.dk  
Tlf. 9816 8849 
 
Randers: Eva Køhler,  
Kreds-ek@kattekreds-randers.dk 
Tlf. 2870 8498 
 
Herning: Lone Gram Jensen 
lonegram@jensen.tdcadsl.dk 
Tlf. 9720 9670 
 
Horsens: Gitte Holgaard, 
gitte_kristensen@hotmail.com  
 
Fyn: Catharina Nielsen  
catharina@bigtails.dk 
 

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  
22 00  
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 
Horsens, Tlf. 75 62 61 09;  ikke 
efter kl. 20,00 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

21. og 22. juni 2014: Udstilling i Vrå;  
årets Summer Camp udstilling! 

3. og 4. juli 2014: JYRAK på landet! 
Fremvisning på Landsskuet i Herning! 

5. juli 2014: Udstilling på Landsskuet i Herning! 
! 
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KLUB 
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Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Absalonsgade 18  
8700 Horsens  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 
Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49  
dorthe@jyrak.dk 
 
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  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, FU medlem: 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå  
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,  
weekend 17.00-19.00  
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk  
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Baysvænge 16, Yding  
8752, Østbirk   
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
Tlf.: 24825951 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
Tlf.: 48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, burparkassistent 
Patrick Kristensen  
Anna Anchers Vej 23  
7500 Holstebro  
Tlf.: 51587375  
  
 
 

Glimt fra Hedensted 2014: 
JYRAKs 80 års jubilæumsudstilling samt  årets topkatte 2013 
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På trods af, at mange besty rel-
sesmedlemmer var en ga geret til 
anden side, lykkedes det os at 
gennemføre vores fællesudstilling 
med Racekatten. Det ”kører”… 
Alle tager fat, hvor de kan uden 
skæven til om den ene laver mere 
end den anden. Udstillere og 
katte har en travl og hård dag, 
men til gengæld har de chancen 
for ikke at skulle af sted dagen 
efter.
På FIFe’s netop overståede GF var 
der nok engang forslag om ikke 
at tillade den slags udstillinger, 
men forslaget gik ikke igennem. 
Og vi har allerede planlagt at 
fortsætte i hvert fald de næste to 
års forårsudstillinger på den måde 
på skift med Racekatten.

Bette har som altid efter FIFe’s 
GF en gennemgang af diverse 
vedtagelser i dette nummer af 
KatteMagasinet, men det skal 
nu ikke afholde mig fra, som den 
anden deltager fra Felis Danica, 
at give hele set-up’et et ord med 
på vejen.

Allerede da vi modtog ind-
kaldelsen blev vi noget for-
bavsede: FIFe’s Board havde 
stillet forslag om en opdeling af 
showkategorierne: kort – og lang! 
+ en tilpasset dommeruddannelse. 
Den opdeling som færrest – så 
vidt jeg husker – havde ønsket, 

da gruppen, som arbejdede med 
ændring af kategorierne lavede 
deres undersøgelser.
Personligt var jeg for denne 
opdeling, men det var ikke det 
vores medlemmer ville, så vi 
stemte for den der blev vedtaget 
sidste år, og som skal træde i 
kraft 01.01.16. Nu afventede 
vi så spændt, hvordan FIFe’s 
dommerkomite ville foreslå 
dommeruddannelsen blev strik-
ket sammen og hvordan man 
kunne opkvalifi cere de dommere, 
hvis uddannelse ikke længere 
passede til den nye opdeling.

Der har været diskuteret ny 
opdeling de sidste 10 år. Og 
det var en stor beslutning, da 
vi endelig sidste år kunne slå en 
streg og sige, at nu er det det, vi 
arbejder på. Vi var enige om at 
vi ikke de første år ville starte 
diskussionen om den ene eller 
anden race var ”fejlanbragt” 
igen. Åbenbart var det kun os, 
der stemte for, der havde indgået 
den alliance.

Generalforsamlingen indledes 
med 2 dages formøder, hvor 
diverse forslag bliver diskuteret 
og evt uhensigtsmæssigheder 
påpeget. Og vi havde regnet 
med, at få en forklaring her på, 
hvad grunden var til, at Boardet 
havde valgt at gå deres egne veje. 
Den fi k vi ikke! Der var ingen 
kommentarer!!!
Fra Dommerkomiteen blev vi 
oplyst om, at den intet havde 
vidst på forhånd om dette udspil. 
Og fra Boardet fi k vi på selve 
GF’en at vide, at man havde 
forsøgt, at få et samarbejde med 
komiteen, uden held.
Hvad der er rigtigt, og hvad 
der er forkert, var umuligt at 
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gennemskue. Komiteerne er forpligtede til at indsende referater af deres 
møde senest 30 dage efter disse er afholdt, hvilket jeg formoder, de har 
gjort. Og Boardet har en pligt til at offentliggøre deres mødereferater 
senest 60 dage efter mødets afholdelse, det er ikke gjort. Så derfor ved 
alle parter ikke hvad der arbejdes med.
Men åbenbart er det, at man godt kan stille nye forslag om noget der 
er vedtaget året før, men ikke om noget der ikke er vedtaget…

Nu må vi så vente endnu et år på at få åbenbaret, hvordan vores 
beslutning fra 2013, skal gennemføres rent praktisk.

Et enkelt lyspunkt var der dog også (måske fl ere): Transfers fra et FIFe-
land til et andet er afskaffet pr 01.01.15. Og med den beslutning viser 
vi, trods alt: Fællesskab.





Formand
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
Tlf.: 21 71 38 94
E-mail: formand@racekatten.dk

Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage kl. 19-21)
Email: kasserer@racekatten.dk
Stamtavler: Reg.: 1551, kontonr.: 1087223
Kontingent: Reg.: 1551, kontonr.: 16502154
Udstillingsgebyr: Reg.: 1551, kontonr.: 4923626

Næstformand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18) 
E-mail: b-pia@racekatten.dk

Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st. tv., 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
Email: webmaster@racekatten.dk

Sekretær
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Allé 15, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 91 09
Email: b-susanne@racekatten.dk

Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Udstillingssekretær, udland
Tine Jensen
Stadionvej 111, 1. tv., 2600 Glostrup
Tlf.: 31 48 28 77
E-mail: udland@racekatten.dk

Suppleanter
Annette Kjelstrup Hansen
Annie Dahl

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

Skal racekattene overleve?
Spørgsmålet henviser til, om 
vi i fremtiden fortsat skal have 
racekatte eller vi må ’nøjes’ med 
huskatte. Er dit svar nej, behøver 
du ikke bruge tiden på at læse 
videre …
Min bekymring er, at antallet af 
medlemmer i Felis Danicas klubber 
falder, måske ikke så kraftigt som 
tidligere - men falder gør det. Som 
med den globale opvarmning 

kan vi ikke bare lade stå til og håbe på, at kommende 
generationer nok gør noget. Det er nu vi skal gøre noget! 
Selvfølgelig er nogle opdrættere gået til andre organisationer, 
men der er også mange, som har valgt at stoppe som 
opdrættere af forskellige årsager.
Vil du så sige: ”Jamen, jeg kan jo ikke gøre noget ...”? Jo, 
din indsats er vigtig, du skal motivere dine killingekøbere 
til at være en aktiv del i kattesporten, du skal nurse 
dine killingekøbere, du skal bruge dit netværk uden for 
katteverdenen til at få budskabet frem om hvorfor de skal 
vælge en racekat.
Racekatten giver dig nogle værktøjer, f.eks muligheden for 
at du kan tilbyde dine killingekøbere et gratis medlemskab, 
muligheden for at give et udstillingsgebyr til en af 
killingerne i hvert kuld, spændende medlemsmøder for både 
kælekatteejere og opdræt/udstillingskatteejere. Felis Danica 
har en folder med gode argumenter om hvorfor man skal 
købe en racekat, ligesom du har mulighed for at deltage i 
opdrætteruddannelsen og blive diplomopdrætter. Desuden 
står bestyrelsen altid til rådighed for at hjælpe dig.
Vi har nogle få opdrættere, der er rigtig gode til at skaffe nye 
kræfter, men de kan ikke løfte opgaven alene, så målet for os 
andre i sommer er - skaf et nyt medlem - så dit arbejde for din 
race ikke er forgæves.
Ovenstående er en af mine visioner som formand for 
Racekatten, derfor kan det undre mig at FIFé modarbejder 
vores muligheder for at ændre den nedadgående kurve. 
FIFés generelforsamling er i skrivende stund i fuld gang. Vi 
har fået en laaang liste med nye forslag, både fra bestyrelsen 
og rådene i FIFé samt fra de enkelte medlemmer, b.la. Felis 
Danica. Bevares, der er mange gode og velmenende forslag, 
men ind i mellem spørger jeg mig selv om de har drukket 
af natpotten. F.eks. tror jeg ikke det er gået for dem at det 
ikke er nemt at få udstillingerne til at løbe rundt. Racekatten 
har sammen med Katteklubben i et par år holdt en fælles 

www.racekatten.dk

mailto:formand%40racekatten.dk?subject=
mailto:kasserer%40racekatten.dk?subject=
mailto:b-pia%40racekatten.dk?subject=
mailto:webmaster%40racekatten.dk?subject=
mailto:b-susanne%40racekatten.dk?subject=
mailto:b-susanne%40racekatten.dk?subject=
mailto:b-camilla%40racekatten.dk?subject=
mailto:udland%40racekatten.dk?subject=
mailto:stambog%40racekatten.dk?subject=
www.racekatten.dk
www.racekatten.dk


Udstillingsudvalget:

Udstillingsleder
Pia Børgesen
E-mail: dommeroensker@racekatten.dk

Udstillingssekretær, indland
Annie Dahl
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Stewarder
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær
Annette Kjelstrup Hansen 
E-mail: praemier@racekatten.dk

Annoncer
Michael Robdrup
E-mail: annoncer@racekatten.dk

Stande
Nancy Krambech
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

Sponsorpræmier
Susan Zindel
E-mail: u-susan@racekatten.dk

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Helene Carstensen
Dennis Kulager Ipsen
Niels Lynge
Christina Kyed

Konsulenter:

Genetik
Jan Krag
Tlf. 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller 
send dem pr. e-mail (også gerne links til online-
udgaver)

Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Adfærd
E-mail: adfaerd@racekatten.dk

Ammetjeneste
Sjælland: Gurli Petersen, Tlf. 58 26 47 79
Jylland: Sianette Kwee, Tlf. 86 85 31 31

Øvrige konsulenter
Sjælland: Berit Østberg (pelspleje), Tlf. 59 18 89 50
Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

www.racekatten.dk

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede

Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 19.00
HCM-møde
v/ Lektor Jørgen Koch
Daglig leder af den kardiologiske gruppe på Institut for Klinisk 
Veterinær- og Husdyrsvidenskab.
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab
Københavns Universitet, Dyrlægevej 18, 1870 Frederiksberg C
Pris: Medlemmer 0,- / Øvrige 50,-
Tilmelding hos workshops@racekatten.dk 

Onsdag d. 20. august 2014 kl. 18.30 (mødetid 18.15)
Mød dyrene i Københavns Zoo efter lukketid
Kom med på rundvisning i Zoo efter lukketid, varighed ca. 2 timer.
Københavns Zoo
Roskildevej 32
2000 Frederiksberg
Hvis vejret er godt, mødes vi eventuelt inden rundvisningen 
og spiser medbragt mad i Søndermarken. Følg med på vores 
hjemmeside www.racekatten.dk under potemøder for information 
om tid og sted.
Pris: Medlemmer 100,- / Øvrige 200,- 
OBS - Tilmelding er bindende, betaling på www.racekatten.dk skal 
ske samtidig med tilmelding. Der er begrænset antal pladser og 
tilmelding skal være foretaget senest 1. august 2014.
Tilmelding hos workshops@racekatten.dk 

udstilling med mulighed for 2 certifikater på en dag og have det 
rigtig hyggeligt. Men nej, det synes FIFé ikke er en god ide, ”det 
er ikke som vi plejer og ikke i FIFés ånd”. Her hopper kæden 
af i min verden. Hvis ikke nogen gennem tiderne turde tænke 
kreativt og prøve noget nyt, ville vi alle stadig bo i jordhuler 
og arbejde med flinteredskaber. Lad os håbe at forslaget mod 
udvikling af udstillingerne falder, så vi kan fortsætte samarbejdet 
udstillingsmæssigt med andre klubber. Der er også andre 
tåbeligheder, men jeg håber det lykkedes Bette og Inge at få 
stoppet det værste, så vi ikke begrænser os selv.
Som noget særdeles positivt har Racekatten fået en meget 
aktiv ”sponsorjæger”, som det er lykkedes at skaffe en del nye 
sponsorer. Vi har i den forbindelse lavet en ny ”sponsorvæg” 
der er med på udstillingerne, ligesom de er præsenteret 
på hjemmesiden. Det betyder bl.a. at jeg kan sige tak for 
samarbejdet til en stor del af de gamle bure. Vi har bestilt 
nye, som vi håber at kunne præsentere på udstillingen sidst i 
september. De bure vi ikke skal bruge længere, vil blive sat til 
salg - mere om det på hjemmesiden i løbet af sommeren.
Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en god sommer og held 
og lykke med at skaffe nye medlemmer til dansk kattesport og 
selvfølgelig helst som medlemmer hos Racekatten.

