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De seneste måneder har der været flere 

ting, der har lagt beslag på vores tid. Dels 

har vi arbejdet hen mod FIFes general-

forsamling, som netop er afsluttet, og 

som I kan læse mere om inde i bladet, og 

dels har vi diskuteret og vendt og drejet 

vores omdiskuterede men nødvendige 

stamtavlebagside. 

Det er godt, at der er kommet gang i 

dialog omkring bagsiden, med afsæt i de 

møder, der blev afholdt af de 4 klubber 

på begge sider af årsskiftet og Store-

bælt. Det er mindre godt, at der synes 

at være manglende forståelse for, at 

Ting Ta’r Tid. Når der er mange, der skal 

høres, giver det også mange meninger 

og input, der skal vurderes og holdes op 

mod hinanden, for at vi kan komme frem 

til en løsning, der tager hensyn til flest 

mulige af disse input. Det tager tid, og 

det nytter ikke at skubbe på for en hurtig 

afgørelse.  Vi er nødt til at tage den nød-

vendige tid til dette, da jeg ikke tror, at 

der er nogen, der orker en 3. runde her. 

Hvor er vi så nu: FU holdt et heldags-

møde den 30. april, hvor der bl.a. blev 

truffet aftaler klubberne imellem om, 

hvordan forløbet skulle være. Det kom 

ikke helt til at holde, men i hvert fald 

kom et nyt forslag ud til kommentar 

ganske kort efter mødet, både til Spe-

cialklubber og hovedklubmedlemmer. 

Den seneste måned er der så kommet en 

række kommentarer og forslag, og den 

14. juni holder FU det næste møde, hvor 

disse forslag gennemgås og vurderes, 

hvorefter der sker en yderligere tilret-

ning. Når vi så er enige om, at vi ikke 

kan komme bedre i mål, skal vi rundt 

om vores samarbejdspartnere, igen, 

og sikre os, at især dyrlægerne bakker 

op om udformningen. Derefter vil vi 

kunne begynde at sætte nye bagsider i 

produktion.

Det står dog fast, at der ikke vil blive no-

get krav om, at I som opdrættere benyt-

ter denne bagside, med mindre det først 

vedtages på en plenarforsamling. Det 

vil altså tidligst kunne være gældende 

fra marts 2018. Indtil da står det jer frit 

for at benytte de attester, der i dag kan 

downloades fra FD’s hjemmeside.

Vores råd – avlsråd og mentorråd, 

samt mæglerordningen – er kommet 

godt fra land i det nye år, og som noget 

nyt har Forretningsudvalget besluttet 

at nedsætte et sundhedsudvalg, der 

kan fungere som videnbank og støt-

tefunktion for såvel FU som for rådene 

og mæglerordningen samt klubbernes 

sygdomskonsulenter. Sundhedsudval-

get vil forventeligt blive skrevet ind i 

regelsættet ved næste plenarforsamling. 

Det er Susanne Wehnert, der står for 

opstart af udvalget og koordinering med 

samarbejdspartnerne. Vi håber, at dette 

er en funktion, der kan komme til at 

styrke vores forståelse af, hvordan vi som 

forening og som opdrættere bør agere i 

forhold til nye sygdomme, testmetoder 

mm og nøje følge udviklingen inden for 

forskningen. 

Alle disse teknikaliteter bør imidlertid 

ikke overskygge det vigtigste: vores 

fortsatte indsats for at styrke opdrættet 

af de enkelte racer og støtte opstarten af 

nye udstillere og opdrættere. Jeg tror, at 

vi alle ønsker det bedste for vores katte 

og killinger, og derfor er vi altid forsig-

tige, ikke mindst når vi sælger avlsdyr. 

Men hvis vi ikke ind i mellem er villige 

til at åbne op, risikerer vi, at vores race 

bliver for sårbar. Husk også, at opfordre 

nye killingekøbere til at melde sig ind i 

jeres hoved- og specialklub. Hav dette i 

tankerne, når I, i de kommende måne-

der, sender nye generationer af smukke, 

racetypiske og godt socialiserede kil-

linger ud i verden.

Rigtig god sommer til jer alle
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Nu er sommeren endelig kommet   
til stor glæde for de fleste af os og 
også for vores katte. 
De fleste katte elsker at ligge og 
slikke sol, men det er ikke helt uden 
risiko, husk katte også kan blive 
solskoldet, især skal I være obs på de 
hvide katte. Deres pels på ører og 
næse er meget tynd, så en mulighed 
kan være at smøre dem med lidt 
solcreme. Sørg altid for at de har en 
skyggeplads, de kan lægge sig under. 
 
Så  fik vi afholdt vores udstilling i 
Vallensbæk, hvor vi fik kåret både 
Darak´s og Felis Danica´s Topkatte. 
Stort tillykke til jer der havde katte på 
listerne.  
 
Birmaklubben afholdt også deres 
Topkatte show, og til stor glæde for os 
andre havde de igen formået at overgå 
sig selv med lækkert kagebord  
 
Tak også til vores standholdere, som 
var på udstillingen og især til Royal 
Canin, som igen var meget gavmilde 
og gav en masse præmier til vores 
sceneshow og til topkattene. 
 
Vi lavede også lotteri på udstillingen, 
hvor man kunne købe lodder og vinde 
en masse flotte præmier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vil helt sikkert blive en fast 
tradition hos os, og vi glæder os 
allerede til næste udstilling, hvor vi 
igen vil lave lotteri, så hvis nogen af 
jer ligger inde med nogle ting, som I 
ikke lige har brug for, tager vi gerne 
imod præmier til vores lotteri. 
 
Vi havde dog en meget dårlig oplev-
else med cafeteriet i Vallensbæk 
hallen. Jeg beklager selvfølgelig den 
oplevelse en del af jer havde med dem 
i køkkenet, det var ikke særligt 
heldigt. 
 
Der er naturligvis sendt en klage til 
cafeteriet. Men heldigvis var så oplev-
elsen med halpersonalet yderst 
positivt, og det var en god hal at holde 
udstilling i.  
 
Hallerne for 2018 er på plads:  
Marts udstilling i Albertslund, august 
udstilling i Herlufmagle og endelig 
vores udstilling i november i Strøby. 
 
Der har været godt gang i debatten om 
vores stamtavlebagside, og nu er det 
efter flere møder lykkedes og få en 
revideret bagside på benene.. 
 
Den er i skrivende stund sendt ud til 
specialklubberne og hovedklubberne, 
 
 
 
 
 
 
 

så man kan komme med endeligt 
input til den, og så skal den endeligt 
godkendes på næste plenarforsamling  
 
Vi er allerede nu i gang med at 
planlægge vores næste sommer-
udstilling i august i Ølstykke hallen, 
og vi håber at se rigtig mange af jer på 
udstillingen, da vi har Minna Krogh 
som skal tage sin eksamen i KAT.1  
Håber I vil være med til at hjælpe 
hende og melde en masse PER/EXO 
til. Hvis muligt holder vi Breed Bis på 
denne kategori. 
 
Husk Darak udstillingerne er altid en 
god anledning til at samle point sam-
men til topkattelisterne, da vi afholder 
Best of Best begge dage. Vi glæder os 
til at se jer. 
 
Vi har afholdt temamøder sammen 
med Katteklubben i år, og der har til 
hvert møde været stor tilslutning,  og 
jeg ved de næste planlagte møder også 
byder på gode emner, så husk at holde 
øje med hvornår og hvor tema-
møderne bliver afholdt. 
 
Til jer som har killinger eller venter 
killinger, husk at melde jeres killinge-
købere ind i Darak. Der vil på vores 
udstilling i november blive overrakt 
en flot præmie til den, som har meldt 
flest ind. Så der er noget at  glæde sig 
til.  
 
Ellers er der bare tilbage at ønske Jer 
alle en rigtig god sommer og vi ses 
hvis ikke før så i Ølstykke den 5.-6. 
august til et brag af en udstilling. 

De bedste sommerhislner  fra  
Darak´s bestyrelse 

Mette Usbeck 
Formand for 
Darak 

 
DARAK afholder jævnligt 
temamøder, som er åbne for alle  
interesserede. 
 
Se mere på DARAKs hjemmeside  
www.darak.dk 

 
E-mail:  
mette.usbeck@darak.dk 
 
Mød os på facebook:  
Dansk Racekatte Klub 

Sol og sommer…. 

 Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk 
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www.jyrak.dk 
www.jyrakudstilling.dk 

Kære 
medlemmer. 
 
Siden sidst er 
den nye 
studiekreds i 
den sydlige 
ende af 
Jylland kom-
met godt i 

gang. Vi har allerede haft nogle 
spændende aftener med godt 
indhold og ikke mindst rart samvær 
omkring katte, kaffe og kage. 
Hermed opfordring til at komme ud 
og deltage i studiekredsenes 
arrangementer; vi har også 
velfungerende kredse i Herning og 
Randers.  
 
I skrivende stund lægger vi sidste 
hånd på Vejle udstillingen, hvor det 
efter en kraftanstrengelse fra MCO 
folket lykkes at samle +150 katte til 
årets European Maine Coon 
Championship. Der kommer 
udstillere fra ialt 9 nationer, flot gået! 
Længst rejsende kat må igen gå til 
Mexico!  Der er rigtigt meget 
arbejde og ikke mindst forarbejde i 
et breed show for kun en race, men 
det er en god lejlighed til rigtigt at få 
set på hvad opdrættere i andre 
lande går og sysler med.  Næste år 
prøver vi igen, men i samarbejde 
med Skovkatteringen om NFO 
breed show. 
Lørdag har vi BUR special show 

med pæn deltagelse til trods for at 
det er sommer, tak for det :) 
 
Killingesæsonen er godt igang. Som 
altid husk nu: Giv killingekøberne en 
ordentlig handel! Vi har heldigvis 
kun få klager i løbet af et år. Den 
allermest trælse slags er hvis 
opdrætterne ikke sørger for at få 
stamtavlen sendt til køber. Det kan 
ske, at en killing bliver syg. Det er 
en ærlig sag; børn bliver også 
lettere syge end voksne mens de 
vokser op. Så holder man dem lige 
hjemme fra børnehaven indtil de er 
raske igen. Det samme gør sig 
gældende for killinger: Hvis de fejler 
noget, så holder man dem lige 
hjemme igen indtil de er raske igen. 
12 uger gammel og én vaccination 
er minimumskravet når man sælger, 
men der er ikke noget forgjort i at 
yde lidt ekstra i form af 2. vaccine 
eller at lade killingen blive bare lidt 
ældre. Det er såmænd kun i 
killingens interesse at den bliver så 
robust som muligt, inden den flytter. 
 
I dette nummer af KM er der endelig 
invitation til Dyrlægeforeningens 
længe ventede seminar til 
september. Gamle kendinge i form 
af Dr: Leslie Lyons og Dr. Jerold 
Bell kommer og underviser, og så er 
vi med sikkerhed i gode hænder. 
Hvis du overhovedet har mulighed 
for at deltage, kan det varmt 
anbefales. Der undervises på 

engelsk, men de er jo vante til at 
tale til opdrættere, der ikke 
nødvendigvis har engelsk som 
modersmål og jeg tror de fleste der 
har almindeligt kendskab til engelsk 
vil synes det er let nok at følge med 
i hovedparten af det. 
Sidst men ikke mindst er Herning 
udstillingen på trapperne. Vi håber 
mange har lyst at være med til dette 
årets største udstillingsvindue for 
kattesporten. Det er vigtigt at vi 
fortsat søger at få nye interesseret i 
racekatte og i at udstille, så vi kan 
holde hjulene igang. Iår skal vi med 
sikkerhed stå indendørs under 
rigtigt tag. Torsdag og fredag som 
sædvanligt uformel fremvisning og 
god tid til kontakt med de mange 
tilskuere, der kommer forbi, og 
lørdag er der så atter international 
udstilling.  Vi glæder os til at se jer 
derude!  Foreløbig de beste ønsker 
om en varm og dejlig sommer, hvor 
vi alle rigtigt kan få ladet batterierne 
op.  
 

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 
med Mobilepay eller 
plastickort. 
  
Anvender du homebanking: 
Reg. 5343 konto 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for 
alle serviceydelser: 
Udstillinger, stamtavler m.v.  
 

Stambogssekretær  
Kategori I og II  
Linda Grøtner Nielsen  
Julianesvej 5, 6040 Egtved  
Tlf. 4099 9579  
stambog1-2@jyrak.dk  
 
Stambogssekretær 
Kategori III og IV  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
Tlf. 4099 9578 
stambog3-4@jyrak.dk 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg J 
Tlf. 5180 5696  
stamnavn@jyrak.dk 
 
 

JYRAKs konsulenter: 
 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 20 66 01 19  
 
Lis Rhymer Friis, 5471 
Søndersø, Tlf. 64 89 15 03  
22 00  
 
Hanne Lindvig, Andersen, 
5620 Glamsbjerg, Tlf. 61 68 40 
05 
 
Anette Kampf, 3210 Vejby, Tlf. 
4871 7397, anette@jyrak.dk 
 
Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8700 
Horsens,  Tlf. 75 62 61 09;  
nemmest på formand@jyrak.dk  
 

JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Linda Grøtner Nielsen, 
licarini@profibermail.dk  
Tlf. 29 80 00 93  
 
Randers: Lykke Simonsen,  
kreds-ls@kattekreds-
randers.dk  Tlf. 22 71 53 69  
 
Herning: Tanja Trillinggaard 
lmail@kattens-studiekreds.dk 
Tlf. 25 38 89 84  
 
Katterigodkendelser 
Carsten Bircow Lassen  
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50 
 

Kommende JYRAK begivenheder 
 

                                     17.-18. juni 2017: International udstilling i Vejle 
 Lørdag alle racer; søndag European Maine Coon Championship 2017 

29.-30. juni 2017: Fremvisning på Landsskuet i Herning 
1. juli 2017: International udstilling på Landsskuet i Herning 

2.-3. september 2017: International udstilling i Hedensted 
23. september 2017:  Dyrlægeforeningens seminar, Frederiksberg  
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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 
 
Forsekretariat:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
51 80 56 96  
kira@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
Halplanlægning, FU medlem: 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby 
8500 Grenå  
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,  
weekend 17.00-19.00  
brian@jyrak.dk   
 
IT ansvarlig, klagesager:  
Ole Amstrup  
Tarp Hovedvej 31  
6715 Esbjerg N  
75 16 81 51  
oleamstrup@jyrak.dk 
 
Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Vedbæksalle 109  
8700 Horsens  
20 40 97 43  
tina@jyrak.dk 
 
Burmand 
Rene Nielsen 
Nattergalevej 2  
8960 Randers   
24 82 59 51 
rene@jyrak.dk 
 
Suppleant, forsyningstropper 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, burparkassistent og ildsjæle 
Lykke SImonsen  
Vester Altanvej 42, 2. tv 
8900 Randers  
22 71 53 69  
lykke@jyrak.dk     
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Det er ved at være tiden, hvor 
sommerudstillingen i Brejning 
skal forberedes.

Det er som de fl este ved en lille 
udstilling, hvor vi fylder noget 
ekstra på. F.eks. udtager dom-
merne en uoffi ciel bedst i racen.

Som en konsekvens af en dis-
kussion på en af de sidste ud-
stillinger, hvor flere udstillere 
frem kom med synspunkter om, 
at kattene "skal dømmes efter 
pointskalaen", har 2 dommere, 
Dorte Kaae og Bette Lind fore-
slået, at lave eksperimentet i 
Brejning… Og vi håber på, at 
udstillerne vil være villige til at 
stille katte til rådighed.

Ingen kat - selv den allermest 
vindende showkat - har "småfejl".
Og hvor meget vægt skal man 
lægge på dem?
Skal en lys øjenfarve på PER/
EXO betyde et nedslag på 5, 10 
eller alle 15 point?
Skal mangel af bølger på en 
Rex betyde at alle 35 pelspoint 
trækkes og bedømmelsen dermed 
er "God" eller skal det tælle, at 
der ER pels og dermed et mindre 
fradrag?
Der skal nok komme nogle meget 
forskellige holdninger frem.

De 2 vil i første omgang stille 
deres ekspertise til rådighed 
søndag, hvor de selv udstiller. 
Men hvis forhåndsinteressen er 
stor nok, er de nok villige til også 
at deltage lørdag.
Så, har du en kat du vil stille til 
rådighed og som du tror kan 
"klare mosten", så giv mig en 
melding på min mail eller pr. 
telefon.

