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Det er jul, lige om et øjeblik. Det betyder, 

at der er et år at se tilbage på, og 2017 

har været et år med lidt af hvert. Vi har 

desværre mistet flere af katteverdenens 

markante personligheder – vi har minde-

ord over 2 i dette blad, FIFe æresdommer 

Aase Nissen og opdrætter Lillian Misuli. 

Ære været deres minde.

Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sam-

men med Aase i flere sammenhænge: 

som redaktør på DARAKs blad og senere 

Kattemagasinet, som næstformand i 

DARAK og som formand for FD. Aase var 

en ildsjæl, et samlingspunkt og en uku-

elig repræsentant for racekattene, både 

i ind- og udland, i FIFe og Felis Danica, et 

spændende menneske, som jeg aldrig vil 

glemme.

Men der er da heldigvis også gode ny-

heder. På Verdensudstillingen i Rijswiik, 

Holland, blev ikke mindre end 5 dansk-

ejede katte udråbt som Verdensvinder. 

Det er det bedste resultat i mange år. 

Stort til lykke til Dorthe Ellgaard med 

Dan-Queen Kolga, JW (NFO), Anne Gre-

the Thing Skov med Nadikat’s Jezabell 

(BUR), Christina Busch med HU*Alba 

Regia Timike (BUR), Margit Thomsen 

med Vimmerhales Blue Vixen (ABY) og 

endelig Sonja Nielsen med Mis Bilka 

(HCS).

Desværre tæller disse flotte udenlandske 

resultater ikke med, når I nu skal i gang 

med at tælle jeres point sammen til årets 

topkatte-konkurrence i Felis Danica - se 

nærmere inde i bladet omkring indsen-

delse af resultater – men forhåbentlig 

har I en række andre gode resultater fra 

danske udstillinger, I kan benytte. Held 

og lykke til jer alle, jeg glæder mig til at 

se, hvilke katte, der bliver årets National 

Winners.

En af de mere spændende begivenheder 

i år var dyrlægernes Outreach Seminar i 

forbindelse med deres verdenskongres 

i København. Det var et spændende 

program, der var sat sammen, og for jer, 

der ikke selv kunne deltage, har vores re-

daktør lavet et stort referat inde i bladet 

– rigtig god fornøjelse med læsningen.

Jeg håber, at når I kigger tilbage over 

2017, så har I haft et godt år, med gode 

oplevelser på udstillingerne, og dejlige 

killinger, og forhåbentligt bliver 2018 

endnu bedre.

Rigtig glædelig jul og godt nytår 
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Så blev World Show overstået. Stort 
tillykke til de danske World Winnere, 
det er så flot. 
 
Desværre må man sige, at det var en 
noget blandet oplevelse at være til WS. 
Det der kunne gå galt, gik galt. 
 
Allerede fra om morgenen fik man en 
fornemmelse af, at der var ting som 
ikke helt var gennemtænkt. Der var 
mega kø for at komme ind i varmen. 
Indtjek stande var delt op i lande, og 
desværre havde de valgt at sætte de 
store lande ved samme stand, så det tog 
laaaaaang tid at få sine papirer og 
komme ind i hallen. 
 
Burerne var bestemt heller ikke noget at 
råbe hurra for. Mange var slidte og 
ødelagte og nogle så slemt, at det 
ligefrem var farligt og have sin kat i. 
Bestemt ikke den standard man regner 
med at få på et WS. 
 
Man måtte kæmpe sig igennem 
menneske mængden for bare at se, 
hvornår man skulle til dommeren, da 
deres fine teknik med, at vi skulle 
downloade en app heller ikke virkede. 
Det var totalt kaos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For mit eget vedkommende var jeg 
oppe med den sidste kat kl. 19.45, og 
vi forlod hallen kl. 20.20, så det blev 
til en meget lang dag.  
 
Der var ikke noget åbningsshow eller 
anden festivitas, som man jo forventer 
på et WS, blot at stewarderne gik ind 
med flag fra de forskellige lande. 
 
Stewarder og dommere kæmpede 
virkelig for at tingene skulle klappe. 
En stor tak til dem.  Desværre var 
planlægningen af WS så dårlig, at de 
ikke alene kunne rette op på det, men 
de kæmpede. 
 
WS i 2018 bliver jo i Tampere i 
Finland, og jeg er sikker på, at de har 
set hvor galt det kan gå og får det 
planlagt til UG. Desværre kan det 
være besværligt at komme til Finland. 
Det er en lang tur i bil, men heldigvis 
er der også den mulighed at man kan 
flyve derop. Så mon ikke der alligevel 
vil være en del danskere som tager 
turen. 
 
Vi har lige afholdt årets sidste 
udstilling i Strøby. Trods mange lige 
havde udstillet på WS, fik vi alligevel 
godt med tilmeldinger, og det er vi 
super glade for. 
 
 
 

Det var en god og hyggelig 
(uhyggelig) udstilling, med godt 
humør og mange fine præmier. Der 
var præmie for bedst pyntede bur og 
for bedst udklædte udstiller. Der var 
lotteri og udtrækning af kradsetræer 
fra Active Cats. Vi fik givet blomster 
til de 2 katte, som ugen før var blevet 
WW 2017. 
 
Strøbyhallen er altid god at holde 
udstilling i, da vi har rigeligt med 
plads og denne gang var der kommet 
ny forpagter i cafeen, som leverede 
super mad begge dage, hvilket blev 
rost meget. Det eneste der drillede var 
desværre mikrofonerne i hallen. Det 
var noget møj, men vi klarede den og 
de fleste var gode til at følge med i, 
hvornår deres katte skulle til 
bedømmelse. 
 
Nu glæder vi os til vores næste 
udstilling i Albertslund i marts 2018.  
Der vil vi også fejre Darak´s topkatte, 
så husk allerede nu at sende ind til 
Topkatte 2017. Tilmelding skal være 
Darak i hænde senest 07.01.18.  
 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der 
har støttet op om Darak i 2017 , til jer 
udstillere og jer medlemmer  som ikke 
udstiller samt til vores sponsorer og  
vores standholdere. 
 
Personligt vil jeg gerne sige tak til 
min bestyrelse for det arbejde I har 
lagt i klubben i 2017 og mange af jer 
fortsætter jo heldigvis også i 2018. 
Tak for jeres indsats. 
 
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en 
rigtig god jul og et godt nytår. Vi i 
bestyrelsen glæder os til at tilbringe 
mange skønne timer med jer i 2018. 
Pas godt på hinanden og jeres katte. 
 
 
 
 
 
 

Mette Usbeck 
Formand for Darak 

 
Dødsfald. 
  
Det er med dyb dyb sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at Aase Nissen er død efter kort tids sygdom. 
 
Aase har nærmest været indbegrebet af Darak med sine mange år som formand for klubben. 
Hun har altid haft Darak som sit hjertebarn og selv efter hun stoppede som formand, har hun været en stor hjælp for mig 
som formand for klubben, jeg har altid kunnet trække på hendes store viden og hjælp, hvis jeg havde behov for det.   
Privat har jeg kendt Aase de sidste 20 år, i starten fordi vi begge opdrættede og udstillede birmaer.  
Vi har haft mange gode timer sammen, privat på udstillinger og da jeg blev valgt ind i  
Darak’s bestyrelse. 
  
Aase startede som dommer i 1972 i Kat.1 og Kat.2 og valgte at dømme for sidste gang  
på Darak´s udstilling i Ølstykke i august i år.  
Hun følte, at det efterhånden var blevet for hårdt at rejse så meget rundt i hele Europa 
så  mange weekender hvert år.  
Hun ville hellere bruge tiden på familien og nyde sit hus i Kalvehave. 
  
Aase vil blive savnet og hun er et stort tab for os alle.  
Især går vores tanker nu til Charlotte, Michael og Tristan, som har måttet tage afsked  
med en elsket mor, svigermor og mormor. 
 
Æret være dit minde Aase 
  
Mette Usbeck 
Formand for Darak  
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Webmaster 
Helle Sivkjær   
Vestervej 9 
7200 Grindsted 
Tlf. +45 26 39 21 63 
helle.sivkjaer@darak.dk  
 
Bestyrelsesmedlem   
Beata Fröhlich   
Højleddet 9, Dalby 
4690 Haslev 
Tlf: +45 26 46 22 82 
beata.frohlich@darak.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Pernille Boholdt  
Tulstrupvej 39 
3230 Græsted 
Tlf. +45 25 77 04 47 
pernille.boholdt@darak.dk 
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Kære medlemmer. 
Sikke en flot afslutning vi fik på året! 
På et World Show med en hel del 
skønhedspletter blev hele oplevel-
sen til sidst reddet af hele 5 danske 
verdensvindere, heraf 3 fra JYRAK!    

             Stort og varmt til lykke til    
           Sonja med sin dobbelte   

         verdensvinder, Miss Bilka; til  
        Anne-Grethe med sin Nadikats  
                         Jezabel og Christina  
                   med Alba Regia Timike.   
                     Det var lyspunkter der   

               endelig bragte humøret  
                                  frem i en ellers  
                       frustrerende weekend   
             med mange fejl og mangler. 
Det er altsammen glemt nu.  
 
På årets sidste udstilling i Odense 
fejrede vi behørigt de danske 
verdensvindere til temaet fra Star 
Wars; det blev ikke meget bedre :) 
I det hele taget var  Odense OK.  
Det er længe siden vi sidst har 
været på de kanter, for det er næste 
umuligt at finde en hal som 
økonomien har råd til. Men her 
lykkedes, og til trods for konkur-
rence fra Egeskov Julemarked og 
andre arrangementer i nærområdet, 
må vi alligevel erklære os tilfredse 
med publikumsinteressen. Tak til 
alle der bidrog til den gode 
stemning, som altid såmænd. 
 
Henover efteråret har vi desværre 
haft flere ærgerlige klager end 

normalt, af forskellig art som tager 
alt for lang tid at tage sig af. Igen 
opfordres I til at huske reglerne:  
Stamtavler SKAL følge katten 
uanset hvorfor og hvordan den 
skifter ejer. Hvis en killing dør kort 
tid efter at være handlet, så tag jer 
af køberen! Overvej om det er værd 
at blive hevet i Forbruger-
klagenævnet; har du råd til at betale 
alle omkostningerne hvis du taber? 
Hvis du selv havde købt en 
hundehvalp og oplevede det 
samme, hvilke forventninger ville du 
så have til sælger? Selv om man 
ikke er direkte ”skyld” i at en killing 
beklageligvis dør, så kan man godt 
stadig have ”produktansvaret” og er 
derfor nødt til at tage sig af det. Der 
har desværre været lidt for mange 
sager henover efteråret af den 
slags, og jeg håber at det kun er en 
forbigående bølge, der hurtigt flader 
ud. Jeg vil langt hellere bruge tiden 
på noget konstruktivt end lange 
dialoger med nogle få opdrættere, 
der ikke rigtigt vil skuldre sit ansvar 
som sælger.  
 
2018 starter med udstilling i Nr. 
Sundby, og derefter går det slag i 
slag med nye aktiviteter. Vi skifter 
vores Bygholm aftale om 
neutralisation ud med 3 datoer hvor 
der er gruppescanning for HCM; alle 
er velkomne uanset klubforhold. De 
nærmere detaljer er ikke helt på 
plads endnu, men bliver 

offentliggjort på jyrak.dk og 
facebook, når de er det. I februar 
endvidere Plantorama og general-
forsamling - jo, vi skal nok få tiden til 
at gå i det nye år også.  
 
JYRAK kalenderen er kommet og 
kan bestilles på hjemmesiden, 
hentes på udstillingerne, i 
studiekredsene eller en række 
udvalgte dyrlæger. Årets julebrev er 
sendt ud; vi håber Post Nord får 
dem alle frem :)  Vi burde kunne 
holde julelukket lidt nu, men vi har 
netop åbnet for tilmeldinger til Nr. 
Sundby i stedet :)  
 
TAK for iår, det har været et dejligt 
år i JYRAK, og vi glæder os til at se 
jer igen i 2018. Imens vi venter på 
det: Hold poterne tørre og snuderne 
varme i kulden. 
 

 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 
 

                    13.-14. januar 2018: International udstilling i Nr. Sundby. 
EUR Breed BIS lørdag. 

11. februar: Dyrenes Dag i Plantorama 
13. februar: Gruppescanning (HCM) på Bygholm Dyrehospital 

24. februar 2018: Ordinær generalforsamling 
17.-18. marts 2018: International udstilling i Nyborg.  

Lørdag  alle racer; søndag KUN NFO  
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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 
 
Forsyningstropper, stamnavne:  
Kira Marseen 
Østerby Alle 270 
8310 Tranbjerg J 
51 80 56 96  
kira@jyrak.dk 
 
Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22  
mette@jyrak.dk  
 
Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Øgelundvej 74, st  
7323 Give  
97 10 05 60  
simone@jyrak.dk  
 
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, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97  
anette@jyrak.dk  
 
Suppleant, forsekretariat og ildsjæle 
Lykke SImonsen  
9310 Vodskov 
22 71 53 69  
lykke@jyrak.dk     
 
 

Årets JYRAK topkatte 2017 
 
Konkurrenceåret er kalenderåret 2017.  
Kattens ejer skal være medlem af JYRAK i konkurrenceåret samt ved 
præmieringen.  
Katten kan kun deltage i én hovedklubs Topliste.  
Katten kan deltage i Felis Danicas topliste.  
Kattens 5 (4 for killinger/ungdyr) bedste resultater fra internationale 
udstillinger i konkurrenceåret 2017 indsendes.  
Mindst ét af de indsendte resultater skal være fra en JYRAK udstilling.  
 
Der udtages JYRAK topkatte i følgende kategorier:  
Top 5 for voksen han  
Top 5 for voksen hun  
Top 5 for kastrat han  
Top 5 for kastrat hun  
Top 5 for killing/ungdyr han  
Top 5 for killing/ungdyr hun  
Årets bedste huskat han og hun 
 
Katten kan deltage i flere kategorier.  
 
Titel      Pointskala   
SW/WW titel 2015   105 
BIS voksen / kastrat / huskat 102 
BOX voksen / kastrat / huskat 100 
BIS killing / ungdyr   102 
Nominering      99 
BIV       98 
CACS / CAPS     97 
CAGCIB / CAGPIB     96 
CACIB / CAPIB     95 
Ærespræmie     95 
CAC / CAP      93 
EX1 killing / ungdyr    91 
Huskat I    100 
Huskat II      95 
Huskat III      90 
 
Ekstra point:  
Der gives 1 tillægspoint pr. slået kat i Best of Best for voksne og kastrater.  
Der gives 1 tillægspoint for BIS på en JYRAK udstilling.  
 
 
Resultater skal være Kira i hænde senest den 1. februar 2018; de sendes 
til:  Kira Marseen, Østerby Alle 270, 8310 Tranbjerg  
- eller formularen på jyrak.dk  kan benyttes. Kopi af opnåede resultater 
sendes herefter med post eller scannes og mailes til Kira på 
topkat@jyrak.dk. Disse skal ligeledes være fremme senest 1. februar 2018!  
 
Præmieoverrækkelse:   Præmier vil blive overrakt på JYRAKs udstilling 
i Nyborg om lørdagen den 17. marts 2018.  

Indkaldelse til generalforsamling  
 

Der afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne lørdag den 24. 
februar 2018 kl. 11.00 i Egtved Forsamlingshus, Kirkegade 2, 6040 Egtved.  
 
Dagsorden offentliggøres på jyraks hjemmeside ca. 14 dage inden. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden 
i hænde senest 15. december 2017.  
 
Vær opmærksom på at jvf. vedtægterne skal kontingent være betalt i 14 
dage før generalforsamlingsdatoen for at man har stemmeret. Se mere på 
bagsiden af årets julebrev eller vedtægterne på jyrak.dk 
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I forbindelse med den inter-
nationale dyrlægekongres i sep-
tember afholdt Den Danske 
Dyrlægeforening et seminar 
om avl.

Som altid advarede flere af 
foredragsholderne om opdræt af 
kortnæsede dyr. Det er der jo ikke 
noget nyt i.
Men derudover var alle enige 
om, at man ikke skulle minimere 
genpuljen ved at udelukke 
individer af avl p.g.a den ene eller 
anden fejl. Men avle på det man 
havde, med fokus på at selektere 
til videre avl.
Lidt interessant set i lyset af 
diskussionen for et års tid siden 
omkring omfanget af stamtavle-
bag siden…

Verdensudstillingen i Holland 
var en fi asko. Der var ingenting, 
der klappede.
Udstillerne ventede i vindstyrke 
12 og få graders varme udenfor i 
timevis til indcheck.
Skærmene og app’en der skulle 
advisere om bedømmelserne 
kom først i  gang langt inde i 
bedømmelserne, så de  stakkels 
stewarder måtte selv forsøge at 
få kattene frem til bedømmelser.
Bedømmelser, som foregik i en 
krog, hvor ingen kunne se, hvad 
der foregik.