Poul Kiærulff
PS. Støt vores sponsorer, de støtter os 

mailto:dommeroensker%40racekatten.dk?subject=
mailto:udstilling%40racekatten.dk?subject=
mailto:chefsteward%40racekatten.dk?subject=
mailto:praemier%40racekatten.dk?subject=
mailto:annoncer%40racekatten.dk?subject=
mailto:standudlejning%40racekatten.dk?subject=
mailto:u-susan%40racekatten.dk?subject=
mailto:genetik%40racekatten.dk?subject=
mailto:b-camilla%40racekatten.dk?subject=
mailto:adfaerd%40racekatten.dk?subject=
mailto:private%40susannatoldibugge.com?subject=
http://www.racekatten.dk
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Hvert år i den sidste uge i maj afholder 

FIFe generalforsamling. I ved jo selvføl-

gelig alle sammen hvad FIFe er, ikke? 

men lad os nu alligevel lige for nye 

læsere ridse op hvordan organisations-

pyramiden ser ud:

Fédération Internationale Féline (FIFe) 

har hovedsæde i Luxembourg og er den 

største stambogsførende katteorgani-

sation i verden. FIFe samarbejder med 

de fleste andre store stambogsførende 

organisationer gennem World Cat Con-

gress WCC. Felis Danica er det danske 

medlem af FIFe og al kontakt til og fra 

FIFe går derfor igennem Felis Danica, 

ligesom det er Felis Danica, der har stem-

meret på FIFes generalforsamling. De 

danske hovedklubber, DARAK, KATTE-

KLUBBEN, JYRAK og RACEKATTEN, er alle 

medlemmer af Felis Danica.

Generalforsamlingen 2014

Nå, men tilbage til generalforsamlingen. 

Som tilfældet har været de foregående 

5 år, var Felis Danica repræsenteret 

på FIFes GF af Inge Nord som rådgiver 

og mig selv som delegat. I alt 36 FIFe 

medlemmer var repræsenteret. Vi havde 

inden afrejsen gennemgået samtlige 

forslag i forretningsudvalget, og havde 

forespurgt specialklubber og dommere 

om deres mening. Derfor havde vi en 

klar stillingtagen til samtlige forslag med 

hjemmefra, med det forbehold at forslag 

kan blive ændret eller trukket, og i de 

situationer er det delegaten og rådgi-

veren, der må træffe en beslutning om 

hvad der skal stemmes.

De åbne møder

Inden selve generalforsamlingen 

afholder FIFes kommissioner – Judges 

and Standard Commission (JSC), Show 

Commission (SC), Breeding and Regi-

stration Commission (BRC), and Health 

and Welfare Commission (HWC) samt 

FIFes Breed Council Administrator (BCA) 

– møder, hvor alle forslag gennemgås. 

Disse møder er åbne for alle i FIFe, og der 

kan stilles spørgsmål til forslagene, og 

forslagsstiller får lejlighed til at forklare 

Nyt fra Felis Danica

FIFe general-
forsamling 2014
Sted: Riga, Latvia

Dato: 29. & 30. maj, 2014

Begivenhed: FIFe Generalforsamling

Af Bette Lind, formand
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Nyt fra Felis Danica
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hvorfor forslaget stilles, og eventuelt 

tage i mod råd og vejledning til en 

eventuel ændring i formulering, der kan 

gøre forslaget bedre egnet til at komme 

igennem på selve generalforsamlingen.

For mig er der ingen tvivl om at mange 

slag vindes – og tabes – på de åbne mø-

der, og derfor er Felis Danica selvfølgelig 

til stede og deltager aktivt i debatten. I 

år var der især et forslag, som vi så frem 

til at debattere og det var det meget 

uventede forslag fra FIFes bestyrelse om 

at forkaste den kategoriopdeling, som 

blev vedtaget på GF sidste år, og erstatte 

den med noget, der i realiteten var et 

2-kategori-system, med mulighed for at 

opdele kategorierne på store udstillin-

ger. Det var uventet, fordi det tydeligvis 

ikke var fremsat i samarbejde med JSC, 

der fremsatte forslag om dommerud-

dannelse målrettet den opdeling, der var 

vedtaget i 2013, og det var uventet fordi 

det var en afvisning af en beslutning 

taget af FIFes øverste myndighed - gene-

ralforsamlingen.

Netop samarbejdet mellem kommis-

sionerne og bestyrelsen er et meget 

vigtigt element i FIFe. Alle er valgt af 

Nyt fra Felis Danica

Thomanis Leonard Leakey Hofstadter, NFO n 09. Ejer: Bettina Kirketerp Jensen
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generalforsamlingen, og alle har en 

defineret opgave. Når samarbejdet ikke 

fungerer, så kører tingene af sporet – og 

vi sidder så på GF med forslag fremsat af 

bestyrelse og kommission, der ikke er i 

overensstemmelse med hinanden. Det 

er forhåbentligt noget, der kommer på 

plads i det kommende år, for resultatet 

af uoverensstemmelserne var, at der var 

en kedelig stemning mellem bestyrelse 

og dommerkommission, som smittede 

af på både formøder og selve generalfor-

samlingen.

Dommer- og elevuddannelser

Som følge af det manglende samarbejde 

mellem kommission og bestyrelse fik 

vi ikke vedtaget nogen af de fremlagte 

forslag om uddannelse. Det betyder, at 

de dommerelever, der er under uddan-

nelse, og de dommere, der ikke allerede 

er allbreed dommere, har en udfordring 

– for det eneste vi har lige nu er, at man 

kan fortsætte med at uddanne sig iflg. 

de gamle regler, med mulighed for at 

der kommer ændringer til næste år – 

eller ikke  …. Det betyder fx at hvis en 

dommer er uddannet i kategori I men 

ikke i kategori II, så vil vedkommende 

efter 1.1.16 fortsat være kvalificeret til 

at dømme PER og EXO, men ikke RAG, 

SBI og TUA, og hvis disse 3 racer er 

repræsenteret i et kategori I panel, så 

vil vedkommende ikke være berettiget 

til at stemme i panelet. Kategori II og III 

dommere kan fortsat dømme kategori 

II og III uden problemer – der flyttes ikke 

racer til disse kategorier. Også dommere, 

der har kategori IV men ikke kategori 

III får en udfordring. Og så betyder det 

selvfølgelig for kategori II og III dom-

mere, at de må sige farvel til at dømme 

racer, de holder af, med mindre klub-

berne / udstillerne vil være tilfredse med 

dommere, der kan dømme et udvalg 

af racerne i en kategori, men ikke sidde 

med i panel. Det er træls, men vi må jo 

på en eller anden måde komme rundt 

om det, hvis ikke klubberne skal nøjes 

med at invitere allbreed dommere. 

Der var en enkelt forbedring for elever: 

det er ikke længere tvunget at se racer, 

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.

Har din kat behov for specialfoder?
Det rette foder i forbindelse med forskellige sygdomme er  
nøglen til din kats sundhed. Det er tanken bag fodervarianterne fra  
PURINA VETERINARY DIETS®. Specialfoder der gør en forskel og som 
kun fås hos dyrlæger.

Et komplet og meget velsmagende foder med en effektiv funktion der 
er klinisk dokumenteret.
 
Din dyrlæge kan give dig gode råd om, hvilket foder der er mest velegnet til at tilfredsstille de 
behov som din hund eller kat har.

Nyt fra Felis Danica

www.centrumdyreklinik-kbh.dk
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der kun har foreløbig godkendelse, un-

der elevgangen, men det anbefales na-

turligvis. Årsagen til dette er at det kan 

være endog særdeles vanskeligt at finde 

frem til udstillinger, hvor de pågældende 

racer er tilstede. Det blev præciseret, at 

kun katte, der er set under den alminde-

lige bedømmelse kan tælle med i et elev-

certifikat – ikke nyt, men man mente 

åbenbart, at det var nødvendigt at skrive 

det så det ikke kan misforstås. Udstil-

lingsledelsen slipper for at bekymre sig 

om elevcertifikater – det er nu op til 

eleverne at medbringe seneste udgave af 

de relevante certifikater.

Som en sidebemærkning kan nævnes at 

FIFe sikrede sig en lidt større indkomst, 

idet det årlige dommergebyr blev sat op 

til 100€ (et beløb, hver dommer betaler 

til FIFe).

Udstillinger

Men hvor om alting er: det ligger stadig 

fast – så fast som noget kan ligge i FIFe – 

at fra 1.1.2016 har vi en ændret opdeling 

af de fire kategorier – nemlig den, der 

blev vedtaget på generalforsamlingen i 

2013. 

Et forslag fra Island betyder, at dersom 

udstillingsledelsen ønsker det, kan man 

Nyt fra Felis Danica

Namyslo´s Duchess - PER d03 - og Schahbanu´s Xanthi of Namyslo PER d02 - Ejer: Lone og Jan Namyslo



indføre et 2- eller 3-kategori system på en 

udstilling, i form af en vedtaget tilføjelse til 

Show Rules §4.9.3 Best in Show (BIS)

The Best in Show can be chosen from:

• overall: category I, II, III and IV

• separate: category I, II, III and IV

• combined: category I and II together and / 

or category III and IV together

 

When Best in Show is overall, the panel is 

composed of at least one international all-

breed judge;

When Best in Show is separate, international 

judges in their specific categories can be cal-

led upon;

When Best in Show is combined with two 

categories, the panel is composed of at least 

one international judge qualified to judge the 

two categories.

Dermed kan man altså have alt fra 2 til 4 Best 

in Show på en udstilling foruden et eventuelt 

Breed BIS.

Scandinavian Winner show kan fremover også 

afholdes i Finland – det er så ikke særligt skan-

dinavisk, men da det er et populært show, har 

det fået lov at overleve, selvom baggrunden 

ikke længere er tilstede (de gamle karantæ-

neregler).

For huskattene er det blev fastslået at på 

World Show og Scandinavian Winner skal 

huskattene opdeles efter hårlængde – der 

bliver ikke længere muligt at opdele efter køn. 

Dette gælder dog kun på disse 2 shows – på 

almindelige shows kan der fortsat opdeles 

efter køn, hvis klubben ønsker det. 

Livslang tryghed 
med en god forsikring

Hvad  gør du hvis din kat kommer 
til skade eller bliver syg? Dyr-
lægeomkostningerne kan hurtigt 

løbe op i mange tusinde kroner. Du kan 
sygeforsikre din kat fra 55 kroner per 
måned. Få et skræddersyet tilbud til din 
kat, som dækker dine ønsker og behov.

Beregn prisen og tegn forsikring 
online på www.agria.dk eller ring 
til os på 70 10 10 65.

Medlem afDyrenes Beskyttelsefår 10% rabat på forsikringen

Agria er specialister i dyreforsikringer. 
Vi har forsikret katte siden 1974.

www.agria.dk
telefon 70 10 10 65

www.agria.dk
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Der er kommet en tilføjelse til kravene til 

spiseseddel og katalog: nu skal det anfø-

res, hvor dommerne kommer fra – altså 

hvor de bor, ikke hvor de er medlem. 

På spisesedlen skal der stå ISO kode for 

landet, det er ikke et krav i kataloget. Og 

til udstillerne: når I i 2015 tilmelder til en 

udstilling i udlandet, skal I sende en kopi 

af tilmeldingen til jeres klub.

Fra SC er der en god nyhed til klubberne 

ang. Breed BIS: det skal ikke længere an-

nonceres mindst 2 uger før udstillingen 

– det vil altså sige, at klubben på dagen 

kan beslutte at afholde Breed BIS, når de 

ser, at de har katte nok til dette.

Dommerne har længe anvendt 

smartphones eller tablets til at med-

bringe standarder og regler, og nu er 

det blevet lovliggjort. Reglen om at 

man som dommer, elev, steward, eller 

udstiller ikke må have en mobiltelefon 

eller tilsvarende tændt i dommerringen 

er blevet slettet. Dette er dog ikke en 

opfodring til, at man skal til at føre tele-

fonsamtaler under bedømmelsen – og 

mobilen er naturligvis sat på lydløs!