Så blev FIFe’s generalforsamling 
overstået.
3 nye racer blev fuldt godkendt,   
alle med virkning fra 01. oktober 
i år:
Langhåret Brite, Selkirk Rex i 
kort- og langhår samt Thai.
Ved samme lejlighed blev Selkirk 
fl yttet fra Kat. 2 til Kat. 3.
Langhåret Brite hører til i kat. 3 
og Thai i Kat. 4
For Briten og Thai’en bliver det 
spændende at se, hvad retning 
opdrættene vil bevæge sig.
Selv en blind mand kan føle med 
sin stok den udvikling fl ere racer 
har gennemgået.

For mit eget vedkommende 
kan jeg sige, at de Persere jeg 
begyndte med i begyndelsen af 
70'erne umiskendeligt ligner den 
langhårede Brite…
Måske ikke lige i pelskvaliteten, 
men i bygning og type.
Og hvad med Thai’en? En gam-
meldags Siameser?
Begge racer vil sikkert appellere 
til killingekøbere.
De er ikke ekstreme.
Og naboen kan se, at det er en 
racekat..
Men vil opdrætterne kunne lade 
være med at videreudvikle?
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Formand
Medlemsmøder
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 27 94 93 20
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
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 62 (hverdage kl. 19-21) 
E-mail: b-camilla@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

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

Bestyrelsesmedlem
Ulrike Wahl

Suppleanter
Ulrike Wahl
Robert Didriksen

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

HVAD ER NU DET?

En lidt anderledes leder fra hen-
holdsvis en afgående og en tilgåen-
de formand. Som der blev skrevet 
ud i nyhedsbrevet, har Pia afløst 
Poul som formand for Racekatten. 

Nu bliver det ikke sådan at I helt slipper for Poul, da han forsæt-
ter i Racekattens udstillingsudvalg, men alt det kan du som 
medlem læse mere om i nyhedsbrevet.

Noget andet der er sket mens du læser dette, er den nyligt over-
ståede FIFe generalforsamling. Der var traditionen tro, en masse 
forskellige forslag, af svingende kvalitet og relevans. Et enkelt 
forslag var dog årsag til særlig opmærksomhed for os. SVERAKs 
forslag om at øge antallet af kuld fra 3 til 4 indenfor 24 måneder. 
Vi har forhørt os forskellige dyrlæger og der er ingen af dem, 
der har kunnet se at SVERAKs argumenter holder. I øvrigt er der 
heller ikke helt sammenhæng mellem de rapporter der henvises 
til og forslaget. Hvordan kunne det komme hele vejen gennem 
SVERAK ? Vi er dybt forundret og håber det ikke bliver vedtaget.

Dette er min først leder som formand for Racekatten.

Først vil jeg sige stort tak til Poul for at lade mig tage stafetten. 
Jeg vil gøre mit bedste for Racekatten som ny formand. Det 
er ikke første gang jeg skal prøve at gå i Pouls fodspor. Første 
gang, var det som formand og næsteformand i specialklubben 
Norsk Skovkattering. Jeg er stadig formand for Norsk Skovkat-
tering, men håber meget at medlemmerne af de to klubber kan 
skelne mellem hvornår jeg har de forskellige kasketter på. Det 
er lidt underligt at skulle sige farvel til Poul, men heldigvis bliver 
det ikke helt farvel, da Poul bliver i udstillingsudvalget, hvilket 
jeg er rigtig glad for, da vi arbejder rigtig godt sammen!

Og jeg vil starte med spørgsmålet - Hvad gik der galt?

Kan I huske for en del år siden, da klubben var i krise. Det kæm-
pe sammenhold der var, for at få klubben skubbet i gang igen. 
Vi var i betalingsstandsning efter vores dengang kasserer havde 
tømt kassen fuldstændig. Men alligevel, med hjælp fra medlem-
mer, dommere og sponsorer og bestyrelse der knoklede, fik vi 
vendt det til en lille succeshistorie. I dag har vi et lille overskud 
på kontoen. Vi har endda haft mulighed for at købe nye bure til 
vores udstillinger to gange. 

www.racekatten.dk



Udstillingsudvalget:

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

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

Stewarder
Lisette 
E-mail: chefsteward@racekatten.dk

Præmiesekretær
Annette Søndergaard 
E-mail: praemier@racekatten.dk

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

Stande
Helene Carstensen
E-mail: standudlejning@racekatten.dk

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

Camilla Scharff
Poul Kiærulf
Pia Robdrup
Thomas Bondesen
Dorthe Bondesen

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
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk

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

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

www.racekatten.dk

Det må siges at være en stor succes takket være alle jer – Men 
hvordan er det så gået så galt, at i dag er Racekatten blevet den 
mindste klub i Danmark?

Mange af vore medlemmer er flyttet til nye klubber gennem de 
sidste par år, og vi undrer os meget i bestyrelsen hvorfor. Hvad er 
det vi ikke gør godt nok?

Hvis I medlemmer ikke er tilfredse med det vi gør, så vil vi hellere 
end gerne høre fra jer – det er jo den eneste måde vi kan blive 
bedre til vores arbejde, og hermed forbedre klubben.

Det er rigtig trist at møde gamle medlemmer, som føler sig frustre-
ret over noget i Racekatten, og så har valgt at flytte klub, uden at 
give os muligheden for at afhjælpe problemet.

Vi vil gerne høre jer medlemmer, hvordan vi kan gøre det bedre. 
Derfor vil jeg opfordre jer alle til at komme til et møde, hvor vi kan 
tale om hvordan Racekatten skal være i fremtiden. Racekatten er 
medlemmernes klub, og derfor vil vi tage imod alle input for at se 
om det kan løfte klubben tilbage til det sted, hvor man er stolt af 
at være en del af klubben Racekatten.

Vi har fået nogle rigtig søde og venlige reaktioner, det rigtigt dej-
ligt, tusinde tak

De bedste hilsner

Pia og Poul
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Nyt fra Felis Danica

Årets GA i  FIFe
Så er endnu en generalforsamling i FIFe 
gennemført. I år var lokationen Bratislava 
i Slovakiet og igen i år var Felis Danica 
repræsenteret ved Inge Nord og undertegnede

Af Bette Lind,

Formand Felis Danica

Det giver en rigtig god kontinuitet, når 

man kan huske, hvad der blev diskuteret 

året før, når de samme ting kommer op 

igen, hvilket vi så med flere af de forslag, 

der var til debat i år. 

Bratislava var en positiv overraskelse. Vej-

ret var heldigvis med os, så vi kunne gå 

på opdagelse i de ledige stunder. Det er 

en by, der har mange smukke bygninger 

i den gamle by, men som også er i fuld 

gang med at udvikle nye bydele med top 

moderne faciliteter, og det trækker be-

stemt ikke ned, at den ligger på bredden 

af Donau. Floden tiltrækker naturligvis 

en masse liv og aktivitet, og havde vi haft 

tid, kunne vi have sejlet mellem Wien og 

Bratislava – de kalder ligefrem byerne 

the Twin Cities. 

Som jeg har fortalt tidligere år, starter vi 

altid med de åbne møder med kommis-

sionerne. Disse møder er et tilbud, som 

man afgjort bør gøre brug af, hvis man 

har forslag til afstemning på GF’en, men 

også hvis man gerne vil have indflydelse 

på andres forslag. De forskellige forslag 

gennemgås og kommissionerne kom-

mer med deres indstilling til forslaget 

– om de er for eller imod, og hvad der 

kunne gøre, at de kunne skifte mening 

omkring et forslag. Der kommer ofte 

input til hvordan et forslag kan gøres 

bedre, og forslagsstiller har så mulighed 

for at nå at indbygge eventuelle gode 

ændringer,  inden forslaget kommer til 

afstemning på GF’en. Vi har benyttet 

os af dette ved flere lejligheder, og det 

gjorde vi også i år. 

Både vores forslag omkring huskattene, 

og vores forslag omkring hvide pletter fik 

kommentarer, som betød, at vi ændrede 

i forslagene og fik nye delt ud inden 

GF’en startede torsdag morgen. Huskat-

teforslaget blev reduceret kraftigt, da vi 

kunne høre, at det eneste, der eventuelt 

ville kunne opnås enighed omkring var 

selve bemærkningen om, at huskat-

ten ikke skal ligne en racekat. Forslaget 

omkring hvidplettethed blev som sådan 

ikke ændret, men fik tilføjet en bemærk-

ning om, at der skulle gennemføres en 

konsekvensrettelse af alle standarder, 

hvor en sådan hvid plet i dag kunne føre 

til diskvalifikation. Disse standarder skal 

rettes, så en hvid plet i stedet resulterer 

i ”no excellent”. Dette var en opfordring 

fra kommissionerne, som man gør klogt 

i ikke at sidde overhørig.

Selve generalforsamlingen startede 
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DÅRLIG ÅNDE?
Prøv Aptus Bucacat – en enzymatisk tandpasta, 

der hjælper til at opretholde sundheden i din kats mund.

Orion Pharma Animal Health I Tlf: 86 14 00 00 I www.aptuspet.com I www.orionvet.dk

Instruktionsfilm

Fiske
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som planlagt torsdag morgen, og der er 

altid en del indledende administrative 

opgaver, der skal løses: navneopråb, 

afklaring af hvor mange stemmeberet-

tigede, der er til stede mm, og desuden 

valg af stemmetællere og kontrollanter 

af de 3 sprogversioner af referatet. 

Dernæst følger beretning fra præsident, 

generalsekretær, kasserer, revisorer, 

og kommissioner. Men først blev der 

bedt om 1 minuts stilhed for at mindes 

de dommere, der var gået bort siden 

sidste GF. Tallet var ganske højt i år, og 

inkluderede blandt andre i så velkendte 

og agtede personer som Peter Scholer, 

Birgit Nehammer og Hans Lindberg. 

Valg til bestyrelse og kommissioner

Herefter følger eventuelle valg, og i år 

skulle der først vælges vicesekretær. Det 

har i de sidste mange år været Dorte 

Kaae, der varetog denne post, men des-

værre havde Dorte valgt, at hun ikke ville 

genopstille. Før sin tid som vicesekretær 

var Dorte i mange år formand for udstil-

lingskommissionen, så hun har arbejdet 

for FIFe i rigtigt mange år. Dorte blev af 

bestyrelsen belønnet for de mange år 

med at blive udnævnt til Æresdommer. 

Ny vicesekretær blev Charles Spijker, 

der samtidig, foreløbigt, fortsætter som 

formand for udstillingskommissionen 

(Show Commission – SC).

Valg til vice-kasserer posten betød gen-

valg til Karl Preiss.

Health and Welfare kommissionen (HWC) 

består af 3 personer, og de var alle på valg 

i år. Følgende personer blev valgt Carin 

Sahlberg (FI) (formand), Vanja Knez DVM 

(SI) og Martin Urban DVM (CZ)

På grund af Hans Lindbergs uventede 

bortgang skulle der vælges et medlem af 

disciplinærkommissionen for 2 år, og her 

blev Joeri Vanrusselt (BE) valgt.

Der var 2 thailandske klubber, der søgte 

optagelse som patronage medlemmer 

af FIFe. Det er ikke usædvanligt, at der er 

ansøgninger, men det er meget usæd-

vanligt, at der kommer 2 ansøgninger 

fra samme land, da FIFe kun optager 

ét medlem i hvert land, og det derfor 

ville være naturligt, at de 2 ansøgere 

gik sammen i et forbund, som så kunne 

optages. De 2 var dog helt tydeligt ikke 

på talefod, og resultatet blev, at ingen af 

dem blev optaget. 

Danske forslag

Vi havde i alt 3 forslag med, og det var 

desværre kun forslaget omkring ster-
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num/xiphisternum og hvidplettethed 

ikke tilladt i standarden, der gik igen-

nem. Vores forslag omkring huskat-

tene var overraskende kontroversielt, 

sandsynligvis fordi der er en del lande, 

hvor der kommer mange huskatte på 

udstillingerne, som i virkeligheden er 

racekatte uden stamtavle – og dem vil 

man ikke risikere at miste. Forslaget om 

parring af hunkatte på udstilling gav 

anledning til en del munterhed i salen. 

Alle var enige i, at det naturligvis ikke 

måtte forekomme, men mente også, at 

det var op til den enkelte udstillingsar-

rangør at gribe ind – det behøvede ikke 

at stå i reglerne. 

Vedtagne forslag

I vil i min blog på Felis Danicas hjemme-

side (fifegf2017.felisdanica.dk) kunne 

læse resultatet af alle afstemninger. Her 

vil jeg blot liste de forslag, der er blevet 

vedtaget, og dermed kan få betydning 

for os alle:

NRR (NO) proposal 1: § 2.5 

Membership-change procedure

Dette forslag betyder, at et FIFe medlem, 

der ønsker at overtage et medlem fra 

et andet FIFe medlem, skal respektere 

eventuelle sanktioner, der måtte være 

givet medlemmet af det afgivende FIFe 

medlem, eller bringe dette op med FIFes 

bestyrelse.

The Board proposal 2: § 3.2 

Administration 

removing the word ”Diskettes”

The Board proposal 3: § 9.1 (new) 

Financial resources of the FIFe

invoices to be paid within 60 days

Felis Danica (DK) proposal 1: General 

Part – Table of faults 1.9 + 6.1

Se nedenstående tabel. Dette træder i 

kraft, som alt andet, pr. 1.1.2018, og det 

kommer til at betyde, at der ikke i nogen 

race vil kunne diskvalificeres på grund 

af en hvid plet. Til gengæld kan der ikke 

gives Excellent, hvilket betyder, at katten 

ikke kan kvalificere sig til Winner udstil-

linger, få certifikat, BIV eller NOM. 

BRC/JSC proposal 1: Standards + 

General Part + EMS list + BRR – 

charcoal

Kommissionerne havde brygget et 

forslag sammen, der ville lave temme-

ligt meget om i EMS systemet. Det blev 

heldigvis reduceret til at lave en kode for 

Charcoal hos bengalerne. Om det var 
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den rigtige løsning, der blev valgt, kan diskuteres, men 

man endte op med at genbruge ”t”, som allerede bruges 

til at angive Amber hos Norsk Skovkat. Det vil altså sige, 

at ”t” bliver en ”racespecifik modifier”, som kan bruges 

til at angive genetisk helt forskellige modifikatorer. Hos 

skovkatten er der tale om en farvemodifikator og hos 

bengalen er det en tabbymodifikator.

Rent genetisk er Charcoal en agouti-allele (APb), der er 

nedarvet fra den katterace, the Asian Leopard Cat – ALC, 

der danner basis for den hybrid, som blev lavet via en 

krydsning med en huskat (Felis Sylvestric Catus), og som 

vi kender som Bengalen. Charcoal kommer til udtryk 

hos katten, hvis der er et non-agouti allele (a) og et ALC 

agouti allele (APb) til stede. Det er muligt at teste for ALC 

Agouti (APb). 

1. DEKZV (DE) proposal 1: § 5.2.2 The cattery name

Længden på stamnavnet kan nu være 18 karakterer i ste-

det for 15. Det betyder i Felis Danica at selve kattens navn 

skal være kortere, da vi stadig har en samlet begrænsning 

på 35 karakterer, jfr. de nationale stambogsføringsregler:

3 c) Kattenavne må bestå af i alt max. 35 anslag incl. 

stamnavnet. (1 anslag= 1 berøring af tastatur, inkl. mel-

lemrum og specialtegn.)

HWC proposal 3: § 6.5 BUR (Burmese)

Der er blevet slettet en linje, der blev indført for ikke 

så mange år siden: “Novices are not permitted for 

breeding”, hvilket altså åbner op for brugen af novicer 

inden for racen, såfremt det nationale medlem tillader 

dette.

BRC proposal 3: § 10.2.2+4 + 11.2.2+4 Requirement 

for pedigrees during recognition process

Tilføjelsen af betingelse i godkendelsesprocedurerne: “all 

these cats must have pedigrees in accordance with § 4.5.” 

– hvilket betyder, at kravene til stamtavlerne for de katte, 

der indgår i godkendelsesproceduren, skærpes.

BRC/JSC/HWC proposal 4: § 10.2.5 Full recognition of 

the British Longhair (BLH)

Fra og med 1.10.2017 er British Longhair en fuldt ud 

godkendt race i FIFe
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BRC/JSC/HWC proposal 5: § 10.2.5 

Full recognition of the Selkirk Rex 

(SRL/SRS) 

Fra og med 1.10.2017 er Selkirk Rex 

Korthår og Selkirk Rex Langhår fuldt ud 

godkendte racer i FIFe

BRC/JSC/HWC proposal 6: § 10.2.5 

Full recognition of the Thai (THA)

Fra og med 1.10.2017 er Thai en fuldt ud 

godkendt race i FIFe

BRC proposal 7: § 2 Membership 

requirements

En væsentlig forenkling af proceduren 

for at forny medlemskab i BC – så den 

faktisk følger, hvad vi har brugt i Dan-

mark: hvis man betaler sig medlemskab, 

fortsætter medlemskabet, når man én 

gang er accepteret i et BC. Så meld jer 

ind ... og få indflydelse på jeres race i 

FIFe. Det er en ændring, vi kan takke Inge 

Nord for – den har hun kæmpet hårdt for 

at få BC sekretæren til at gennemføre.