På forhånd var udstillerne 
adviseret om, at kattene ville 
blive præsenteret af stewarder. 
Fint, hvis det så havde været alle 
udstillere det gjaldt.
Men fl ere præsenterede desuagtet 
selv deres katte.
Best In Show søndag foregik i en 
lille bitte hal, som ikke levnede 
plads til alle interesserede.  
Synd for de udstillere som 
oplevede et Worldshow for første 
gang.
Glansen var ligesom pillet af hele 
arrangementet.
Og udstillerne fik da også en 
"undskyldnings/forklaringsmail" 
et par dage efter.
Det kan godt være, at den seneste 
danske Verdensudstilling i nogens 
øjne ikke var det festligste man 
havde oplevet, men tingene 
fungerede.
Og Felis Danica havde faktisk 
lagt billet ind på at arrangere 
dette års Worldshow. Og bedre 
end hollænderne havde vi i hvert 
fald klaret det.

I går, den 30. november, tog 
katteverdenen afsked med Aase 
Nissen.
Aase, som i årevis var formand for 
DARAK og Felis Danica.
Kattepolitisk har vi aldrig været 
enige om ret meget, men på 
det personlige plan, har vi altid 
kunnet nyde hinandens selskab. 
Aase var til fest. En fest der nu 
er  slut.

I skivende stund er der nogle 
tekniske problemer med vores 
hjemmeside, som vi arbejder 
hårdt på at få løst.
Jeg håber at når dette blad 
udkommer, at I uden problemer 
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kan bla. tilmelde Jer til vores 
udstilling i Køge i januar.

Husk at komme på gene ral-
forsamlingen i februar, der er 
flere informationer andetsteds 
på disse sider.

Og husk også at tilmelde Jeres 
Topkatte, det er der også info om 
på disse sider.

Glædelig jul
Og godt nytår til alle





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

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

2017 lakker mod enden. I skrivende 
stund mangler vi at afholde årets sidste 
udstilling, og det er årets hyggeligste 
udstilling. Vi glæder os til at komme til 
Albertslund Idrætsanlæg, og vi håber på, 
at denne hal er bedre for kattene end 
Herlev hallen, som fi k så meget kritik af 
udstillerne.

Alle de danske hovedklubber har en formålsparagraf. I denne står 
der bl.a., at man vil arbejde for at udbrede kendskabet til race-
katte. Det gøres f.eks gennem afholdelse af udstillinger. Udstil-
lingerne bliver sværere og sværere at få til at løbe rundt, da der 
bliver færre katte på udstillingerne samt mindre publikum. 

Derfor har vi i Racekatten prøvet at lave et nyt tiltag i håb om at få 
fl ere katte ind på udstillingen igen. Af og til kan man jo godt sidde 
derhjemme og tænke, at det kan blive en lang dag, og det orker 
man ikke. Eller der er lang vej at køre, så man springer udstillingen 
over, da man først vil være hjemme ved midnatstid. Derfor intro-
ducerede klubben ”Gå-pas” på Køge-udstillingen i september. 
Hold da op - det var godt nok noget, der kunne dele vandene. For 
50 kr. kan man vælge at købe ”Gå-pas”, og så må man gå, når den 
sidste dommer er færdig med at nominere katte. Der annonceres i 
højtalerne, at nu må man forlade hallen i den følgende halve time. 
Det vil sige, at der ikke er uro i hallen herefter. Vi har så følgende 
lavet gratis adgang for publikum, og det bliver skrevet på plaka-
ten, at der vil være begrænset katte efter klokken 15. Så håber vi, 
at det kan lokke ekstra publikum ind, og de vil bruge den 100 kr. 
i standhavernes butikker i stedet for entrekassen. Så må vi se, om 
det kan gøre en lille forskel og få fl ere katte og måske publikum 
ind på udstillingen igen. 

Der var dejligt nyt fra World Show 2017. Det blev til hele 5 danske 
katte, der fi k den fornemme titel WW 17. Stort tillykke til alle ejere 
og opdrætterne af de smukke katte!

WS i Holland har fået mange øretæver. Jeg har lidt ondt af dem, 
for der var lagt et stort arbejde bag. Der var brugt mange timer 
og penge på at lave det, men det er svært at få det hele til at gå 
op i en højere enhed. Det er ikke professionelle, der laver det til 
dagligt, men det er en masse frivillige, der bruger deres fritid på 
klubarbejde, skal man prøve at huske. 

Dette gælder også klubarbejde i Danmark. Det er opdrættere el-
ler udstillere, som har valgt at bruge sin fritid på kattesporten. 
Der er altid brug for nye kræfter i klubberne, der kan hjælpe med 
at tage slæbet. Hvis du er en af dem, der synes, klubben træff er 
de forkerte beslutninger eller gør tingene på den forkerte måde, 

www.racekatten.dk



Udstillingsudvalget:

Udstillingsleder
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Michael Robdrup
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Smitsomme sygdomme
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E-mail: b-camilla@racekatten.dk

Adfærd
Michelle Garnier
E-mail: adfaerd@racekatten.dk
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Jylland: Susanna Toldi Bugge, Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

www.racekatten.dk

så meld dig under fanerne og bliv en del af fællesskabet, og bliv 
en af dem, der prøver at gøre en forskel med den indsats, du kan 
byde ind med.

Den 23. november sov FIFe-dommer Aase Nissen ind. Aase var i 
rigtig mange år formand for DARAK og Felis Danica. Igennem sit 
arbejde med klubberne og kattene, har Aase, som var en ildsjæl, 
været en af dem, der har sat et stort aftryk på katteverdenen, 
både i Danmark og ude i verden. Vi sender familien de kærligste 
tanker i den svære tid. Æret være Aases minde.

Racekatten har kun et medlemsarrangement tilbage i år. Det er 
årets julefrokost for alle medlemmer, hvor også årets juletræ ta-
ger med et medlem hjem. 2018 har allerede mange spændende 
medlemsmøder på programmet. Også vores nye tiltag ”På besøg 
hos en opdrætter” hvor der også vil komme en foredragsholder. 
Disse møder har begrænset deltagerantal.

Husk at tilmelde jer vores nye TOP 10 liste. Reglerne fi nder I på 
Racekattens hjemmeside.

Vi glæder os til at se jer i 2018, hvor Racekatten kan fejre 75 års 
jubilæum.

I ønskes alle en rigtig god jul samt et lykkebringende nytår.

Julehilsner Pia Børgesen

Medlemsmøder

Onsdag d. 7. februar 2018, kl. 19.
HCM møde på KU Universitetshospitalet for Familiedyr
v/Jørgen Koch
En spændende aften hvor Professor Jørgen Koch vil fortælle om nyt 
fra HCM-fronten.
Dyrlægevej 16                    
1870 Frederiksberg C

Onsdag d. 28. februar 2018,  kl. 19.
P-piller og løbetid
v/dyrlæge Nina Diers fra Ølby Dyrehospital 
Ølby Dyrehospital
Ølby Center 12
4600 Køge

Torsdag den 18. Januar 2018, kl. 19.
På besøg hos en opdrætter 
Rosenhøj 34 3 tv.
2650 Hvidovre

Onsdag 2. maj 2018 Kl. 19.
Sund avl - hvordan håndterer du bedst arvelige lidelser
v/ Dyrlæge Frederik Meyland-Smith
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
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Nyt fra Felis Danica

Felis Danicas Topkatte 2017
Så er det ved at være tid til at samle pointene sammen, og gøre klar til tilmelding til 

Felis Danicas toplister for 2017. 

Som sædvanligt, downloades blanketten fra Felis Danicas hjemmeside, hvor 
reglerne ligeledes findes.

Tilmeldingblanketten skal være Felis Danica i hænde senest den 2. februar 2018 og 
indsendes til:

Pia Nyrup, Vesterled 3, 7800 Skive 
eller på mail til topkatte@felisdanica.dk 

Bekræftelse fremsendes senest 8 dage efter indsendelse, og resultaterne 
offentliggøres senest 14 dage efter deadline.

Indsendelse af forslag til 
Plenarforsamling 2018

Husk, at forslag, der skal fremsættes på Felis Danicas plenarforsamling den  
25. februar 2018, skal være Felis Danicas formand i hænde senest den 1.1.2018. 

Forslag kan indsendes direkte til formanden fra specialklubberne.

Øvrige forslag skal sendes til egen klub, i så god tid, at disse ligeledes kan 
videresendes til Felis Danica senest den 1.1.2018.



15www.bivet.nu/dk

Canikur® Pro indeholder  hjælpestoffer med 
tredobbelt funktion, der styrker og understøtter 
katten tarmbalance

- nu godkendt til kat

når katten er løs i maven!

canikur KAT DK 297x210 + 3mm Boehringer Ingelheim.indd   1 06-Jun-16   1:21:54 PM
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Nyt fra Felis Danica

Hvis man kigger på Dansk Kattesport 

igennem de sidste 50 år, så er der ét 

navn, man ikke kommer uden om, og 

det er Aase Nissen.

Aase Nissen blev medlem af DARAK 

i 1964, og fik en lang karriere som 

opdrætter med stamnavnet SHENGO. 

De første Shengo-katte var siamesere – 

(1964-1972), i 1968 kom Perser og Exo-

tic til, og endelig i 1997 blev det første 

Hellige Birma kuld født. Det er den race, 

som de fleste i dag forbinder Aase med, 

både som opdrætter og udstiller.

Mindeord
Aase Nissen

BestyrelseFormand, Killingeliste
Aase Nissen
Søvej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88, aase.nissen@darak.dk

Næstformand, webmaster
Bette Lind
Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke
tlf. 47 17 75 20, bette.lind@darak.dk

Kasserer, medlemsregistrering
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24, hanne.kaarsberg@darak.dk
Giro: (+01) 9 00 39 75
Medlemskontingent:  (+01) 100-6207

Sekretær
Birthe Hald
Koldinggade 4, 4.tv., 2100 København Ø
tlf. 3526 4158, birthe.hald@darak.dk

Stambogssekretær 
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, inge.vang@darak.dk

Udstillingssekretær (indland)
Jette Rybak
Ølbyvej 138, 4600 Køge
tlf. 43 99 90 88, jette.rybak@darak.dk

Udstillingssekretær (udland), buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14, torsten.jespersen@darak.dk

Præmiesekretær 
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, 1.tv.
4000 Roskilde
tlf. 46 36 52 70, torben.molgaard@darak.dk

Nye medlemmer, bladudsendelse
Malene Laugesen
Østervangen 9, 3310 Ølsted
tlf. 4710 8967, malene.laugesen@darak.dk

Suppleant
Poul Kiærulf
Stensager 20, 4330 Hvalsø
tlf. 46 59 62 62, poul.kiaerulf@darak.dk

Suppleant
Jørn Larsen
Tranehavegård 35, st.th., 2450 København SV
tlf. 3323 8796, joern.larsen@darak.dk

I år har klubben eksisteret i 75 år 
– vi har fejret det på forskellig vis 
og på udstillingen i Dragør fik alle 
klubbens jubilæumsskål og med-
lemmer, der ikke udstillede, men 
kom på besøg kunne ligeledes få 
et minde med hjem. Klubben har 
en fin økonomi, en ny burpark med 
bure til mere end 600 katte samt 
bunde til det hele. En stor inve-
stering, der er gjort de sidste år og 
derfor er Darak ikke interesseret i 
en foreslået fælles burpark. Også 
vores udstillingssystem fungerer 
perfekt, så vi er godt rustet på ud-
stillingsområdet og kommer let og 
smertefrit igennem en udstillings-
dag med 550 katte.

Udstillingen i Hillerød bød på god 
plads til både kattene og deres eje-
re og dommerne var alle begejstret 
for den megen plads der var tildelt 
dem, god belysning gjorde sit til at 
dommerne var færdige i god tid, så 
Best in Show kunne begynde kl. 
16.00. Udstillingen var godt besøgt 
og vi var færdige til at sige tak for 
en god dag kl. 18.30.

Vores opdrætter uddannelse har 
medlemmernes interesse og det 

fortsætter i 2007 – tak til Bette 
Lind som har været primus motor i 
dette forløb, vores næste møder ses 
på næste side.

Vi skal for første gang tage stilling 
til det direkte valg til formandspo-
sten i Felis Danica, og Darak har 
sammen med Racekatten og Kat-
teklubben opstillet en fælles kan-
didat, nemlig Tom Høj. Vi tror på 
han kan lede Felis Danica til en 
mere synlig organisation og håber 
derpå at kunne opnå en bedre sta-
tus i det offentlige forum til gavn 
for kattene. Vi opfordrer stærkt vo-
res medlemmer til at bruge jeres 
stemme og dermed være medbe-
stemmende til hvem der skal Felis 
Danicas næste formand.

Da jul og nytår nærmer sig med 
hastige skridt, vil vi fra DARAK 
ønske alle såvel medlemmer, spon-
sorer, konsulenter og venner en 
glædelig jul samt et fredfyldt nytår. 
Pas godt på jeres katte og jer selv.

Jule og nytårshilsner

Aase Nissen
formand  

Kære medlemmer,

I ønskes alle  
en rigtig  

Glædelig Jul  
og et Godt Nytår
På gensyn i 2007
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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
smag

Nyt fra Felis Danica

I 1972 blev Aase Nissen en særdeles po-

pulær FIFe dommer – det, der dengang 

hed Langhårsdommer, og som i dag 

omfatter kategorierne 1 og 2.  Hun sad i 

FIFes dommerkommission i årene 1988 

til 2004, og da hun trådte tilbage, blev 

hun udnævnt til FIFe Æresdommer.

Aase var formand for Dansk Race Katte 

Klub – DARAK – i mere end 25 år, og 

deltog aktivt i arbejde i Felis Danicas for-

retningsudvalg, først som sekretær, og 

derefter, fra 1982 til 2003 var Aase for-

mand for Landsforeningen Felis Danica. 

Aase kæmpede altid med næb og klør 

for sine meninger og holdninger og kom 

det til Daraks medlemmer, vogtede hun 

over dem, som en hønemor. Man var 

aldrig i tvivl om, hvor man havde Aase. 

Det er svært at finde nogen, der over 

så lang tid har ydet en så passioneret 

indsats for såvel sin klub, DARAK, som 

for Felis Danica, og Aase Nissen har sat 

sit præg begge steder. Selv efter at Aase 

trak sig tilbage fra sin post i DARAK, var 

hun aktiv og bidrog med glæde der, hvor 

der  var brug for hendes assistance. For 

Felis Danicas forretningsudvalg var det 

indlysende, at Aase skulle inddrages i 

abejdet med verdensudstillingen i 2013 i 

Aalborg og det var en stor glæde, under 

galla-middagen, at kunne give Aase en 

”Lifetime Award” fra Felis Danica, som et 

lille symbol på den store betydning, hun 

havde haft for den danske katteverden. 

Aase Nissen vil blive savnet og husket – 

ære være hendes minde
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De danske
 Verdens
vindere
Kattemagasinet vil gerne ønske de danske 
verdens vindere et stort tillykke med den nye titel.
Til verdensudstillingen i Haag i Holland havde 123 
danske katteejere og opdrættere fundet vej til 
udstillingen, og ikke mindst fået kvalificeret deres 
katte, og ud af dem var der 5, som fik den højeste 
titel. Det er superflot og viser, hvor dygtige vi er 
her i landet til at lave smukke, velplejede og ud-
stillingsklare katte.

WW17 
i kategori 2 killinger 
Dan-Queen Kólga, JW, NFO 
fs 03 23 
Opdrættet og ejet af Dorthe 
Ellgaard

WW17 
huskat 
WW13, SW15 Miss Bilka 
DSM 
Ejer Sonja Aurbo Nielsen

WW17 
i kategori 3 killing 
Nadikat’s Jezabell BURb 
opdrættet og ejet af Anne-
Grethe Thing Skou
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Du kan garanteret
ikke fange fuglen oppe 

i det høje træ!

Ha, det er da 
barnemad!

Agria Dyreforsikring 
– den bedste dækning 
hele livet

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på www.agria.dk 
Kontakt os på 70 10 10 65.

 Livslang tryghed – vi sygeforsikrer alle racer, 
 uanset alder

 Vi skræddersyr dækningen, så den passer til 
 dine behov

 Tegn forsikringen inden killingen er 4 måneder
 – så får du ekstra rabat samt unik dækning

Man ved aldrig, 
hvornår man får brug 
for en sygeforsikring

Spar 10%
lige nu*

Spar 10%
lige nu*
*på første års præmie

*Husk at sige at du har set denne 
annonce. 10% rabat på første års 

præmie i hele marts måned.

48002 Annonce_katte med 10% rabat108x280_dyremønster.indd   1 27-02-2017   10:27:43

WW17 
i kategori 3 ungdyr 
Hu* Alba Regia Timike, BURf 
Opdrættet af Judit Tóth og 
Lásló Pál og ejet af  Christina 
Busch

WW17 
i kategori 4 kastrat hun 
GIC Wimmerhales Blue  
Vixen.
Opdrættet og ejet af Margit 
Bøgeskov Thomsen
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Kattemagasinet søger billeder
Specielt søger vi situationsbilleder, der kan bruges i forskellige artikler.