EMS-koden udbredes til andre 

forbund

Hvis vi tager en kig på de øvrige ved-

tagne forslag, så er der som sædvanligt 

en række, der kun handler om rent 

praktiske ting mellem FIFe og FIFes med-

lemmer – hvordan man kommunikerer, 

og hvordan der vælges stemmetællere 

på GF mm. – ikke så interessant, men 

selvfølgelig vigtigt nok at få på plads.  

Et andet forslag af praktisk karakter 

vedrørte EMS koden. Flere af de øvrige 

stambogsførende organisationer har vist 

interesse for at benytte EMS systemet, 

og for at det skal kunne lade sig gøre, er 

det nødvendigt at oprette særlige EMS 

koder, som ikke kan benyttes i FIFe, til at 

rumme de racer og farver/mønstre, der 

ikke er godkendt i FIFe. 

Lidt nemmere importer

Af vore egne 3 forslag gik kun ét forslag 

igennem – det er fra 1.1.2015 ikke 

længere nødvendigt at købe en transfer, 

når man sælger katte til opdrættere, der 

hører hjemme hos andre FIFe medlem-

mer, og man skal selvfølgelig heller ikke 

selv medlevere en transfer, når man 

importerer en kat på en FIFe stamtavle.

Et forslag fra Tjekkiet betyder, at vores 

stambogsfører ikke længere skal stå på 

hovedet, for at skaffe oplysninger om 

tipoldeforældrene til en kat udover navn, 

evt. titel, og EMS kode. 

Nyt om racer

Tjekkiet fik ændret §6.4 i Breeding & 

Registration Rules – BRI: reglen om at 

FIFe ikke må godkende andre hårlæng-

der end korthår for BRI blev fjernet, og 

i stedet blev der skrevet ind, at lang-

hårede katte skal registreres som BLH 

non * i stedet for XLH * <BRI>. Samtidig 

blev Briterne godkendt i en ticked tabby 

variant.

Singapuraen blev endeligt godkendt, 

og godkendelsen træder i kraft hurtigst 

muligt, hvilket vil sige pr. 1.10.2014. 

Singapura-folkene har gjort et stort 

stykke arbejde, og fået den endelige 

godkendelse i hus på rekordtid. Til lykke 

til dem alle! 

Thai fik en foreløbig godkendelse og blev 

placeret i kat. IV, og Selkirk Rex kom i 

Nyt fra Felis Danica
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kat. II med gruppebedømmelse. Her må 

vi også huske at rose folkene bag Selkirk 

Rex – de havde også gjort deres hjem-

mearbejde til UG.

Standarder

Fra HWC kom en ændring af den ge-

nerelle standard – fra 1.1.2015 vil det 

være en diskvalificerende fejl, hvis der 

er fordybninger, fremspring og furer i 

kattens kranie – det har hidtil været en 

fejl, der gjorde at katten ikke kunne opnå 

Excellent.

BRC havde – som sædvanligt – flere 

forslag. Det første var en præcision af 

brugen af EMS kode 21 , nr. 2 vedrørte 

registrering af tabby, silver and golden 

hos DSP og PEB. Nr. 3 og 4 er en omorga-

nisering af måden hvorpå vi godkender 

henholdsvis nye racer og nye varianter 

inden for anerkendte racer. Der er ikke 

tale om de store praktiske ændringer, 

udover at Breed Council skal involveres 

i begge tilfælde. For ikke anderkendte 

racer skal der simpelthen som det første 

oprettes et BC til at styre slagets gang, 

indsamle de nødvendige papirer og i det 

hele taget kommunikere med kommis-

sionerne (BRC, JSC, HWC). Det, der især 

glæder mig, er at vi her for første gang 

ser en praktisk anvendelse for BC skrevet 

ind i vores love – herligt! Godt gået af 

Ole Amstrup, formand for Breeding & 

Registration kommissionen.

Forslag, der faldt

Af de forslag, der ikke blev vedtaget, 

er måske det mest interessante et 

forslag fra Mundikat om at indføre en 

EC. S*Lejonkattens King Zimba of 
Betonica, cinnamon spotted (OCI 
o 24). Ejer: Gurli Pedersen.
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Nyt fra Felis Danica

ombudsmand, der kunne håndtere 

klager over FIFes medlemmer – det er 

i dag en funktion, der i givet fald ligger 

hos disciplinærkommiteen, og besty-

relsen. Forslaget blev diskuteret en del, 

men blev så trukket, i erkendelse af at 

det er kompliceret, og at forslaget ikke 

var fuldt ud gennemarbejdet. Et andet 

spændende forslag kom fra Finland, der 

mente at vi skulle til at betale præsi-

denten og kassereren et fast månedligt 

beløb i tillæg til den udgiftsdækning, der 

finder sted i dag. Heldigvis fik forslaget 

kun 2 ja-stemmer og faldt således med 

et brag. Som non-profit organisation 

må FIFe nøjes med frivillige på posterne 

– på nær lige generalsekretæren, som 

arbejder fuldtids for FIFe, og derfor får en 

månedlig godtgørelse.

Et andet forslag, som faldt, var et polsk 

forslag om at lukke for novicegodkendel-

se inden for Norsk Skovkat, og samtidig 

forbyde racekrydsninger. Forslaget blev 

undervejs modificeret således, at det var 

identisk i  indhold med det forslag, der 

gik igennem på FDs  plenarforsamling, 

så det kunne vi naturligvis godt stemme 

Zion von Gott, SBI c. Marianne Juul Pedersen
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Nyt fra Felis Danica

for – men der blev rejst så megen debat 

undervejs, at forslaget faldt – ikke 

mindst takket været en opfattelse af at 

det grundlæggende kun var NRR, der 

kunne fremsætte forslag omkring Norsk 

Skovkat, til trods for at BC og NRR var for 

forslaget. Nogen gange er det ret meget 

op ad bakke at få ting igennem på GF.

SVERAK havde fremsat det samme for-

slag ang. ændring af MCO standarden, 

som også var vedtaget på FDs plenarfor-

samling. Men der kom en del kritik af for-

muleringerne, så derfor valgte SVERAK 

at trække forslaget, som så kan fremsæt-

tes igen til næste år i modificeret udgave.

Felikat havde 2 forslag med om tvungen 

test af hhv. Norske Skovkatte (PKDef) og 

Burmesere (HK og BHD). HW mente det 

var urealistisk at tvinge tests igennem da 

den generelle forekomst i racerne ikke 

var stor nok,  men at det for begge racer 

skulle være en anbefaling, og dette var 

ligeledes generalforsamlingens holdning 

– 25 lande stemte imod begge forslag. 

Man skal dog være opmærksom på som 

opdrætter, at de enkelte FIFe medlem-

mer kan gennemføre nationale stram-

ninger og hvis der i et givent land er sær-

lige problemer med disse sygdomme, så 

kan man her indføre tvungne tests.

Schweiz havde et forslag med, der ville 

gøre det yderst vanskeligt for klubber, 

der ville prøve noget nyt i udstillingssam-

menhæng – det forslag faldt heldigvis 

med et overbevisende flertal imod. 

Tyskland ville have sat antallet af katte 

i et Breed BIS ned fra 50 til 40 – det gik 

ikke igennem.

Slovenien foreslog, at aldersgrænserne 

for klasse 12 og 11 skulle ændres – dette 

forslag faldt ligeledes.

Valg og et nyt FIFe medlem

Sidst men ikke mindst skal jeg da lige 

nævne, at der var valg til flere poster på 

GF: Dorte Kaae blev genvalgt til vice-se-

kretær – stort til lykke til Dorte - og Karl 

Preiss til vice-kasserer. Health and Wel-

fare kommissionen var på valg, og blev 

sammensat som følger:  Carin Sahlberg, 

Marek Chadaj and Jurgita Gustaitiene, 

og vi fik et nyt fuldgyldigt medlem i FIFe: 

Sabra-Cat fra Israel.

Kattemagasinet er et elektronisk magasin,  
der udgives til alle medlemmer af klubber  

under Felis Danica.

Bladet ligger offentligt tilgængeligt på iPaper og kan 
dermed læses af alle katteinteresserede.

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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Raceportræt

Egyptisk Mau
Det første, man lægger mærke til, er det 
eksotiske udtryk hos den egyptiske mau. En 
spottet kat med en atletisk, men alligevel 
elegant krop med et look, som fanger ethvert 
blik. Når man lærer mauen at kende, er det også 
personligheden, som gør, at man bliver betaget 
af racen. 

Historie og oprindelse 

Historien om den egyptiske maus oprin-

delse går langt tilbage. Der er i Egypten 

fundet beskrivelser og tegninger af spot-

tede katte på papyrus så langt tilbage 

som 1500 år før vor tid. ‘Mau’ betyder 

kat på egyptisk, og i det gamle Egypten 

blev mauen tilbedt af faraoer og konger. 

Egypterne så på kattene som guder og 

som skatte og tog meget godt vare på 

dem. Mauen var beskyttet ved lov og der 

vankede dødsstraf for dem, som med 

vilje skadede en mau. 

Når en mau døde, sør-

gede familien dybt og 

katten blev mumificeret 

og begravet på et hel-

ligt opbevaringssted. 

I nyere tider har aristo-

kratiske familier rejst 

gennem Egypten og 

taget katte med hjem derfra som kæle-

dyr. I 1950’erne fik Nathalie Troubetskoy, 

en russisk prinsesse i eksil, en sølvspottet 

killing af en italiensk mand, hun kendte. 

Hun blev betaget af denne killing og 

brugte sine kontakter for at finde flere 

katte af samme race. I 1956 tog hun 

disse katte med til USA og startede Fa-

tima Cattery, verdens første registrerede 

opdræt af egyptisk mau. 

Egyptisk mau er en naturrace og er den 

eneste race, som er spottet fra naturens 

side uden menneskelig indblanding. Den 

egyptiske mau blev god-

kendt som race i CFA i 

1977, i TICA i 1979 og 

i FIFe i 1992. Den dag i 

dag findes der op-

dræt spredt over hele 

verden, som arbejder 

med rasen, men den er 

fortsat meget sjælden. 

Der er lige nu fire regi-

strerede aktive opdræt af mau i Skandi-

navien; to i Norge og to i Danmark. 

Tekst: Rebekka Løkke

GC RW IC Emauge Dark Side-Of-The Sun

Egypisk Mau 
er den eneste 

naturrace, der 
er spottet fra 
naturens side



Mauens udseende

Den egyptiske mau er en medium race i 

størrelse. De er muskuløse på en elegant 

måde med langstrakte 

muskler og en god 

balance. Kroppen er 

medium lang med 

fin benbygning og en 

medium lang hale. Det 

er en meget hurtig og 

stærk race, og det kan 

man mærke, når man 

leger med den.

Hovedet er medium i længde og har en 

let rundet kileform set forfra. Snudepar-

tiet skal ikke være fremtrædende, men 

skal flyde let ind i resten af hovedets 

form. Når man ser hovedet forfra, skal 

hele næsen være samme bredde hele 

vejen og dette er med til at give det 

specielle, lidt bekymrede udtryk. Der 

skal være god bredde mellem ørerne og 

de skal være brede i basen. Ørerne skal 

være placeret således, at den yderste 

kant fortsætter hovedets form fra snude-

parti, forbi kinderne og op til ørerne. Set 

fra siden skal de have 

en let bue fra næsen til 

panden og de bør have 

en god hage. 

Øjnene er meget nøje 

defineret i mauens 

standard. De skal være 

mandelformede, store 

og skråtstillet op mod 

ørerne. Farven skal være stikkelsbær-

grønne, altså en gulbaseret grøn nuance.

Denne race findes i tre godkendte farver; 

sort sølvspottet, sort smoke og bronze-

spottet. En egyptisk maus spotter kan 

være i alle størrelser, både runde og 

aflange, så længe de er tydeligt defineret 

fra baggrundsfarven. Sølv er den mest 

udbredte farve. Grundfarven i deres pels 

er sølv og derover har den sorte spotter 

over hele kroppen og spotter som går 

over i striber ned over for- og bagben. 

Bronze er den næstmest almindelige 

farve og de har en lys til mørkere brun 

grundfarve med mørkebrune markerin-

ger. Smoke er den mest sjældne farve 

hos mauen. Det, der adskiller mauen fra 

andre racer med smoke er, at en smoke 

egyptisk mau skal have synlige spøgel-

sesstriber. 

Personlighed

Hvis man skal beskrive denne race med 

et ord må det være; Glad! Det er generelt 

en vældigt glad race, som elsker al 

opmærksomhed og mest af alt elsker 

de deres familie. De er aktive katte, som 

elsker at lege, elsker mad og elsker deres 

ejer mere end noget andet. De har en 

tendens til at knytte meget stærke bånd 

til en eller to personer i husholdningen 

og gøre denne til deres bedste ven. Ken-

dere kalder dem ekstremt loyale. De vil 

være der, hvor ejeren er, uanset hvor det 

SC NO Gooseberry Angel Eyes JW
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i mauens 
standard.
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UDSEENDE / STANDARD • EGYPTISK MAU

Hovedet er medium i længden. Let kileformet, 
uden flade partier. Profilen skal have en let bue 
fra næse til pande. 