Felis Britannica (GB) proposal 1: § 3.7 

Participation in non-FIFe shows

Ændring af formulering: ordenen “den 

samme weekend” udskiftes med “den 

samme dato”. Desuden ændres ”to 

weekender” til ”fire udstillinger”.

The Board proposal 4: § 2.1.8 + 2.1.9 

Training requirements

Dette forslag har betydning for alle 

elever: fremadrettet skal elever sende en 

kopi til sit FIFe medlem af alle ansøgnin-

ger om at sidde elev. I FD betyder det, at 

de skal sendes til Inge Nord.

The Board proposal 5: § 2.3.6 Venue 

for the Judge’s examination - 

theoretical examination

Udvidelse af mulighederne for at tage 



Royal Canin har altid taget hensyn til de 
parametre, som gør katte forskellige: 
alder, livsstil, følsomme områder...
Gennem de seneste 10 år har Royal Canin 
udviklet et ernærings program udelukkende 
forbeholdt racekatte.

Disse katte er alle unikke og fortjener alle et 
unikt foder.
royalcanin.dk

DET SOM GØR RACEN

FANTASTISK
GØR DEN OGSÅ UNIK.

http://www.royalcanin.dk
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den teoretiske eksamen, sådan at den 

kan tages på en hvilken som helst dag i 

den uge, hvor der afholdes FIFe general-

forsamling, og at eksaminatorerne kan 

være medlemmer af dommerkommis-

sionen, eller andre, som er udpeget af 

bestyrelsen..

The Board proposal 6: § 2.3.7.4 

Practical examination (cats judged 

by the candidate)

Præcisering af, at de katte, der indgår 

i en eksamen, ikke behøver at blive 

bedømt af eksaminatorerne – det er helt 

fint at bruge katte, der dømmes af andre 

dommere på udstillingen.

The Board proposal 7: § 2.3.7.4 

Practical examination (where to 

place the candidate)

Placering af en eksamensring – den 

endelige tekst blev  ”the candidate must 

not hear or see judgements of the cats 

in the category concerned” – altså at 

eksaminanden ikke må kunne høre eller 

se bedømmelser af katte i kategorien.

The Board proposal 8: § 2.3.10 

Report about the examination 

Præcisering af, at der skal indsendes de 

anvendte eksamenspapirer, ikke en rap-

port

JSC proposal 1: § 1.3 Judges’ 

undertaking to FIFe -

Efter en del diskussion frem og tilbage er 

det blevet formuleret sådan, at det klart 

fremgår, at en dommer ikke må afgive 

en bedømmelse af en kat med henblik 

på dens egnethed til at anvendes i avl. 

Det hænger tæt samme med, at det iflg. 

Breeding and Registration reglerne ikke 

tilladt at afvise en kat for avl baseret på 

en dommers bedømmelse.

JSC proposal 3: § 2.1.8 + § 2.4.1 

Training requirements 

Uddybning af, at der under uddannelsen 

skal ses katte fra 2 lande udover det land, 

hvor eleven bor, og at det anbefales, at 

eleven sidder elev hos så mange forskel-

lige dommere som muligt.

JSC Proposal 4: Rules for Judges 

& Student Judges § 2.3.7.5 

Requirements for the organizers

Ændret til at være en tilføjelse til 2.3.7.4 

– kattene skal bæres af stewarder under 

eksamen.

JSC Proposal 5:  Rules for Judges & 

Student Judges § 3.13 (new) Judges’ 

Reports

ændret til Addition to the Show Rules 

Art. 6.8.1 - Judges’ Report for ikke at 

have regler for bedømmelsessedlen i 2 

forskellige regelsæt: det nye krav er, at 

hvis man bedømmer en præliminært 

godkendt race skal man benytte et 

FIFe sprog på dommerrapporten, og 

rapporten skal gøres så detaljeret som 

overhovedet muligt af hensyn til det 

efterfølgende arbejde, der skal udføres 

af dommerkommissionen i forbindelse 

med den endelige godkendelse.

FFB (BR): § 1.11 Permission for 

judges to officiate at two shows per 

day2

Hvis en udstilling arrangeres med 2 

certifikater på en dag (jfr. reglerne for 

udstillingsformat) så er det nu tilladt at 

benytte de samme dommere til begge 

udstillinger, såfremt dommerne ikke 

kommer til at dømme flere katte end det 

maksimalt tilladte på én dag.
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Felinolog (BY): Annex 2 - Number of 

certificates, countries and judges for 

the titles IC/IP

Inkludering af Belarus i dette anneks.

EKL-Felix (EE): § 2.6.3 Winner Shows 

– only 1 Winner Show on same 

weekend

Der kan kun være én Winnerudstilling i 

en given weekend.

FFF (FR): § 2.6.3 Breed Best in Show

Antallet af katte, der kræves af øvrige 

racer, når der skal afholdes Breed BIS i en 

kategori, sættes ned fra 50 til 40.

FFG (GR): § 2.6.6 Winner Shows – 

Mediterranean Winner

Grækenland er nu en del af gruppen af 

medlemmer, der kan arrangere Mediter-

ranean Winner.

FFM (MX): Annex 4 - Certificates, 

countries and judges for titles in Asia 

and Latin America

Forlængelse af denne undtagelse til 2020. 

ARCCA (RU) Annex 2 - Number of 

certificates, countries and judges for 

the titles IC/IP

Forslaget betyder at Rusland er omfattet 

af dette Annex.

SVERAK (SE) proposal 1: Table of 

faults 7.2 - Deformities of the tail

Præcisering af, at undtagelsen i denne 

tabel gælder kastrater, der er 10 mdr. 

eller ældre. 

Nyt fra Felis Danica
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HWC/SC proposal 4: § 1.8.c 

Conditions for an international show 

– vaccinations

Lettere omformuleret i forhold til det 

oprindelige forslag, der kunne forstås så-

dan, at alle katte skulle være rabiesvac-

cinerede for at komme på udstilling. Det 

er nu fjernet, og den væsentlige tilføjelse 

er, at det er udstillerens eget ansvar at 

sætte sig ind i hvad der kræves, hvis man 

udstiller i et andet land, samt at et FIFe 

medlem ikke selv kan sætte mere strikse 

regler op, end de, der er gældende i FIFe 

med mindre det er et krav fra det pågæl-

dende lands myndigheder.

SC proposal 1: § 1.4 Distance 

between shows (different FIFe 

members)

Hvis en udstilling arrangeres med 2 cer-

tifikater på samme dag, gælder 400-km 

reglen naturligvis ikke, og derfor bliver 

det præciseret, at de 400 km gælder 

udstillinger arrangeret af forskellige FIFe 

medlemmer.

SC proposal 2: § 1.8.b Conditions for 

an international show – veterinary 

examination

Det fremgår nu af reglerne, og ikke kun 

af referatet fra sidste års GF, at det er 

tilladt for udstillingsarrangører at lave 

dyrlægekontrol som stikprøvekontrol.

SC proposal 3: § 1.16 Sending the 

catalogue

Omformulering og modernisering af 

reglerne om, hvad en udstillingsledelse 

skal gemme. Ordet katalog erstattes af 

”udstillingsarkiverne”. Alt gemmes i 3 år, 

som tidligere.

SC proposal 4: § 2.9 Certificates 

obtained at the World Show and the 

Winner Shows

Præcisering af, at certifikater opnået på 

et Winnershow fungerer som en form for 

“wildcard” – et certifikat, der kan repræ-

sentere et certifikat, fra netop det land, 

man måtte have brug for (any country)

SC proposal 5: § 4.9.4 Breed Best in 

Show

Det slås fast, at kun katte tilhørende 

fuldt ud godkendte racer kan indgå i 

beregning af, om man har katte nok.

SC proposal 6: § 4.9.7 Voting during 

Best in Show – referee judge

Denne regel slår fast, at hvis der er brug 

for en skille-dommer under Best in Show, 

kan man anvende en dommer, der er 

kvalificeret til at dømme kategorien eller 

de repræsenterede racer, samt at en 

dommer ikke betragtes som havende 

dømt i kategorien, hvis man kun har 

dømt ikke fuldt ud godkendte racer, eller 

katte i nationale klasser, så som veteran 

eller pensionist.

SC proposal 7: § 6.1.2.e Non-FIFe 

judges

Tilføjelse af, at ikke-FIFe dommere ikke 

kan have elever, eller dømme på Winner 

udstillinger

SC proposal 8: § 6.1.2.g (new) Non-

FIFe judges

Nyt punkt slår fast, at et FIFe medlem 

max kan få tilladelse til at benytte en 

ikke-FIFe dommer 3 gange pr kalenderår 

(fx 3 udstillings-weekender). I FD betyder 

det altså, at hvis nogle af klubberne øn-

sker at benytte en ikke-FIFe dommer, er 

der 3 muligheder, som skal deles mellem 

klubberne.

Nyt fra Felis Danica
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Dan O'Neill
Henriette Marqvorsen

Brenda Bonnett

Sponsoreret af WSAVA 2017
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Welcome	
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(Peter	Sandøe)	
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The	aspect	of	population	size	in	healthy	breeding	

(Jerold	Bell)	
How	does	size	matter?	How	to	breed	when	the	population	is	very	small	og	very		large?	How	can	the	vets	help	to	

ensure	healthy	breeding?.	
	

	
11.35-
12.10	

	
Genetics	and	DNA	

(Leslie	Lyons)	
The	effect	of	DNA	tests	on	breeding.	Positive	and	negative	side	effects	of	DNA	test.	What	to	be	aware	of	when	using	

these	tests.		
	
12.15-
13.00	

	
Lunch	

	
	 Feline	 Canine	
	
13.00-
13.35	

	
Longivity	and	diseases	in	cats		

Purebred	vs	domestic	
(Dan	O’Neil)	

	

	
Ultrasound	as	a	tool	to	estimate	time	of	birth	

(Henriette	Marqvorsen)	
	

	
13.40-
14.15	

	
3	hot	topics	in	cat	breeding	

(Leslie	Lyons)	
	

	
10	most	common	heriditary	diseases	in	dogs	

(Jerold	Bell)	

	
14.20-
14.55	

	
Ultrasound	as	a	tool	to	estimate	time	of	birth	

(Henriette	Marqvorsen)	
	

	
Extreme	conformation	and	the	influence	on	

health	
(Brenda	Bonnett)	

	
	
14.55-
15.20	

	
Coffee	break	

	
	
15.20-
15.55	

	
Show	me	the	numbers	and	how	to	use	it	

(Dan	O’Neil	&	Brenda	Bonnett)	
How	do	we	get	valid	data	on	diseases	that	affect	breeding?	And	how	can	we	use	such	data	to	ensure	healthy	dogs	and	

cats?	
	

	
16.00-
17.00	

	
What	will	the	future	bring?	
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På grund af DNA teknikken ved vi, at det 

er en selvstændig race og ikke har noget 

at gøre med Japanese Bobtail, selv om de 

har samme hale. Arvegangen for disse 

haler er polygenetisk og ikke afhængig af 

et enkelt gen, selv om det er dominant, 

således at parrer man en bobtail med 

en kat med normal hale vil afkommet få 

bobtailhaler.

Halerne

WHISK: består af 5-10 led. Længden 

er 5-10 cm eller en tredjedel af normal 

halen længde. Leddene er afrundet og 

har en vis fleksibilitet ved bevægelse. 

Leddene kan udgøre én eller to tydelige 

knæk. På en langhåret Kurilean vil halen 

se busket ud og virke proportionelt til 

katten

 

 

Raceportræt af 
Kurilean Bobtail
Racen stammer fra det østlige Rusland 
nærmere betegnet Kuril øerne, øen 
Sakhalin og Kamchatka halvøen

Af Anne Løhr med udgangspunkt i 

oplysninger fra Julie Nielsen, Jeanette 

Trillingsgaard og Tanja Trillingsgaard

Arvegangen for 
disse haler er 

polygenetisk og 
ikke afhængig af 

et enkelt gen
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SNAG: Består for det meste af 2-8 led. 

Hale Stumpen er stærkt knækket og har 

en lav mobilitet. Knækkene føles som 

kugler. Den korteste variant består af 2-3 

stive led. Sådan en hale kan meget vel 

være krøllet og ligner en lille klump. 

 

 

 

SPIRAL: Dette er den smukkeste og mest 

foretrukne hale. Halen består af 3-15 led, 

som er knækket på en sådan måde, at de 

danner skarpe vinkler indbyrdes. Dette 

bevirker, at halen ruller op. Spiralen kan 

ligne en halv krans eller en fiskekrog. 

Denne hale typen kan se godt ud på 

både langhåret og korthårsvarianter. 

IC DK Miciomicio’s Cocco Jambo KBL f 24 ejer Sussie Jeanette Skifter
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DELAYD BOBTAIL: er en fejl. Hale afslut-

ningen ligner en spiral eller zigzag. Halen 

er lige og uden knæk inden for de første 

5-6 led, men slutningen er en krog med 

knæk på spidsen. Katte med denne hale 

type kan ikke vinde titler på udstillinger, 

men kan stadig bruges i avlsprogram-

mer.

Pelslængde og farver

Den oprindelige race var korthåret men i 

dag findes den i både korthår og langhår 

og mange farvevarianter, Den blev 

anerkendt i FIFe i 2004. Den er anerkendt 

i følgende farver. 

Gruppe 1: Hvid,Sort,Blå, Sort og Blå 

Smoke, Sort og Blå sølv tabby, Sort og 

Blå golden tabby

Gruppe 2: Sort og Blå med hvid, Sort 

og Blå smoke med hvid, Sort og Blå 

sølv tabby med hvid, Sort og Blå golden 

tabby med hvid

Gruppe 3: Rød,Creme,Sort & Blå Tortie, 

Rød, Creme Sort &Blå Tortie smoke, 

Rød,Creme,Sort & Blå Tortie sølv tabby, 

Rød,Creme, Sort & Blå Tortie golden 

tabby.

Gruppe 4: Rød, Creme, Sort & Blå Tortie 

med hvid, Rød, Creme, Sort & Blå Tortie 

smoke med hvid, Rød,Creme,Sort & Blå 

Tortie golden tabby med hvid

I dommerhænder. Gerardo Guzman med 
DK Korzhik’s Ethan ejet af Knud Erik Jensen
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Tabby (mønster):  11 = shaded (kun hos 

sølv & golden 12 = shell (kun hos sølv & 

golden)

21 = uspecificeret tabby 22 = blotched 

tabby 23 = makrel tabby

24 = spotted tabby 25 

= ticked tabby

Hvid:01 = van,02 = 

harlekin,03 = bico-

lour,09 = uspecificeret 

mængde af hvidt 

Øjenfarver: 61 = blå,62 

= orange,63 = od-

deyed,64 = grønne

Udseende:

Kurilean Bobtail er mellem stor kat, 

med en kompakt kraftig krop og en kort 

pompom hale. Hannerne vejer typisk 

omkring 6-8 kg og hunnerne omkring 

4-5 kg.

Hovedet er trekantet med afrundede 

konturer, bred ved kæbebenets basis, let 

rundet i profil. Stærk veludviklet hage.

Næsen er medium lige, bred og uden et 

definitivt stop. En gradvis hældning fra 

panden til base.

Ørene er middelstore, brede ved basis, 

let foroverbøjet, afrundede spidser. Af-

standen mellem ørene 

er lig breden af et øre.

Halen består af en 

eller flere vinkler eller 

kurver, eller en hvilken 

som helst sammen-

sætning heraf, hvilken 

vej hales kurver vender 

har ingen betydning. 

Halen kan både være 

stiv og fleksibel, og være mellem 3-8 cm 

uden pels.

Den udstilles i kategori 3 både i korthår 

og langhårsudgaven 

Kurilean Bobtail i Danmark

Julie Nielsen med stamnavnet Silky Catz 

var den første som d. 7.7.2007 fik den 

første Kurilean Bobtail til Danmark fra en 

russer bosiddende i Belgien, Chalounja 

Kurilkot, og hun er også den første som 

Silky Catz Lady Sansa Start. Første JW i 
Kurilean Bobtail i Danmark

Kurilean Bobtail er 
mellem stor kat, 
med en kompakt 

kraftig krop og 
kort pompom hale

IC DK Korzhik’s Agatha Christie KBS fs 24 
Ejer Jeanette Trillingsgaard



Ejer Ninna Berg Juler CH DK Silky Catz Arya Stark KBL fs 22
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laver i JW i Kurilean Bobtail. Se Julies egen 

beskrivelse af hvordan det gik til.