Kattefødsler, helt små killinger, katte på tur osv.
Alle indsendte fotos lægges i arkivet og vil blive benyttet, når det passer ind i artiklerne.

Vi modtager også gerne flere af de sædvanlige billeder af smukke katte. 

Lillian Misuli *16.07.1933 † 22.09.2017

Lillian opdrættede abyssiniere fra 1987 

til 1998 i stamnavnet Misuli (MIriam, 

SUsanne og LIllian), og det blev til 59 

kuld – alle født i Rebæk Søpark. De katte, 

hun udstillede, klarede sig pænt – men 

hun var ikke udstillingshysterisk.

Lillian var advokatsekretær og havde 

styr på paragrafferne. Hun udformede 

naturligvis en overdragelseskontrakt ved 

salg af killinger/katte, som begge parter 

underskrev. Der blev på et tidspunkt 

tvist om omplacering af en af ”hendes” 

killinger (katten var for social), og ejer 

ville omplacere den som enekat. Det 

modsatte Lillian – den skulle have en 

katteven. Katten blev alligevel ompla-

ceret som enekat. Lillian vandt sagen i 

retten i Køge den 21. oktober 1994. De 

nye ejere nægtede at udlevere katten, 

da Lillian kom for at hente den. Den sad 

på sofaryggen og så sund og rask ud. 

Lillian skrev til dyrlægerne i området, at 

fik de en vildtfarvet abyssinier hunkat 

ind, måtte den ikke aflives – katten var 

hendes. Der blev sat gang i fogedsag. 

Desværre blev katten aflivet på trods af 

brevet. Klinikken lå lige på den anden 

side af, hvor de nye ejere boede. Ikke 

særlig snaksalig dyrlæge. Lillian hentede 

sin frosne kat og tilkaldte pressen. Vi 

er mange, der har og har haft glæde af 

den kontrakt – også bragt op som godt 

eksempel i retten i Hillerød i en anden 

sag.

I mange år var Lillian sekretær i Dansk 

Abyssinier og Somali Club(DAC)  – 

dengang der var mange klubber: 

DAC, den ældste, SASo, SUA og So-

maliklubben – alle var meget aktive. 

Drivkraft ved forskellige foldere 

udgivet af DAC. I dag er den eneste 

specialklub SUA.

”Familiekatten” skrev Lillian, og den er 

udgivet i 1987 af forlaget Aschehoug. 

Bogen omfattede mange racer, men 

beskrivelsen og billederne af abyssinier 

var medvirkende til, at mange faldt for 

racen.

Lillian arbejdede i en kort periode for 

Kattens Værn. Hun tog blandt andet til 

Jylland og bortførte killinger langt under 

12 uger fra et sommerland, hvor de 

var trækplaster for mange børn. Det fik 

hun en politianmeldelse for.

I 1999 flyttede Lillian til Jylland for at 

være nær familien.

Æret være hendes minde

Lis Dahlstrøm

Mindeord



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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D I P L O M  
F e l i s  D a n i c a s  M e n t o r r å d  

 

G e n e t i k ,  k a t t e h o l d  &  - a d f æ r d  

V e s t :  L ø r d a g  1 4 .  a p r 1 8  9 - 1 7  i  B r æ d s t r u p  

Ø s t :  S ø n d a g  1 5 .  a p r 1 8  9 - 1 7  i  H v i d o v r e  

U n d e r v i s e r e :  O l e  A m s t r u p  &  S u s a n n e  W e h n e r t  

T I L M E L D I N G  S E N E S T  2 5 .  M A R 1 8  

K U R S U S . F E L I S D A N I C A . D K  *  P R I S  K R .  3 5 0  

O P D R Æ T T E R U D D A N N E L S E  
M O D U L  3  

D I P L O M  
F e l i s  D a n i c a s  M e n t o r r å d  

 

U d s t i l l i n g ,  l o v e  o g  r e g l e r  &  e t i k  o g  m o r a l  

V e s t :  L ø r d a g  1 0 .  m a r 1 8  9 - 1 7  i  B r æ d s t r u p  

Ø s t :  S ø n d a g  1 1 .  m a r 1 8  9 - 1 7  i  H v i d o v r e  

U n d e r v i s e r e :  C a m i l l a  S c h a r f f  &  j u r i s t  M i c h a e l  N i e l s e n  

T I L M E L D I N G  S E N E S T  2 5 .  F E B 1 8  

K U R S U S . F E L I S D A N I C A . D K  *  P R I S  K R .  3 5 0  

O P D R Æ T T E R U D D A N N E L S E  
M O D U L  4  
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Indlæg af Peter Sandøe

Der blev budt velkommen, og den første 

foredragsholder var professor Peter 

Sandøe, som oprindeligt er uddan-

net filosof. Derfor har han et lidt andet 

udgangspunkt end dyrlæger og opdræt-

tere. Hans foredrag havde titlen: Sund 

avl og den menneskelige faktor. Han 

begyndte med en historisk gennemgang 

af, hvordan både hunde- og katteopdræt 

blev sat i system i slutningen af 1800-tal-

let i Victoriatiden. Det er også der, der 

bliver afholdt de første katteudstillinger i 

Crystal Palace i 1871.

Billede af den udstilling

Motivationen var, ifølge Peter Sandøe, 

at man ville forhindre, at racer blev 

”forurenet”. Det kunne man gøre via 

organiseret opdræt med stambøger. 

Det knytter sig til den debat, som også 

foregår omkring de menneskelige racer 

i perioden.

Det har udviklet sig igennem tiden til, at 

man opdrætter efter et modelune, og så 

kan opdræt løbe af sporet. Det var man 

også opmærksom på dengang, som den-

ne satiretegning fra bladet Punch viser.

Der er adskillige eksempler på det i hun-

deverdenen, men det finder nok også 

sted i katteverdenen. Når vi selekterer 

avlsdyr, er der mange faktorer, der spiller 

ind, men især udseendet spiller en rolle. 

Der er mange eksempler på, at de katte, 

vi ser i vores racer i gamle bøger og avi-

ser, bestemt ikke ser sådan ud i dag, og 

det får betydning for deres fysiologiske 

træk.

Billede fra Punch

Der er ikke lavet så mange undersøgel-

ser af katte, som af hunde, men hvis 

man stiller spørgsmålet, om det er en 

renracet kat man har, er der kun 15 %, 

der svarer, at de har en racekat. 62 % har 

huskatte, og 3 % svarer ved ikke. 21 % 

svarer, at de har blandingskatte - altså 

katte hvor den ene af forældrene er en 

racekat. Så racekatte udgør kun en lille 

del af kattepopulationen.

Opdræt er organiseret i klubber, der 

udarbejder standarder for, hvordan 

vores racer skal se ud. Hundeverdenen 

er delt op i brugshunde og udstil-

lingshunde. I katteverdenen har vi ikke 

brugskatte, selv om man nok kan sige, 

at sådan opfattes de ude på landet. Vi 

har hovedsagelig katte som kæledyr, og 

racekatteopdrættere har kattene for at 

opdrætte racetypiske dyr. Nogle af os 

udstiller også vores dyr efter racestan-

darder udarbejdet af FIFe, CFA, TICA og 

WCF, som er de store verdensdækkende 

katteorganisationer.

Dyrlægernes 
verdenskongres
Opdrætterseminaret er afholdt 
i forbindelse med dyrlægernes 
verdenskongres d. 23.09.17

Referent og oversætter Anne Løhr. 

Jeg vil gerne påpege, at dette 

netop er referat og oversættelse 

fra opdrætterseminaret, og ikke på 

noget punkt nødvendigvis reflekterer 

KatteMagasinets, Felis Danicas eller mine 
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Ifølge Peter Sandø er der følgende gode 

ting at sige om opdræt af racerene dyr:

a) Man opretholder diversitet

b) Mange mennesker har et særligt 

forholdt til netop en race

c) For hunde, har bestemte racer nogle 

helt særlige evner

d) Forudsigeligt

Men det giver også en del problemer, når 

man ser på nogle af disse racers sundhed 

og velfærd, og det skyldes især de fysio-

logiske forandringer på de pågældende 

racer. De hunderacer, som man har 

fokuseret på i en dansk undersøgelse, er 

chihuahuas, franske bulldogs, Cavalier 

King Charles Spaniels og cairn terrier.

Der er brugt mange kræfter på at stoppe 

det uhensigtsmæssige i at avle dyr med 

graverende sundhedsproblemer.

a) Angreb på opdrættere og raceklubber 

via pressen.

Vi hører rigtig meget, når vi er ude med 

vores racekatte, at en af de mest almin-

delige fordomme er, at dyrene per defini-

tion er syge. Men ifølge Peter Sandøe 

handler det lige så meget om efterspørg-

sel. En af de ting han vidste om hundene 

var, at folk ikke købte hunde, der var 

registreret i kennelklubber, men deri-

mod udenfor det organiserede opdræt. 

Når der er efterspørgsel, vil der også 

være produktion, uanset hvor meget de 

organiserede opdrættere end forsøger at 

overholde de gængse sundhedsregler.

Nu har vi ikke en Paris Hilton i katte-

verdenen, så vores problem er ikke så 

synligt, selvom det da nok set med vores 

øjne ville være rart, hvis der var mode i at 

have racekat, set i lyset af den nedgang 

der har været i antallet af organiserede 

opdrættere og nedgangen i antallet af 

købere af racekatte.

Der har været lavet spørgeskemaer for at 

se på efterspørgslen efter det, man kan 

kalde problem-hunderacerne. Der viste 

det sig, at uanset om køberne kendte til 

sygdomsproblemerne og også til udgif-

terne til dyrlæge, ville rigtig mange af 

dem stadig vælge pågældende race og 

nægtede faktisk uanset dyrlægeudsagn 

og diagnose, at netop deres hund havde 

problemet. Det er den menneskelige 

faktor, Peter Sandøe mener, vi ikke kan 

se bort fra som opdrættere. 

Hvis vi skal påvirke efterspørgslen, kan vi 

gøre følgende:

• Brug medierne til at vise køberne, 

hvad disse hunde går igennem

• Spred budskabet

• Hyr kendte og trendsettere til at vise 

problemet

• Fokuser på de økonomiske vilkår

a) Ejernes mulighed for at få købsprisen 

tilbage

b) Dyrlægeomkostningerne

c) Begræns mulighederne for at forsikre 

disse dyr

Peter Sandøe ville ikke angribe opdræt-

tere og klubber, men han ville meget 

gerne have et samarbejde mellem 

dem og dyrlægerne for at forhindre 

problemerne og netop fokusere på det 

sundhedsmæssige i opdræt.

Betydningen af populationsstørrelsen i 

sund avl.

Indlæg af Jerold S. Bell, associeret pro-

fessor i klinisk genetik ved Cummings 

School of Veterinary Medicine, Tufts 

University. USA

Et stort antal individer i katte- og 

hundepopulationen giver os en bedre 

mulighed for at selektere til avl. Flere 

Plakat fra den første katteudstilling i Crystal 
Palace London 1871
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forskellige familie-linjer inden for hver 

race støtter racediversitet: den genetiske 

forskellighed mellem racens individer. 

Når vi selekterer for mange forskellige 

egenskaber og sygdomme, bør det give 

os flere muligheder for valg af avlsdyr, 

som opfylder forskellige præferencer. 

Målet for alle racer er at opretholde en 

stor, forskellig og sund population.

Alle racer stammer fra en lille population 

af enten individer, som er i familie med 

hinanden eller individer, som har fælles 

fænotypiske træk. Gennem avl har man 

udviklet en standard for, hvordan den på-

gældende race skal se ud. Individer, både 

katte og hunde, som ikke passer til stan-

darden, eller som udviser egenskaber, 

der kan avles bort eller sygdomme, som 

er uønskede, bør der ikke avles på. De 

individer, som viser eller giver ønskelige 

karakteristika videre, har en øget vigtig-

hed og andel i genpuljen gennem mange 

generationer af afkom. Når racestan-

darden er fastgjort i populationen, kan 

man så fremavle en større population. Se 

billede af en 60 generationers stamtavle 

i en tysk hund.

Alle racer vil have adskillige indflydel-

sesrige stamfædre/mødre langt tilbage 

i stamtavlerne, men de vil videregive en 

høj andel af deres gener til alle individer i 

racen. For eksempel deler burmeserkatte 

i gennemsnit 22,9 % af deres gener med 

stamkatten Wong Mau(tæt på det som 

bedsteforældre videregiver i en stamtav-

le), og 77,9 % af hans alleler er bevaret i 

burmeserpopulationen. Han ses i gen-

nemsnit ikke før 19 generationer tilbage, 

men han findes 1.5 milliarder gange i 

samtlige burmeseres stamtavler. Bailie 

of Bothkennar blev født i 1940’erne og 

bidrager med 32,6 % af generne i alle nye 

Bearded Collier.

Denne proces af raceevolution betyder 

et tab af genetisk diversitet gennem 

bortavl af uønskede individer og koncen-

trationen af vigtige stamfædre/mødres 

gener. Dette er den forventede konse-

kvens af udviklingen af en race og er ikke 

nødvendigvis ødelæggende for racen.

Genetiske fejl kan skyldes gamle syg-

domsbefængte gener, som var der, før 

man skabte racen og deles af mange 

racer, og på grund af nylige mutationer 

kan disse gener forårsage racespecifikke 

sygdomme. Disse kan opstå som følge af 

tilfældige mutationer og kan videregives 

gennem stamfædre og mødre. Omvendt 

kan gener, der forårsager genfejl, være 

vedhæftet et delt kromosom for en be-

stemt egenskab (f. eks. hyperuricosuria 

(høj koncentration af urinsyre, der kan 

føre til diabetes eller gigt) og dalmatiner-

pletter), eller genetiske fejl kan forår-

sages af direkte selektion for sygdoms-

fremkaldende fænotypiske egenskaber 

(f. eks. brachyphalic syndrom i katte og 

hunde, hvor næsen er for kort til, at de 

kan trække vejret, som de bør).

Hvis man stiller spørgsmålet, om popula-

tionsstørrelsen er direkte forbundet med 

en races sundhed, er Jerold Bells svar 

følgende:

Beviser fra indsamling af data fra 

registrering og valide racesundheds-

undersøgelser viser, at størrelsen på en 

population ikke er afgørende for, om 

en race lider af en højere frekvens af 

genetiske sygdomme. Der er mange 

racer, hvor populationen er stor, med en 

høj frekvens af genetiske sygdomme, og 

mange racer, hvor populationen er lille, 

som udviser stor sundhed. I en lille po-

pulation kan individuel avlsselektion og 

individuelle kuld have en større effekt på 

tilstedeværelsen af sygdomsbefængte 

gener, fordi de repræsenterer en større 

procentdel af genpuljen. Det er mang-
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len på selektion med udgangspunkt i 

genetisk sundhed i både store og små 

populationer, som tillader videregivelse 

af genetiske sygdomme. Racers geneti-

ske sundhed er afhængig af, at opdræt-

tere i racen selektere med dette for øje 

og ikke racens populationsstørrelse.

På sit eget spørgsmål om: Betyder en 

stor population så automatisk genetisk 

diversitet, svarede Bell:

Når man analyserer hele racens po-

pulationsdatabaser tilbage til stam-

fædre/mødre, viser alle hunde- og 

katteracer, uanset populationsstør-

relse, det samme grundlag: en høj 

grad af homozygositet (sammenfal-

dende gener) og lav grundlæggende 

populationsstørrelse(minimum antal af 

forfædre, der forklarer den fuldstændige 

genetiske diversitet af en population). 

Dette er den nødvendige og forventede 

konsekvens af skabelsen af en race og 

dens udvikling. Som genpuljen udvides, 

kan den gennemsnitlige familierelation, 

altså sammenfaldende gener på grund 

af linjeavl og indavl, formindskes mellem 

2 individer, der parres, men den gen-

nemsnitlige totale generationsfamilie-

sammenhæng mellem individer, tilbage 

til de oprindelig forfædre, formindskes 

ikke. Racer med små populationer ser ud 

på samme måde som de store populati-

onsracer gjorde meget tidligere i deres 

udvikling.

I både små og store populationsracer 

kan genetisk diversitet blive tabt, hvis 

opdrættere ikke bruger individer fra hele 

genpuljen. Dette er mest synligt ved 

racer med det, som Bell kalder, ”mata-

dorhan-syndromet”. Denne virkning 

kan forøges, hvis en såkaldt matadorhan 

også har en søn, der bruges, og man så 

fortsætter med at bruge et barnebarn. 

I en multigenerationsproces kan hele 

racen blive næste halveret på grund af 

en eneste matadorhan. Dette forårsager 

tab af genetisk diversitet, som kan ud-

bredes til andre kvalitetshan-linjer.