Medium til store ører, brede i basen, 
moderat spidset. Følger de ydre linjer af 
det kileformede hoved.

Store, mandelformede øjne, som 
peger mod ørerne i yderkanten. 
Stikkelsbærgrønne. 

Total 100 point

Hoved Hovedform 5 point 20 point

Ører 5 point

Snudeparti 5 point

Øjenform 5 point

Øjenfarve 10 point

Krop Krop 10 point 20 point

Ben og poter 5 point

Hale 5 point

Pels Tekstur og længde 5 point 20 point

Pelsfarve 15 point

Pelsmønster 25 point

Kondition Generel balance, mht fysik  og temperament 5 point

Et eller flere halsbånd.
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Kroppen er atletisk, medium 
stor, medium lang, med 
graciøse muskler. 

Pletter i forskellige størrelser og former er 
godtaget. Mønsteret bør ikke se ens ud på 
begge sider. Mønsteret skal have god kontrast 
til grundfarven uanset farvevariant. 

27

Ben i proportion til kroppen, 
bagbenene noget længere 
end forbenene. Poterne er 
små, elegante og let ovale. 

Løst hudparti fra knæ til maven. 

Halen er medium lang, 
tyk inderst med en 
tilspidset form. 

Pelsen er kort, men lang nok til at 
vise 2-3 bånd. Sølv- og bronzepelse 
er tætte og spændstige.
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er. De elsker at være der, hvor det skjer 

og ”hjælper” gerne til med dagligdags 

gøremål. 

De fleste falder for mauen på grund af 

deres utroligt fængende udseende, men 

de der lærer dem at kende, forelsker sig i 

personligheden og temperamentet. I det 

gamle Egypten tog egypterne mauen 

med på andejagt og det 

er muligvis derfra de 

har lært sig at appor-

tere. De fleste gør dette 

uden nogen træning. 

Og de elsker det! De 

elsker at lege, særligt 

med deres ejere og kan 

lege i timevis. 

Mauen er ikke særligt kræsne. De har 

bløde melodiøse stemmer og bruger 

dem som regel til at sige fra, hvis noget 

ikke er som det skal være, specielt når 

det gælder madskålene. Når de er glade, 

laver de en speciel ”mrrr” lyd. 

Når mauens ejer kommer hjem, sidder 

den som regel og venter ved døren. De 

vil gerne fortælle dig om alt, de har lavet 

mens ejeren var væk og logrer entusia-

stisk med halen, hvis man svarer den. 

Den egyptiske mau bliver karakteriseret 

som en farverig kat. Det er en morsom 

kat, du vil få meget glæde af at leve sam-

men med. Hvis du giver den omsorg og 

opmærksomhed, vil du få en bedsteven 

for livet. 

Mauen passer bedst til livet som indekat 

og de fleste opdrættere sælger kun 

deres mau killinger som 

indekatte. De fleste er 

dog utroligt dygtige 

til at gå i snor og det 

kræver ikke meget 

tilvænning, før de ikke 

længere tager sig af 

snoren. De sætter som 

regel stor pris på at få 

lov til at komme lidt ud i snor med ejeren 

om foråret og sommeren.

De fungerer som enekatte, men det 

anbefales stærkt at have en katteven 

med omtrent samme aktivitetsniveau 

sammen med en mau. Siden dette er en 

aktiv race vil de være lykkeligst, hvis de 

en katteven at lege med. Det kan være 

en kat af hvilken som helst race, men det 

at have to mau sammen er noget som 

bør opleves.

GC Aar-Gee Em’s Sun-Moon-N-Starz

GC Gooseberry Vixen

GC D’otz Pixie Dust

Mauen logrer 
entusiastisk 

med halen, hvis 
man svarer den
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Den bedste 
beskyttelse, 
at få sin kat 

neutraliseret

Gennem det sidste halve år har vi på 

klinikken set flere og flere tilfælde af kat-

teleukæmi og katteaids her på klinikken. 

Det er 2 meget lumske sygdomme, der 

kan komme snigende og ikke altid med 

de samme symptomer. Sygdommene 

kan give meget varierende symptomer 

og nogle gange er det først senere, man 

finder frem til disse sygdomme som den 

underliggende grund til katten er syg. 

Begge sygdomme er virus infektioner, 

altså meget forskelligt 

fra mennesket. Kat-

teleukæmi smitter via 

blod og spyt og det kan 

tage op til 2-3 måneder 

fra katten er smittet til 

sygdommen kommer i 

udbrud. Katteaids smit-

ter på samme måde. 

Hvilke katte er så i farezonen

Ja visse katte er mere udsatte end andre 

katte. Sygdommene smitter begge ved 

parring og slagsmål. Derudover smitter 

katteleukæmi også ved anden tæt om-

gang mellem katte, f. eks. hvis de bruger 

samme madskål, vandskål eller katte-

bakke. Udekatte der ikke slås, davs. helst 

passer sig selv og løber fra slagsmål er i 

den mindste farezone, men kan stadig 

smittes ved et uheld. Udekatte der slås 

tit, er i stor fare, men i den størst risiko-

gruppe finder vi de katte der parrer sig. 

Her vil der næsten ske smitteoverførsel 

ved hver parring. Derfor er den bedste 

beskyttelse, at få sin kat neutraliseret, 

således den ikke kan parre sig med en 

smittet kat. Vildkatte lever livet farligst, 

da de både slås og parrer sig jævnligt. 

Har du mange vildkatte i dit område, skal 

du passe på dine katte. 

Når først din kat har 

fået sygdommen er 

der ingen helbredelse. 

Derfor er forebyg-

gelse meget meget 

vigtig. Symptomerne 

på sygdommene kan 

være meget forskellige. 

Katteleukæmi viser sig i første omgang 

som utrivelighed, mathed, strittende 

hårlag, vægttab, træthed og forbigå-

ende feber. Senere vil sygdommen brede 

sig og symptomerne hos katten bliver 

værre. Sygdommen kan ramme mange 

forskellige organer i kroppen ud over 

blodet. Der kan ses kræft i knoglerne og i 

lymfesystemer. Der vil ses diarré, opkast, 

forskellige betændelser i øjne, mundhule 

og lunger, hoste og dårligt helende sår. 

Katteleukæmi 
og katteaids
2 meget farlige og smitsomme 
sygdomme hos katte

Af Dyrlæge Ove Jespersen,  

Frederikssund Dyreklinik



Katteaids viser sig med næsten samme 

symptomer, da det jo også her er tale om 

en sygdom, der nedbryder kattens im-

munsystem. Der ses utrivelighed, vægt-

tab, kronisk feber, gentagne infektioner 

der er svære at slå ned med antibiotika, 

blodmangel og leversygdomme. 

Når først din kat har fået sygdommen 

kan den ikke helbredes. Man kan forsøge 

at behandle syge dyr, og med medicin 

kan katten få nogle gode perioder, men 

ofte er symptomerne for alvorlige og 

katten bliver aflivet. Hvis man vælger at 

have katten hjemme og den er smittet, 

så skal den isoleres fra andre katte. 

Hvordan kan man finde ud af om min 

kat har sygdommene? 

De fleste dyrlæger kan stille diagnosen 

ved en blodprøve. Efter 10 minutter har 

man svaret på om ens kat er syg pga. af 

disse vira eller ej. 

Kan man ellers gøre noget for 

forebyggelse

For sygdommen katteleukæmi findes 

en vaccine der kan hindre infektion med 

katteleukæmi virus, således din kat ikke 

kan smittes med denne sygdom, hvis 

den er vaccineret. Oftest gives denne 

vaccine i en sammensat vaccine der også 

hindre virus infektion mod kattesyge 

og katteinfluenza og 

vaccinationsprogram-

met er det samme for 

alle 3 sygdomme. Man 

bør vaccinere katten/

killingen når den er 12 

og 16 uger gammel 

og derefter en årlig 

vaccination sammen 

med det årlige helbredstjek. Der findes 

på. ingen vaccine mod katteaids. Det 

skal dog pointeres at katteaids ikke kan 

smitte til mennesker, ej heller leukæmi 

eller fra mennesker til katte. 

Snak med din dyrlæge om din kat er 

vaccineret mod katteleukæmi og sam-

men kan I tilrettelægge et forebyggelses 

program for dine katte.

   Hvis uheldet er ude... 

10 % 
RABAT til 

medlemmer af 
Felis Danica

Find os på facebook Tlf.: 63 57 11 11 · www.dyrekassen.dk

NyHed!:
Vi tilbyder alle Katteklubbens opdrættere 
en gratis sygeforsikring til deres solgte  
killinger. Forsikringen er uforpligtende  
for den nye ejer, og ophører automatisk 
efter 30 dage. 

Kontakt os på telefon 63 57 11 11, hvis du 
vil høre nærmere. 
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Vi samarbejder med

Når først din 
kat har fået 
sygdommen 
kan den ikke 

helbredes

http://www.bivet.nu/dk/Produkter/handelsvarer/viacutan_plus.html
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Kort efter så vi ham også selv: En semi-

langhårskat, sikkert med noget MCO i 

sig, men helt sikkert ikke renracet. 

Herefter lagde vi mærke til ham jævnligt, 

især fordi vores egne katte var oppe at 

køre over ham, og vi så ham strinte op 

ad bilen og husmuren ude i carporten, 

hvilket betød, at vi begyndte at referere 

til ham som “den fertile møgkat”. Helt 

sikkert tiltrukket af vores hunkatte, som 

han jo nok har kunnet lugte på lang 

afstand. 

Vi blev hurtigt enige om, at han ikke 

hørte til nogle steder, for han så herrens 

ud, og vi så ham blandt andet en dag, 

hvor det styrtregnede, og hvor han var 

fuldstændig gennemblødt, hvilket kunne 

tyde på, at han ikke har haft mulighed 

for at søge ly nogle steder.

Belært af bitter erfaring fra sidste år, hvor 

en anden fertil hankat brød ind i vores 

have og parrede en af vores hunkatte, 

blev vi enige om at forsøge at indfange 

ham i en mårfælde, vi indkøbte til formå-

let sidste år, så fælden blev sat op med 

foder i, og så afventede vi.

Foderet forsvandt fra fælden, men den 

eneste, der blev fanget i den, var en kort-

hårskat, som også holder til i området 

men helt sikkert hører til et sted, for den 

ser fin og velnæret ud, så den fik lov at 

gå igen.

Vi opdagede dog ret hurtigt, at den 

fertile møgkat kunne fiske foderet ud af 

fælden uden selv at gå i den. Han stak 

simpelthen poten ind gennem trem-

merne og fiskede det op af skålen og ud 

gennem tremmerne, hvorefter han i ro 

og mag kunne spise foderet.

Flemming prøvede en dag at sætte sig 

ud i carporten og kalde på ham, og han 

kunne rent faktisk kalde ham til sig ved 

at lokke med lidt foder også. Han var dog 

noget sky og utryg men helt sikkert ikke 

en vildkat. Flemming kunne dog ikke 

lokke ham i fælden, og han blev også re-

vet, da han forsøgte at tage fat i katten.

Den fertile 
møgkat
Vi bemærkede ham første gang for 
et par måneder siden – eller rettere vi 
bemærkede først, at vores katte var 
meget opmærksomme på noget uden for 
hegnet, der omkranser vores have

Tekst og foto:
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Vi forsøgte en uges tid at indfange 

katten ved at sætte os ud i carporten 

og kalde ham til os ved at lokke med 

noget foder, men han var som sagt sky 

og ikke helt tryg ved os, så vi kunne ikke 

rigtig lokke ham i fælden. En sen onsdag 

eftermiddag lykkedes det dog pludselig 

Flemming at få ham bakset i fælden, og 

så havde vi ham endelig!

Herefter ringede jeg til en kontakt fra 

Kattens Værn, hvis nummer jeg fik sidste 

år i forbindelse med den anden fertile 

strejfer (som vi desværre aldrig fik ind-

fanget). Der var dog telefonsvarer på og 

en besked om, at hun kun arbejder for 

KV visse dage om ugen (kan desværre 

ikke huske hvilke), så jeg måtte indtale 

en besked. Vi blev dog enige om at 

kontakte en kredsformand for Dyrenes 

Beskyttelse også, for hvis vi ikke hørte fra 

KV forholdsvis hurtigt, så var vi jo nødt til 

at komme af med katten på anden vis. 