Julie fortæller, at kendetegnene for racen 

er, at den er legesyg og meget social. 

På Kurillerne lever kattene i flokke, og 

det er almindeligt, at 

hannerne er med ved 

fødslen og hjælper 

med at opfostre og 

opdrage killingerne. 

Sædvanligvis får 

hunnerne kuld på 5 

killinger i gennemsnit. 

Pelspleje er ikke noget 

problem for racen og 

rådet til killingekøbere er at børste en 

gang om ugen, men det er lige så meget, 

fordi kattene godt kan lide den øvelse. 

De hilser på deres ejere, når de kommer 

hjem, og er stadig glade for at lege med 

vand, ligesom de gør det i naturen, hvor 

de også fanger fisk. En balje med vand 

og en bold er en kilde til underholdning.

Kurilean Bobtails er nemme at udstille 

fordi de er meget tillidsfulde og godt kan 

lide at vise sig frem og hviler i sig selv. 

Nogle af deres ejere 

siger, at de næstenn er 

lige som hunde.

Julie Nielsen har haft 3 

fertile hanner og ingen 

af dem har strintet, 

men det skyldes må-

ske, at de ikke har haft 

behov for at markere 

sig. Det er ikke sikkert at alle hanner op-

fører sig så pænt. De lever ligeså godt i 

lejlighed som i huse, hvor de har adgang 

til at komme ud, men som alle katte er 

trafik og kat ikke en god kombination.

De lever ligeså 
godt i lejlighed 

som i huse, hvor 
de har adgang til 

at komme ud
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Silky Catz killing i barnehænder

Silky Catz Katniss Everdeen

Derudover er Kurilean Bobtailen en lidt 

snakkende kat, og de fleste kan miave 

særlig højt, og lyder derfor oftest til at 

de er hæse. Kurilean Bobtail er en klog 

kat som nemt kan læres op til forskellige 

tricks. Det skal også nævnes at denne 

race er ekstremt glad for børn.

Her i Danmark er der en del flere langhår 

Kurilean Bobtails end korthårede, og der 

er mellem 6-8 registrede opdrættere af 

racen

Specialshow og specialklub

I Århus i April måned lavede specialklub-

ben en præmiering af topkattene, hvor 

de fleste billeder er fra. Her blev der 

også afholdt et bestyrelsesmøde for den 

netop nystartede specialklub, som blev 

anerkendt i Februar i år. Hvis man vil vide 

mere om disse katte kan man gå ind på:

http://kurilean.dk/bestyrelsen 

Specialklubbens hjemmeside adresse
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I 2007 skulle jeg købe ny birma pige af 

Galina/RGJ Cats (Norge) og undrede mig 

over hvad det var for en kat hun havde 

siddende på sin hjemmeside, så jeg læ-

ste lidt på nettet og kom frem til Elviras/

Kurilkots side. En belgisk opdrætter

Og der sad hun så, Chalounja Kurilkot, og 

jeg smeltede totalt!

Jeg skrev med det samme til Elvira om 

hvordan og hvorledes og fik lov at købe 

hende, og så sagde hun at de da bare 

lige kunne komme op med Chalounja til 

mig. Og sådan blev det, Chalounja kom 

hjem til mig den 7/7-2007 og Danmark 

fik sin første Kurilean Bobtail.

Da Chalounja kom overtog hun alle-

Første Kurilean 
Bobtail i Danmark
Sådan kan det gå når man surfer på 
nettet

Af Julie Nielsen. Silky Catz opdræt af Hellig 

Birma og Kurilean Bobtail.
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rede første dag, pladsen, som den der 

bestemte. Dder var ikke noget brok fra 

de andre katte, de bøjede sig bare for 

dronningen. Aldrig har jeg set en kat 

med så meget selvtillid og jeg var solgt 

på stedet.

Der gik et års tid hvor 

jeg lærte en masse om 

racen og udstillede 

Chalounja, og da hun 

jo er den første i Dan-

mark måtte jeg for-

tælle vidt og bredt om 

racen, så det krævede 

også at jeg fik læst en masse. Chalounja 

fik sin første Best In Show da hun var 1 år 

gammel, og jeg kan love for at tårerne 

trillede. I 2009 blev hun Surpreme 

Permier og i 2010 tog hun sin 10’ende 

BIS og blev hermed den første Kurilean 

i Europa med titlen DSM. Jeg var, og er 

stadig, ovenud stolt af min pige, hun er 

noget helt særligt for mig.

Chalounja var allerede neutraliseret da 

jeg købte hende, hvilket altid har ærget 

mig, men heldigvis 

fik jeg hendes linjer i 

andre katte, og det er 

stadig dem jeg bruger 

i mit opdræt.

Chalounja er for nyligt 

blevet 10 år, hun kom-

mer stadig med på ud-

stillinger indimellem, 

men ellers nyder hun livet hjemme og 

venter på at jeg smider mig på sofaen, 

for så snart jeg gør, skal der puttes.Hun 

er og bliver mit hjerte barn!

Chalounja kom 
hjem til mig og 
Danmark fik sin 
første Kurilean 

Bobtail
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Jeg har gennem de sidste 7 år haft 

fornøjelsen af at dele mit hjem med en 

bobtail, dog har jeg haft perioder uden, 

men de er svære at undvære. 

Så fik jeg i Januar 2017 mulighed for igen 

at dele mit hjem med en dejlig bobtail DK 

JeaTri’s Ocean Dream f 09 22, også endda 

en smuk lille tortie sag som jeg havde haft 

et godt øje til siden, hun blev født. 

Hun kom med hjem fra udstillingen i 

Hørning, hvor hun kort fik lov til at snuse 

rundt i huset på egen hånd inden de 

andre blev lukket ud af deres trans-

portkasser, hun tog allerede tingene 

som om hun havde boet her altid og de 

andre katte eksisterede nærmest ikke 

for hende hun havde alt for travlt med at 

undersøge de nye omgivelser. 

Da hun endelig havde tid til at snakke 

kom hun løbende ind i sofaen hvor hun 

satte sig foran min kæreste Mads, og be-

Livet med en 
bobtail

Af Tanja Trillingsgaard
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gyndte at synge sin klagesang indtil han 

tog hende op og nussede hende bag øret. 

Allerede da vi skulle 

i seng var hun blevet 

pot og pande med 

vores American Curl, 

David, og de to tager 

deres legeture dagligt 

hvor de fræser med 

180km/t igennem hele 

huset. 

Der gik ikke mange dage før hun var 

en del af flokken, og tiden var til at hun 

skulle møde husets 3 hunde hvilket 

hun tog med høj haleføring, så høj som 

den nu kan være når man er en bobtail, 

hun var vant til en Berner Sennen fra 

opdrætter, så vi var overbevist om at det 

nok skulle gå smertefrit, dog var hun lidt 

skeptisk overfor den mindste af hundene 

de to store var intet problem. 

Hun er en nervefast lille dame, som ved 

hvad hun vil og hun skal nok få det enten 

på den ene eller anden måde. 

Livet med Myssen er 

aldrig kedeligt, hun 

finder på nye påfund 

hver dag om det så er 

at stjæle magneter fra 

køleskabet eller hoppe 

op på vores væghæng-

te vitrineskab, eller 

forsøger at hjælpe 

mig når jeg maler på porcelæn, hendes 

påfund er mange. 

Men lige så mange skøre påfund hun 

har, lige så mange hyggestunder har vi i 

sofaen hvor hun hellere end gerne ligger 

i en bunke sammen med husets happy-

aby Ean og vores krøløre David. 

Hun tog tingene 
som om hun havde 

boet her altid og 
havde travlt med 

at undersøge



VOKSEN HAN
1.  516 pt. NW SC DK Jaquet Bounty, JW DSM DVM, RAG a 03, Ejer: Karen 

Kalmayer Jaquet 

2. 514 pt. Tamino af Khartoum, ABY n, Ejer: Bodil Clarin Floto

3. 510 pt. IC PL Norddrasill Yoe, JW, NFO n 03 24, Ejer: Jacqueline Ludwig

4. 507 pt. IC N Teja’s Ean, ABY n, Ejer: Tanja Trillingsgaard og Mads Bækgaard

5. 505 pt, IC Smedergaards Ranger JW, NFO e 24, Ejer: Rikke Smedegaard Skov

KASTRAT HANNER
1.  518 pt. SP SC Hindkjær’s Frej, JW,DVM,DSM, OCI b 24, Ejer: 

Marianne & Lars Hindkjær

1.  518 pt. SP DK*Thomnille’s Samvis,DSM,DVM, MCO n 09 22, 
Ejer: Lotte Crone Lindskov

1.  518 pt. SP DK Shadowpaw’s Kopi Luwak, NFO n 09 23, Ejer: 
Jacqueline Ludwig 

2. 516 pt. SP IC Rajas Malte DSM, SBI e, Ejer: Claus Lindow Hansen

3. 513 pt. SP DK Catika’s Mingus, Som n, Ejer: Pernille D. Larsen

KILLING/UNGDYR HANNER
1. 412 pt. IC Mystic Ocean Shaka Loveless, MCO n 22 09, Ejer: Simone Søderberg

2. 411 pt. Tutinas Aske, Nfo n09, Ejer Lone Thomsen

2.  411 pt. Diadems Amadeus of Jaquet JW, RAG n 03, Ejer: Karen K. Jaquet

2. 411 pt. Faby-Cats Regin JW, ABY n, Ejer: Gitte Barlach

3. 410 pt. Tamino af Khartoum, ABY n, Ejer : Bodil Clarin Floto

3. 410 pt. Hindkjær’s Olav, OCI n 24, Ejer: Marianne & Lars Hindkjær 
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KILLING/UNGDYR HUNNER
1. 412 pt. Nadikat’s Rhianna JW, BUR n, Ejer: Anne-Grethe Ting Skou

2. 411 pt. Nadikat’s Yada JW, BUR n, Ejer: Anne-Grethe Ting Skou

3.  409 pt. IC DK KorZhik’s Agatha Christie, KBS fs 24, Ejer: Jeanette 
Trillingsgaard

4. 405 pt. FI*Dolldesire’s Velvet, RAG a 03, Ejer: Tabita Kehlet

5.  400 pt. DK Krapylius Benedicte, NFO g 23, Ejer: Linetta Fuglsang 
Christensen

KASTRAT HUNNER
1.  521 pt. NW SP DK Harmakhet’s La Bostella, DSM, NFO f 09 22, Ejer: Rikke 

Thingholm Hansen 

2. 519 pt. SP FI*Dewdrop’s Fan Chaluay DSM, KOR, Ejer: Marie Paulsen 

3.  511 pt. IC GIP Petheaven Daphne Duck, EUR n 22, Ejer: Claus & Susanne 
Wehnert

4. 508 pt. SP Lai-An’s Glamour Girl, PER e 33, Ejer: Lailah Andersen 

5. 505 pt. IP GIG Bestcats Incredible Illusion, OSH fs, Ejer Pernille Pedersen

5. 505 pt. GIP SC Wikis Promis DSM,, BSH e, Ejer: Pia Kjeldgaard

VOKSNE HUNNER
1. 507 pt. GIC Naturell’s Fili Jon Gong Gong, NFO w, Ejer: Anne Louise Nygaard Sadek

2. 503 pt. Pamina af Khartoum, ABY a, Ejer: Bodil Clarin Floto

3. 502 pt. GIC Chrisycats Ipanema, NFO fs 09 24, Ejer: Sys Vejlø

3.  502 pt. SC Zaletchos Donna Maria DSM DVM DM, NFO g 09 23, Ejer: Rikke Smedegaard 
Skov

4.  499 pt. IC DK KorZhik’s Agatha Christie, KBS fs 24, Ejer: Jeanette Trillingsgaard

4. 499 pt. IC Ushoosinu Trips, MCO f 22, Ejer: Simone Søderberg

JYRAK – Topkatte 2016
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BEDSTE HUSKAT
513 pt. SW15 WW13 Miss 
Bilka, DSM, HCS n 09 22 ,  
Ejer: Sonja Aurbo Nielsen 
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Så lader det til, at foråret endelig har 

ramt os, og vi kan både byde velkom-

men til solen, samt forårets mange 

killinger. Husk, at hvis du mangler råd og 

vejledning i dit opdræt, så har vi i men-

torordningen en håndfuld passionerede, 

erfarne og meget søde mentorer tilknyt-

tet ordningen. De sidder parate til at 

give jer en hjælpende hånd, hvis I føler, 

at I har brug for nogen til at sparre med. 

Det er blot at skrive til os på: mentor@

felisdanica.dk 

Vi er her kun for at hjælpe jer… I kan 

læse mere om ordningen på Felis Dani-

cas hjemmeside.

Mens I alle nyder sommeren, er vi al-

lerede i fuld gang med at planlægge 

efterårets modul 1 og 2. Er du ikke 

allerede i gang med at tage Diplomop-

drætteruddannelsen, så er det måske 

nu du skal overveje at komme i gang? 

Der er allerede åbnet for tilmelding. Se 

dato og mere information på: kursus.

felisdanica.dk

I marts/april har vi afsluttet forårets 2 

Diplomopdrætter-moduler, og vi kan 

nu se tilbage på vores første år med 

både nye og vores garvede undervisere 

på Felis Danicas Diplomopdrætterud-

dannelse. Som i de foregående år, er 

der stadig ingen tvivl om, at de emner 

der volder størst problemer ved den 

efterfølgende eksamen, er genetik og 

love/regler ved køb og salg. Det er i Felis 

Danica vigtigt, at opdrætterne erhverver 

sig den grundlæggende viden til glæde 

for dem selv og deres købere, så pr. d.d. 

har Forretningsudvalget på foranledning 

af Mentorrådet besluttet, at hvis man er 

så uheldig, at man er dumpet 2 gange 

i et specifikt modul, så deltager man 

fremadrettet gratis i undervisningen 

og den efterfølgende eksamen i det 

pågældende modul (forudsat, at der ikke 

er fyldt helt op på holdet).

Vi vil her hylde de 38 opdrættere, der 

fik logoet tildelt i 2016. Du kan se listen 

over alle Diplomopdrætterne fra starten 

i 2013 og frem til nu på Felis Danicas 

hjemmeside (indtil nu har yderligere 10 

fået logoet i 2017, også et stort tillykke 

til jer). 

Vi er nu 188 opdrættere under en Felis 

Danica hovedklub, som kan bryste sig af 

at have bestået alle 4 moduler og dermed 

have modtaget et flot logo, som de kan 

bruge som de lyster. Men der er stadig 

plads til mange flere og gerne jer alle 

Samtidig kan du også se indbydelsen til 

efterårets 2 moduler. På modul 1 vil vi 

denne gang få hele 2 dyrlæger til at un-

dervise. Det bliver som vanlig Marianne 

Rasmussen og et nyt ansigt, i form af 

Tine Bondo. Begge kommer fra Husum 

Dyreklinik. Det er meningen, at Tine skal 

overtage undervisningen fremadrettet, 

og vi glæder os meget til samarbejdet 

med Tine og siger samtidig et stort tak 

til Marianne, for de år hun har undervist 

på uddannelsen. 

Nyt fra 
mentorrådet

T I L L Y K K E  

D I P L O M O P D R Æ T T E R E  

2 0 1 6  

K U R S U S . F E L I S D A N I C A . D K

F E L I S  D A N I C A S  M E N T O R R Å D  

Merete Plesner 

Michael Robdrup 

Nanna D Mikkelsen 

Pia Hansen 

Pia L Holmberg-Hansen 

Sabina Christo 

Simone E Jørgensen 

Stina H Milsø 

Tina Ormstrup 

Trine S Carlsen 

Vibeke Bekker 

Vibekka Jensen

Amanda Sass Hertel 

Anna Wulff Madsen 

Anne Marie Bjelke 

Anne-Marie Michaelsen 

Beata R Fröhlich 

Berit Sigersen 

Brian Daugaard 

Charlotte K Westerled 

Christina Hansen 

Christina  Busch 

Dorthe Ellgaard

Gitte Pedersen 

Hanne Hansen 

Helle R Pedersen 
 

Janet S Nielsen Ekbøl 

Karin Hansen 

Karin T Lambertsen 

Kurt Christensen 

Lailah Andersen 

Lene Bay 

Linetta F Christensen 

Lisette S Henriksen 

Lykke K Simonsen 

Maria Stjerne 

Mariann Jensen 

Marina Böhrnsen
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Alle kendte Annelise, alle holdt af ”Nis-

semor”. 

Det var i starten af 1980’erne at Erik og 

Annelise Nissen første gang trådte ind i 

en udstillingshal, og det blev starten på 

mere end 30 års succes på katteudstilin-

gernes skrå brædder.

Annelise og Erik opdrættede siamesere 

og orientalsk korthår under navnet DK 

Nissen’s og det er blevet til utallige højt 

præmierede katte, som figurerer højt på 

Toplister i ind- og udland. 