Et andet problem med populære avls-

hanner er, at deres genetiske bidrag kun 

kan vurderes efter, at deres avlsperiode 

er slut, og deres gener allerede er gået 

ud i linjerne. Mange netop fundne gene-

tiske fejl, som er øget væsentligt, kan fø-

res tilbage til gener fra matadorhanner. 

Dette er anderledes end den oprindelige 

betydelige forfader, hvis kvalitet og ind-

flydelse konstant evalueres generation 

efter generation.  Hvis en betydningsfuld 

forfaders afkom ikke producere kvalitet, 

bliver der ikke avlet på dem, og forfade-

rens indflydelse på genpuljen formind-

skes. Med ”matadorhan-syndromet” 

kan en races population øges, men når 

avl kun foregår i en del af genpuljen, vil 

genetisk diversitet formindskes.

Nogle racer mangler nok sundhed og 

vitalitet fra begyndelsen, og disse racer 

bryder sammen og går ikke videre fra 

udvælgelsesstadiet i udviklingen. Andre 

racer kan have en robust og voksende 

population, men på grund af andre 

faktorer oplever racen en formindsk-

ning af populationen og bliver så små, 

at den genetiske diversitet forsvinder 

i genpuljen. Formindskning af genpul-

jen er en seriøs trussel mod en race. I 

ekstreme tilfælde kan man være nødt til 

at åbne stambogen for udparringer for 

at bringe nye gener ind. Imidlertid viser 

de nuværende katte og hunderacer ac-

ceptabel genetisk diversitet og behøver 

kun at være opmærksom på at avle på 

sunde individer og at sørge for, at racens 

genpulje opretholdes.

Et satirebillede fra det engelske satireblad 
Punch, som en kommentar til avl på katte 
og hunde og modeluner
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Det næste spørgsmål i foredraget var:

Betyder udavl en forbedring af 

genetisk diversitet og genetisk 

sundhed?

Konservationsgenetikere, som arbejder 

med sjældne og udrydningstruede arter, 

har udviklet særlige overlevelsesplaner 

(SSPs)for disse arter, hvor der er behov 

for udparring. Man parrer dyr, som er 

mindst i familie med hinanden indenfor 

arten. Formålet med SSP er at forhindre 

den homozygotiske tilstedeværelse af 

recessive gener med skadelig virkning. 

Imidlertid har arter i naturen og kunstigt 

udvalgte racer fuldstændig forskellige, 

og i mange tilfælde totalt modsatrette-

de, selektionsbehov og ønsket resultat. 

SSP-programmet kræver brug af alle 

tilgængelige avlsindivider og kun udavl. 

Katte- og hundeavl kræver selektion 

blandt forskellige tilgængelige hanner 

og derfor genetisk diversitet mellem 

individer.

Udavl homogeniserer en population 

ved af fjerne genetiske forskelle mellem 

individer i racen og gør alle ens. Hvis 

2 fra linjer, som ikke er i familie med 

hinanden, parres, bliver afkommet i 

familie. Hvis afkommet så igen parres 

til en ikke-familie individ, er resultatet 

igen, at alle bliver i familie, og derfor er 

udavl en begrænsende proces, hvor der 

til sidst ikke vil være individer, som ikke 

er i familie.

For at opretholde selektionspresset for 

gode egenskaber og mod negative egen-

skaber eller sygdomme må der være 

variation og genetisk diversitet mellem 

individer i genpuljen. Dette kræver en 

opretholdelse af familielinjer, som ikke 

bliver ødelagt på grund af udavlspro-

grammer.

På den møde er der et grundlæg-

gende koncept: Hvad er genetisk 

diversitet? Er det diversiteten i hvert 

individ(tilstedeværelsen af hetero-

zygote gener gennem udavl)? El-

ler er det diversiteten mellem hvert 

individ(opretholdelsen af forskellige fa-

milier)? Disse 2 spørgsmål er i diametral 

modsætning til hinanden, og opdræt-

tere og raceklubber må bestemme, hvad 

der er til deres races fordel.

Generne, som forårsager fælles racespe-

cifikke genfejl, er allerede spredt i racens 

genpulje.  Derfor er chancen for at parre 

2 bærere sammen afhængig af, hvor ofte 

dette skadelige gen findes i populatio-

nen og ikke nødvendigvis typen af en 

parring: udavl eller linjeavl. Udavl spreder 

de skadelige gener, således at der 

bliver flere bærere, og gør det tilfældigt 

med tilstedeværelsen af den genetiske 

sygdom; det samme ses med fælles 

forekommende genfejl i tilfældigt par-

rede katte. Den eneste måde at selektere 

mod en specifik genfejl er at selektere 

imod de forårsagende gener og fejlbe-

hæftede gener gennem genetiske tests 

eller fænotypisk genetiske tests.

Andre faktorer i racer med små 

populationer

Disse racer må desuden tage hensyn 

til, at hver parring har en meget større 

betydning for hele genpuljen. Hvis sådan 

en race har en særlig nedarvet fejl, der 

optræder oftere, skal man selektere 

individer, som kan minimere og formind-

ske risikoen for, at denne fejl optræder. 

Et individ med en høj risiko, der har de 

ønskede avlskvaliteter, kan parres med 

et individ, som har en lav risiko, og man 

skal så ved test lade et lavtrisiko individ 

gå videre fra den parring. Som denne 

proces gentages, vil tilstedeværelse 

af det skadelige gen blive båret videre 

i formindsket antal og dermed blive 

mindre i hele genpuljen. Da mange fejl 



29

har en kompleks arvegang, og der ikke 

findes test for det gen, der bærer fejlen, 

må risikoen for, at det findes, baseres 

på viden om den fænotypiske stambog 

samt kendskab til hvordan forældre, 

bedsteforældre og kuldsøskende og 

deres forældres sygdomshistorie ser ud.

Nogle opdrættere i små populationer er 

bange for at opdrætte og muligvis skabe 

flere syge individer. Imidlertid, hvis ikke 

der opdrættes, vil racen forsvinde. Man 

må selektere for at reducere risikoen. 

Opdrættere må gøre deres bedste for at 

selektere med udgangspunkt i sundhed 

og kvalitet og så se, hvad der kommer af 

afkom.

I små populationer skal et større antal 

afkom gå videre i avl. I øjeblikket be-

grænser mange opdrættere i racer med 

små populationer antallet af dyr, der går 

videre i avl, og sørger for, at kun de selv 

har avlsdyr. Dette er en kortsynet politik. 

Opdrættere skal rekruttere og være 

mentor for killingekøbere, der gerne 

vil opdrætte og gøre dem til ansvarlige 

opdrættere. Som populationen øges, 

øges også muligheden for at finde gode 

avlsdyr, og den gennemsnitlige indavls-

koefficient vil falde. Formindskning af 

indavlskoefficienten er en naturlig effekt 

af en øget population, som udnytter hele 

genpuljens bredde. Det behøver ikke at 

blive kunstigt grebet an. Opdrættere, 

som alle gør noget forskelligt i deres 

selektion, er det, som opretholder racens 

genetiske diversitet. Med sundheds-

opmærksom avl vil der blive større 

mulighed for at selektere for den enkelte 

opdrætter og få sunde individer.

Konklusion

Alle racer kræver, at populationen øges 

eller et stort og stabilt antal avlsdyr. Par-

ringer skal sørge for, at man bruger hele 

genpuljens bredde. Det er selektionen 

af avlsdyr, og ikke udavl eller indavl, som 

opretholder genetisk diversitet.

Sundhed som et krav gennem racepas-

sende genetiske tests for fremtidige 

avlsdyr er det vigtigste aspekt i at for-

bedre og opretholdt en races genetiske 

sundhed, uafhængig af størrelsen af 

populationen.

En 60 generationers stamtavle på en tysk 
hund og man kan se hvor man først øger 
populationen for derefter igen at ind
skrænke den.
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Det startede i 2016, hvor jeg blev spurgt, 

om jeg skulle deltage i World Show 

næste år. World Show; det største af det 

største, tænkte jeg. Wow - det kunne da 

være spændende at deltage i. Samtalen 

gik stærkt, og hurtigt fik jeg at vide, at 

andre udstillere skulle på et bestemt 

hotel. Det kunne da ikke betyde noget 

at reservere et hotelværelse på samme 

hotel. Så det gjorde jeg.

Så blev hotelreservationen ligesom lagt 

lidt i baggrunden, men tiden nærmede 

sig med hastige skridt. Jeg skulle tænke 

på, om jeg havde burmesere, der var 

kvalificeret. Jeg skulle tænke på, om jeg 

havde katte, der kunne stå distancen og 

klare konkurrencen. Jeg skulle tænke 

på, om jeg havde katte, der kunne klare 

den lange køretur til Holland. Var jeg 

klar til så stort et show med så mange 

katte, med så stor konkurrence og med 

så mange deltagere? For det var mit al-

lerførste World Show, og det største kat-

teshow jeg nogensinde skulle deltage i.

Så kom tiden, hvor jeg skulle vælge, 

hvilke katte jeg ville deltage med. Hvil-

ken af mine burmesere havde det rette 

mindset? Valget faldt på min flotte blå 

burmeser Eliotte, som allerede havde 

kvalificeret sig i løbet af sommeren. 

Eliotte er bare 15 måneder gammel på 

tidspunktet for World Show, men han 

har et fantastisk showtemperament. Han 

får flotte bedømmelser på udstillinger 

og har opnået Best in Show nogle gange 

allerede. Jeg træffer det valg, at jeg kun 

vil have Eliotte med. Dette helt bevidst, 

da jeg godt kan lide at have et overblik. 

Jeg har ingen fornemmelse af, hvor stort 

World Show er, og jeg vil gerne have en 

god oplevelse, og det skal min kat også. 

Jeg tilmelder ham så, og det er en lidt 

anderledes tilmelding end andre udstil-

linger. Min egen klub skal bekræfte, at 

Eliotte er kvalificeret til at deltage. Så der 

går en del uger efter tilmeldingsfristen er 

udløbet, før jeg får en mail om, at Eliot-

tes deltagelse er bekræftet.

På udstillingerne op til kommer samtaler 

udstillere imellem hurtigt ind på World 

Show 2017, og jeg får hurtigt en fornem-

melse af, hvem der skal deltage. Jeg 

finder ud af, at vi er en del der skal bo på 

samme hotel, hvilket gør mig tryg. Tryg, 

hvis der skulle ske et eller andet uventet, 

som behøver hjælp; tryg ved at der nok 

vil blive mulighed for hyggelige stunder 

på hotellet.

Jeg får afsluttet det sidste af forberedel-

serne inden køreturen mod Rotterdam. 

Eliottes og min 
første verdens-
udstilling

Af Brian Daugaard
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Der er en del trafik 
sydpå og Eliotte 

snakker hele vejen 
og vil gerne op til 

mig

Bilen kommer en tur til mekanikeren, 

Eliotte bliver vasket, og kløerne bliver 

klippet.

Jeg har taget orlov fra jobbet, så jeg 

kan være sikker på at kunne deltage på 

World Show. Det gør selvfølgelig delta-

gelsen i World Show, sammen de andre 

udgifter(hotel, transport, fortæring, 

udstillingsgebyr etc), til en bekostelig 

oplevelse. 

Det er fredagen før World Show, og tid til 

afgang mod Rotterdam. Bilen er pakket. 

Sturdi på bagsædet opsat, så Eliotte kan 

få en god transport i de næste mange 

timer. Jeg kører omkring kl 10.30. Det 

går fint sydpå med en del trafik omkring 

Hamborg. Eliotte snakker hele vejen og 

vil gerne op til mig. Det lykkes for ham at 

finde en lille lukning et 

sted, som han får åb-

net, og pludselig kan 

jeg mærke en pote på 

min skulder. Jeg skulle 

have tænkt over, hvor-

for han pludselig var 

så stille. Jeg kører ind 

på en rasteplads og får 

geninstalleret ham og 

tjekket samtlige åbninger efter endnu en 

gang. Da vi når til Bremen, går trafikken 

i stå. Det går virkelig langsomt fremad. 

Min GPS kommer heldigvis op med en ny 

rute, som guider mig hurtigere frem. Jeg 

ankommer til hotellet kl. 21.30, 2 timer 

senere end påregnet. Da jeg kom ind i 

hotellobbyen, blev jeg mødt med varme 

og glæde af andre danske udstillere, hvil-

ket føltes utrolig rart. Jeg får checket ind 

og tildelt et værelse. Jeg får installeret os 

på værelset og går derefter ned til andre 

udstillere. Stemningen var hyggelig og 

åben, og der blev afstemt forventninger 

til morgendagens World Show. Alle sad 

med håb og store forventninger. Måske 

ville en eller flere af os have en nomineret 

kat imorgen aften. Vi aftalte, at vi skulle 

spise sammen næste aften. Jeg fandt 

ud af, at der var en app for udstillere, og 

den fik jeg installeret. Det var smart. Det 

blev ikke så sent, da vi skulle tidligt op. 

Da jeg kom tilbage til mit hotelrum, blev 

jeg mødt af en meget frisk Eliotte. Han 

havde fået checket værelset ud, spist og 

besørget. Der gik en times tid, før han 

faldt til ro under dynen.

Eliotte var også den første, der var oppe 

og i gang. De tykke gulv-til-loft mørk-

lægningsgardiner larmede så skønt, når 

han løb langs med dem. Han virkede frisk 

og glad som altid. Dejlig måde at vågne 

på. Jeg fik lagt det sidste touch på ham, 

inden jeg gik ned og spiste morgenmad. 

Efter morgenmaden pakkede jeg bilen 

og kørte mod ’”De Broodfabriek”, hvor 

World Show skulle 

afholdes. Kommu-

nikationen omkring 

parkering havde været 

lidt uklar, men jeg blev 

guidet over i et parke-

ringshus skråt overfor. 

Der var en lang kø for 

at komme ind. Meget 

lang kø. Det var ikke 

den varmeste morgen, men jeg var glad 

for, at det ikke regnede. Jeg tænkte, hvad 

nu hvis det havde regnet? Jeg vidste ikke, 

hvor mange katte der var tilmeldt, men 

nok at det var mange, så en kø i denne 

proportion nok ville være normal. Det 

tog cirka en time at komme ind til dyr-

lægekontrollen. Det hele var efter min 

opfattelse ret kaotisk. I køen mødte jeg 

nogle danske udstillere, jeg aldrig havde 

mødt før. De fik hjælp til at installere 

udstiller-app’en. Efter dyrlægekontrol-

len skulle jeg til check-in, som var opdelt 

i grupper af lande. Mens jeg ventede, 

kunne jeg se, at arrangørerne ændrede 

køen til dyrlægekontrollen ved at lave 

en ”slange-kø” indenfor. Jeg tænkte, 
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hvorfor sker det først nu? Vi stod nu en 

del i kø til check-in, og der blev råbt, om 

man var fra Italien, Frankrig eller Finland. 

Disse check-in-borde var åbenbart ikke 

så besøgt, så de kunne hurtigt checke 

ind. Det virkede som en lang kø, men jeg 

fandt ud af, at det faktisk var på grund 

af, at de fleste var hollændere. Køen til 

check-in for Danmark, Sverige og Norge 

var ikke særlig lang. Det irriterede mig 

en del, at det ikke var bedre koordine-

ret. Hvorfor skulle vi dog stå der med 

vores katte i det stressende og larmende 

miljø? Jeg fik endelig checket ind og 

fik mit katalog og nummer, samt en 

goodiebag. 

Jeg kom ud af check-in-området og 

ind i udstillingsområdet. Her stod jeg 

så med mit udstillingsgrej og en kat, 

og så kom jeg til at føle mig utrolig lille 

(og jeg er ikke så lille endda med mine 

187 cm). Det virkede 

total uoverskueligt og 

gigantisk stort. Det 

overgik totalt mine 

forventninger om, 

hvor stort det var. Jeg 

gik fremad og prøvede 

at få mig et overblik. 

Den første hal, jeg 

kom ind i, kunne der 

stå adskillige Boeing747 uden proble-

mer. Wow. Der var bure overalt. Jeg 

tænkte, at jeg aldrig ville finde mit bur. 

Burene stod i ringe angivet med et num-

mer. Jeg kunne ikke finde den ring med 

mit bur. Jeg gik videre og opdagede, at 

der var en hal mere.  En hal mere, hold da 

op. Det er jo kæmpestort, det her show. 

Det larmede helt vildt. Folk der grinte, 

talte, katte der kaldte, bure der blev 

åbnet og lukket, hilsener der blev råbt, 

vogne der rullede etc. En larm, jeg se-

nere hen bemærkede, forblev på samme 

niveau dagen igennem. Godt min kat 

er vant til udstillinger. Jeg kom ind i den 

anden hal, og det virkede total uoversku-

eligt. Jeg bemærkede dog nogle danske 

flag og tænkte, at der var nogle jeg 

kendte. Jeg gik derhen, og fandt faktisk 

mit bur. Jubiii. En stor tak skal det altså 

lyde til jer, jeg delte ring med. Tak fordi I 

havde sat flag op. Det gjorde starten på 

mit første World Show meget lettere. En 

tung byrde blev lettet fra mine skuldre.