Den lokale kredsformand for DB ville 

komme forbi torsdag eftermiddag og 

kigge på katten. I mellemtiden blev vi 

enige om at installere katten i det ene 

rum i vores hankattehus, som for tiden 

ikke bliver beboet af andre. Så møgkat-

ten blev sat i hankattehuset med mad og 

vand, og da der også er kamera i rum-

met, kunne vi holde lidt øje med ham.

Torsdag eftermiddag kom kredsfor-

manden for DB og blev vist ud til katten. 

Han baksede med det samme katten i 

en transportkasse og 

oplyste mig op, at hvis 

han ikke led af nogle 

sygdomme, så ville de 

sætte ham fri i området 

igen med et halsbånd 

på med en seddel i – 

fertil vel at mærke! Jeg 

argumenterede for, at 

en kat som ham fyldt 

med sår, rifter, flåter 

og knuder da umuligt 

kunne høre til nogen steder, men DB 

kredsformanden holdt på, at sådan er 

DB’s politik, så sådan ville det blive. Jeg 

kunne lige se for mig, hvordan vi så igen 

skulle bruge en måned på at indfange 

ham, og hvordan han så i endnu længere 

tid skulle gå for lud og koldt vand! Så jeg 

bad simpelthen kredsformanden om at 

tage ham ud af transportkassen igen, for 

så skulle jeg nok selv finde en løsning, 

om jeg så selv skulle køre til dyrlæge 

med ham og få ham aflivet. Så sådan 

blev det, og det var nok første, eneste og 

sidste gang, vi ringer til Dyrenes “Beskyt-

telse” for at få hjælp.

Heldigvis havde Bodil 

fra Kattens Værn ringet 

til mig torsdag morgen, 

hvor jeg havde fortalt 

hende, at DB kom for at 

hente katten og aftalt, 

at jeg nok lige skulle 

give hende en update, 

så jeg tog fat i Bodil 

igen, som ville komme 

forbi torsdag aften. I 

mellemtiden oprettede jeg en sag hos 

Vejen Kommune, der heldigvis er en af 

de efterhånden få kommuner, der har en 

aftale om vildkatte med Kattens Værn. 

Når man er ansat ved kommunen, som 

Flemming 
kunne rent 

faktisk kalde 
katten til sig 
ved at lokke 

med lidt foder
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jeg er, og har det direkte nummer til den 

ansvarlige, så er det heldigvis en smal 

sag.

Et par gange i løbet af torsdagen var jeg 

ude at kigge til katten og nusse ham lidt 

på hovedet. Som skrevet var han FYLDT 

med flåter og knuder, så han må virkelig 

have gået længe uden 

menneskelig kontakt. 

Alligevel ville han rigtig 

gerne nusses og be-

gyndte også at spinde 

og trille om på ryggen 

for at blive nusset på 

maven. Tænk at et dyr 

som ham viste mig så-

dan en tillid! I stedet for 

at tænke på ham som 

“den fertile møgkat”, 

så begyndte jeg nu at 

tænke på ham som en 

stakkels kat, der trods svigt og et usselt 

liv virkelig fortjente en chance. Han 

måtte jo have være nogens kat engang, 

siden han kunne være så sød og kælen. 

Og denne “nogen” har sikkert sparket 

ham ud, da han blev fertil og begyndte 

at opføre sig som fertile hankatte nu 

gør. Hvor kan det gøre mig arrig, når folk 

svigter det ansvar, de har over for dyr, 

som de påtager sig! 

Torsdag sidst på eftermiddagen kom Bo-

dil fra KV så, og jeg viste hende ud til kat-

ten. Hun satte sig ned på gulvet til ham 

og snakkede stille og roligt til ham, og 

han tøede forholdsvist hurtigt op over 

for hende og lod hende nusse sig. Efter 

et stykke tid fik hun ham uden proble-

mer ind i den tildækkede transportkasse, 

og hun lovede at give mig opdateringer 

på ham, inden hun tog afsted med ham.

Den følgende mandag eftermiddag blev 

jeg ringet op af Bodil – desværre med 

trist nyt. Katten var smittet med FIV, 

så han var blevet lagt til at sove, hvilket 

både Bodil og jeg var rigtig kede af, for 

var der nogen, der havde fortjent en ny 

chance, så var det ham. Som Bodil sagde, 

så var han så sød, at hun faktisk allerede 

havde et nyt hjem på hånden til ham.

Så sådan kan en fertil møgkat gå hen og 

blive en stakkels kat, som man fælder en 

tåre over, når man hører, 

at han er blevet lagt 

til at sove. Desværre 

er han langtfra den 

eneste, og det er nok 

kun et spørgsmål om 

tid, før vi bliver plaget 

af den næste fertile 

møgkat i rækken, for 

der er desværre masser 

af uansvarlige men-

nesker derude, hvis 

måde at holde kæledyr 

på ikke harmonerer 

med vores egen måde. Når man som os 

bruger tusindvis af timer og kroner på 

sine kæledyr, så er det svært at fatte, at 

andre ikke engang vil ofre en kastration 

på en kælekat, men i stedet bare sparker 

den ud til et usselt liv, og så kan vi andre 

så rydde op efter deres uansvarlighed

Han var FYLDT 
med flåter og 

knuder, så han 
må virkelig 
have gået 

længe uden 
menneskelig 

kontakt
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Faktisk har de sovet så meget, at jeg 

begynder at blive dybt bekymret. Jeg be-

gynder endog at tænke på at få dyrlæge 

Lise til at kigge på dem.

Så er det, at miraklet indtræffer, for 

pludselig sidder de alle udenfor. Så ved 

jeg, at foråret er kommet. Jeg havde ikke 

set det komme, men alle syvsoverne kan 

se det med lukkede øjne.

Det næste halve år vil jeg nu blive vækket 

hver morgen mellem 

klokken 4 og 5 af Mik-

kel, som hyler mig lige 

ind i øret og kysser mig 

i hele hovedet med sin 

ru tunge. Det gør han 

også om vinteren, men 

nu er det mange timer 

tidligere. Jeg siger så til 

mig selv, at det også er 

godt at få noget ud af dagen.

Ikke nok med, at de har opdaget foråret. 

De bliver alle så påvirkede af foråret, 

at de bliver som vilde fertile katte. De 

slås med hinanden og hyler og skriger. 

Naboens lille hunkat, som ellers sidder 

og kigger på dem gennem hegnet, er 

ikke længere velkommen. Nu knurrer og 

sprutter de ad hende. De vil ikke have 

hende udenfor. Mine ellers så fredelige 

katte er ved et mirakel blevet til vilde dyr.

Udenfor har de sandkasser, hvor de kan 

besørge. Nu ruller drengene sig i disse 

kasser, for nu skal de lugte godt, for 

foråret er jo kommet. 

I år er jeg gået i gang 

med at anlægge per-

golahaven på ny. Den 

gamle er så fyldt med 

skvalderkål, at hele 

haven må graves igen-

nem, og alle rødder skal 

fjernes. Det betyder, 

at al jorden er opgra-

vet overalt. Kattene 

synes, at det er det rene paradis. Ikke 

nok med at man kan gå på wc overalt og 

grave, næh man kan også rulle sig rundt 

i jorden, og det gør de alle 9. Så nu er 

alle mine ellers så fine rene katte med 

Miraklet i 
birmahaven
Hvert forår sker der et mirakel i 
Birmahaven. I måneder har mine  
9 birmakatte sovet og sovet

Tekst og foto: Anna-Lise Hougård

Når de alle 
pludselig sidder 
udenfor, så ved 

jeg foråret er 
kommet
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flødefarvet pels blevet helt grå. Nu er alle 

blevet til ”gråmisser”. 

Men foråret er jo lige begyndt, så al-

lerede ved middagstider alle trætte igen, 

men de har jo også været tidligt oppe. 

Det har jeg så også, men det er alle kat-

tene fuldstændig ligeglade med. Så jeg 

må holde ud, mens alle mine lugtende 

grå katte sover.

Da hele pergolahaven skal tilplantes 

igen, har jeg indkøbt et hav af planter. 

Så jeg graver huller, og kattene tror, det 

er nye wc’er, mor laver. Jeg planter plan-

terne, men kattene går og graver dem 

op igen. Faktisk, så tror jeg, at de mener, 

de hjælper mig, så jeg lader dem hygge 

sig. Det hele tager så ret lang tid.

Normalt er det kun Nella, der klatrer 

rundt i alle træerne, men nu skal alle 

vise, hvad de kan. Så alle kattene sid-

der rundt omkring i træerne og nyder 

udsigten.

Deres adfærd undrer mig meget, da alle 

kattene er neutraliserede, men det har 

de alle åbenbart lykkeligt glemt.

Græsset vokser og bliver saftigt og 

grønt, og kattene spiser græs, hvorefter 

de går ind i huset og kaster græsset op 

igen. Hvorfor de kommer ind, ja det 

har altid undret mig meget, men det er 

åbenbart bedre at kaste op inden døre.

Så foråret er i fuld gang i birmahaven.

Jeg graver 
huller, og 

kattene tror, 
det er nye wc’er 

jeg laver
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Sygdommen er en kronisk betændelse i 

tandkød og mundhuleslimhinden. Det er 

min erfaring, at Maine Coon katte hyp-

pigst er ramt af sygdommen, men den 

ses dog hos alle racer og blandinger.

Lidelsen kaldes Feline Kronisk Gingivitis-

Stomatitis Syndrom 

(FCGSS), men beskri-

ves i mange artikler 

også som Plasmacelle 

Stomatit.

Lidelsen er kendetegnet 

ved, at tandkødet og 

mundhuleslimhinden 

i varierende grad er kraftigt betændt. 

Betændelsen ses som kraftig rødme 

af tandkødet rundt om tænderne og 

af mundhule slimhinden i nærheden 

af tænderne. Ofte er tilstanden værst 

bagest i munden, altså omkring de ba-

geste tænder og i mundhuleslimhindens 

omslagsfold i begge sider af svælget. De 

forandrede områder bliver kraftigt røde 

og bløder let. I nogle tilfælde ses også 

en fortykkelse af vævet og tandkødet 

kan vokse ned og næsten dække for tæn-

derne med et nopret nærmest hindbær-

agtigt udseende.

Sygdommen er smertefuld og påvir-

ker kattens almenbefindende. I svære 

tilfælde taber katten sig 

meget, pelsen soigne-

res ikke og katten savler 

mere end normalt. Der 

kan også være en udtalt 

dårlig lugt fra munden.

Tager man en vævs-

prøve fra mundhules-

limhinden og tandkødet, finder man, at 

reaktionen består af mange lymfocytære 

og plasmacytære celler (deraf navnet 

plasmacelle stomatit).

Sygdommen starter ofte hos unge 

katte (under 2 år) og bliver med tiden 

værre og værre. Katte kan godt have de 

tidligere beskrevne resorptive læsioner 

samtidig med, at de har FCGSS.
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Tekst og foto af:  

Specialdyrlæge Jens Ruhnau

Kronisk 
mundhule-
betændelse
Vi skal se på kattes sygdomme i 
mundhulen, der de senere år har haft en 
kraftig opblussen blandt tamkatte

 Betændelsen 
ses som kraftig 

rødme af 
tandkødet
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Reaktionerne i munden ligner nærmest 

en allergi overfor plak, der dannes på 

tænderne. Da mundhulens lokale im-

munforsvar er meget effektivt, kan en 

sådan reaktion give voldsomme resulta-

ter, som det ses ved FCGSS.

Årsagen til sygdommen er delvist 

ukendt. Feline Calicivirus FCV, spiller 

tydeligvis en rolle, da de syge katte prak-

tisk talt altid er bærere af FCV. FCV kan 

dog ikke alene give FCGSS. Der skal være 

en eller flere andre faktorer tilstede. I 

mundhulen findes en række forskellige 

bakterier, der også spiller ind, men de 

har tilsyneladende ikke så markant en 

rolle som FCV. Man har heller ikke kun-

net ”genskabe” sygdommen ved at pode 

raske katte med FCV. Tilsyneladende skal 

kattens immunforsvar være påvirket i en 

grad, så FCGSS kan udvikles. Stress er en 

kendt faktor til at påvirke immunforsva-

ret og stress i forbindelse med, at mange 

katte bor sammen, deltagelse i udstil-

linger og rejseaktivitet er også mistænkt 

for at kunne udløse sygdommen.

Man har ikke kunnet påvise en sam-

menhæng mellem FCGSS og de tre vira 

Feline Immundeficiens Virus (FIV), Feline 

Leukæmi Virus (FeLV) og Feline Herpes 

Virus (FHV).

Årsagen til udbredelsen af FCV er ikke 

helt kendt, men vaccinationen af katte 

mod FCV kan være en årsag til, at en lille 

del af kattene bliver kroniske bærere af 

virus.