Annelise og Erik var flittige udstillere og 

Europa blev kørt tynd på kryds og tværs, 

Annelise stod for udstyr til kattene og for-

plejning til menneskene og Erik sad ved 

rattet …. Afsted gik det over stok og sten.

Især Tyskland var favorit udlandet til 

udstillinger og det var ikke en rigtig 

”tyskerudstilling”, hvis man ikke mødte 

Annelise og Erik der.

De mange år på den internationale katte 

scene har skaffet Annelise og Erik mange 

gode venner og bekendte. Der var altid 

mange mennesker samlet omkring 

bordet ved kattenes bur. Gæstfrihed og 

hjertelighed er nøgleordene. Altid en 

kop kaffe, en småkage, en lille én, en 

hyggelig sludder og et godt grin. Altid 

højt humør og en skarp bemærkning, 

som altid var kærligt ment, fik man med 

på vejen forbi buret.

Ligeså stor gæstfrihed oplevede alle, 

som lagde vejen forbi hjemmet i Ege-

skov. Altid en dejlig frokost i hyggelige 

omgivelser. Man sad godt i rart selskab.

 Annelise var et positivt, sødt, venligt og 

ordentligt menneske. Når jeg tænker på 

Nissefar og Nissemor ser jeg dem altid 

for mig på Verdensudstillingen i Ma-

astricht i 2006, hvor deres stolthed, den 

smukke brunmaskede siameser o g multi 

Best in Show winner, WW06 EC, EP DK 

Nissens Lexie, JW opnåede Verdensvin-

der titlen. De gik sejrsgang hånd i hånd 

bagved stewarden og det var et rørende 

billede på, hvor meget kattesporten 

fyldte i deres liv, det øjebliksbillede har 

jeg på min nethinde helt klart og jeg 

tænker på det med glæde.

Selv i de senere år hvor Annelise var 

præget af sin sygdom var hun med på 

udstillinger, stadig med et kærligt smil 

og hilste altid på alle hun mødte på sin 

vej gennem udstillingshallerne.

Annelise efterlader et stort tomrum og 

vil blive savnet af alle.

Ære være Annelise Nissens minde.

Mindeord

Annelise Nissen
Den 30. april 2017 mistede Kattesporten 
en af de mest trofaste og venlige 
udstillere igennen mange år

Kirsten Foldager på vegne af Katteklubben



Når Jan og jeg er ude at holde foredrag 

og workshops i de forskellige special-

klubber, kommer vi ofte til at tale om 

de mange ”besværligheder”, der kan 

være med at finde egnede avlshanner, 

samarbejdspartnere, nye opdrættere og 

lignende. På FU’s møde med specialklub-

berne i januar kom emnet op igen i for-

bindelse med snakken om det faldende 

antal registrerede killinger i Felis Danica, 

og jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne 

skrive lidt til bladet om det, jeg sagde på 

mødet.  Jeg har tænkt længe og bredere 

over emnet, og følgende er derfor skre-

vet som et oplæg til eftertanke og debat. 

Offentlige myndigheder

Der har i de seneste år været øget op-

mærksomhed på og ønske om at regule-

re dyrehold fra offentlig side. Det gælder 

ikke kun Danmark men i alle samfund, 

hvor man har overskud ud over det helt 

eksistentielle. I Sverige har den svenske 

regering lavet klare og enkle regler, der 

siger ”Det är inte tillåtet att använda en 

hund eller katt i avel om den mår dåligt av 

det och om det finns risk för att avkomman 

ärver sjukdomar eller funktionsnedsätt

ningar. Djur som är överdrivet rädda eller 

aggressiva och djur som saknar förmåga 

att föröka sig på ett naturligt sätt får heller 

inte användas i avel”. Vil man opdrætte 

mere end tre kuld om året, betragtes det 

som virksomhed, og man skal søge tilla-

delse og registreres hos jordbrugsverket. 

(den svenske fødevarestyrelse) 

I andre lande er der langt mere restrik-

tive kampagner igang, og der er et 

voksende ønske flere og flere steder om, 

at privat avl af dyr helt skal ophøre. Når 

det drejer sig om katte, er fortalerne for 

dette især dem, der ikke skelner mellem 

en racekat, en huskat og den vildtleven-

de kat, der tager deres fugle eller ligger 

og dør af katteinfluenza i indkørslen. 

I Sverige har man et meget positivt 

forhold til de offentlige myndigheder, 

og der lader det ikke til at der er meget 

polemik omkring de gældende reg-

ler. Helt anderledes forholder det sig i 

Danmark. Personligt er jeg mildest talt 

ikke imponereret over de initiativer, der 

indtil videre er taget fra fødevarestyrel-

sen for at lave regler og r0etninglinier. 

Set herfra hvor jeg sidder, virker det 

ikke, som om der er nogen forståelse og 

indsigt i, hvad det vil sige at opdrætte 

racekatte, og jeg savner i høj grad en 

ministeriel ansat, der evner at formulere 

sig korrekt, tydeligt, konsekvent og 

gennemtænkt. Det gik helt galt med den 

meget omtalte bekendtgørelse for et par 

år siden, der lugtede mistænkeligt af en 

tekst oversat fra en bekendtgørelse om 

minkfarme, men jeg håber da, at det er 

blevet bedre siden. Jeg er taknemmelig 

Hvor skal 
vi hen du?

Charly Riis, House of Lancarrow

Handful of happiness.



43

for at Felis Danica stadig kæmper vores 

sag og stadig prøver at få indflydelse på 

udfaldet. Generelt har danskere ofte en 

negativ holdning til det, der kommer 

fra offentlige myndigheder. Vores vilkår 

som opdrættere bliver mere og mere 

besværlige, og den megen diskusion om 

regler og bekendtgørelser (og lad os nu 

være helt ærlige – vores brok) på sociale 

medier virker ikke særligt inviterende på 

nye potientielle katteopdrættere. 

Felis Danica/FU 

På et møde sidste år, hvor Felis Danica 

deltog, blev der fra ministeriel side 

udtrykt ønske om, at vi fik mere fokus på 

helbred og synlighed. FU tog opgaven 

på sig blandt andet med tiltag til en 

ny stamtavlebagside. Uden at jeg skal 

vade mere i det, så kan vi i dag konsta-

tere, at klubbernes medlemmer ikke 

blev begejstrede over håndteringen af 

denne opgave. Topstyring, manglende 

kommunikation, tekster, der hverken 

var gennemtænkte, sprogligt korrekte, 

konsekvente eller gennemførlige, men 

til gengæld temmelig uoverskuelige, er 

nogen af de mange klagepunkter.

Stamtavlens funktion

Personligt mener jeg, at en stamtavle 

udelukkende bør dokumentere kattens 

aner. Inde i omslaget må der meget 

gerne beskrives hvad FIFE, Felis Danica, 

klubberne og specialklubber er, og 

nævnes, at vi stiller en lang række krav til 

vores opdrættere og de katte, der ligger 

til grund for killingerne. En slags reklame 

for organisationen og racekatte om 

man vil. Derudover kan man henvise til 

Felis Danicas hjemmeside, hvor interes-

serede kan finde mere information om 

opdrætterkurser, krav og formularer, 

racebeskrivelser, købsvejledninger og 

andet godt. På den måde, vil stamtavle 

omslaget altid være aktuelt, og vi kan 

spare i omegnen af 13.000,- på nye 

omslag, hvis noget essentielt bliver æn-

dret. Kattens vaccinationer og lignende 

dokumenteres passende i dyrlægernes 

udmærkede sundhedsbøger og evt. pas. 

Opdaterede attester til brug for avlsdyr 

Acosta på jagt i græsset.
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hentes på Felis Danicas hjemmeside. Det 

moderne samfund er online, og det bør 

Felis Danica selvfølgelig også afspejle. 

Specialklubben for Orientalere og 

Siamesere

I Dansk Siameser og Orientaler Ring 

oplevede vi, at vores forslag om, at PRA 

status skulle dokumenteres for alle vores 

avlskatte, blev vedtaget på Felis Danicas 

plenarforsamling i 2016. Det gik i første 

omgang ikke videre til FIFe’s general-

forsamling, da hvert land kun må stille 

3 forslag pr. år. På mødet om førnævnte 

stamtavlebagside i januar i år brugte 

Susanne Wehnert fra FU vedtagelsen af 

forslaget som eksempel på, at vi i Felis 

Danica tager helbredet hos vores katte 

meget alvorligt. Til vores store skuffelse 

blev vores forslag så endnu en gang 

henlagt på Felis Danicas plenarforsam-

ling i februar. Denne gang til fordel for 

et forslag fra i år om, at katte ikke må 

parres på udstillinger. Forespurgt om, 

hvorvidt et forslag vedtaget sidste år 

ikke burde have førsteret til fremstilling 

på FIFEs generalforsamling, svarede Su-

sanne Wehnert: ”Ork, vi har da tidligere 

syltet et andet forslag i 10 år, til det ikke 

gav mening mere”. Hvordan hænger 

det sammen med fokus på helbred og 

synlighed?

PRA blindhed

Jeg har hørt historierne om katte, der 

lever fint som blinde. Måske fordi de var 

født blinde? Og jeg har hørt kommen-

taren om, at det jo ikke er en sygdom 

men et handikap. Det fremmer ikke 

vores omdømme hos almindelige men-

nesker. Lever man med siamesere og 

orientalere, er tanken om en kær ven og 

mesterfluefanger, der har nydt godt at 

et fantastisk syn i et par år, og pludselig 

må henslæbe tilværelsen som blind, 

ganske enkelt uacceptabel. Det kan så let 

undgås. Vi er i Danmark og Sverige gået 

foran og har besluttet, at vi må doku-

mentere, at vi har styr på, hvad vi parrer 

med hvad. Bliver det ikke fulgt op af et 

forslag gældende for hele FIFe, kommer 

vi enten til at fremstå som en selvud-

nævnt elite, eller bliver stillet ringere end 

andre FIFe-opdrættere. Og jo, der har 

Jazzminh of Lancarrow 2013.
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været importeret katte til Danmark som 

angiveligt var PRA-fri, hvor en efterføl-

gende test viste, at det var de ikke. 

Det sidste år efterlader undertegnede 

og mange andre, med en deprimerende 

oplevelse af ikke at blive hørt, ikke at 

blive forstået, ikke at have indflydelse 

og især ikke at blive respekteret. Der 

har de seneste år været en stemning a 

la ”FU mod os andre”, en oplevelse af 

uklare krav og manglende pædagogik 

og service. Da vi i dagens Danmark deler 

vores frustrationer med andre, er dette 

selvfølgelig også at finde overalt på de 

sociale medier. Hvis jeg var ny i sporten, 

ville jeg løbe langt væk.

Sundhed, tests, omkostninger

Med i billedet hører selvfølgelig også 

penge. I de 33 år, jeg har opdrættet 

katte, er priserne på dyrlægens service 

og kattenes mad steget en helt del. 

Noget der ikke afspejles i det, jeg kan 

tage for mine killinger. Det er nu også 

blevet muligt (og nogen gange et krav) 

at teste for parasitter, smitsomme syg-

domme, arvelige sygdomme, blodtype 

og lignende, en udgift jeg ikke havde for 

30 år siden. I midten af 80’erne bad Skat 

opdrættere om at momsregistrere deres 

”virksomhed” og kunne konstatere, at 

det var godt nok en dårlig forretning 

for Skattevæsnet. I dag tror jeg kun, at 

det er udenforstående, der lever i den 

vildfarelse, at det er en god forretning 

at opdrætte katte, og det er derfor kun i 

henhold til købeloven, at vi opdrættere 

opfattes som en virksomhed. 

Tests

Personligt værdsætter jeg de mange 

tests, vi nu kan benytte os af for at sikre 

vores kattes gode helse, men det kan 

godt virke uoverkommeligt for en ny 

opdrætter. Igen diskuterer vi alt i det 

offentlige rum. Mens jeg som erfaren 

opdrætter er glad for andres erfaringer, 

så kan de mange historier godt få nye 

opdrættere til at miste pusten allerede 

inden, de er kommet i gang. Jeg siger 

ikke, at vi skal holde op med at dele de 

dårlige oplevelser, for vi bliver klogere og 

stærkere af dem, men vi skal også tænke 

på at dele grunden til, at vi er så mange, 

der stadig er i hobbyen.

Nye tider

I dag er tendensen, at antallet af store 

opdrættere falder. Det bliver mere og 

mere almindeligt, at man kun har et en-

kelt eller to kuld om året. Det ser jeg som 

en god udvikling for kattene både fysisk 

og psykisk. Det er en kendt sag, at et 

mindre kattehold er nemmere at holde 

sundt, og med få kuld er der god tid til at 

hygge omkring dem og socialisere dem. 

Hvis vi ønsker et større antal killinger, må 

vi gøre en større indsats for at ”hverve” 

nye opdrættere. Et godt spørgsmål er så, 

om vi virkelig ønsker mange opdrættere, 

eller en lille eksklusiv elite? Den nuvæ-

rende kurs styrer mod det sidste. Jeg 

ønsker det første. Med mange registre-

rede opdrættere kan vi få den bredeste 

genpulje og dermed de sundeste katte. 

Vi har en fantastisk hobby, og jeg synes, 

at hele verden skal være med. 

Opdrætterne og samarbejde

Og så kommer jeg til de mange samtaler, 

jeg har haft med opdrættere på udstillin-

ger og workshops. Hvad kan vi selv gøre? 

Mit svar er, at vi må til at tænke ud af 

boksen og ændre vores egen adfærd. Vi 

kan ikke sidde på vores hænder og vente 

på, at andre gør noget. Skal jeg pege 

på noget godt, der er kommet ud af det 

sidste års megen debat om bagsider, så 

er det, at ”menige” medlemmer af klub-

berne nu er vågnet op til dåd og kræver 

at være med i processen. 

Rigtig mange giver udtryk for, at konflik-

ter mellem opdrættere gør det svært at 

finde samarbejdspartnere. Mennesker 

strides. Det lader til at være en stærk 

og grundlæggende del af vores natur. 

Men når det når så vidt, at en race kom-

mer i vanskeligheder, fordi dens mest 

dedikerede fortalere ikke kan tale sam-

men, så arbejder vi jo imod vores egne 

ønsker. Jeg citerer ofte min mand for en 

bemærkning, han kom med vedrørende 

en meget lille race: ”Der er 5 opdrættere 

Nintendo of Lancarrow på jagt.
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i Danmark, og de er så uenige, at de er 

delt op i 7 fraktioner”. Jeg har selv valgt 

at samarbejde med en person, som ikke 

var på talefod med mig, fordi det var det, 

der gav mest mening for vores lille race. 

Det var ikke let, og vi måtte ”tale” sam-

men via mellemmænd, men vi var begge 

rørende enige om at samarbejde trods 

vanskeligheder. 

En anden ting er, at nogle racer har en 

kultur med regler, forbehold, og så 

komplicerede kontrakter, at samarbejde 

besværliggøres. Kontrakter der beskri-

ver, hvad køber skal skrive i sine kon-

trakter i næste generation og det, der 

er værre. Jeg har fuld forståelse for, at 

man prøver at undgå dårlige oplevelser, 

og vi har jo pligt til at skrive kontrakter 

med hinanden. Det er dog min erfaring, 

at ingen kontrakt i verden kan gardere 

os mon dårlige oplevelser og svigt. For-

handlingen af kontrakt handler for mig 

først og fremmest om, at vi er enige og 

især, at vi er enige om, hvad vi er enige 

om. Jo mere vi taler sammen om vores 

ønsker og intentioner med samarbej-

det, jo nemmere er det at vurdere, om 

vores opdræt er kompatible og om vi 

har tænkt alt igennem. For år tilbage 

blev en anden samarbejdspartner så 

vred på mig på grund af noget ikke kat-

terelateret, at vedkommende stadig ikke 

taler med mig. Jeg havde en gravid kat 

udstationeret hos mig og forsøgte efter 

bedste evne at overholde vores kontrakt, 

selv om vi ikke havde nået at skrive den 

under. 

Vi behøver ikke at kunne lide hinanden, 

vi behøver ikke at være enige, vi behøver 

end ikke at tale sammen, men vi behøver 

at opføre os ordentligt og vi behøver at 

respektere hinanden. Hvis vi brænder 

for en race og for opdræt af racekatte, så 

bliver vi nødt til at samarbejde trods for-

skelligheder, en praksis vi også arbejder 

meget bevidst på blandt danske opdræt-

tere af Siam/ Orientalere. 