Jeg hilste på alle omkring mig og fik 

gjort mit bur klar. Det var noget mindre, 

end jeg var vant til. Jeg gjorde buret 

klar. Kattebakken blev indsat med med-

bragt grus (jeg fandt ud af senere, at der 

var grus til udstillerne). Eliotte blev sat i 

bur, og jeg fik også sat mine nyindkøbte 

danske flag på mit bur. Måske jeg gjorde 

en anden dansk udstiller samme tjene-

ste. Jeg fik talt lidt med de andre danske 

udstillere og gik så en tur rundt for at få 

mig et overblik. Hvor skulle min kat til 

bedømmelse, hvilken 

dommer skulle han til, 

hvem var konkurren-

terne om en nomine-

ring? Svarene kunne 

findes i udstillingska-

taloget, hvilket jeg 

først fandt ud af se-

nere. Jeg blev mødt af 

en anden dansk udstil-

ler, som stressende og ildrød i hovedet 

slæbte sig igennem hallen, og jeg tilbød 

min hjælp. Vi fandt sammen ud af, hvor 

hendes bur var. Dejligt at kunne hjælpe 

en anden udstiller på plads i dette kaos, 

som egentlig burmæssigt var temmelig 

godt organiseret. Det var også vigtigt at 

vide, hvor jeg kunne købe noget at spise 

og drikke, og der var et meget stort 

lounge-område, som var en smule mere 

afdæmpet. Betaling skulle foretages 

med specielle coins, som kunne købes 

ved en bod. De tog heldigvis kreditkort, 

og det gik ret smidigt. Priserne var 

rimelige. Jeg gik rundt og fandt ud af, at 

Trods kaos, var 
udstillingen var 

egentlig temmelig 
godt organiseret 

burmæssigt
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kategori 1 og 2 katte var placeret i den 

første meget store hal, mens kategori 3 

og 4 katte var placeret i den mindre hal. 

Dette virkede meget naturligt, da der 

nok deltog flere kate-

gori 1 & 2 katte. Jeg 

kom forbi det danske 

område med kate-

gori 1 og 2 katte og 

fik hilst på de fleste. 

Dejligt at se så mange 

danske deltagere. 

Danmark deltog med 

123 katte i alt. 

Tiden kom til åbningen af World Show. 

FIFes generalsekretær Eric Reijers viste 

et langt slideshow og præsenterede 

en række facts om World Show 2017. 

Omkring 1725 tilmeldte katte heraf også 

nogle få katte af de nye godkendte racer. 

Top 5 lande indeholdt blandt andet lande 

som Danmark, Norge og Sverige (hvilket 

så fik mig til at undre mig over, hvorfor 

Danmark, Norge og Sverige skulle være 

ved samme check-in-bord). Slideshowet 

gik der så koks i. Så skulle dommerne 

præsenteres. Herligt. Dog blev det en 

smule langtrukkent, for de flotte video-

præsentationer, der har ligget på WS’ 

hjemmeside, skulle nu vises alle sam-

men. Jeg havde set dem alle sammen, 

så jeg valgte at trække mig tilbage og 

gå tilbage min kat for at se, hvordan han 

havde det. Han havde det fint. Larmen 

generede ham ikke. Jeg kiggede i den 

goodiebag for at se, hvad det egentlig 

var. Det indeholdt en masse reklamer på 

hollandsk, et krus med World Show logo 

og resten husker jeg ikke. 

Bedømmelserne af katte begyndte så 

småt. Arrangørerne havde oprettet en 

app, som skulle give en besked, når det 

var tid til bedømmelse. Virkelig smart 

tiltag. Hatten af for det. Jeg tænkte, at 

det havde jeg hørt om før, og da det var 

mit første World Show, så ville jeg være 

på den sikre side. Så jeg sikrede mig, at 

jeg ikke missede min tid til bedømmelse. 

Der, hvor min kat skulle til bedømmelse, 

var der rigtig mange 

mennesker. Det var 

til tider ret svært at 

komme igennem. 

Der var også nogle 

skærme, hvor det var 

meningen, at vi kunne 

følge med i, hvilke 

katte der skulle til be-

dømmelse snarest. Jeg 

brugte det ikke rigtigt. Jeg fulgte med 

fysisk. Det blev jeg nødt til. Stewarderne 

brugte ikke numre på burene, hvilket gav 

mig en udfordring i at følge med. Det 

nærmede sig min tid til bedømmelse. 

Der var ikke mange blå burmesere, men 

min var den første burmeser. Og jeg var 

KLAR. Det var min Eliotte også. Til World 

Show er det stewarden, der præsenterer 

katten. Eliotte klarede det flot hos dom-

meren, som han plejer, og han fik en flot 

bedømmelse og sit certifikat. Nu var det 

så bare at vente på, at dommeren ville 

nominere. Spændende. Det tog rigtig 

rigtig lang tid. Jeg holdt øje med de store 

ophængte skærme og rendte frem og 

tilbage for at følge med.

Så fik jeg en besked og mail om, at nu 

skulle min kat til nominering. Jeg var ret 

imponeret over, at dette nye showsy-

stem virkede så godt (når det virkede). 

Jeg var så klar, og det var Eliotte også. 

Eliotte har et super showtemperament, 

og det er skønt at se, hvor meget han 

nyder det. Jeg kom op til dommeren og 

havde nu muligheden for at præsentere 

ham selv. Tak for hjælpen til jer udstillere 

omkring min dommerring. Nuiiii, de var 

flotte de andre kategori 3 fertile hankat-

te. Dommeren tog sig god tid. Vi havde 

ikke fået nogen tilbagemelding på vores 

katte under bedømmelsen. Dommeren 

 Jeg var ret 
imponeret over 

at dette nye 
showsystem 

virkede så godt
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roste min Eliotte til skyerne. Tak! Til sidst 

nominerede han en meget flot chartreux 

hankat. Den var flot. Dog synes jeg, at 

den british shorthair hankat var den flot-

teste. Dommeren havde truffet sit valg, 

og vi var sådan set færdige. Nuiii, hvor 

var jeg dog stolt. Mit første World Show 

og jeg havde fået en fantastisk bedøm-

melse på den dreng, jeg havde valgt, da 

han var 10 dage gammel. 

Nu var det bare at nyde resten af udstil-

lingen. Jeg kunne følge de andre danske 

udstillere i deres kattes nomineringer. I 

den danske ring kom udstillerne tilbage 

med resultater løben-

de. Flotte resultater 

som BIV og NOM, og 

hvor var det fortjent. 

De danske udstillere i 

kategori 3 havde vir-

kelig medbragt nogle 

smukke og teknisk 

gode katte til World 

Show. Jeg besøgte 

de andre 2 ringe, hvor der var danske 

udstillere, for at høre resultaterne. Hvilke 

resultater Danmark blev beriget med: 

Mange BIV og NOM også i de andre ka-

tegorier. Hvilken glæde og stolthed. Jeg 

glædede mig på deres vegne. Hurraaa 

for Danmark og vores katte.

Jeg fulgte de sidste nomineringer af de 

danske katte. Den første udstillingsdag 

nærmede sig sin afslutning. Nogle havde 

købt billet til gallamiddagen. Jeg skulle 

spise middag med de andre udstillere, 

som jeg boede på hotel med. Dagen 

afsluttedes super hyggeligt. Da jeg 

endelig kom på mit rum, var Eliotte i fuld 

hopla, og selvom jeg var meget træt, så 

skulle der lige leges og kæles, inden roen 

indfandt sig. 

Eliotte var som vanligt tidligt oppe, og 

han havde en fest fra tidlig morgenstund 

med de tykke gulv-til-loft mørklæg-

ningsgardiner. Frem og tilbage for det 

larmede jo skønt med lyde, han ikke 

havde derhjemme. Da han hørte min 

kaldelyd, stod han spinnende ved mig på 

et sekund. Så blev der pakket sammen, 

spist morgenmad og kørt ud til dag 2 på 

World Show. 

Stemningen i de store haller var meget 

mere afslappet end dag 1. Udstillerne 

imellem var der meget mere overskud til 

at dele de gode og mindre gode historier 

fra gårsdagens show. Det gik op for 

mig, at der var en del, der havde misset 

nomineringer af deres 

katte. Pludselig hu-

skede jeg en episode 

fra min egen dommer, 

hvor en opdrætter 

missede en nomine-

ring. Det var et meget 

godt billede af, hvor 

kaotisk det egentlig 

var. Jeg var glad for, at 

jeg kun havde en kat med. Jeg var glad 

for, at jeg valgte ikke at gå steward på 

mit første World Show. Tiden nærmede 

sig til, at de første World Winners skulle 

kåres. Hele showet skulle foregå på en 

forholdsvis lille scene i et aflangt lokale. 

Det undrede mig, at scenen ikke var 

på den lange væg. Nu stod dommerne 

og kattene klemt sammen, hvilket ikke 

var helt optimalt. Lokalet var utrolig 

mørkt med fuld belysning af scenen. 

De første World Winner kandidater blev 

præsenteret, og efter at dommerne 

havde bedømt kattene, blev de taget ud. 

Dommerne bedømte via en Ipad, hvilket 

er super smart. World Winner’en blev 

herefter kåret, og katten blev båret ind. 

Og sikke en larm fra salen ved kåringen. 

Det gik op for mig, at landene, der var 

repræsenteret i lokalet, gik fuldstændig 

amok med skrig og skrål, når deres lands 

kat blev World Winner. Katten skal da 

Mit første World 
Show og jeg havde 
fået en fantastisk 
bedømmelse på 

min dreng
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virkelig være af en særlig støbning for 

ikke at blive bange.

Der gik ikke lang tid før, at den danske 

delegation kunne glæde sig over den 

første World Winner, og kort tid efter 

så havde vi en World Winner mere, ja 

faktisk to lige efter hinanden. Wow, 3 

World Winners. Men det stoppede ikke 

der. Efter en frokost 

pause og nogle tek-

niske problemer med 

lyset i salen, så blev 

det til endnu 2 World 

Winners til Danmark. 

Fantastisk med 5 dan-

ske World Winners. 

Udover de danske 

resultater, så fik Kina 

deres første World Winner i kategori 4, 

og den første KBL verdensvinder (iflg. 

Eric Reijers) blev kåret i år. 

World Show 2017 var slut, og det var 

tid til at pakke sammen og køre mod 

Frederiksberg. 

Jeg havde ingen forventninger til World 

Show 2017. Jeg havde håb. Jeg kom med 

min egen verdensvinder, og jeg rejste 

med hjem med min egen verdensvin-

der. Jeg havde fået en masse indtryk 

med i bagagen. Jeg havde set en masse 

smukke og guddommelige katte. Jeg 

havde talt med en masse mennesker og 

hilst på endnu flere. Jeg havde oplevet 

forvirring og kaos, glæde og sorg. 

Efter at være kommet hjem, kunne jeg 

se, at facebook-siden for udstillerne tog 

en drejning, som jeg ikke brød mig om. 

Stewarder blev hængt ud offentligt med 

videoer. Det er simpelthen ikke i orden. 

Det får i alle fald aldrig mig til at gå 

steward på et World 

Show.

World Show udstil-

lere har fået mange 

erfaringer med hjem. 

Shows af så stor 

kaliber kræver back-up 

planer, hvis teknikken 

fejler. Det kræver også 

en web-ansvarlig, som 

kommunikerer på WS2017-webside, 

facebook og andre sociale medier, og 

fjerner indlæg, som er upassende. Jeg er 

sikker på, at andre kan bidrage med flere 

tiltag af forbedrende karakter. 

Det var mit første World Show, for andre 

the worst show. Jeg ser frem til at del-

tage i andre World Shows i fremtiden.

Et stort tillykke skal der lyde til de danske 

World Show Winners. Det er fantastisk 

godt gået.

Det var mit første 
World Show, for 
andre the worst 

show. Jeg ser frem 
til andre WS
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Efter at have stået i kø i bidende blæst 

og kulde i 1.5 time kom vi til dyrlæge-

kontrollen. Dyrlægen så på en af mine 

katte, sagde  god dag, og viste mig 

videre, og hans assistent stemplede 

dyrlægeseddelen. Og jeg regnede så 

med at alt var i orden. Derefter stod vi 

så i kø i endnu 45 minutter, alt imedens 

officials kaldte hollændere,italienere, 

franskmænd, luxemburgere og belgiere 

frem, og der stod vi skandinavere så i 

en lang kø. Endelig nåede jeg frem og 

skulle have katalog og burplacering og 

en pose med gaver. Kvinden ser på min 

dyrlægeseddel og siger så: ”Jamen dine 

katte er afvist af dyrlægen”. Jeg nær-

mest  hvæsede nej, og hun ser op i mit 

ansigt og kan vist godt se, at jeg på det 

tidspunkt ikke var til at diskutere med, 

og giver mig så papirerne. Jeg vender 

mig om til min veninde Margit Bøgeskov 

Thomsen, og beder hende vise mig 

hendes seddel, da hun var hos samme 

dyrlæge, og der står det samme, men 

hun får uden problemer sine papirer. Det 

var den senere verdensvinder IP Wim-

merhales Blue Vixen, hun stod med. En 

anden dansk opdrætter siger:” jamen 

på min seddel står der Best in Varietet”. 

Suk, suk, suk. Det er ikke sådan, at give 

folk stempler i flæng.  Nå, ind kom vi, og 

i posen var der bl. a. et krus, og det vil 

være et dejligt minde at have i årene der 

kommer. Vi kommer nok til at grine af 

det her længe, men lige i det øjeblik var 

det ikke så sjovt. Vi havde begge sturdis 

med, så vi oplevede ikke de rædselsfulde 

guillotinebure, der bruges i Holland. Det 

lykkedes dog alligevel min blå Zaphire 

at få lyslåsen op og stå nede på gulvet, 

men heldigvis var der en flink nabo, som 

så det, og satte hende ind igen. Hun skal 

altid på opdagelse. Et bizart og kaotisk 

World Show er slut, men vi er blevet en 

oplevelse rigere og har meget at tale 

om bagefter. Og vi havde det superhyg-

geligt i det lejede sommerhus med vores 

svenske opdrættervenner Agnetha Olls-

son, Stina Rönlund, Annika Eriksson og 

Katinka Pålson og deres katte.

Af Anne Løhr

Hvordan stempler blev (mis)brugt 
i dyrlægekontrollen i Haag

Køen til den ene side

og køen til den anden side

Yan Rocca Folch ved udvælgensen af BIV i de blå. Jeg står med GIC Wimmer
hales Sweet Zaphire, som ikke fik det.

verdensvinder Min veninde og rejsekammerat Margit 
Bøgeskov Thomsen med WW 17 GIP Wimmerhales Blue Vixen 
på scenen med dommeren Yan Rocca Folch, som havde nomi
neret hende og også havde stemt på hende
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Vi havde som bekendt en stor udskift-

ning af medlemmer i Mentorrådet i 

2016 og skrev derfor efterfølgende til 

ordningens mentorer for at præsentere 

de personer, der udgjorde det ”nye” 

Mentorråd. Vi fortalte samtidig også lidt 

om vores visioner for vores fælles opgave 

med at støtte vores (ofte) nystartede op-

drættere, og vi spurgte samtidig ind til, 

hvad de forventede af os og vores fremti-

dige samarbejde. Mentorerne skrev stort 

set alle tilbage, at et fælles møde, hvor 

vi kunne få hilst på hinanden, udveksle 

erfaringer og drøfte fremtiden, var et 

meget stort ønske. 

Det var derfor med stor spænding, at 

vi i Mentorrådet så frem til lørdag d. 9. 

september, som var den dato, vi havde 

fastsat til et fælles møde. Ordningens 

mentorer havde inden selv budt ind 

med, hvad de gerne ville have på dags-

ordenen. 

Nu skulle vi så se, om vi kunne indfri 

forventningerne til dagen... både deres 

og ikke mindst vores egne. 

Vores ønske i Mentorrådet var, at men-

torerne skulle gå hjem efter mødet med 

en viden om, hvor meget vi påskønnede 

deres indsats, samt en større viden om 

hvad ordningen indeholdt af glæder 

og udfordringer. Derudover gode fif til, 

hvordan hver især tacklede problematik-

kerne, man møder undervejs i et forløb 

med ordningens brugere. Desuden var 

vores håb, at når vi havde fået sat ansigt 

på hinanden og skabt en fællesskabs-

følelse, så var det også lidt nemmere at 

bede om råd og sparre med hinanden 

efterfølgende.

Vi startede dagen i Nyborg Idræts- & 

Fritidscenter, hvor vi (efter en større 

eftersøgning efter vores lokale), startede 

morgenen med et rundstykke og en kop 

kaffe. Derefter præsenterede vi os alle en 

efter en, indeholdende hvad vi selv op-

drættede af race, erfaring som opdræt-

ter, samt andre kompetanceområder 

indenfor kattesporten. Vi fandt under 

præsentationen virkelig ud af, hvor bredt 

et område vi egentlig dækkede, og hvor 

mange års erfaring vi havde tilsammen. 