Behandlingen af FCGSS kan være både 

langvarig og frustrerende. Først må den 

korrekte diagnose dog stilles. Hertil 

behøver man en vævsprøve fra det 

betændte område af munden. Desuden 

bør der laves en fuldstændig blodprøve 

for at udelukke, at andre organsygdom-

me er årsag til forandringerne.

Når den korrekte diagnose er stillet, 

stiler behandlingen i første omgang 

mod at afhjælpe symptomerne og 

dæmpe reaktionerne. Da reaktionerne 

kan sammenlignes med en allergi (eller 

intolerance) overfor plak, forsøger man 

at holde plakken væk fra munden. Det 

gøres ved en begyndende tandrensning 

(ofte i forbindelse med udtagelsen af en 

vævsprøve). Herefter renses tænderne 

dagligt. Det gøres med tandbørstning 

samt desinfektion med chlorhexidin. 

Som supplement til denne behandling 

gives antibiotika i en længere periode 

(fire til seks uger) og smertestillende. 

Som smertestillende bør bruges NSAID 

og ikke binyrebarkhormon. Binyrebark-

hormon kan påvirke virusudskillelsen og 

øge risikoen for udvikling af bl.a. sukker-

syge. Desuden er der set eksempler på, 

at når man behandler med binyrebark-

hormon, forværres tilstanden markant 

efter en i begyndelsen god effekt.

Desuden anbefales det at skifte til et 

hypo-allergent foder. 

Man kan desuden supplere med kost-

tilskud som Aloe Vera eller kapsler med 

gær-ekstrakt. Der foreligger ingen 

dokumentation for effekten af disse 

Nogle katte angrebet af FCGSS reagerer med 
vækst af tandkødet
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kosttilskud, men det er min erfaring, at 

det i nogle tilfælde kan have en gavnlig 

effekt.

Behandlingen kan også suppleres med 

stoffer, der påvirker immunforsvaret. 

Tidligere blev brugt Thalidomid. I dag 

anvendes Felin Recombinant Interferon. 

Interferon gives som injektioner under 

huden og eventuelt direkte i det syge 

væv i mundhulen. Injektionerne gives i 

perioder alt efter behov og effekt. Der 

foreligger forskellige protokoller for 

dosis og intervaller.

(Det sidste nye man undersøger, er om 

medicin mod mavesår kan have en effekt 

på FCGSS.)

Man forsøger altså med en blanding af 

disse tiltag; mekanisk rens og desinfek-

tion, anti-inflammatorisk og smertestil-

lende medicin, antibiotika, fodring, 

kosttilskud og immunmodulerende 

behandling – at finde en cocktail tilpas-

set det enkelte dyr/den enkelte ejer, så 

sygdommen forsvinder eller sympto-

merne bliver ubetydelige.

I mange tilfælde lykkes dette dog ikke. 

I disse tilfælde anbefales ekstraktioner 

af tænderne. Det kan virke som en dra-

matisk behandling, men den er ganske 

Rødme og hævelse i mundens slimhinde bag 
tænderne er helt typisk for FCGSS

Kat med voldsomt angreb af FCGSS selv efter 
fjernelse af alle tænderne
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effektiv og giver kattene en markant 

forbedret livskvalitet bagefter.

Behandlingen med ekstraktioner af 

tænderne er klart den mest effektive af 

alle de nævnte tiltag. Hvis alle tænderne 

trækkes ud, ses en helbredelse på over 

85 %. Dvs. at kattene bliver symptomfrie 

og ikke behøver yderligere medicinsk 

behandling. I tilfælde hvor betændelsen 

udelukkende ligger bagest i munden; i 

svælget og omkring de bageste kind-

tænder, kan det forsøges at lade hjørne-

tænderne og evt. fortænderne sidde.

Ekstraktion af tænderne kan virke som 

en meget dramatisk løsning, men det er 

efter min erfaring alligevel den bedste 

løsning for de fleste katte (og deres 

ejere). Det kan på sigt også vise sig at 

være den økonomisk mest fornuftige 

løsning.

Vigtigst er det dog fra start at få stillet 

den rigtige diagnose.

Andre tilstande i kattens mundhule

Traumatiske skader i mundhulen udgør 

en stor gruppe af de kattepatienter, jeg 

ser. Oftest er der tale om knækkede tæn-

der. Tænder, der som tidligere beskrevet 

er ramt af resorptive læsioner, er selv-

følgelig mere skrøbelige, men selv helt 

sunde tænder ses ofte knækkede. Tit er 

der tale om hjørnetænder. Hjørnetanden 

er en lang og noget udsat tand. Den 

bruges til at fange byttedyr og til at slås 

med. Samtidig udgør den den forreste 

del af kæberne og rammes derfor hvis 

katten rammes i hovedet, som f.eks. ved 

fald eller påkørsler.

Når der knækker et stykke af en tand, er 

det afgørende om tandnerven (pulpaen) 

tager skade. Hvis der knækker så meget 

Ekstraktion 
af tænderne 

kan virke som 
en meget 
dramatisk 

løsning
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tand af, at nerven blottes, er det nødven-

digt at behandle tanden. Pulpaen blottes 

når der knækker mere en cirka 2-3 mm af 

tanden (afhængigt af hvor gammel kat-

ten er). Den blottede nerve ses som en 

lille rød plet der hvor tanden er knækket. 

Når der er gået lidt tid, dør nerven og 

den røde plet bliver brunlig til sort. Man 

véd at en blottet nerve giver kraftige 

tandsmerter. Alligevel udviser kattene 

næsten aldrig tydelige symptomer på 

tandpinen. Når den blottede pulpa 

udsættes for de normalt forekommende 

bakterier i mundhulen, bliver den be-

tændt og gør ondt. I takt med at pulpaen 

dør, kravler mundhulens bakterier op 

igennem tanden og slår sig ned som en 

lille tandbyld ved tandrodsspidsen. Katte 

kan i nogle tilfælde gå med en sådan 

knækket tand i lang tid, med tandpine, 

uden at ejeren opdager det. 

Hvis tandbylden udvikler sig til at 

angribe knoglen, kommer der ofte en 

hævelse og eventuelt et opbrud, der ses 

som et væskende sår udfor tandroden. 

I disse tilfælde er det som regel for sent 

at redde tanden og man må trække 

tanden ud, fjerne den betændte del af 

kæbeknoglen og behandle med smer-

testillende og antibiotika. Opdager man 

en knækket tand i tide, kan man, selvom 

nerven er død, redde tanden ved at lave 

en rodbehandling. Her fjernes den døde 

pulpa, pulpahulen renses op og fyldes og 

der laves en endelig fyldning yderst, hvor 

tanden var knækket.

Hvis man opdager den knækkede tand 

hurtigt og behandler indenfor 24-48 

timer, kan man ofte redde nerven, så 

tanden lever videre. Man amputerer det 

yderste stykke af nerven og lægger en 

speciel fyldning på. Denne behandling 

kaldes en partiel pulpektomi.

Kæbebrud

En anden ikke sjælden skade er kæ-

bebrud. Oftest ses det i underkæbens 

samling (symphysis mandibulae), den 

forreste midtlinje mellem de to under-

kæbegrene, der i modsætning til hos 

mennesket ikke er vokset helt sammen 

hos katte, men blot består af kraftigt 

bindevæv. En sådan symfysefraktur bør 

fikseres operativt. Der findes forskel-

lige teknikker med ståltråd eller akryl-

skinner.

Akryl-skinner bliver mere og mere 

udbredte til at fiksere kæbebrud, da 

materialerne bliver mere og mere anven-

delige.

Brud på den øvrige underkæbe og 

overkæben fikseres også med ståltråd, 

akryl-skinner, skruer og plader, eller en 

kombination af disse.

Når katte falder ned fra højder, kan det 

hænde, at de slår hovedet mod jorden 

og derved knækker ganen i midtlinjen. 

De får det, der kaldes en traumatisk ga-

nespalte. Afhængigt af hvor stor spalten 

er, bør den opereres, så der ikke kommer 

Når en kat har haft kæben af led, fikseres kæ-
beleddet sædvanligvis på plads ved hjælp af en 
akryl-skinne, der låser kæbeleddet.

Det er 
afgørende om 

tandnerven 
tager skade, 
hvis en tand 

knækker
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foder op i næsehulen når katten forsøger 

at spise. Langt de fleste katte, der ope-

reres for en traumatisk 

ganespalte kommer sig 

fuldkomment igen.

En mere alvorlig skade 

er når kæbeleddet går 

af led. Det sker oftest 

når katte bliver påkørt 

eller under slagsmål. 

Den måde kattens 

kæbeled er bygget 

på, gør det vanskeligt 

at vurdere om kæben 

”kun” er gået af led, eller om der også 

er tale om et knoglebrud i kæbeleddet. 

Hvis der også er et brud, er der risiko for 

at kæbeleddet vokser fast, så katten kun 

kan åbne munden mindre og mindre 

fordi ledhovedet på underkæben og 

ledskålen på overkæben gror sammen.

Når en kat har haft kæben af led, fikseres 

kæbeleddet sædvanligvis på plads ved 

hjælp af en akryl-skinne, der låser kæ-

beleddet. Da det er farligt at låse leddet 

med munden lukket – katten kvæles hvis 

den kaster op – vil man fiksere kæbeled-

det med kattens mund åben. Dette gør 

at katten tit spiser selv, omend med 

besvær og kun blød mad 

den kan slikke op. Kat-

tene accepterer normalt 

skinnen. Enkelte katte 

vil ikke spise med en 

skinne i munden og de 

må derfor fodres med 

en sonde, der lægges 

ind via huden på halsen 

og direkte ind i spiserø-

ret. Mens kattene går 

rundt med munden 

åben savler de selvføl-

gelig meget. De skal holdes inde, mens 

skinnen sidder på.

Kræft

Til slut bør nævnes kræft i mundhulen, 

som også rammer katte.

Den hyppigste form for kræft i mundhu-

len hos katte, er det såkaldte pladecel-

lecarcinom (Squamøst Celle Carcinom, 

SCC). SCC står for ca. 70 % af alle kræft-

tilfældene i mundhulen hos katte. Det er 

en tumorform, der i nogle tilfælde kan 

helbredes, men som ofte vender tilbage 

på samme sted igen. Behandlingen 

er radikal kirurgi, d.v.s. at man skærer 

knuden inklusive et område der ser raskt 

ud omkring knuden væk. Desto tidligere 

knuden opdages, desto større chance for 

helbredelse. 

Er der derfor en unormal hævelse i mun-

den bør det undersøges. Hvis dyrlægen 

skønner, at der kunne være mistanke om 

en kræftform, bør det tages en vævs-

prøve (biopsi) som sendes til histologisk 

undersøgelse, så man kan få en præcis 

diagnose.

Fælles for de sygdomme jeg har nævnt, 

både i denne og tidligere artikler, er 

vigtigheden af, at de bliver opdaget i 

tide. Der er altså vigtigt at holde øje med 

kattenes mundhuler. Kattene viser stort 

set aldrig symptomer, men skjuler deres 

problemer.

Kig derfor kattene i munden mindst 

én gang dagligt. Og når I alligevel er 

derinde, så kør lige en tur rundt med 

tandbørsten.

Tandskader er oftes forkommende, og hvis der 
forekommer hævelse og eventuelt et opbrud, der 
ses som et væskende sår udfor tandroden, er det 

somm regel for sent at redde tanden.

Kig kattene 
i munden 
mindst én 

gang dagligt. 
Og kør lige en 
tur rundt med 
tandbørsten
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Det danske forlag Science Fiction Cirklen 

har udgivet en novelle-antologi med 

16 fiktionskatte, som på en eller anden 

måde indgår i et sci-fi-univers, og som 

derved danner en fiktiv fortælling. Det er 

en lidt pudsig idé, men holder den?

Fluffy er en hvid slotkat, som opdager, at 

nogle små aliens er i gang med at over-

tage først kattes, senere menneskers 

bevidsthed. Det kan hun selvfølgelig ikke 

lade passere, for det ville tage opmærk-

somheden fra hende. Så selv om hun 

Anmeldelse

”Hvad Fluffy 
vidste”
16 science fiction-katte

Mix of Killmousky DK, BUR g. Ejer og opdrætter: Dorthe og Henrik Grumløse, Mørkøv
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ved, at hun er en prinsesse, må hun gribe 

aktivt ind med risiko for at få snavsede 

poter.

Dette er bare beskrivelsen af den ene 

historie i de 16 små noveller om sci-fi-

katte. I denne beskrivelse genkender vi 

tydeligt beskrivelsen af kattens væsen, 

og sådan er det faktisk i de fleste af 

novellerne. Det er tydeligt at mærke, at 

det er kattefolk, der skriver de her novel-

ler, og derfor virker de faktisk. Jeg sad 

konstant med et smil på læben igennem 

hele bogen. Det er så tydeligt at se disse 

katte for sig. 