Jeg kender racer, hvor opdrættere sælger 

kælekatte til næsten foræringspriser 

og tjener alle deres penge hjem på 

salget af avlskatte. Vi er flere hos os, der 

sælger vores kælekillinger til en pris, der 

repræsenterer de udgifter, vi har, og så 

”forærer” vi avlskatte og parringer væk 

for symbolske beløb. Jeg gav en opdræt-

ter fra Sydtyskland en hankat i 2006, mod 

at hun gav noget tilbage til racen en dag, 

det vil sige til mig eller en anden opdræt-

ter. Der gik 8 år, og jeg havde egentlig 

glemt alt om sagen, da hun insisterede på 

at give mig en hunkat tilbage, inden hun 

lukkede sit katteri ned. Jeg hørte også fra 

en taknemmelig canadisk opdrætter, der 

fik en datter af Nikkei fra Tyskland.

Line og Patrick (Kamyne) sendte i 2009 

en PRA-fri hankat til Finland, der den-

gang havde problemer med mange PRA-

bærere. Finnerne var nærmest i chok, for 

praksis i Finland var dengang, at den ene 

opdrætter stod med en killing i hånden, 

mens den anden stod med penge, og in-

gen gav slip før den anden. Line ville bare 

have noget tilbage til Danmark ”en dag”. 

Killingen overnattede hos mig på vejen 

til sit nye hjem, og jeg havde en hyggelig 

weekend med Line og den nye ejer. Da 

jeg et par år senere skrev i en Facebook 

gruppe efter hjælp med en hankat, fordi 

en af vores hunkatte havde underlivsbe-

tændelse, blev mit råb om hjælp blandt 

andet besvaret af 7 finske opdrættere, 

jeg aldrig havde hørt om, der gerne ville 

hjælpe. 

Generelt hjælper vi hinanden og tager 

symbolske beløb for killinger og par-

ringer, og vi er flere og flere i Danmark, 

der begynder at samarbejde og koordi-

nere vores opdræt, så vi bruger kattene 

fornuftigt og dermed holder racen sund, 

Scala of Lancarraow i sneen.

Lancarrow lømler 2017.
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og rygterne om ”De tossede danskere” 

breder sig ud i verden. 

Tillid

Det kræver tillid. Big time. Ja, jeg risikerer 

aldrig at få noget tilbage. Ja, jeg risikerer, 

at nogen får en billig killing eller parring 

og scorer kassen mens de griner af mig. 

Jeg siger til mig selv, at i værste fald 

har jeg doneret gener til orientalernes 

genpulje. Jeg ”risikerer” også at få nye 

samarbejdspartnere, at få nyt avlsmate-

riale tilbage og at få nye venner. Alt i alt 

synes jeg, at fordelene langt overstiger 

ulemperne, og min tillidsfulde tilgang 

til samarbejde spreder sig som ringe i 

vandet og giver pote.

Salg af killinger

En tredje ting er vores opførsel, når vi 

sælger killinger til nye købere. Igen har 

jeg fuld forståelse for dem, der prøver at 

gardere sig mod en grim oplevelse. Jeg 

sælger selv en del af mit hjerte med hver 

eneste killing, og er også blevet rigtig 

godt ked af det, når jeg har solgt til den 

”forkerte”. Men det kan altså tage over-

hånd. Camilla Scharff fortalte på mødet 

med specialklubberne om, hvordan 

hun blev krydsforhørt af opdrættere, 

da hun søgte efter en kastrat til at gå på 

udstilling med. De skulle lige undersøge, 

om nogen kunne sige god for Camilla. 

Her taler vi om en rutineret opdrætter, 

rutineret udstiller og ledende aktør i kat-

tesporten gennem mange år. Hvordan 

må det så ikke være for en helt ny og 

uerfaren person, der ønsker sig en kat? 

Jeg balancerer også selv mellem mit 

behov for at sikre mig, at killingen får det 

godt, at køber får den rette kat og har 

sat sig ind i det nødvendige og rimelig-

heden af mine spørgsmål og krav. Nogen 

gange stiller de rent ud sagt tåbelige 

spørgsmål, men så er det jo op til mig at 

forklare og inspirere til gode løsninger. 

Jeg kan jo ikke beholde alle killingerne 

selv, for så er det snart slut at med 

opdrætte, og jeg ønsker mig også nye 

samarbejdspartnere.

Jeg har talt med killingekøbere, der ikke 

kunne købe kælekat nr. 2 af én opdræt-

ter, fordi kælekat nr. 1 var købt af en 

anden (åbenbart forkert) opdrætter. Kan 

nogen forklare mig, hvad det skal gøre 

godt for? Den sidste, jeg talte med, ville 

egentlig gerne opdrætte på et tidspunkt, 

men blev forståelig nok skræmt væk. 

Salg opdrættere imellem

En fjerde ting er, hvordan vi opdrættere 

behandler hinanden. Jeg har en veninde, 

der solgte en avlskat til en person, der 

efter et par år begyndte at låne katten ud 

til avl uden stamtavler. Min veninde blev 

sablet ned af sine opdrætterkolleger. På 

nettet selvfølgelig, så alle kan få ”glæde” 

af det. En anden veninde opdrættede ori-

entalere og blev, igen på nettet, hængt 

ud for ikke at teste sine katte for HCM, en 

test, der ikke er relevant for vores race. 

En tredje veninde blev hængt så meget 

ud i en ”hemmelig” gruppe på nettet, 

at hun helt er holdt op med at opdrætte 

og komme på udstillinger. Hvordan skal 

det på nogen måde inspirere nye til at 

begynde at opdrætte?

Hvorfor opdrætter vi? 

Gør vi det for kattesporten? For racen? 

For os selv? Ønsker vi at være en lille 

eksklusiv klike, eller ønsker vi at være 

mange vidt forskellige mennesker med 

vidt forskellige racer?

Vi er mange, der brænder for vores 

racekatte, brænder for vores organisa-

tion og trods alt brokket er vi mange, der 

hænger på og deltager aktivt år efter år. 

Hvis vi mener, at vores måde at gøre det 

på er så meget bedre end BYB’ernes, så 

handler det jo bare om at markedsføre 

og demonstrere det så tydeligt, at rigtig 

mange får lyst til at være med. 

Tænk hvis alle nye potentielle opdrætte-

re blev mødt med venlighed, respekt og 

forståelse, blev inspireret og guidet ind i 

vores dejlige fællesskab? Mon ikke der så 

var flere, der fik lyst til at være med?

Mine spørgsmål til dig lyder: ”Hvor vil 

du hen? Hvad står du for? Og hvad vil du 

gøre for dét?

Cassandra of Lancarrow 2013.
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Titeltagere
Den bedste måde at få din kat i Kattemagasinets 
titelgalleri er at benytte vores nye online titel
registrering: 

Gå ind via www.felisdanica.dk, find databasen under 
”Opdræt”, find din kat frem, og benyt knappen 
”titel registrering” til dels at registrere titlen, og dels 
at indsende kattens informationer og billede til 
Kattemagasinet.

Supreme Champion

DK Catwalk’s Dashing 
Diva  

BSH a 15-05-2011

Opdr.: Annette Henriksen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Køge ‘17 CACS BIV
Hørning ‘17 CACS
Vorbasse ‘16 CACS NOM
Kolding ‘16 CACS
Dorf Mecklenbur ‘16 CACS
Dorf Mecklenbur ‘16 CACS
Vamdrup ‘16 CACS
Nieuwegein ‘16 CACS
Nieuwegein ‘16 CACS
Kristiernstad ‘17 CACIB
Vallensbæk ‘17 CACIB

Supreme Champion

Shadeaby Doubleoseven 
of Tacovilla, JW

ABY n 25-03-2015

Opdr.: Alexander Shamsin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Mecklenburg ‘16 CACS BIV BIS
Kolding ‘16 CACS BIV BOB4
Kolding ‘16 CACS BIV BOB3
Wien ‘16 CACS
Strøby ‘16 CACS NOM
Strøby ‘16 CACS BIV NOM
Vorbasse ‘16 CACS BOB2
Køge ‘17 CACS BIV BIS
Køge ‘17 CACS BIV BOB2
Herlev ‘16 CAC
Køge ‘17 CAC

Supreme Champion

DK Benga Give Me 
Gandhia 

BEN n 24 14-04-2015

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Køge ‘16 CACS BIV
Køge ‘16 CACS BIV
Strøby ‘16 CACS NOM
Strøby ‘16 CACS NOM
Herlev ‘16 CACS
Nærum ‘17 CACS BIS
Køge ‘17 CACS BIV
Vallensbæk ‘17 CACS NOM
Vallensbæk ‘17 CACS BIV NOM
Århus ‘17 CACS
Malmø ‘17 CACS NOM

Supreme Champion

DK Skylight’s Alea  

NFO fs 09 24 22-05-2012
Opdr.: Sandie Grosmann
Ejer: Camilla Vingaard Hansen og 
Pia Schærff Jensen

Resultater
Hedensted ‘16 CACS
Hedensted ‘16 CACS
Hørning ‘17 CACS NOM
Zoetermeer ‘17 CACS
Zoetermeer ‘17 CACS
Køge ‘17 CACS
Køge ‘17 CACS
Wroclaw ‘17 CACS NOM
Wroclaw ‘17 CACS NOM
Mecklenburg ‘16 CACS BIV BIS
Kolding ‘16 CACS BIV BOB4

Supreme Champion

Peanut vom Rimberg  

BSH a 08-06-2011

Opdr.: Lisa Söhngen
Ejer: Martine Ejlersen

Resultater
Nieuwegein ‘16 CACS
Nieuwegein ‘16 CACS
Middelfart ‘15 CACS NOM
Vorbasse ‘16 CACS
Århus ‘16 CACS
Middelfart ‘16 CACS NOM
Grindsted ‘16 CACS BIV
Hørning ‘17 CACS BIV NOM
Hørning ‘17 CACS BIV NOM
Århus ‘17 CACS
Køge ‘17 CACS
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Supreme Champion

Backkara’s Donna 
Quattro

SBI g 21 01-08-2014

Opdr.: Mary Back
Ejer: Beata Fröhlich

Resultater
Køge ‘16 CACS
Siuntio, Finlan ‘16 CACS NOM
Siuntio, Finlan ‘16 CACS NOM
Kolding ‘16 CACS
Kolding ‘16 CACS NOM
Strøby ‘16 CACS
Strøby ‘16 CASC NOM
Herlev ‘16 CACS
Nærum ‘17 CACS
Køge ‘17 CACS
Køge ‘17 CACS

Supreme Premier

DK Thomanis Sheldon 
Lee Cooper 

NFO n 22 16-04-2012

Opdr.: Annie O. Dahl
Ejer: Helene Carstensen

Resultater
Dragør ‘15 CAPS NOM
Dragør ‘15 CAPS NOM
Herlev ‘15 CAPS NOM
Virum ‘16 CAPS
Malmø ‘16 CAPS BIS
Malmø ‘16 CAPS NOM
Hvidovre ‘16 CAPS NOM
Strøby ‘16 CAPS
Herlev ‘16 CAPS NOM
Nærum ‘17 CAPS
Hvidovre ‘17 CAPS NOM

Supreme Premier

DK Ohlsson Avellino, JW 
 

SBI b 06-07-2014

Opdr.: Lissi og Frank Ohlsson
Ejer: Lissi og Frank Ohlsson

Resultater
Køge ‘17 CAPS NOM
Strøby ‘16 CAPS BOB2
Herlev ‘16 CAPS BOB1
Vallensbæk ‘17 CAPS BOB1
Vallensbæk ‘17 CAPS BOB1
Hørning ‘17 CAPS
Vorbasse ‘16 CAPS BIV BOB1
Hørning ‘17 CAPS BIV BOB1
Vorbasse ‘16 CAPS BIV BIS
Køge ‘17 CAPS BOB1
Kristianstad ‘17 CAPS NOM

Supreme Premier

DK Shadowpaw’s Keyser 
Soze 

NFO ns 09 23 31-03-2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Vamdrup ‘16 CAPS
Vamdrup ‘16 CAPS NOM
Dorf Mecklenbur ‘16 CAPS BIV 
Dorf Mecklenbur ‘16 CAPS NOM
Køge ‘17 CAPS NOM
Køge ‘17 CAPS 
Aarhus ‘17 CAPS BIV NOM
Aarhus ‘17 CAPS
Malmö ‘17 CAPS
Vamdrup ‘16 CAGPIB
Vamdrup ‘16 CAGPIB NOM

Supreme Premier

DK Marjolein Kazanjian 
 

MCO ds 09 09-02-2015

Opdr.: Gitte Holgaard
Ejer: Tonya Lundquist

Resultater
Wismar, DE ‘16 CAPS
Kolding, DK ‘16 CAPS
Hørning, DK ‘17 CAPS
Haltern, DE ‘17 CAPS
Haltern, DE ‘17 CAPS
Århus, DK ‘17 CAPS NOM
Århus, DK ‘17 CAPS
Lubon, PL ‘17 CAPS
Lubon, PL ‘17 CAPS
Vallensbæk ‘17 CAGCIB
Vallensbæk ‘17 CAGCIB NOM

Supreme Champion

S*Little L’s Vicuña 

NFO w 61 18-01-2014

Opdr.: Sylvia Dahlkvist
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Resultater
Virum ‘16 CACS
Nærum ‘17 CACS
Kristianstad ‘17 CACS
Kristianstad ‘17 CACS
Vallensbæk ‘17 CACS NOM
Vallensbæk ‘17 CACS
Aarhus ‘17 CACS
Aarhus ‘17 CACS
Malmö ‘17 CACS
Malmö ‘17 CACS
Hvidovre ‘17 CACS

Supreme Premier

DK Chalina’s Chopin   

BSH a 16-11-2011

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lene & Claus Nielsen

Resultater
Middelfart ‘16 CAPS
Herning ‘16 CAPS
Vamdrup ‘16 CAPS
Vamdrup ‘16 CAPS
Vorbasse ‘16 CAPS
Vorbasse ‘16 CAPS
Hørning ‘17 CAPS
Kristiansstad ‘17 CAPS
Kristiansstad ‘17 CAPS
Århus ‘17 CAPS
Århus ‘17 CAPS NOM

Grand Int. Champion

Zivago Del Falco D ‘Oro*I 

EXO n 10-04-2014

Opdr.: Roberta Colombo & 
Domenico Falasca
Ejer: Bettina Wilhelmsen

Resultater
Herlev ‘15 CAGCIB BIS
Køge ‘16 CAGCIB
Køge ‘16 CAGCIB BIV NOM
SW. Helsinki ‘16 CAGCIB NOM
Hvidovre ‘16 CAGCIB
Strøby ‘16 CAGCIB BOB1
Herlev ‘16 CAGCIB NOM
Køge ‘17 CAGCIB
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Grand Int. Champion

DK Colletto’s Andrea 
Berg 

NFO g 02 21 62 21-05-2015

Opdr. & ejer: Marija & Dennis J. 
Kulager Ipsen

Resultater
Strøby ‘16 CAGCIB BIV BOB2
Strøby ‘16 CAGCIB BIV BOB4
Herlev ‘16 CAGCIB BIV BOB2
Køge ‘17 CAGCIB
Kriatianstad ‘17 CAGCIB
Kristianstad ‘17 CAGCIB
Vallensbæk ‘17 CAGCIB NOM
Århus ‘17 CAGCIB BIV BOB3

Grand Int. Champion

Haendel’s Prince of 
Dikero, JW

PER n 08-12-2015

Opdr.: Melanie Händel
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Gdansk ‘17 CAGCIB BIS
Nærum ‘17 CAGCIB BOB1
Køge ‘17 CAGCIB BOB1
Køge ‘17 CAGCIB BOB1
Haltern am See ‘17 CAGCIB BIS
Haltern am See ‘17 CAGCIB BIS

Grand Int. Premier

DK Shadowpaw’s Oscar 
Pfannkuchen 

NFO d 03 23 08-07-2014

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Vamdrup ‘16 CAGPIB
Vamdrup ‘16 CAGPIB NOM
Dorf Mecklenbur ‘16 CAGPIB
Dorf Mecklenbur ‘16 CAGPIB
Aarhus ‘17 CAGPIB
Malmö ‘17 CAGPIB NOM

Grand Int. Champion

Merlin Burmese King 

BUR n 24-12-2015

Opdr.: Judit Szeman
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAGCIB
Vallensbæk ‘17 CAGCIB NOM
Schiedam ‘17 CAGCIB
Malmø ‘17 CAGCiB NOM
Malmø ‘17 CAGCIB
Hvidovre ‘17 CAGCIB NOM

Grand Int. Premier

DK Chalina’s Gordon 
 

BSH a 01-03-2014

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Lene & Claus Nielsen

Resultater
Hedensted ‘16 CAGPIB BIV
Herning ‘16 CAGPIB
Vamdrup ‘16 CAGPIB BIV
Vamdrup ‘16 CAGPIB BIV NOM
Vorbasse ‘16 CAGPIB BOB5
Vorbasse ‘16 CAGPIG NOM
Århus ‘17 CAGPIB
Kristiansstad ‘17 CAGPIB BIV NOM