Det var faktisk lidt vildt.

Efter præsentationsrunden var det Felis 

Danicas formand Bette Lind, der var 

programsat til at komme og fortælle om 

de ændringer, der var sket i både Felis 

Danica og i FIFe de seneste år. Bette for-

talte også om baggrunden for, at Men-

torordningen var blevet oprettet i sin tid, 

om Forretningsudvalgets forventninger 

til mentorerne, samt hvor stor pris også 

En dag med 
 mentorerne 
i Nyborg

På Mentorrådets vegne

Lisette Siigaard Henriksen

Felis Danicas formand Bette Lind under
holder
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FU satte på alle mentorernes kæmpe 

indsats. Efter et par timers interessant 

indblik og tilbageblik sendte vi Bette 

retur til Sjælland, og vi kunne fortsætte 

med de næste punkter.

Vi fik på mødet både drøftet kommuni-

kationsformer, hvordan vi støtter ordnin-

gens brugere og hinanden, om at bruge 

hinandens vidensbank, fik gennemgået 

den mappe, vi har som ”guideline” og 

meget meget mere. Det var virkelig inte-

ressant at høre, hvor forskelligt vi ser på 

tingene, og selvom vi ikke gjorde alting 

ens, så var det en glæde at opleve, at alle 

lod der være plads til forskellighederne, 

og at selv folk der var ”gamle i gårde” 

kunne få lidt aha-oplevelser undervejs, 

og nye input til ens egen rolle blev der 

taget godt imod.

Efter frokost fortsatte vi med drøftel-

serne, og sidst på dagen var Avlsrådet 

repræsenteret ved Esben Jørgensen, 

som kom og fortalte lidt om Avlsrådets 

arbejde i det daglige, samt hvordan man 

søger en Avlsgodkendelse. Vi fik lov til at 

prøve at gennemgå en tidligere ansøg-

ning (selvfølgelig med ejerens tilladelse), 

og det var sjovt at prøve selv at gætte sig 

frem til, om ansøgningen blev godkendt, 

og hvorfor der måske var fejl og mangler. 

Heldigvis viste det sig, at vi ved fælles 

hjælp fandt ud af, at vi var enige med 

Avlsrådet i, at ansøgningen indeholdt 

nogle mangler. Anden ansøgning ligeså, 

mens tredje ansøgning stod til en god-

kendelse. Det var rigtig sjovt at prøve, 

selvom vi jo ikke har Avlsrådets viden og 

erfaring inden for dette. Derefter fik vi 

snakket sygdomme og om, hvorfor det 

ikke er alt, der er smart at avle videre på. 

Det var et rigtig godt lærerigt, gribende 

og meget personligt oplæg, Esben havde 

lavet, og jeg er sikker på, at vi alle kunne 

være forsat til langt ud på aftenen med 

snakken.

Men alt har jo som bekendt en ende, 

og sidst på eftermiddagen var det tid 

til at bryde op. Vi kunne i Mentorrådet 

konkludere, at vi selv synes, at det havde 

været en rigtig dejlig og lærerig dag. Hel-

digvis har vores mentorer efterfølgende 

givet os samme feed-back på dagen. 

Hele Mentorrådet.



39

Det var rart at mødes ansigt til ansigt og 

få vendt og drejet nogle af de problemer, 

vi som opdrættere, udstillere, og kat-

teejere uundgåeligt støder ind i. At erfare, 

at selvom der er nogle udfordringer og 

bump på vejen, så er det de samme ting, 

vi støder på, og der er andre, der er lige i 

nærheden, og som man kan drøfte tin-

gene med. At når alt kommer til alt, så er 

der heldigvis flest glæder ved at være op-

drætter, og det er nok derfor, man bliver 

ved år efter år, og også har overskud til at 

hjælpe andre. At vi tit er fokuserede på at 

nævne det, der kan gå galt, men glemmer 

at fortælle de nye og kommende opdræt-

tere om alt det gode, der også følger med 

i vores hverdag med kattene. 

Så summa-sumarum endte det med, at 

overskriften på mødet med mentorerne 

blev: ”Den gode historie”, og det er vel 

ikke det værste fundament at bygge 

fremtidens opdrættere på.

  
 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Dorte Kaae, DK - All round  
 Britta Busse, D - All round  
 Zdenka Heiter, A - 1, 2  
 Hanne Sofie Sneum, DK - All round  
 Caroline Stoa, N - 1, 2, 4D  
 Linda Knyova, CZ - 2, 3  
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 1. januar kl. 
20,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil 
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte 
ud. Fra 1. januar  kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr for katte der 
stadig er tilmeldt! 
 
Betaling: Udstillingsgebyrer skal 

forudbetales! Lettest med plastic eller 
mobilepay på www.jyrak.dk; alternativt ved 
bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank  
reg.nr. 5343 og konto nummer 0243470 - 
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste 
frist for indbetaling er 1. januar 2017. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Junior handling: 
Alle vores yngste udstillere er velkomne til 
at deltage i junior handling, som er en 
uformel konkurrence hvor man selv skal 
præsentere sin kat for en dommer. Hvis 
man ikke er så gammel er man velkommen 

til at have en voksen med ved hånden. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen. Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 29. december 
2017.  Vaccinationen må ikke være mere 
end ét år gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Show hotel: Vi anbefaler f.eks. Scandic, 
Aalborg. Ingen prisaftale denne gang! 
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
13.- 14. januar 2018 

Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby  
Alle racer begge dage *  Bær selv udstilling 

Lørdag: Breed BIS for EUROPE ved tilstrækkeligt antal tilmeldinger   
 



Jeg fik i sensommeren en henvendelse 

om, at medlemmerne af en hovedklub 

eller specialklub under Felis Danica, 

kunne komme og fremvise racekatte på 

”Vestegnens Fugleforenings” fugleudstil-

ling, som årligt bliver afholdt i Hvidovre 

Medborgerhus. 

Da der desværre nok er faldende med-

lemstal indenfor de fleste hobbyforenin-

ger, havde “Vestegnens Fugleforening” 

prøvet at tænke ud af boksen, og allieret 

sig med både papegøjer, parakitter, 

småfugle, marsvin, hamstere, slanger og 

nu også katte. 

Efter en henvendelse til FU skyndte jeg 

mig at takke “ja tak” 

til denne mulighed, 

og den sidste week-

end i efterårsferien 

troppede vi en hånd-

fuld glade kattefolk 

og flotte katte op i 

Hvidovre. 

Jeg startede om fre-

dagen med at sætte 

bure op sammen med mine forældre 

(en stor tak til DARAK for lån af bure), 

og efterfølgende kom Beata Frölich og 

hjalp med at sætte undergardiner på 

burene og køre klar til om lørdagen. Der 

var også lavet en lille racepræsentation 

om hver race, som vi hang på burene. Jeg 

må sige, at de fuglefolk, der var til stede, 

og selv gjorde klar til om lørdagen, var 

ret imponeret over, hvordan vi pyntede 

bure, havde farvestrålende reklamer 

med og ikke mindst alle de flotte præ-

mier, vi havde fået sponsoret.

Vi havde fået tildelt flotte foderposer fra 

Felis Danicas hovedsponsor, Royal Canin, 

til alle deltagerne og ekstra foderpræ-

mier til de katte, der blev “Mis Hvidovre”, 

som vi afholdte begge dage. Derudover 

var der medsendt rigtig mange prøvepo-

ser, som vi uddelte til publikum begge 

dage, som også havde mulighed for at 

tage et gratis magasin fra Maxi Zoo. 

Olivers havde også sponsoreret super 

flotte præmier til alle deltagerne, og 

Maxi Zoo må siges at have overgået sig 

selv og havde sponso-

ret præmier til både alle 

gnaverne, fuglene og til 

alle os kattefolk. Så alle 

deltagere fik hver dag 

en rigtig fin goodiebag 

med hjem fra vores 3 

sponsorer.

Der var på fremvis-

ningen opstillet 10 

dobbeltbure, og vi havde henover week-

enden repræsenteret ikke mindre end 

12 forskellige racer. Der var bla. både 

persere, sphynx, abyssinier, hellig birma, 

norske skovkatte, orientalere, devon rex 

og burmesere.

Vi havde lavet en lille stand, hvor alle ho-

vedklubber og specialklubberne kunne 

lægge div. foldere, vejledninger og 

Felis Danica på 
besøg hos fuglene

Af Lisette Siigaard Henriksen

Lille dreng og bedstemor beundrer Mariann 
Zittlaus sortsølv somali

Der var persere, 
sphynx, abyssinier, 

hellig birma, 
norske skovkatte, 
orientalere, devon 
rex og burmesere
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killingelister frem, som publikum havde 

mulighed for at tage med hjem. 

Weekendens eneste minus var, at der 

kun var 2 specialklubber, der havde 

sørget for at fremsende, eller komme 

med noget infomateriale om deres race 

og klub (de var alle blevet kontaktet via 

mail 4 uger før). Det synes jeg personligt 

var lidt sløjt. Til gengæld havde alle 4 

hovedklubber medlemmer, der kom og 

fremviste deres katte. Dejligt at vi kunne 

samarbejde og promovere vores hobby i 

fællesskab. 

Der var flest publikummer om lørda-

gen, men udover at et par katte fik nye 

fremtidige hjem, så glædede det mig, 

at vi kunne vise folk, at der er en kat for 

enhver smag og temperament, og det 

var en fryd at se, hvor spørgelystne og 

nysgerrige publikum var.

Min egen mest positive oplevelse var, 

da et middelaldrende ægtepar startede 

ved bur 1 og fortalte, at de altid havde 

haft huskat, men at de i deres alder ikke 

magtede en ny kat. Da de havde været 

”runden rundt”, kom de retur til mig 

med favnen fuld af brochurer og sagde: 

”vi ses i enten Strøby eller Albertslund, 

for nu har vi fundet ud af, at der findes en 

racekat, der passer til vores pensionist-

tilværelse”.

Som sagt kårede vi ”Mis Hvidovre” 

begge dage, og publikum var søde 

til at være med på spøgen og stemte 

ihærdigt:

Lørdag:

 ”Mis Hvidovre” blev Beata Frölichs søde 

birmaungdyr.

 Nr. 2 blev Susanne og Kiri Høj Andersens 

dejlige skovkat William.

 Nr. 3 blev Mariann Zittlaus lækre kuld.

 Søndag:

 ”Mis Hvidovre” blev Marianne Hansens 

superkælne sphynx.

 Nr. 2 blev Pia Børgesen og Henrik Buus-

manns skønne skovkat, Sonnyboy.

Nr. 3 blev igen Mariann Zittlaus lækre 

kuld.

Til sidst en stor tak til alle jer der deltog 

og bidrog til en dejlig weekend med en 

rigtig god stemning, og igen en stor tak 

til både Royal Canin, Olivers og Maxi Zoo 

for deres velvilje med de flotte sponsora-

ter fra alle 3 firmaer. Husk at støtte vores 

sponsorer, de støtter os.

Mødet mellem kat og publikum

 
I børnehøjde
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Kommentarer til oversættelse: Jeg har 

forsøgt at holde mig så tekstnær den 

oprindelige forskningsrapport som 

muligt, og det er ikke altid lykkedes 

at finde et dansk ord for nogle af de 

medicinske udtryk, så der har jeg måt-

tet bruge de latinske betegnelser. Hvis 

man ønsker at se kilderne til rapporten, 

må man gå ind på ovenstående hjem-

mesideadresse og se den oprindelige 

artikel. Jeg har valgt ikke at sætte 

notenumrene ind i denne oversættelse. 

Grafer og tabeller er scannet fra den 

oprindelige artikel, og derfor er de på 

engelsk. Jeg har valgt at udelukke hele 

gennemgangen af detaljerne om den 

statistiske analyse, da det kun er for 

fagfolk, at denne forklaring kan være 

relevant, men den kan selvfølgelig ses 

på hjemmesiden ovenfor. De medicin-

ske, psykologiske fagudtryk er på latin, 

men jeg har forklaret i en parentes, 

hvad udtrykket dækker over. Til for-

klaringen om virkninger i hjernen har 

jeg indsat et billede, ganske vist af en 

menneskehjerne, men det er de udtryk, 

forskerne bruger i artiklen, så derfor 

valget. Til slut vil jeg sige, at udfra disse 

forskningsresultater var det fornuftigt, 

at FIFe besluttede, at killinger først 

skulle kunne udstilles, når de var fyldt 

4 måneder.

Sammenfatning:

Adfærdsproblemer ses ofte hos kæle-

katte, og problematisk adfærd kan være 

tegn på kronisk stress. Hos laboratorie-

dyr øger tidlig afvænning risikoen for 

aggressiv adfærd, angst og stereotyp 

adfærd. Imidlertid har der været meget 

få studier af tidlig afvænnings betydning 

for et af de mest populære kæledyr, 

huskatten, selvom tidlig afvænning 

kort efter den kritiske socialiseringsfase 

er ret almindelig. For at studere tidlig 

afvænnings(før uge 12) betydning for 

adfærd, samlede vi en stor mængde data 

(N=5726 katte fra 40 racer) via en spør-

geskemaundersøgelse.Kattene var fra 

ejere, hvor katten levede som kælekat.  

Resultatet viser, at afvænning før uge 8 

øger risikoen for aggressiv adfærd, men 

ikke angst. Desuden har katte, som er 

afvænnet efter uge 14, en lavere sand-

synlighed for aggressiv adfærd overfor 

fremmed end tidligt afvænnede katte 

og en lavere sandsynlighed for stereotyp 

adfærd (f. eks. overdreven grooming) 

end katte, der er afvænnet ved 12 

uger. Virkningen af afvænningsalder på 

stereotyp adfærd forklares delvist ved 

virkningen for aggression. Disse resul-

tater indikerer, at tidlig afvænning har 

en ødelæggende virkning for adfærd og 

tilskynder sen afvænning som en enkel 

Tidlig afvænning 
øger aggression 
og stereotyp 
adfærd hos katte

Artikel offentliggjort i www.nature.com/

scientificreports.  Tilsendt d. 14.02.17 og 

accepteret 15.08.17.

Forfattere Milla K. Ahola, 

KatariinaVapalahti, Hannes Lohi. Alle 

er ansat ved Department of Veterinary 

Biosciences, University of Helsinki.

Oversættelse Anne Løhr. 
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og billig måde at forbedre velfærden for 

millioner af kælekatte væsentligt.

Selve rapporten

Tidlig afvænning (forstået som en per-

manent adskillelse fra moderen før det 

ville ske naturligt) har alvorlig indflydelse 

på helbred og adfærd for dyrene. Tidlig 

afvænning kan føre til neurobiologiske 

forandringer, f. eks. ændre den neuro-

encocrine stressreaktion, men denne 

virkning er ikke fundet i alle studier. Des-

uden kan tidlig afvænning påvirke hu-

kommelsen og de kognitive evner, som 

udryddelses-læring(extinction learning), 

og det synes i særlig grad at begrænse 

social indlæring. Adfærdsforandringer, 

som er tilknyttet tidlig alder for afvæn-

ning, er vidtgående. 

Tidlig afvænning kan 

føre til dårlig social ad-

færd, såvel som øget 

angst og aggressivitet, 

og disse adfærdsæn-

dringer kan vare i lang 

tid. Imidlertid kan mo-

derat stresspåvirkning 

tidligt i killingens liv på 

den anden side føre til 

øge modstandskraft 

mod stresspåvirkninger, og det viser sig 

ved formindsket adfærdstegn på angst 

og niveauet af kortisol i blodet. Adfærds-

ændringerne ved tidlige stresspåvirknin-

ger kan være tillærte. 

Derudover kan mange faktorer spille ind 

for betydningen af tidlig afvænning. F. 

eks. kan virkningen af tidlige stresspå-

virkninger og tidlig afvænning afhænge 

af køn, og virkningerne af tidlig afvæn-

ning finder kun sted kombineret med 

social isolation efter afvænning. Det er 

vigtigt at forstå, at virkningen af tidlig 

stresssituationer afhænger af, hvilket 

tidspunkt i udviklingen situationen finder 

sted. Derfor kan tidlig afvænning efter 

den kritiske socialiseringsfase ikke nød-

vendigvis forårsage adfærdsændringer.

Udover at berøre repertoiret af normal 

adfærd kan tidlig afvænning påvirke 

udviklingen af abnormal såvel som 

stereotyp adfærd, som er forårsaget af, 

at centralnervesystemet ikke virker, som 

det skal. Stereotyp adfærd er adfærd, 

som ikke ændrer sig, og som gentages 

ofte, når dyret udsættes for situationer, 

som dyret ikke kan lide, og som er fru-

strerende. Eksempler på stereotype ad-

færdsmønstre er rokkende bevægelser, 

hårplukning i makakaber, krybbebidning 

hos heste, og vandring frem og tilbage 

hos f. eks. tigre og andre rovdyr. Stereo-

typ adfærd ses ofte hos dyr i fangenskab, 

både vilde dyr og hus-

dyr, men synes ikke at 

finde sted i naturen. 