I novelle-antologien er der mange nut-

tede katte, andre er så afgjort ikke. Der 

er katte, der drager med mennekset 

ud i rummet, katte som lærer at tale, 

katte som redder verden fra en invasion 

af rumvæsner, katte der vil overtage 

verdensherredømmet, telepatiske katte 

og meget mere. 

Vi kattefolk er vant til, at katte fylder 

meget i vores hverdag og i vores bevidst-

hed, og de giver os jo en helt fantastisk 

glæde, så bogen her er en meget na-

turlig forlængelse af det. Jeg var utrolig 

godt underholdt, selvom der selvfølgelig 

var nogle noveller, der var bedre end an-

dre. Sådan er det dog altid med noveller, 

og det er også godt, fordi så er der noget 

for enhver smag. 

Jeg har i hvert fald fået lidt blod på tan-

den, og jeg vil helt klart ud at lede efter 

flere kattehistorier. 
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Hvis ikke de får en god start på livet, har 

de ikke optimale betingelser. Læs med 

her, for at se hvordan du får den bedste 

mulige kat!

De fleste ved nu, at 

det er vigtigt at hunde 

er 8 uger når de bliver 

afhentet. Når killinger 

er 8 uger gamle, kan 

de i høj grad klare sig 

selv, og derfor tror 

mange fejlagtigt, at de 

8 uger også gælder for 

dem. De sidste 4 uger 

bruger katten dog på at blive opdraget af 

moren, lære grænser og inhibitioner, så 

de ikke river og bider os, lærer hvordan 

de omgås andre katte, at jagte og meget 

andet. Moren bruger de sidste 4 uger på 

at gøre dem selvstændige og i stand til 

at klare sig. 

En uge i en hunds liv 

svarer groft sagt til 3 

måneder af et barns liv, 

og en 8 ugers hvalp er 

knapt 2 menneske år 

gammel! For en kat er 

det ikke meget ander-

ledes når de forlader 

moren som 12 ugers, 

og derfor betyder en 

uge eller bare få dage 

en stor forskel. Fjerner man killingen for 

tidligt er der stor chance for at de udvik-

ler adfærdsproblemer. Den indlæring 

killingen får fra andre kuldsøskende og 

Køb ikke 
katten i 
sækken
Alt for ofte kommer folk til mig med 
spørgsmål om hvorfor deres katte opfører 
sig så mærkeligt. I virkeligheden er det ikke 
underligt, at de opfører sig som de gør

Af Sanne Hessel,  

dyreadfærdsterapeut

dinbedsteven.dk

Fjerner man 
 killingen for 

tidligt er der stor 
risiko for at de 

udvikler adfærds-
problemer
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moren vil aldrig kunne erstattes af en an-

den kat. Denne indlæring er så vigtig, at 

selv killinger fra meget små kuld, hvor de 

kun er fx to killinger, risikerer at udvikle 

adfærdsproblemer.

En del af indlæring sker gennem præg-

ning. Har man særlige kriterier man 

ønsker katten skal leve op til, bør man få 

prægningen til at afspejle disse ønsker. 

Det betyder, at hvis katten skal leve sam-

men med en hund eller omgås kaniner, 

så vælg en kat fra et hjem hvor der er 

kaniner eller hunde. Har man børn i hu-

set eller planlægger at få det, så vælg en 

killing som er vant til at blive håndteret 

af børn. Selv hvis I ikke får børn indenfor 

de første år, vil killingen stadig huske de 

ting som blev indprentet de første uger. 

Skal katten være indekat, så få ikke en 

killing der er født og opvokset i en stald. 

Kun få katte lever inde uden at være un-

derstimuleret i højere eller lavere grad, 

men ved at vælge en der altid har levet 

inde, forhøjer man killingens chancer for 

velværd. Der er nogle racer der er mere 

egnet end andre til at være indekatte. 

Norske Skovkatte er ikke en sådan race, 

mens Ragdolls har lettere ved det. 

Orientalske korthårs er meget venlige 

og kontaktsøgende, og bør enten have 

en del menneskelig kontakt eller være 

to katte. Disse kan med fordel være fra 

samme kuld. Undersøg racen grundigt, 

og vælger man en huskat, så kik på for-

ældrene for at få en idé om hvilken slags 

kat killingen er.

Inden du køber kat bør du 

overveje:

• Vil du bruge tid på pelspleje?

•  Skal den være inde eller ude 

kat?

•  Ønsker du en racekat?

•  Skal den kunne sammen med 

børn/hunde/heste etc.?

•  Hvor meget tid vil jeg bruge 

sammen med katten?

•  Vil jeg have en eller to katte?

Thomanis Aura Dione, NFO fs 09 23. Ejer: Annie Dahl 
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Er hunden klogere end katten?

Katte lærer ikke lige så let nye ting som 

fx mennesker og hunde. Kattes hjerner 

styret af med drifter og instinkter, end 

af indlæring og tilpasning. Dette er en 

balancegang mellem en stor hjerne 

som kræver meget 

energi (gennem mad), 

eller en mindre hjerne, 

som ikke kræver helt 

så meget mad. Nu er 

det endnu lettere at 

forstå, at indlæring skal 

ske hensigtsmæssigt. 

Hjernen er fungerer så 

den lettest lærer be-

stemte ting på særlige 

tidspunkter (sensitive indlæringsperio-

der). Børn over hele verden lærer at tale, 

at regne osv. ved ca. samme alder, fordi 

hjernen har let ved at lære disse ting på 

særlige tidspunkter. Springer man en 

af disse perioder over, er det svært at 

indhente, men ikke umuligt. Sørg derfor 

for at katten er præget korrekt. 

Som nævnt, lærer mo-

ren killingerne en del, 

blandt andet hvordan 

de jager. Som de bliver 

ældre begynder hun at 

forlader hjemmet mere 

og mere, og vil tage 

ud for at finde mad til 

killingerne. I starten 

er det et dødt dyr hun 

tager med hjem, men som tiden går, 

vil dyrene være mere og mere levende, 

Eife’s Ebenezar McCoy, EUR ns 22, 6 måneder gammel. Opdrættet og ejet af Eva Køhler.

Hjernen 
fungerer så den 

lettest lærer 
bestemte ting 

på særlige 
tidspunkter
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så de gradvist lærer at gøre det af med 

dyret. 

Når moren derfor ikke længere lader 

dem die, og begynder at gå fra killin-

gerne, er det altså ikke fordi hun ikke vil 

have mere med dem at gøre. Moren til-

bringer mindre tid med dem for at gøre 

dem mere selvstændige, men der fore-

går stadig meget indlæring fra moren og 

de andre søskende, selvom den ikke altid 

er helt synlig for os mennesker.  

Hvis problemerne opstår

Skulle killingen være kommet for tidligt 

fra moren, udvikler de sig gerne i en af 

to retninger. Den ene 

type adfærd opdager vi 

tit ikke, fordi den ikke 

volder os problemer. 

Mange bemærker ikke 

engang disse proble-

mer, men det gør ikke 

katten mere ”rask”. 

I dette tilfælde har 

katten sværere ved at 

kommunikere med 

andre katte, udviser 

killingeadfærd, så som at ælte med po-

terne (når de står og stamper det samme 

sted igen og igen, særligt i forbindelse 

med social kontakt), slikke og sutte over-

drevent, at ligge i unaturlige stillinger 

hvor de fx blotter deres mave og tillader 

berøring der, de er mere nervøse og har 

lettere til stress, for at nævne nogle ting. 

Ikke alle katte udviser alle symptomer 

på fejlprægning, og nogle i højere grad 

end andre. Disse ting er ikke optimale for 

katten, og selvom de ikke vokser sig nor-

male, selv med andre katte i hjemmet, 

kan de leve et sundt mentalt liv.

Den anden retning adfærden kan tage, 

er hvor katten begynder at udvise ag-

gressiv adfærd, angst adfærd og/eller 

udviser tegn på overdreven stress. I vær-

ste fald bliver de lys/skygge følsomme, 

og reagerer på ændring i lys og skygge 

eller udviser stereotyp adfærd, som er 

gentagne handlinger, fx at de slikker 

pelsen af. Disse ting bemærker vi, men 

vi forstår ikke altid hvorfor adfærden 

opstår, og i mange tilfælde ender det 

med en aflivning. 

Særligt overdreven oral adfærd er typisk 

stress adfærd. Katten slikker eller sutter 

på puder, en anden kats øre, ens finger 

eller andet. Det opstår tit hvis killingen er 

fra et meget stort eller meget lille kuld, 

enten fordi de har fået for meget eller for 

lidt tid ved patten. Denne adfærd er me-

get selvforstærkende, 

og det bedste man kan 

gøre for katten, er ikke 

at tillade adfærden. Flyt 

fingeren eller forstyr 

katten når den begyn-

der at slikke, så aftager 

adfærden.

Når I vælger jeres nye 

killing skal I ikke kun 

sørge for et godt første 

hjem, for at få en god start. Overvej også 

hvilke forventninger I har. Vi har allerede 

været inde på om den skal kunne med 

andre dyr, eller børn, om den skal være 

ude eller inde og hvordan I præger den 

bedst. Overvej også om I bruge lidt eller 

meget tid med katten, vil I bruge tid på 

pelspleje og om det skal være en han el-

ler en hun. Vælger I en han, er det en god 

idé at kastrere den tidligt, så den ikke 

strinter inde. En hun skal beskyttes mod 

uønskede killinger, og har ofte et lidt 

mildere temperament. Så skulle I være 

godt på vej!

Tegn på stress/problemadfærd 

forårsaget af killingens 

fejlprægning:

 • Overdreven oral adfærd

• Aggressiv adfærd

• Angst adfærd

•  Overdreven killingeadfærd (sut-

ter og ælter)

•  Dårlig kommunikation med 

andre katte

•  Ringe bide-/kradseinhibitioner

•  Stereotyp adfærd

•  Skygge-/lysfølsom

•  Abnorm adfærd

 Katten slikker 
eller sutter 

på puder, en 
anden kats øre, 
ens finger eller 

andet
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YouTube er et sted på nettet, hvor man 

kan se mange sjove videoer omkring alt, 

og der findes rigtig mange sjove videoer 

med katte. På YouTube findes der både 

talende katte, søde katte, og så er der 

nogle videoer, hvor man krummer tæer 

over kattens lidt for store 

nysgerrighed. 

Katte er generelt utrolig 

populære på YouTube, 

og kattene er også de 

absolut bedste væsner 

til at give os et smil på 

læben og gøre dagen 

bare lidt sjovere. 

Mange bruger også YouTube til at dele 

deres katteglæde med andre, og der er 

ligefrem katte, der er blevet berømte 

gennem denne side. Maru fra Japan er 

en af de katte, og der findes ikke mindre 

end 286 videoer af lige præcis denne 

kat. Crumpy Cat har også været en stor 

internetsensation verden over, og den 

har bl.a. været vist i dansk tv.

Vidste, du at du også kan finde informa-

tive kattevideoer på YouTube? Animal 

Planet har lavet en række videoer på en-

gelsk af de forskellige katteracer. Serien 

hedder Cats 101. Videoerne kommer ind 

på racernes temperament, udseende og 

helbred. 

Der findes også nogle få danske videoer. 

Agria Dyreforsikring har lige lanceret 

en række videoer på 

YouTube, der handler 

om, hvordan man kan 

forebygge sygdomme 

hos sin kat.

”Agria – gode råd og 

tips” – serien tager i 

første omgang følgende 

emner op:

• Sikkerhed i hjemmet

• Tandbørstning

• Regelmæssigt sundhedstjek

• Vaccination, neutralisering og ID-

mærkning,

• Foder og vægt

”Disse 5 film giver en god indsigt i, hvad 

man som katteejer selv kan gøre for at 

holde sin elskede kat sund og rask.” siger 

Karina Dillon, veterinærsygeplejerske/

skadesbehandler hos Agria Dyreforsik-

ring, katteejer og katteadfærdsrådgiver.

Katteviden 
på YouTube

Mange bruger 
YouTube til 

at dele deres 
katteglæde 
med andre
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De mest sete kattevideoer på YouTube:

The Mean Kitty song 78 mio.

Surprised Kitty 73,5 mio.

The two talking cats 56 mio.

www.youtube.com

Find Animal Planets raceportrætter ved at skrive 

Cats 101. Du tilføjer kattens racenavn på engelsk 

lige efter for at komme direkte til den video, du 

leder efter.