Grand Int. Champion

Trollehöjds Wild rose 

SBI a 13-09-2014

Opdr.: Liza Gustafson 
Ejer: Nanna Duelund Mikkelsen 

Resultater
Herlev ‘15 CAGCIB BOB2
Herlev ‘16 CAGCIB  BIV
Nærum ‘17 GAGCIB 
Køge ‘17 GAGCIB BIV  BIS 
Køge  ‘17 CAGCIB BIV BIS
Vallensbæk ‘17 GAGCIB BIV
Vallensbæk ‘17 GAGCIB BIV BIS
Malmø ‘17 GAGCIB

Grand Int. Champion

DK Bridau‘s Adelaide 

BUR c 29-12-2014

Opdr.: Brian Daugaard
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Virum ‘16 CAGCIB
Virum ‘16 CAGCIB
Herlev ‘16 CAGCIB
Vorbasse ‘16 CAGCIB
Strøby ‘16 CAGCIB BIS
Strøby ‘16 CAGCIB BIS
Nærum ‘17 CAGCIB NOM
Schiedam ‘17 CAGCIB NOM

Grand Int. Champion

PL*Nordrasill Yoe, JW 

NFO n 03 24 06-10-2015

Opdr.: Rafal Konarzewski & 
Norbert Kalucki
Ejer: Jacqueline Ludwig 

Resultater
Kolding ‘16 CAGCIP BOB2
Poznan ‘16 CAGCIP
Poznan ‘16 CAGCIP
Vorbasse ‘16 CAGCIB BIV NOM
Vorbasse ‘16 CAGCIB BIV BIS
Hørning ‘17 CAGCIB BIV NOM
Køge ‘17 CAGCIP
Køge ‘17 CAGCIP
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Grand Int. Premier

DK Perli-Gems’ Red 
DeLong  

PER d 18-06-2008

Opdr.: Lisbeth Andersen
Ejer: Jan Rudkøbing og Camilla 
Baird

Resultater
Herning ‘13 CAGPIB BOB4
Vamdrup ‘13 CAGPIB
Vamdrup ‘13 CAGPIB
Aalborg ‘13 CAGPIB
Herning ‘14 CAGPIB BOB4
Modena ‘14 CAGPIB
Modena ‘14 CAGPIB
Skælskør ‘14 CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Mersercat’s Emily 

SBI b 12-07-2014

Opdr.: Aase Nilsson
Ejer: Marianne & Tom Corfitzen

Resultater
Herlufmagle ‘16 CAGPIB
Køge ‘16 CAGPIB NOM
Køge ‘16 CAGPIB NOM
Strøby ‘16 CAGPIB BIS
Strøby ‘16 CAGPIB NOM
Køge ‘17 CAGPIB NOM
Køge ‘17 CAGPIB BIS
Malmö ‘17 CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Rokakitho’s 
Cassiopeia, DVM  

SBI b 04-04-2010

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Hørning ‘17 CAGPIB
Hørning ‘17 CAGPIB
Vorbasse ‘16 CAGPIB NOM
Vorbasse ‘16 CAGPIB NOM
Kolding ‘16 CAGPIB NOM
Kolding ‘16 CAGPIB NOM
Herlev ‘16 CAGPIB NOM
Dorf Mecklenbur ‘16 CAGPIB NOM

International Champion

DK Tumlings Sugarbabe 

NFO ns 22 11-11-2015

Opdr.: Dorthe og Thomas 
Bondesen
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Resultater
nærum ‘17 CACIB
Køge ‘17 CACIB
Kristiansstad ‘17 CACIB

International Champion

Myricaz Sweetie Pie  

BUR j 18-03-2016

Opdr.: Marit Oldervik
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Kristiernstad ‘17 CACIB
Vallensbæk ‘17 CACIB
Vallensbæk ‘17 cACIB

International Champion

Merlin Burmese King 

BUR n 24-12-2015

Opdr.: Judit Szeman
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Køge ‘17 CACIB
Kristianstad  ‘17 CACIB
Kristianstad ‘17 CACIB

International Champion

S*Säterjäntan’s Lotus  

NFO ns 24 25-03-2016

Opdr.: Irene og Leif Jönsson
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Resultater
Kristiansstad ‘17 CACIB BIV NOM
Kristiansstad ‘17 CACIB BIV
Vallensbæk ‘17 CACIB BIV NOM

International Champion

DK Chalina’s M 

BSH a 10-03-2016

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Kurt Christensen

Resultater
Nærum ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC
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International Champion

DK Big-Bang Nebula 
Helix 

RAG a 03 08-09-2015

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen 

Resultater
Karlovy Vary ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB

International Champion

S*Alnashar’s Freeman, 
JW

EXO e 06-01-2014

Opdr.: Gunnel Olafsson
Ejer: Lis Larsen

Resultater
Herlufmagle ‘16 CACIB NOM
Herlufmagle ‘16 CACIB NOM
Malmø ‘17 CACIB

International Champion

DK Europa’s Danske 
Jakobine 

NFO n 22 04-04-2016
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Annette Preuss

Resultater
Århus ‘17 CACIB
Malmö ‘17 CACIB
Malmö ‘17 CACIB NOM

International Champion

DK Europa’s Tommy 
Madkasse 

NFO n 03 23 27-03-2014

Opdr.: Vibeke og Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Resultater
Hvidovre ‘16 CACIB NOM
Herlev ‘16 CACIB
Kristianstad ‘17 CACIB

International Champion

S*Rönnbäret’s Alpha 
Romeo

PER d 17-11-2015

Opdr.: Rut Sloberg
Ejer: Jeannett Nielsen

Resultater
Nærum ‘17 CACIB NOM
Vallensbæk ‘17 CACIB NOM
Malmø ‘17 CACIB

International Champion

DK Boholdt Alfons  
Åberg 

EUR ds 22 24-12-2015

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Ovel Larsen

Resultater
Västre Frölunde ‘17 CACIB
Vallensbæk ‘17 CACIB
Vallensbæk ‘17 CACIB

International Champion

DK Europa’s Danske 
Malke Ko 

NFO n 02 21 64 08-10-2014

Opdr.: Vibeke og Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Resultater
Malmø ‘15 CACIB
Ølstykke ‘15 CACIB-BIV
Køge ‘17 CACIB

International Champion

DK Shadowpaw’s Purple 
Rain 

NFO as 03 23 06-05-2015

Opdr.: Charlotte Jönsson og 
Martin Bro
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Køge, DK ‘16 CACIB BIV NOM
Køge, DK ‘16 CACIB BIV NOM
Poznan, PL ‘16 CACIB BIV NOM
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International Champion

DK Sakeena’s Triumph 
Spitfire

NFO ds 03 22 30-03-2016

Opdr.: Sakeena Elkington
Ejer: Camilla Vingaard Hansen

Resultater
Wroclaw ‘17 CACIB
Wroclaw ‘17 CACIB
Århus ‘17 CACIB

International Champion

DK Thomnille’s  
Primrose 

MCO a 09 22  08-12-2014

Opdr.: Thomas Trautner 
Grandjean & Pernille Poulsen
Ejer: Thomas Trautner Grandjean 
& Pernille Poulsen

Resultater
Hørning ‘17 CACIB NOM
Kristianstad ‘17 CACIB BIV-T
Kristianstad ‘17 CACIB

International Champion

DK Shadowpaw’s 
Gunnar 

NFO n 03 23 04-05-2012

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro

Resultater
Dragør ‘15 CACIB
Ribe ‘15 CACIB
Malmö ‘17 CACIB

International Champion

DK Fyrendal’s Wanessa  

NFO f 24 15-05-2015

Opdr.: Lene Merethe Hansen
Ejer: Lene Merethe Hansen

Resultater
Vallensbæk ‘17 CACIB
Malmø ‘17 CACIB
Malmø ‘17 CACIB

International Champion

DK Shadowpaw’s Sniper 
 

NFO es 09 23 17-10-2015

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro

Resultater
Strøby ‘16 CACIB
Herlev ‘16 CACIB BIV NOM
Malmö ‘17 CACIB

International Champion

DK Northtown Cats 
Elvira 

NFO w 61 10-10-2014 

Opdr.: Jane Nordby 
Ejer: Lotte Lindenstrøm 

Resultater
Vallensbæk  ‘07 Cacib 
Vallensbæk  ‘17 Cacib 
Malmø  ‘17 Cacib

International Champion

DK Red Line’s Dr Hook 

MCO d 28-02-2016

Opdr.: Marianne Hinnerskov yde
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Resultater
Køge ‘17  CAC
Västre Frølund ‘17 CAC
Västre Frølund ‘17 CAC

International Champion

DK Namyslo’s Nynne 

PER a 02 62 04-05-2016

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Malmø ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB NOM
Hvidovre ‘17 CACIB
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International Champion

DK Primprau’s May Neet 
Say Choop Khon

KOR 28-09-2012

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Køge ‘16 CACIB BIV
Køge ‘16 CACIB BIV
Stettin ‘16 CACIB BIV

International Champion

DK Robdrup’s Unité  

NFO n 09 23 14-11-2015

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Resultater
Malmö ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB NOM
Hvidovre ‘17 CACIB

International Champion

DK Primprau’s 
Dewdrops Billabong 

KOR 26-08-2015

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Århus ‘16 CAC
Malmø ‘16 CAC
Hvidovre ‘17 CAC BIV

International Premier

DK Julle-Kris Inukka  

NFO n 23 02-10-2015

Opdr.: Betina & Dan Kjær 
Kristensen
Ejer: Bibi Modin Christensen

Resultater
Køge ‘17 CAPIB
Vallensbæk ‘17 CAPIB
Malmö Sverige ‘17 CAPIB

International Champion

DK Primprau’s Agäpé 
Ama-no-Uzume 

KOR 03-05-2014

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Herning ‘16 CACIB
Malmø ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB BIV

International Champion

Mohan Rafiki Makmai-
of-Primprau

KOR 06-05-2012

Opdr.: Andreanne Charron
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Skælskør ‘14 CAP
Skælskør ‘14 CAP
Køge ‘16 CAP

International Premier

DK Shadowpaw’s  
Kahlua

NFO n 03 23 31-03-2014

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Aarhus ‘17 CAPIB
Malmö ‘17 CAPIB
Malmö ‘17 CAPIB

International Champion

Myricaz Cream Timber 

BUR e 26-04-2016

Opdr.: Marit Oldervik
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Malmö ‘17 CACIB NOM
Hvidovre ‘17 CACIB
Hvidovre ‘17 CACIB NOM
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International Premier

DK Wimmerhales Blue 
Vixen 

ABY a 19-10-2014 

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Margit Bøgeskov Thomsen

Resultater
Hedensted ‘16 CAPIB BOX
Malmø ‘16 CAPIB BIS
Malmø ‘16 CAPIB BIS

International Premier

Bjelke’s Betty Boop 

BUR d 19-08-2012

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Marianne Rauhut

Resultater
Virum ‘16 CAPIB
Virum ‘16 CAPIB BIS BOB3
Malmø ‘17 CSPIB

International Premier

DK Ilikethis Blua Loko 
 

OSH a 24 27-03-2016

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Kamilla Tholstrup

Resultater
Hvidovre ‘17 CAPIB
Bad Nauheim ‘17 CAPIB BIS
Bad Nauheim ‘17 CAPIB NOM

Champion

DK Jungle Man’s 
Romaine

MCO n 09 22 10-08-2013

Opdr.: Gitte & Orla Dahm
Ejer: Thomas Trautner Grandjean 
& Pernille Poulsen

Resultater
Vrå ‘14 CAC BIV NOM
Vissenbjerg ‘14 CAC
Brædstrup ‘15 CAC

Champion

Omkara Dance Me To 
The End Of Love

MCO n 03 19-03-2016

Opdr.: Pilar Rivera - Schreiber Patel
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Resultater
Kolding ‘16 CAC
Hørning ‘17 CAC
Århus ‘17 CAC

Champion

DK Smedegaard’s 
Mustang

NFO a 23 29-05-2015 

Opdr.: DK Smedegaard 
Ejer: Lykke Kastbjerg

Resultater
Køge ‘17 CAC
Hørning ‘17 CAC BOX
Hedensted ‘16 CAC BIV NOM

Champion

DK Thomnille’s  
Primrose

MCO a 09 22 08-12-2014

Opdr.: Thomas Trautner 
Grandjean & Pernille Poulsen
Ejer: Thomas Trautner Grandjean 
& Pernille Poulsen

Resultater
Århus ‘16 CAC
Århus ‘16 CAC BIV
Middelfart ‘16 CAC NOM

Champion

DK Namyslo’s Julie  

PER d 03 12-04-2016

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Køge ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC NOM
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Champion

DK DiKeRo’s Fantine 
FireFox, JW 

PER d 06-12-2014

Opdr.: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen
 
Resultater
Ølstykke ‘15 CAC NOM
Køge ‘17 CAC NOM
Ølstykke ‘15 CAC

Champion

S*Säterjäntan’s Lotus 

NFO ns 24 25-03-2016

Opdr.: Irene og Leif Jönsson
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

Resultater
nærum ‘17 CAC BIV
Køge ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC NOM

Champion

DK Primprau’s May Neet 
Say Choop Khon

KOR 28-09-2012

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Skælskør ‘14 CAC BOX
Skælskør ‘14 CAC BIS
Virum ‘16 CAC BOX

Champion

Myricaz Sweetie Pie  

BUR j 18-03-2016

Opdr.: Marit Oldervik
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Nærum ‘17 CAC NOM
Køge ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC NOM

Champion

S*Zimexis Vanilla Sky  

NFO g 03 24 29-02-2016

Opdr.: Helle and Daniella Allard
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Hørning ‘17 CAC 
Nærum ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC 

Champion

DK Boholdt Alfons Åberg 

EUR ds 22 24-12-2015

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Lene Ovel Larsen

Resultater
Køge ‘17 CAC 
Strøby ‘16 CAC NOM
Strøby ‘16 CAC NOM

Champion

DK Mersercat’s Gigi 

SBI c 12-06-2015

Opdr.: Aase Nilsson Mersercat
Ejer: Eva Amelie Olsen

Resultater
Hvidovre ‘16  CAC
Herlufmagle ‘16  CAC
Køge ‘17  CAC

Champion

DK Chalina’s M 

BSH a 10-03-2016

Opdr.: Lisbeth & Esben Jørgensen
Ejer: Kurt Christensen

Resultater
Hørning ‘17 CAC
Nærum ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC
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Champion

DK Sakeena’s Triumph 
Spitfire

NFO ds 03 22 30-03-2016

Opdr.: Sakeena Elkington
Ejer: Camilla Vingaard Hansen

Resultater
Køge ‘17 CAC NOM
Køge ‘17 CAC BIV NOM
Vallensbæk ‘17 CAC

Champion

DK Shadowpaw’s Purple 
Rain 

NFO as 03 23 06-05-2015

Opdr.: Charlotte Jönsson og 
Martin Bro
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Hvidovre ‘16  CAC
SW 16 Helsinki ‘16 CAC
Virum ‘16  CAC BIV

Champion

S*Rönnbäret’s Alpha 
Romeo

PER d 17-11-2015

Opdr.: Rut Sloberg
Ejer: Jeannett Nielsen

Resultater
Køge ‘16 CAC BIS BOB4
Strøby ‘16 CAC NOM
Herlev ‘16 CAC NOM

Champion

DK Europa’s Mange Tak 
 

NFO n 09 22 20-07-2015

Opdr.: Vibeke og Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Resultater
Herlufmagle ‘16  CAC
Køge ‘16  CAC
Strøby ‘16  CAC

Champion

DK Primprau’s 
Dewdrops Billabong 

KOR 26-08-2015

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Camilla Baird

Resultater
Vorbasse ‘16 CAC
Vorbasse ‘16 CAC
Århus ‘17 CAC

Champion

DK Boholdt Dolly Parton 
 

EUR ns 22 21-03-2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC BIV BIS 
Västra Frolünda ‘17 CAC BIV NOM

Champion

Bjelke’s Innocent Girl  

BUR f 22-03-2014

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Hårlev ‘15 CAC
Hässleholm ‘16 CAC
Häsleholm ‘16 CAC

Champion

Misty Brown’s Rosemary 

PER e 21 33 01-07-2015

Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Kirsten Nielsen

Resultater
Herlev ‘16 CAC
Køge ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC
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Champion

DK Robdrup’s Unité 

NFO n 09 23 14-11-2015

Opdr.: Pia og Michael Robdrup
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAC
Nærum ‘17 CAC
Malmö ‘17 CAC