Også mange miljø- og 

genetiske faktorer kan 

få betydning for ud-

viklingen af stereotyp 

adfærd. Forekomsten 

af stereotyp adfærd er 

i noget omfang arve-

lig, og det kan hænge 

sammen med person-

lighed. Tidlig afvænning har også vist sig 

at øge stereotyp adfærd i tilfangetagede 

og laboratoriedyr, f. eks. halebidning hos 

mink, bide i buret hos mus. Hos hunde er 

tidlig afvænning og dårlig moderkærlig-

hed blevet sat sammen med, at hvalpen/

hunden på en overdreven måde jagter 

sin egen hale. Imidlertid betyder tidlig 

afvænning ikke nødvendigvis stereotyp 

adfærd hos dyr, når det kombineres med 

et miljø med udfordringer. Desuden kan 

den øgede stereotype adfærd nogle gan-

ge være forbigående. Et kæledyr, hvor 

tidlig afvænning er meget almindelig, er 

huskatten (Felis Catus Linnaeus 1758), 

som er det mest populære kæledyr i 

verden med tæt på 100 millioner katte 

Hos hunde er 
tidlig afvænning 

og dårlig 
moderkærlighed 

blevet sat  
sammen
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alene i Europa. Vilde katte fravænner de-

res killinger mellem 4-8 uger gamle, men 

killingerne bliver sædvanligvis sammen 

med deres mødre i de første 4 måneder 

af deres liv. Hos katte falder den kritiske 

socialiseringsperiode mellem 2-8 ugers 

alderen. Af den grund er det almindeligt 

at skille mor og killinger ved 8 ugers 

alderen. F. eks. anbefaler The Royal 

Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals minimumsalderen for at skille 

mor og killinger ved 8 uger. Derudover 

ser The American Veterinary Medical 

Association 7-9 uger som den ideelle 

alder for at komme i nyt hjem, men virk-

ningen af fravænning i den alder er ikke 

blevet evalueret. I et tidligere studie har 

laboratoriekillinger opvokset i isolation 

i en kunstig kyllingemor (varmelampe) 

vist manglende social adfærd præget 

af angst og vist vanskeligheder ved at 

vænne sig til forandringer i omgivel-

serne. De har desuden udvist aggressiv 

adfærd overfor andre killinger og udvist 

flere tilfældige bevægelser end killinger 

opvokset med deres mor og søskende. 

Ligeledes er laboratoriekatte skilt fra 

mor og søskende ved 2 ugers alderen 

angste ved, at deres miljø ændres, udvist 

aggressivitet overfor andre katte og 

mennesker og udvist tilfældige bevæ-

gelser. Dog har laboratoriekatte adskilt 

ved 6 ugers alderen ikke udvist mere 

aggressivitet eller uønskede bevægelser 
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end katte fravænnet ved 12 ugers alde-

ren. Dette indikerer, at i det mindste i et 

laboratorie miljø er timingen for tidlig 

fravænning vigtig. Stereotyp adfærd i 

katte forstås delvist at være forårsaget 

og forværret af tidlig afvænning. I et 

nyligt studie blev det påvist, at der var en 

sammenhæng mellem tidlig afvænning 

og uldsutning hos hellig birma-katte. 

Målet med dette studie var at undersøge 

tidlig afvænnings påvirkning af kæle-

katte adfærd baseret på en stor mængde 

indsamlet data fra en spørgeskemaun-

dersøgelse. Her har vi fokuseret på virk-

ning af tidlig afvænning ved at sammen-

ligne adfærd mellem tidligt afvænnede 

og sent afvænnede individer i svar fra 

5726 kælekatte, der repræsenterede 40 

racer, og vi har brugt logistisk regres-

sionsmetoden i vores undersøgelse. I 

vores studie bliver katte, som er fjernet 

fra deres mor før 12 uger, betragtet som 

tidligt afvænnede, idet vi følger anbefa-

lingerne fra The Humane Society of the 

United States. Idet tidlig afvænning er al-

mindelig hos både husdyr og kæledyr, er 

forskning på netop dette område vigtig, 

da det kan identificere mulige nerveme-

kanismer og behandlingsmåder, som 

kunne gøre både velfærd og sundhed 

bedre for millioner af dyr, heriblandt 

katte, som er populære kæledyr.

Resultater:

Da vi anvendte logistisk regression på 

vores data om 5726 kælekatte, der 

repræsenterede 40 racer, fandt vi, at 

adfærdsproblemer er meget almindelig 

hos katte. F. eks. var 41 % af kattene i det 

mindste lidt aggressive over for andre 

katte, og næsten 32 % viste i det mindste 

en gang, at de suttede uld i deres liv. Vi 

fandt, at adskillige miljøfaktorer havde 

indflydelse på adfærd. 

(Tabel 1; supplementary Tabel S1; Sup-

plementary Figurer S1-S37)

Vi fandt også, at vores adfærdsegenska-

ber (udover stereotyp adfærd) kunne 

grupperes i 3 personlighedsgrupper: 

udadvendt, aggressiv og sky, og disse 

personlighedsfaktorer havde indflydelse 

på adfærd. I dette studie fokuserede vi 

på tidlig afvænning. Da personlighed 

kun får indflydelse på virkningen af 

afvænningsalder, kørte vi først alle mo-

dellerne uden personlighedsfaktorer og 

så med den relevante personlighed.  Vi 

rapporterer de tidligere modeller, når vi 

ved at fjerne personligheden væsentligt 

ændrer virkningen af tidlig afvænning.

Effekt af tidlig afvænning for social 

adfærd

I de logistiske regressionsanalyser var 

det mere sandsynligt, at katte, som var 

afvænnet før 8 uger, opførte sig aggres-

sivt overfor fremmede end katte afvæn-

net ved 12-13 uger.

(tabel 2, figur 1)

Desuden var det mere sandsynligt, at 

katte, som var afvænnet som voksne 

eller slet ikke afvænnet, ikke viste ag-

gression mod andre katte, familiemed-
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lemmer og fremmede end nogen anden 

afvænningsaldersgruppe. Derudover 

var katte afvænnet ved 14-15 uger 

betydeligt mindre tilbøjelige til at vise 

aggression mod fremmede end de tidligt 

afvænnede katte.

Effekt af tidlig afvænning på ikke-

social adfærd

I den logistiske regressions analyse 

tabel 1 var katte, som var afvænnet som 

voksne eller slet ikke afvænnet, betyd-

ningsfuldt mindre tilbøjelige til at udvise 

skyhed overfor nye ting i deres miljø i 

forhold til andre katte. (Figur 2;Tabel 2)

Afvænningsalderen påvirkede ligeledes 

sandsynligheden for at udvise ste-

reotyp adfærd. Hvis man udelukkede 

personlighed af de endelige modeller, 

var det meget mindre sandsynligt, at 

de katte, som er afvænnet mellem 14 

og 15 uger, udviklede tendenser til 

overdreven grooming i forhold til de 

katte, som var afvænnet ved 12-13 

uger (X2=7,14,DF=1,P=0,075) For 

katte afvænnet som voksne var det 

mindre sandsynligt, at de udviklede 

uldsutteri (X2=15,19,DF=1mP<0,0001) 

og overdreven grooming 

(X2=4.78,DF=1,P=0,0288) end andre 

katte. Imidlertid øgedes sandsynlighe-

den for stereotyp adfærd, hvis katten 

var mere sky og aggressiv, og uldsutteri 

øgedes ligeledes, hvis katten var mere 

udadvendt. Til trods for ikke at kunne fin-

de betydelig multikollinalitet(statistisk 

udtryk i logistisk regression), når de 3 

personlighedstyper blev inkluderet i 

modellerne, begunstiget af modelvalg, 

blev forskellene mellem disse afvæn-

ningsaldre formindsket lidt (Figur2; 

Tabel 2). Forekomsten af stereotyp ad-

færd virkede til at være sammenlignelig, 

idet nogle katte havde både uldsutning 

og overdreven grooming(polychoric 

r=0,294, P<0,0001). Katte afvænne1, 

P<0,0001, men ligeledes formindskedes 

dette en smule, når man inkluderede 

personlighed i modellen.

Diskussion

Studiet viser, at tidlig afvænning kan 

have ødelæggende virkning på katte 

adfærd: vi fandt, at tidligt afvænnede 

katte havde større tilbøjelighed til at ud-

vikle aggressiv adfærd og fandt, at sent 

afvænnede katte havde mindre tilbøje-

lighed til at opføre sig aggressivt eller til 

at udvise stereotyp adfærd. Den mindre 

sandsynlighed for stereotyp adfærd i 

sent afvænnede katte blev delvist forkla-

ret med den mindre sandsynlighed for 

aggressiv adfærd, som derefter kunne 

sammenlignes med stereotyp adfærd. 

Disse resultater antyder, at senere 

fravænning er en enkel måde at forbedre 
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livskvaliteten for kælekatte. Da katten 

er et af de mest populære kæledyr, er 

forståelsen af de genetiske og miljømæs-

sige faktorer, som har betydning for kat-

tenes velfærd, vigtig. En høj udbredelse 

af adfærdsproblemer blev bemærket i 

vores studie og indikere, at velfærden 

skulle forbedres.

Vi udnyttede en borgervidenskabs-

tilgang ved at involvere tusinder af 

katteejere og opdrættere i indsamlingen 

af data og samlede en stor mængde 

adfærdsdata for kælekatte med mange 

forskellige afvænningsaldre. Dog har 
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tilgangen med et spørgeskema nogle få 

begrænsninger. Spørgeskemaer har en 

subjektiv komponent, men pålidelighe-

den har været god i tidligere studier, og 

svarenes pålidelighed blev forstærket af 

dyrenes adfærd.  Desuden kan spørge-

skemaer nogle gange afdække nogle 

aspekter af adfærd, som andre metoder 

ikke gør. Da vi brugte online spørgeske-

maer, er vores adfærds data en praktisk 

prøveudtagning. Entusiastiske katte-

mennesker og personer, som er vant til 

at bruge de sociale medier, har en højere 

grad af vilje til at besvare spørgeskemaer. 

Imidlertid er det ikke forventet, at det vil 

påvirke vores resultater, men virkningen 

kan højst sandsynligt ses i den høje grad 

af racekatte, der er i studiet, og den lave 

grad af tidligt afvænnede katte. Endelig 

er vores studie et tværsnit snarere end 

eksperimenterende. Derfor baseret på 

vores resultater kan vi ikke konkludere at 

tidlig afvænning er årsag til de adfærds-

ændringer, som ses i dette studie. Imid-

lertid er vores resultater på linje med 

andre eksperimenterende resultater for 

katte og andre dyr.

Vi fandt, at tidlig afvænning øgede 

sandsynlighede for aggression. I tidligere 

studier udført på laboratoriekatte viste 

afvænnede katte en forhøjet aggres-

sion overfor både mennesker og andre 

katte. Imidlertid blev disse katte fjernet 

fra deres mødre på et meget tidligere 

tidspunkt, end hvad der sædvanligvis 

sker for kælekatte. Derudover var der i 

et studie ikke fundet forskelle i aggres-

sionsniveau mellem katte fravænnet ved 

6 uger og 12 uger.  Desuden er hjem-

memiljø både miljømæssigt og socialt 

mere rigt end laboratoriemiljøet kan 

være, og dette kunne reducere og endog 

modvirke virkningen af stresspåvirknin-

ger tidligt i kattenes liv. Dog er unormal 

aggression forårsaget af stresspåvirkning 

tidligt ganske uimodtageligt for senere 

berigelse i kattens liv. Dette kunne for-

klare, hvorfor tidligt afvænnede katte 

i vores studie viser forhøjet aggression 

mod fremmede selv i deres hjem.

Vores studie viste, at forsinket afvæn-

ning formindskede sandsynlighed for 

stereotyp adfærd. Til støtte for vores re-

sultater har det tidligere vist sig, at nogle 

former for stereotyp adfærd er suttead-

færd, som sædvanligvis kun vises over 

for moderen. Ligeledes er opfattelsen, 

at uldsutteadfærd hos katte kommer 

fra trangen til at die. Der blev fundet en 

sammenhæng mellem uldsutning og tid-

lig afvænning i et tidligere studie. Andre 

studier har rapporteret lignende virknin-

ger hos andre dyr, hvor tidlig afvænning 

øger stereotyp adfærd, tilskyndet af 

trangen til at die, lige såvel som alminde-

lig stereotyp adfærd. Stereotyp adfærd 

er også påvirket af personlighed.  Katte 

scorer højt for aggressiv adfærd, og sky-

hed førte til mere stereotyp adfærd, som 

det også er tilfældet hos makakaber. 

Mere interessant var det, at virkning af 

afvænningsalder for stereotypisk adfærd 

blev formindsket, når personligheds-

faktorerne blev inkluderet i modellerne. 

Som afvænningsalder ligeledes havde 

indflydelse aggressiv adfærd, indikerer 

dette, at afvænningsalder påvirker stere-

otyp adfærd delvist indirekte ved at have 

indflydelse på graden af aggression, som 

derefter igen har indflydelse på tilstede-

værelsen af stereotyp adfærd. Derudover 

var det mere sandsynligt, at ejerne var 

mere tilbøjelige til at rapportere om 

et adfærdsproblem hos katte, der var 

afvænnet før uge 8, og dette indikerer, at 

subjektivt ser katteejere dette som mere 

problematisk. Forskellen i sandsynlighe-

den for adfærdsproblemer mellem katte 

afvænnet før 8 ugers alderen og katte 

afvænnet mellem 12 og 13 uger var 

stor(sandsynligheder mellem 18 % og 

7,9 %), og det indikerer for os, at enten 

adskiller tidligt afvænnede katte sig fra 

sent afvænnede katte i andre adfærdska-

rakteristika end de, som er studeret her, 

eller at vores spørgeskemaer ikke på en 

nøjagtig måde reflekterer alvoren af de 

negative adfærdsmønstre i dette studie.

Baseret på vores resultater og tidligere 

direkte neurobiologiske studier i andre 

arter, kan tidlig afvænning forårsage æn-

dringer i hjernefunktioner. Vores hypo-

tese er, at adfærdsændringer hos tidligt 

afvænnede katte kan være forårsaget 

af en dysfunktion af de cortical-basale 

ganglia kredsløb(medicinsk fagudtryk 

omhandlende hjernefunktion) .

Dyr, som er socialt belastede, mangler 

naturlige adfærdsmønstre lige såvel 

som en forøget perseveration(udtryk 

fra psykiatriaen om autistisk adfærd) og 

ufleksibel adfærd, og det samme er ble-

vet observeret i stereotype og aggressive 

dyr. Neurobiologisk er socialt belastede 

dyr fundet f. eks mere følsomme over for 

dopaminagonister(medicin brugt til Par-

kinson syge og børn med ADHD), og de 

har højere dopamin og lavere serotonin 

mængder i nucleusaccumbens(se bil-

ledet). Dette indikerer ændringer i basale 

gangliafunktioner. Denne hypotese 

kunne måske udforskes yderligere med 

f. eks ikke-invasive udryddelse forsøg, et 

dopaminagonist forsøg eller fremtidige 

metabolomiske værktøjer.

 Hjemmemiljø  
– både 

miljømæssigt 
og socialt 

mere rigt end 
laboratoriemiljø
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Tidlig afvænning kan true kattes velfærd. 

Aggression er oftest en naturlig forsvars-

mekanisme som med andre ord skyldes 

frygt. Derudover opstår aggression i 

hypothalamus(den nederste del af mel-

lemhjerne, hvor hypofysestilken udgår 

ifølge dansk ordbog) og fører til, at HPA-

aksen og dopaminergien aktiveres. Disse 

er også involveret, når man får stress. 

Derfor er det sandsynligt, at aggres-

sive katte lider af stress enten akut eller 

kronisk. Stress kan påvirke og svække 

helbredet. Desuden kan forekomsten af 

stereotyp adfærd true kattens velfærd. 

Katte, som lider af overdreven grooming, 

kan hive hårtotter ud, og det kan føre 

til sår, som bliver inficeret. På samme 

måde kan symptomer på uldsutteri 

inkludere, at kattene både sutter og 

tygger på tekstiler og plastik. Katte kan 

sluge dele af disse materialer, som kan 

føre til blokering af tarmene og endda 

tidlig død. Derudover er aggression en 

årsag til, at kattene opgives og sættes 

ud, og det er også mere sandsynligt, at 

disse katte må aflives. Det var uventet, 

at vi fandt, at katte, afvænnet som 

voksne eller slet ikke afvænnede, havde 

en mindre sandsynlighed for aggres-

sion, skyhed og unormal adfærd end 

andre afvænningsgrupper. Endnu mere 

overraskende havde katte, afvænnet 

ved 14-15 uger, en lavere sandsynlighed 

for at udvikle overdreven grooming end 

katte afvænnet ved 12-13 ugers alderen. 