Agria Dyreforsikrings video kan du finde ved at 

skrive: Agria Dyreforsikring kattetips
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Heras Hannibal, SBI n. Ejer: Lis 
Rasmussen & John Sørensen
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Titeltagere

Ønsker du din kats nye titel  præsenteret  
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 

Belogorie Fire-Wire Of 
White Secret

PER d 21 33 Født 15.02.2011

Opdr.: Ludmila Alesia Bragina
Ejer: Linda Howmann Poulsen

Resultater
Nørre åby 13  NOM BOX
Herning 13  CACS NOM BOB3
Brejning 13  CACS 
Vamdrup 13  CACS 
Wold show 13 CACS 
Rendsburg 13  CACS NOM 
Brædstrup 14  CACS 
Brædstrup 14  CACS 
Korsør 14  CACS 
Årslev 14  CACS 
Årslev 14  CACS 
Hedensted 14  CACS

SC 

Thunderball’s Tiger Lilly 

MCO n 23  Født 31.12.2006

Opdr.: Inge & Erik Sørensen
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel 
Henriksen

Resultater
Vrå 12  CACS
Herning 12 CACS BIV NOM
Uelzen 12 CACS BIV BIS
Årslev 12  CACS NOM
Strøby 14  CACS BIS
Årslev 14  CACS NOM
Hedensted 14  CACS
Hedensted 14  CACS
Trelleborg 14  CACS

GIC 

Namyslo’s Mona Lisa 

PER f 02 62  Født 11.04.2011

Opdr. & ejer: 
Lone og Jan Namyslo
 
Resultater
Viby Sj 13  CAGCIB NOM BIS
Trelleborg 13  CAGCIB  
Nærum 13  CAGCIB
Køge 14  CAGCIB
Køge 14  CAGCIB
Korsør 14  CAGCIB
Strøby 14  CAGCIB
Strøby 14  CAGCIB

IC 

Red Line’s Octavian 

MCO n 03 22  Født 28.12.2012

Opdr.: Marianne Yde
Ejer: Helle Sivkjær & Mikkel 
Henriksen

Resultater
Hedensted 14  CACIB
Hedensted 14  CACIB
Trelleborg 14  CACIB
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Kattemagasinet er et  

gratis elektronisk blad, der publiceres 

via Felis Danicas hjemmeside til alle 

medlemmer af en klub under FD.

Ønsker du at modtaget bladet trykt med 

posten, koster det 100 kr. pr. år  

(for portoen),  

der betales til din klub.

Kontakt venligst klubben direkte.

DVM 

SC Rokakitho’s 
Cassiopeia DVM

SBI b  Født 04.04.2010

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Resultater
Tune 11  BIV
Strøby 11  BIV
Vissenbjerg 12  BIV
Vissenbjerg 12  BIV NOM
Brædstrup 13  BIV
Brædstrup 13  BIV
Fredericia 13  BIV
Hobro 13  BIV NOM
Køge 14  BIV
Hedensted 14  BIV NOM

IP 

DK TurkishDelight 
Marilyn Monroe

TUV g 63  Født 26.05.2009

Opdr.: Tatiana Lilja & Malene 
Thrane
Ejer: Malene Thrane Jørgensen
 
Resultater
Køge 14  CAP
Strøby 14  CAP
Trelleborg 14  CAP

IP 

Big-Bang Fortuna Major 
Voyager

NFO w 63  Født 05.12.1012

Opdr. & ejer: Susan Jonassen

Resultater
Strøby 14  CAPIB
Strøby 14  CAPIB
Trelleborg 14  CAPIB

IC 

Alacoccios CC Qi 

EXO f 22  Født 21.09.11

Opdr.: Karin Larsen
Ejer: Lene Matthews 

Resultater
Nærum 13  CACIB
Korsør 14  CACIB
Trelleborg 14  CACIB

IC 

Namyslo’s Babett 

PER a03  Født  11.06.2012

Opdr. & ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Korsør 14  CACIB
Kristianstad 14  CACIB
Strøby 14  CACIB
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CH 

Rokakitho’s Io 

SBI b  Født 20.11.2012

Opdr. & ejer: Kia Nielsen

Resultater
Brædstrup 14  CAC BIV
Brædstrup 14  CAC
Hedensted 14  CAC

CH 

LaLiShen’s Anfi Rosie 

PER f  Født 08.11.2011

Opdr.: Lis & Henning Larsen
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Helsingør 13  CAC NOM
Helsingør 13  CAC
Strøby 14  CAC

PR 

Big-Bang Cetus Xanthos 

RAG e 04  Født 13.02.2012

Opdrætter: Susan Jonassen
Ejer: Maybrit Spandet & Jesper 
Olsen

Resultater
Helsingør 13  CAP
Snejbjerg 13  CAP
Strøby 14  CAP

PR 

S*Fridalas Qalla 

NFO ns22  Født 30.04.2009

Opdr.: Gunnel Malmberg
Ejer: Helene Carstensen

Resultater
Nærum 13  CAP BIS
Korsør 14  CAP NOM
Strøby 14  CAP NOM

Silky Catz Katniss Everdeen, KBL ns 22. Opd. og ejer: Julie Nielsen 



2 Certifikat  udstilling 
– alle racer begge dage

Inviterede dommere:
Eric Reijers All-round Tjekkiet
Jaana Jyrkinen   All-round Finland
Linda Sviksa I - II Letland
Stephane Henry I - II Frankrig
Fabio Brambilla II - III Italien
Annelie Persson II Sverige
Petra Snejdrova III Tjekkiet

Evt. ændringer kan ses på DARAKs hjemmeside

Tilmeding:
Tilmelding kan foregå online
(Læs  mere på www.darak.dk) eller original Felis 
Danica tilmeldingsblanket sendes til:
Annie Orthmann 
Torvevænget 252 - 8310 Tranbjerg J
Tlf.: +45 42 63 12 24
annie.orthmann@darak.dk
Medsend venligst frankeret svarkuvert

Tilmeding- og afmeldingsfrist
25. juli 2014 eller når halkapacitet er nået.

Åbningstider
Dyrlægekontrol  begge dage 07.00 – 09.30
Publikum:  10.00 – 18.00

Udstillingsgebyrer
Alle gebyrerer er pr. dag
Pr. kat   kr. 250,-
Kun for medlemmer af DARAK
Pr. kat   kr. 200,-
Kuld   kr. 300,-
Veteran/Pensionist 
(Når de dømmes i anden klasse) kr.   75,-
Avl og opdræt  kr.   75,-
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding af et kuld. kr.    0,-
“Til salg” bur  kr. 150,-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 25. juli 2014
Der  skal betales for alle tilmeldte katte opført i 
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest 
med Visa/Dankort via DARAK’s hjemmeside. 
Gælder også udstiller fra andre klubber. 
Betales via giro +01 9 00 39 75, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i 
DragørHallen. 
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby

Dommerelever, stewarder og 
Specialklubber - kontakt:
Mette Usbeck, Emilsvej 38, 3650 Ølstykke.
Tlf.: +45 22 60 15 02
mette.usbeck@darak.dk

Annoncer
1/1 side  kr. 250.- incl. moms
½ side  kr. 150,- incl. moms 

Format A5 (210 x 148 mm). 
Send en  trykklar PDF- eller EPS-fil.
Kontakt Erik Schou
Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg.
Tlf.: +45 55 45 30 10
erik.schou@darak.dk
Kun tryk klar materiale modtages.
Deadline 25. juli 2014

DARAK indbyder alle til International racekatteudstilling 
9 og 10. august 2014 – Hollænderhallen , Halvejen 3, 2791 Dragør

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Marc Crastucci, F - I, II, IV  
 Aina Hauge, N - I, III  
 Christin Kvale Lütken, N - I, II  
 Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV  
 Louis Coste, F - All round  
 Fabrice Calmes, F - All round  
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 
 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, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 22. august kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 22. 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 24. august 2014. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Kuld, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 

samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 22. august  
2014.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 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! 

Invitation til udstilling, 1 certifikat 
6.-7. september 2014  

Vorbasse Fritidscenter,  Drivvejen, 6623 Vorbasse  
Bær selv udstilling   

Breed BIS lørdag: SBI  *  Special show søndag: KBL 



  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Yan Roca-Folch, F - All round  
 Marc Crastucci, F - I, II, IV  
 Aina Hauge, N - I, III  
 Christin Kvale Lütken, N - I, II  
 Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV  
 Louis Coste, F - All round  
 Fabrice Calmes, F - All round  
 Martti Peltonen, S - II, III, IV  
 
 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, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 22. august kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 22. 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 24. august 2014. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 250,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Kuld, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Breed BIS: 
Forudsætter min. 50 af den pågældende 
race og min. 50 øvrige tilmeldte katte i 

samme kategori. Følg med på 
www.jyrak.dk!  Tilmeld gerne i god tid. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 22. august  
2014.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 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! 

Invitation til udstilling, 1 certifikat 
6.-7. september 2014  

Vorbasse Fritidscenter,  Drivvejen, 6623 Vorbasse  
Bær selv udstilling   

Breed BIS lørdag: SBI  *  Special show søndag: KBL 

Inviterede dommere (der har sagt ja):
PL Daria Lukasik I + II
FI Satu Hämäläinen All-round
DK Ulrike Wahl II
DK Maria Malevitch III
DK Jette Eva Madsen II
IT Donatella Mastrangelo All-round
Ret til ændring forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.
dk - eller med FD-tilmeldingsblanketten til: An-
nie Dahl, Brønderslev Alle 52, 2770 Kastrup. 
Der kan ikke tilmeldes via mail. HUSK franke-
ret svarkuvert. Sidste til- og afmeldingsfrist er d. 
12. sept. 2014  eller når halkapacitet er nået. 

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

Præmier
Præmier modtages med tak: 
praemier@racekatten.dk

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

Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. In-
gen katte må forlade udstillingen før kl.19.00

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.

Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato 
på mail til: annoncer@racekatten.dk
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF.
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr.

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

Kuld søgt gennem Racekatten, er gratis at 
udstille 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 udstil-
lingen – dette gælder også revaccination.

Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler 
den 12. sept. 2014 – dette gælder også revacci-
nation. Er vaccinationen ikke i orden, kan kat-
ten ikke lukkes ind på udstillingen.

Standplads på udstillingen
Reserveres  på standudlejning@racekatten.dk. 
Husk at angive antal meter.

Racekattens internationale udstilling

Lørdag d. 27/9 og søndag d. 28/9 2014
Alle kategorier begge dage 

Skælskør Hallen, Sorøvej 90, 4230  Skælskør

2 dages udstilling
Alle kategorier begge dage

Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte-
magasinet. 

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 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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Ankara Kedi 

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Marianne Nymann

dksoyanne@gmail.com

www.ankarakedi.dk

BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Linda Seistrup

Lindaseistrup@mail.dk

www.bb-klubben.dk

Bicolouren

Ulla Ernstsen

Kragenæsvej 49, 4943 Torrig

Tlf:45 36 78 52 40

ulla.ernstsen@gmail.com

www.bicolouren.dk

Colourpointen

Gurli Petersen

Agervænget 25, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 26 47 79

formand@colourpointen.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Gurli Pedersen

Strandgade 5A, 5610 Assens

Tlf. 29 92 59 78

gurli@betonica.dk

www.danskocicatklub.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Heide Petersen

Maglemose 18, 4960 Holeby

Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk

www.dso.dk

Dansk Silver Katteklub

Annemette Jørgensen

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup, 

4653 Karise. Tlf: 24 98 16 96

formand@silverkatten.dk

www.silverkatten.dk

Den Hellige Birma

Gerd Jahn

Nyvej 1,  4532 Gislinge

Tlf.  45352901/21256637

 formand@birma.dk

www.birma.dk

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Maine Coon Klubben  Danmark

Lene Glem

Tlf. 56 50 33 74

info@coogans.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

Sølvkatten af 1990 

Persian & Exotic Cat Sociaty

Tove Asger Olsen

www.solvkatten.dk

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Susanna Bugge

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Tlf.: 86 27 28 19

private@susannatoldibugge.com

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Per Hilfling-Olesen

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand  

Tlf. 43 73 68 08

www.siameserogorientaler-klubben.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Bodil Clarin Floto

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde

tlf. 46 75 30 48

www.sua.dk

Felis Danica Specialklubber
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2014

21-22 Juni 2014 To dage, to cert. Vrå JYRAK

5 Juli 2014 En dag, et cert. Herning JYRAK

9-10 August 2014 To dage, to cert. Tune DARAK

6-7 September 2014 To dage, to cert. Vorbasse JYRAK

27-28 September 2014 To dage, to cert Skælskør Racekatten

Danske udstillinger

DK VanDelight Drama Queens, TUV n 63 og f 62, 4 uger gamle. Ejer/Opdrætter: Malene Thrane 



Er din kat af og til urolig eller utryg? 
Skab tryghed med Zylkène 

www.zylkene.dk

Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

www.zylkene.dk
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