Champion

GR*Perla Dolls Rapsody 

RAG c 03 05-05-2016

Opdr.: Katerina Anyfandi
Ejer: Simone Elmholt Jørgensen

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAC
Århus ‘17 CAC
Århus ‘17 CAC

Champion

DK Europa’s Danske 
Jakobine 

NFO n 22 04-04-2016

Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Annette Preuss

Resultater
Nærum ‘17 CAC
Køge ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC

Champion

DK Benga Bronson  

BEN n 24 01-02-2016

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Herlev ‘16 CAC BIS
Nærum ‘17 CAC BIV NOM
Køge ‘17 CAC BIV NOM

Champion

DK Red Line’s Dr Hook 

MCO d 28-02-2016

Opdr.: Marianne Hinnerskov Yde
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Resultater
Køge ‘17  CAC
Køge ‘17  CAC
Väster Frölund ‘17 CAC

Champion

Myricaz Cream Timber  

BUR e 26-04-2016

Opdr.: Marit Oldervik
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAC NOM
Vallensbæk ‘17 CAC NOM
Malmø ‘17 CAC

Champion

DK Wimmerhales Blue 
Vixen 

ABY a 19-10-2014

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Margit Bøgeskov Thomsen

Resultater
Malmø ‘15 CAP
Grindsted ‘16 CAP
Hedensted ‘16 CAP BOX

Champion

DK Ilikethis Ténébrion 

SIA n 27-03-2016

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Luise Bindersbøl

Resultater
Nærum ‘17 CAC
Århus ‘17 CAC
Århus ‘17 CAC
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Champion

DK Benga Cama Camelia 

BEN n 24 18-02-2016

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Køge ‘17 CAC NOM
Køge ‘17 CAC
Nærum ‘17 CAC

Champion

DK Ohlsson Noa Noa  

PER f 02 62 06-05-2016

Opdr.: Lissi Ohlsson
Ejer: Lissi Ohlsson

Resultater
Malmø ‘17 CAC
Malmø ‘17 CAC
Hvidovre ‘17 CAC

Champion

DK Namyslo’s Cayenne 
 

PER d 02 62 12-05-2015

Opdr.: Lone Namyslo
Ejer: Lissi Ohlsson

Resultater
Malmø ‘17 CAC BIS
Malmø ‘17 CAC NOM
Hvidovre ‘17 CAC BIS

Champion

Etienne Bois D ‘Ore, CZ  

BSH c 02-09-2013

Opdr.: Barbora Polakova
Ejer: Annette Henriksen

Resultater
Middelfart ‘16 CAC BIV NOM
Køge ‘17 CAC NOM
Århus ‘17 CAC NOM

Champion

DK Big-Bang Nebula 
Helix

RAG a 03 08-09-2015

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Susan Jonassen

Resultater
Nærum ‘17  CAC
Vallensbæk ‘17  CAC
Karlovy Vary ‘17  CAC

Premier

DK Shadowpaw’s  
Viggo M

NFO ns 03 23 28-04-2016 

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAP
Vallensbæk ‘17 CAP NOM
Århus ‘17 CAP

Premier

Bjelke’s Betty Boop 

BUR d 19-08-2012

Opdr.: Anne Marie Bjelke
Ejer: Anne Marie Bjelke

Resultater
Haslev ‘14 CAP
Dragør ‘15 CAP NOM
Dragør ‘15 CAP

Champion

DK Namyslo’s Nynne  

PER a 02 62 04-05-2016

Opdr.: Lone og Jan Namyslo
Ejer: Lone og Jan Namyslo

Resultater
Vallensbæk ‘17 CAC
Vallensbæk ‘17 CAC NOM
Malmø ‘17 CAC
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Premier

Xarabi of Magicat DK  

BUR j 14-08-2014

Opdr.: Helle Høybbye
Ejer: Pia Brix Østergaard

Resultater
Vorbasse ‘16 CAP
Hørning ‘17 CAP NOM
Århus ‘17 CAP

Premier

DK Shadowpaw’s Kahlua 

NFO n 03 23 31-03-2014

Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Køge ‘17 CAP
Køge ‘17 CAP
Aarhus ‘17 CAP BIV  BOX

Junior Winner

DK Seierø’s Magic 
Moment 

RAG a 03 09-07-2016

Opdr.: Dorthe Seierø Eltong
Ejer: Dorthe Seierø Eltong

Resultater
Hørning ‘17 EX1 BIV BIS
Hørning ‘17 EX1 BIS
Køge ‘17 EX1 BIV BIS
Vallensbæk ‘17 EX1 BIV BIS BOB1
Hvidovre ‘17 EX1 BIV BIS BOB1

Premier

DK Thomnille’s Dana 

MCO n 22 23-01-2014

Opdr.: Thomas Trautner 
Grandjean & Pernille Poulsen
Ejer: Thomas Trautner Grandjean 
& Pernille Poulsen

Resultater
Middelfart ‘16 CAP
Hørning ‘17 CAP
Kristianstad ‘17 CAP

Premier

DK Ilikethis Blua Loko  

OSH a 24 27-03-2016

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen
Ejer: Kamilla Tholstrup

Resultater
Vallensbæk ‘17 BIS
Århus ‘17 NOM
Århus ‘17 CAP

Distinguished Show Merit

DK Gazali’s Kaitlyn   

SBI g 02-06-2006

Opdr.: Valerie Lauridsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Hamburg ‘11 HP BIS
Brædstrup ‘13 HP BOX
Hobro ‘13 HP BOX
Hobro ‘13 HP BOX
RIbe ‘15 HP BOX
Ribe ‘15 HP BOX
Grevesmühlen ‘15 HP BIS
Grevesmühlen ‘15 HP BIS
Årslev ‘15 HP BIS
Lubon ‘17 HP BIS BOB1

Distinguished Show Merit

DK Toonscat’s Mars, 
DVM

NFO d 09 23 05-10-2013
Opdr.: Pia Børgesen og Henrik 
Buusman
Ejer: Charlotte Hallenberg

Resultater
Dragør ‘14 CAP BIS
Køge ‘15 CAGPIB BIV BIS
Kristianstad ‘15 CAGPIB BIV BIS
Dragør ‘15 CAGPIB BIV BIS
Køge ‘16 CAPS BIS
Hvidovre ‘16 CAPS BIV BOB1
Køge ‘16 CAPS BIS
Herlev ‘16 CAPS BIV BOB4
Nærum ‘17 CAPS BIV BOB2
Kristianstad ‘17 CAPS BIV BIS

Distinguished Show Merit

DK Boholdt Indiana 
Jones, DVM

EUR ns 22 02-03-2013

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Herlufmagle ‘15 CAGCIB BIV BOB3
Ølstykke ‘15 CACS BIV BIS
Køge ‘16 CACS  BIS 
Sorø ‘16 CACS BIV BOB3
Virum ‘16 PH BIS 
Virum ‘16 PH BIV BIS  BOB3
Grindsted ‘16 PH BIS BOB4
Strøby ‘16 PH BIS BOB3
Strøby ‘16 PH BIV BIS BOB3
Vallensbæk ‘17 PH BIV BIS BOB3



BB Klubben 

Burmeser & British -Shorthair

Lene Nielsen 

bestyrelsen3@bb-klubben.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 Bindslev Petersen

Agervænget 25

4293 Dianalund

Tlf. 26530786

E-mail gurlipetersen@mail.dk

www.colourpointen.dk

DOK – Dansk Ocicat klub

Marianne Hindkjær

Irisbakken 8

6400 Sønderborg

Tlf.: 2148 9759

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

DSO – Charly Riis

Bygvej 14, 4040 Jyllinge

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

Venlig Hilsen Linda Grøtner Nielsen

Julianesvej 5. 6040 Egtved

Tlf. 29800093

formand@birma.dk 

www.birma.dk

Européklubben

Eva Køhler

8250 Egå

Tlf. 28708498

formand@europeklubben.dk

www.europeklubben.dk

Kurilean Bobtail Klubben

Lykke Kirstine Simonsen

lykkeks@gmail.com 

kurilean.dk@gmail.com

www.kurilean.dk

Maine Coon Klubben Danmark

Simone Søderberg

Tlf. 97 10 05 60

formand@mainecoonklubben.dk

www.mainecoonklubben.dk

Norsk Skovkattering, Danmark

Pia Børgesen

Lindevej 25, 4140 Borup

Tlf: 24949320

pia@norskskovkat.dk

www.norskskovkat.dk

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY 

info@pexo.dk

www.pexo.dk 

Ragdoll Klubben Danmark

Dorthe Seierø Eltong

formand@ragdollklubben.dk

Tlf. 28 13 53 09

Rex & Sphynx Klubben

Jakob Vedel

Rugårdsvej 23, 5463 Harndrup

tlf +45 2578 6233

mail: Rex@vedelshaver.dk

www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben

Maria Malevitch

Søndergade 50

4130 Viby Sj.

Telf. 31126902

mail: formand@russianblue.dk

www.russianblue.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Anne Løhr

Algade 24F st. th. 

4220 Korsør

Tlf. 41 31 50 00

mail loehr.anne2@gmail.com

www.sua.dk

Vantastic – Tyrkisk Van

Heidi Zahle

Københavnsvej 76

4600 Køge

zahle@oncable.dk

Tlf. 60 60 15 02

Felis Danica Specialklubber
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2 Certifikat udstilling 
– alle racer begge dage 

Inviterede dommere: 
Stephane Henry 1-2 Frankrig 
Vladimir Isakov All round  Hvide Rusland 
Cristiano Sandon 1-2 Italien  
Aase Nissen 1-2  Danmark 
Karl Preiss All round  Norge 
Anne Veland All round  Norge 
Laura Scholten 3-4 Holland 

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: 
Helle Sivkjær 
Vestervej 9 - 7200 Grindsted 
Tlf.: +45 26 39 21 63 
show@darak.dk 
Medsend venligst frankeret svarkuvert 

Tilmeding- og afmeldingsfrist 
21. juli 2017 eller når halkapacitet er nået. 
Åbningstider 
Dyrlægekontrol lørdag 07.30 – 09.00 
og søndag 08.00 - 09.00 
Publikum:  10.00 – 18.00 

kr. 275,- 

kr. 200,- 
kr. 300,- 

Udstillingsgebyrer  
Alle gebyrerer er pr. dag  
Pr. kat 
Kun for medlemmer af DARAK 
Pr. efterfølgende kat  
Kuld  
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.  
“Til salg” bur 

kr.   0,- 
kr. 150,- 

Betaling af udstillingsgebyr 
Betalingsfrist: 21. juli 2017 
Der skal betales for alle tilmeldte katte opført i  
kataloget. Udstillingsgebyret betales nemmest  
med kort på DARAK’s hjemmeside. Gælder 
også udstiller fra andre klubber. 
Betales via giro +01 9 00 39 75, 
angiv at beløbet dækker for udstillingen i  
Ølstykke Hallen 

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

Stewarder 
kontakt: 
Mikkel Henriksen 
chefsteward@darak.dk 

Annoncer 
1/1 side 
½ side 

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

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

DARAK indbyder til International katteudstilling 
5. og 6. august 2017 – Ølstykke Hallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke 

 
Breed BIS lørdag for PER/EXO 

Der kåres Best of Best begge dage.  
Der vil være Junior Handling begge dage.      
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Racekatten inviterer hermed til international udstilling i 
Køge Hallerne, Ved Stadion 2, 4600 Køge 

Weekenden 23. og 24. september 2017 – alle kategorier 
Inviterede dommere (der har sagt ja):  
FI 
CH 
SE 
DK 
FR 
IT 
SE 
DK 

Jaana Jyrkinen 
Thea Friskovec 
Ulrika Eriksson 
Jørgen Billing 
Stéphane Henry 
Cristiano Federico Sandon 
Päiva Palakangos 
Pia Nyrup 

All-Round 
All-Round 
III + IV 
All-Round 
I + II 
I + II 
Elev 
Elev 

Ret til ændringer forbeholdes 
 
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren. 
 
Der åbnes for tilmelding den 14. juli 2017 
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages. 
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 8. september 2017  
eller når halkapacitet er nået.  
 
Betaling af udstillingsgebyr 
Kan forudbetales via Racekattens hjemmeside eller ved bank-overførsel til kontonummer 1551 4923626 senest 4 dage før 
udstillingen. Husk at medbringe kvittering for betaling. 
Betaling kan også ske på dagen mod gebyr på 10 kr. pr. katalog-nummer som kontant betaling eller via MobilePay. 
 
Information for international money transfer 
Danske Bank A/S, Roskilde afd., DK-4000 Roskilde 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN-code: DK80 3000 0004 9236 26 
 
Præmier 
Modtages med tak - venligst send besked om præmier pr. e-mail til:  praemier@racekatten.dk  
 
Stewarder 
Er meget velkomne og bedes kontakte chefsteward Lisette Siigaard Henriksen pr. e-mail: chefsteward@racekatten.dk.  
Meld dig inden udstillingen som steward og du går forrest i køen ved indtjek.  
Stewarder aflønnes med et gavekort på et udstillingsgebyr (personligt, kan ikke overdrages) eller 200 kr. kontant samt 
frokost. 
 
Åbningstider 
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00.  
Ingen katte må forlade udstillingen før udstillingen slutter, dog senest kl. 19.00. 
 
Ny udstiller?  
Kontakt klubben via mail eller snak med os på dagen, så hjælper vi gerne med at guide dig bedst muligt igennem dagen. 
 
Annoncer til kataloget 
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato på mail til: annoncer@racekatten.dk 
Format A5 – kun trykklart materiale i PDF. 
Priser: 1/1 side: 250,- kr. – 1/2 side: 150,- kr. 
 
Standplads på udstillingen 
Kan reserveres på mail: standudlejning@racekatten.dk  
Husk at angive ønsket antal meter. 
 

Priser på stande (ekskl. moms) DKK 

Stand (grundpris) 3 meter 500 

Pr. meter ekstra 200 

Specialklub (3 meter) 240 
 

KUN for Racekattens medlemmer: DKK 
1. tilmeldte kat  250 

2. tilmeldte kat 225 

3. og efterfølgende katte 200 

Kuld (stamtavler skal være søgt i Racekatten) 0 

Veteran-/pensionistklasse  0 

Avls-/opdrætsklasse 0 

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100 

Farvebedømmelse på udstillingen 150 

Kat udenfor bedømmelse 120 

1 kat alene i dobbeltbur 320 

Til salg-bur (max 2 katte) 150 

Klasseændring på dagen titler opnået før udstilling 50 
 

Priser – for medlemmer af andre klubber DKK EUR 

Pr. kat 250 35 

Kuld 4-6 md. 300 40 

Veteran/pensionistklasse ekstra 75 10 

Avls-/opdrætsklasse ekstra 75 10 

Bestilt farvebedømmelse inden udstillingen 100 15 

Farvebedømmelse på udstillingen 150 20 

Kat udenfor bedømmelse 120 15 

1 kat alene i dobbeltbur 320 45 

Klasseændring på dagen titler opnået før udstilling 50 7 
 
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt halkapaciteten ikke opnås. 
 
Dyrlægekontrol 
Mellem kl. 7.30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45. søndag mellem kl. 8.00 og 9.00 Alle kattene skal være i bur 
senest kl. 9.15   
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 8. september 2017 – dette gælder også revaccination. Vaccinationer er 
gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende. 
 

 

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 
 Yan Roca Folch, F - All round  
 Stephe Bruin, NL - All breed  
 Alessandro di Chio, I - 1,2  
 Britta Busse, D - All round  
 Laura Scholten, NL - 3, 4  
 Ad de Bruijn, NL - 1, 3, 4  
 Zvezdan Memedov, S - 1, 2    
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding sker på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, Givskud, 7323 Give. Husk 
frankeret svarkuvert! 
 
Sidste af– og tilmelding 18. august  kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 18. august  kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr. 
 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbeta-
les! Benyt mobilepay eller plastickort på 
betalingssiden på www.jyrak.dk; alternativt 
ved bankoverførsel på Arbejdernes Lands-
bank reg.nr. 5343 og konto nummer 
0243470. Husk tydelig angivelse af indbeta-
ler! Sidste frist for indbetaling er 18. august  
2017. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. Hen-
vendelse til simone@jyrak.dk 
 
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at 
notere det på tilmeldingen! 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
Kuld pr. dag (4-7 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 
  
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte 

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

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
2. - 3. september 2017  

Hedensted Centeret,  Gesagervej  68-70, 8722 Hedensted  
  

Bær selv udstilling *  Alle racer begge dage 



Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Racekatte har stamtavle
– og stamtavlen skal følge med katten

Når du køber en racekat, er stamtavlen dit bevis på, at katten er en racekat.

Tag ikke imod katten uden at få stamtavlen med.

Felis Danicas opdrættere skal lade stamtavlen følge katten.
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