Man havde tidligere tænkt, at kattead-

færd var relativ stabil efter den kritiske 

socialiseringsperiode, som slutter ved 

8 ugers alderen. Vores hypotese er nu, 

at udvidet moderkærlighed er årsag til 

denne formindskning af aggressiv og 

unormal adfærd, da mange mødre lader 

killinger die og passer dem helt, til de er 

voksne.

For fremtiden planlægger vi at indsamle 

mere data og udvide vores spørgeskema 

til at inkludere flere miljøfaktorer. Mange 

miljøfaktorer tidlig i kattenes liv, såsom 

moderomsorg, levevilkår før afvænning, 

socialisering og post-afvænningslevevil-

kår, kan have betydning for adfærd og 

interagere med afvænningsalderen, men 

vores spørgeskema havde ikke taget 

højde for disse faktorer, og derfor kunne 

vi ikke beskæftige os med det i dette 

studie. Så vi vil indsamle flere data for at 

studere interaktionen mellem afvæn-

ningsalder og de andre miljøfaktorer 

og undersøge, om racer er forskelligt 

påvirket af afvænningsalder.

Vores resultater antyder, at tidlig afvæn-

ning kan føre til dårlig mental velfærd. 

Da katte afvænnet ved 14-15 uger havde 

mindre risiko for stereotyp adfærd, kan 

velfærden hos kælekatte forbedres ved 

at skubbe den anbefalede afvænningsal-

der til 14 uger. Dette var en enkel og bil-

lig måde at forbedre kælekatte velfærd.

Metoder

Spørgeskema. Et multiple choice online 

spørgeskema var designet til at indsamle 
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omfattende information om sundhed, 

levevilkår og adfærd hos finske kælekat-

te. Ejerne blev bedt om at definere deres 

kats aktivitetsniveau, tendens til at søge 

menneskelig kontakt (senere omtalt som 

kontakt med mennesker), aggressivitet 

mod familiemedlemmer, fremmede og 

andre katte, såvel som skyhed overfor 

fremmede og nye stimuli, rangerende fra 

slet ikke til meget på en 5 point Likert-

type skala. Ejerne blev også bedt om at 

definere, hvor meget katten slikker, bider 

eller sutter på sig selv med den samme 

5 point skala. Ejerne blev spurgt, om 

katten bider, sutter eller spiser uld eller 

plastik (senere benævnt uldsutning). Her 

var valgene aldrig, 1-3 gange i kattens 

levetid, 1-12 gange om året, 1-4 gange 

om måneden, 1-3 gange om ugen, 

daglig, mange gange om dagen eller det 

meste af dagen. Derudover blev ejerne 

spurgt, om de tænkte, at deres kat havde 

et adfærdsproblem med muligheder nej, 

ja i deres opfattelse, ja diagnosticeret 

af en dyrlæge. Disse subjektive spørgs-

mål hjalp os til at forstå, hvilken adfærd 

ejerne fandt problematisk.

Spørgeskemaet indeholdt også demo-

grafiske spørgsmål såsom alder, køn, 

race, tilstedeværelsen af andre katte i 

hjemmet og adgang til at komme ud. 

Desuden kunne ejerne oplyse om kat-

tens afvænningsalder ved at bruge 9 

forskellige muligheder, før 8 uger, ved 

8-9 uger, ved 10-12 uger, ved 12-13 

uger, ved 14-15 uger, ved 16uger-1år, 

som voksen, ikke afvænnet overhovedet 

og til sidst afvænningsalder ukendt.

Alle deltagere havde indgået en infor-

meret samtykkeerklæring. Katteejerne 

blev oplyst om, at spørgeskemasvarene 

ville blive brugt til forskning. Vi lagde 

vægt på, at alle informationerne fra 

ejerne skulle bevares strengt fortroligt, 

og at individuelle katte eller ejere ikke 

kunne identificeres i det offentliggjorte 

materiale.

Spørgeskemaet blev åbnet i december 

2012 og averteret på Facebook og via 

katteklubber og organisationer. Spørge-

skemaet er fortsat åbent og kan besvares 

på websiden http://www.kisangeenit,fi

Statistiske analyser. Nogle nye variabler 

blev skabt før analysen. Først på grund 

af det store antal racer med få individer 

blev nogle katteracer slået sammen.

(Supplementary Table S1) Disse grup-

perede racer, såsom abyssiniere og 

somali, har et stort genfællesskab. Racer 

med kun få svar blev kombineret under 

gruppen andre racer. For det andet blev 

der delt op i, om ikke-intakte katte var 

enten kastrater eller steriliserede, havde 

hormon begrænsende implantater, eller 

om de var på p-piller. Alle disse metoder 

begrænser fertilitet og ændrer kattens 

hormonale status. Det var derfor nød-

vendigt at skabe en ny binomial variabel, 

som blev kaldt hormon-status. I denne 

variabel blev kattene enten set på som 

intakte eller steriliserede. Data bestod 

til at begynde med af 7397 katte. Katte 

med manglende værdier for personlig-

hed karakteristika (N=352) blev fjernet. 

Derudover blev katte med manglende 

værdier for afvænningsalder (N=60), 

eller afvænningsalder ukendt (N=936) 

fjernet, ligesom katte med manglende 

værdier i andre forklarende variabler 

(N=302) fjernet. Efter omhyggeligt at 

have gået data igennem havde nogle 

katte tydeligvis en forkert alder, og 

disse blev også fjernet (N=21) På dette 

tidspunkt bestod data af 5726 individer 

(4925 i gruppen for uldsutning, da vi 

havde udelukket de mildeste uldsutten-

de katte, 5683 individer i grooming, og 

5550 med adfærdsproblemer på grund 

af manglende data).

Informationerne 
fra ejerne skulle 
bevares strengt 

fortroligt, så 
ejerne ikke kunne 

identificeres
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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.

World Winner

DK Dan-Queen Kólga  

NFO fs 03 23
Født: 06.05.2017

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Rijswijk 17  BIV BIS

Distinguished Variety Merit

DK Shadowpaw’s Kopi 
Luwak 

NFO n 09 23 Født: 31.03.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Ribe 15  CAP BIV BOB II
Ribe 15  CAP BIV BIS BOX
Årslev 15  CAPIB BIV NOM
Middelfart 15  CAPIB BIV BOB I
Middelfart 16  CAPS BIV NOM
Mittelfart 16  CAPS BIV BIS
Herning 16  CAPS BIV BOB I
Hørning 17  PH BIV NOM
Herning 17  PH BIV BIS BOB III
Køge 17  PH BIV BIS

Distinguished Variety Merit

Shadeaby Doubleoseven 
of Tacovilla, JW

ABY n
Født: 25.03.2015

Opdr.: Alexander Shamshin
Ejer: Marianne Roth

Resultater
Ribe 15  BIV BIS
Ribe 15  BIV BIS
Herlev 15  BIV BIS
Grindsted 16  BIV BOB1
Malmø 16  BIV BIS
Vorbasse 16  BIV BIS
Køge 17  BIV
Vallensbæk 17  POH BIV BOB 2
Årslev 17  POH BIV BOB 2
Årslev 17  POH BIV BOB 3

Distinguished Show Merit

DK Shadowpaw’s Kopi 
Luwak 

NFO n 09 23 Født: 31.03.2014
Opdr.: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro
Ejer: Jacqueline Ludwig

Resultater
Herlufmagle 16  CAPS BIS BOB V
Kolding 16  CAPS BIS BOB II
Kolding 16  CAPS BIS BOB II
Vorbasse 16  PH BOX
Køge 17  PH BIS
Køge 17  PH BIS
Vejle 17  PH BIV BIS BOB IV
Herning 17  PH BIV BIS BOB III
Brejning 17  PH BIS
Køge 17  PH BIV BIS

Distinguished Variety Merit

FI*Moosegrove Fianna 
Valentine 

OCI b 24
Født: 02.06.2013
Opdr.: Sari Jääskeläinen
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Seinäjoki 13  EX 1 BIV
Seinäjoki 13  EX 1 BIV
Aalborg 13  EX 1 BIV NOM
Hedensted 14  Ex 1 BIV NOM
Apeldoorn 14  CAC BIV NOM
Lübeck 14  CACIB BIV
Wölfersheim 16  CAGCIB BIV
Nieuwegein 16  CAGCIB BIV
Nieuwegein 16  CACS BIV NOM
Århus 17  CACS BIV
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Junior Winner

HU*Alba Regia Timike  

BUR f Født: 01.03.2017

Opdr.: Judit Tóth & László Pál 
Ejer: Christina Busch 

Resultater
Herning  17  BIS 
Kristiansund  17  BIS 
Kristiansund  17  BIS 
Rijswijk  17  BIS WW 
Strøby  17  BOB 4

Junior Winner

DK Dan-Queen Kólga  

NFO fs 03 23
Født: 06.05.2017
Opdr.: Dorthe Ellgaard 
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Køge 17  BIV BOB1 
Groningen 17  BIV BOB1
Groningen 17  BIV BOB1
Årslev 17  BIV BIS 
Årslev 17  BIV BOB3 

Junior Winner

DK Chat de Brett’s Lille 
My 

SBI n Født: 06.04.2017

Opdr.: Pia Hansen og Michael 
Baess
Ejer: Pia Hansen og Michael Baess

Resultater
Ølstykke 17  EX1 BIS BOB3
Køge 17  EX1 BIV BIS BOB3
Årslev 17  EX1 BIS
Strøby 17  EX1 BIV BIS BOB1
Strøby 17  EX1 BIS BOB1

Supreme Champion

Westpoint 78 Pt. 
Platinum 

PER c 03
Født: 25.05.2016
Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Maiken Christiansen

Resultater
Ølstykke 17  CACS
Halmstad 17  CACS
Halmstad 17  CACS
Hedensted 17  CACS
Hedensted 17  CACS
Køge 17  CACS
Køge 17  CACS
Rakkenstad 17  CACS
Strøby 17  CACS

Supreme Champion

DK Boholdt Rocky  

EUR ns 22 Født: 03.11.2014
Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Nærum 17  CACS
Vallensbæk 17  CACS
Vallensbæk 17  CACS
Gislaved 17  CACS
Gislaved 17  CACS
Ølstykke 17  CACS
Ølstykke 17  CACS
Göteborg 17  CACS
Göteborg 17  CACS
Køge 17  CACS
Køge 17  CACS

Supreme Champion

Trollehöjds Wild rose  

SBI a
Født: 13.09.2014
Opdr.: Liza Gustafsson 
Ejer: Nanna Duelund Mikkelsen 

Resultater
Malmø 17  CACS NOM 
Hvidovre  17  CACS 
Brejning  17  CACS 
Ølstykke 17  CACS  NOM 
Ølstykke 17  CACS 
Hedensted  17  CACS NOM 
Årslev  17  CACS 
Årslev  17  CACS  
Rijswijk 17  CACS BIV - NOM 

Supreme Champion

DK Hindkjær’s Larissa  

OCI b 24 Født: 22.09.2013
Opdr.: Marianne & Lars Hindkjær
Ejer: Marianne & Lars Hindkjær

Resultater
Wölfersheim 16  CACS
Middelfart 16  CACS, BIV
Middelfart 16  CACS, NOM
Vamdrup 16  CACS
Vamdrup 16  CACS
Mecklenburg 16 CACS
Mecklenburg 16 CACS, NOM
Hørning 17  CACS
Hørning 17  CACS
Nærum 17  CACS
Køge 17  CACS

Supreme Champion

DK Shadowpaw’s 
Florian, DVM 

NFO es 23 Født: 13.04.2012
Opdr. & ejer : Charlotte Jønsson & 
Martin Bro

Resultater
Sorø 15  CACS
Ribe 15  CACS
Virum 16  CACS
Virum 16  CACS
Malmø 16  CACS BIV NOM
Køge 17  CACS
Køge 17  CACS
Vallensbæk 17  CACS
Vallensbæk 17  CACS
Århus 17  CACS
Årslev 17  CACS
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Supreme Premier

DK Dogel’s Lille Ida  

PER g 03 Født: 31.07.2014
Opdr.: Anni Dogel
Ejer: Anni Dogel

Resultater
Kolding 16  BIS
Koldnig 16  BIS
Vorbasse 16  BOX
Køge 17  BIS
Vallensbæk 17  NOM
Malmø 17  NOM
Hvidover 17  BIS
Vejle 17  CAPS
Brejning 17  BIS
Ølstykke 17  BIS
Årslev 17  CAPS

Supreme Champion

Haendel’s Prince of 
Dikero, JW

PER n Født: 08.12.2015
Opdr.: Melanie Haendel
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Vallensbæk 17  CACS BOB 2
Hvidovre 17  CACS BOB1
Hvidovre 17  CACS BIS
Køge 17  CACS BOB 2
Køge 17  CACS BIS
Gronningen 17  CACS BIS
Gronningen 17  CACS BIS
Årslev 17  CACS BOB 1
Rijswijk 17  CACS

Supreme Premier

DK Rokakitho’s 
Cassiopeia, DVM  

SBI b Født: 04.04.2010
Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Haltern Am See 17  CAPS BIS
Haltern Am See 17  CAPS BIS
Århus 17  CAPS
Århus 17  CAPS
Hvidovre 17  CAPS
Hvidovre 17  CAPS  BIS
Brejning 17  CAPS  NOM
Hedensted 17  CAPS NOM
Hedensted 17  CAPS NOM
Årslev 17  CAPS NOM
ÅRslev 17  CAPS NOM

Grand Int. Champion

DK Julle-Kris Geo  

NFO d 09 22 Født: 15.07.2014

Opdr.: Betina & Dan Kristensen
Ejer: Mona Wollesen

Resultater
Middelfart 16  CAGCIB
Vamdrup 16  CAGCIB
Mecklenburg 16 CAGCIB
Mecklenburg 16 CAGCIB
Kolding 16  CAGCIB
Vorbasse 16  CAGCIB
Vorbasse 16  CAGCIB
Århus 17  CAGCIB

Grand Int. Champion

DK Wimmerhales Sweet 
Zaphire 

ABY a Født: 06.07.2016

Opdr.: Margit Bøgeskov Thomsen
Ejer: Anne Løhr

Resultater
Halmstad 17  CAGCIB
Hedensted  17  CAGCIB,NOM
Hedensted 17  CAGCIB,NOM
Årslev 17  CAGCIB
Årslev 17  CAGCIB
Haag 17  CAGCIB

Grand Int. Champion

S*Säterjäntan’s Lotus  

NFO ns 24 Født: 25.03.2016

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

Resultater
Vallensbæk 17  CAGCIB BIV
Malmö 17  CAGCIB
Hvirovre 17  CAGCIB BIV NOM
Hvidovre 17  CAGCIB
Hässleholm 17  CAGCIB
Ølstykket 17  CAGCIB
Ølstykket 17  CAGCIB
Køge 17  CAGCIB

Grand Int. Champion

DK Primprau’s May Neet 
Say Choop Khon 

KOR Født: 28.09.2012

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Jan Rudkjøbing & Camilla 
Baird

Resultater
Hedensted 16  CAGCIB BIV
Hedensted 16  CAGCIB BIV
Malmø 16  CAGCIB BIV
Herning 16  CAGCIB
Vorbasse 16  CAGCIB NOM
Vorbasse 16  CAGCIB
Malmø 17  CAGCIB
Herning 17  CAGCIB

Grand Int. Champion

HU*Alba Regia Gellért  

BUR d Født: 13.11.2015

Opdr.: Judit Tóth & László
Ejer: Christina Busch 

Resultater
Herning  17  CAGCIB BIS BOB2 
Brejning 17  CAGCIB BIV 
Kristiansand  17  CAGCIB BIS 
Kristiansand  17  CAGCIB BIS 
Kristiansund  17  CAGCIB BIS
Kristiansund  17  CACCIB BIS 
Årslev 17  CACCIB
Årslev 17  CACCIB
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Grand Int. Champion

Edox Eliotte de Petite 
Pelote, CZ 

BUR a Født: 02.07.2016

Opdr.: Brona Vodolan
Ejer: Brian Daugaard

Resultater
Ølstykke 17  CAGCIB BIS
Ølstykke 17  CAGCIB NOM
Halmstad 17  CAGCIB
Årslev 17  CAGCiB BIS BOB4
Årslev 17  CAGCIB BIS BOB4
Rottterdam 17  CAGCIB

Grand Int. Premier

DK Julle-Kris Garfield  

NFO ns Født: 15.07.2014

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

Resultater
Herlev 16  CAGPIB
Køge 17  CAGPIB
Vallensbæk 17  CAGPIB
Hvidovre 17  CAGPIB
Malmø 17  CAGBIP
Rijswijk 17  CAGPIB

Grand Int. Premier

DK Toonscat’s Halo 
Kitty, DVM  

NFO ns 09 23 Født: 11.11.2011

Opdr.: Pia Børgesen og Henrik 
Buusman
Ejer: Charlotte Hallenberg

Resultater
Sorø 16  CAGPIB
Virum 16  CAGPIB
Køge 16  CAGPIB
Strøby 16  CAGPIB NOM
Kristanstad 17  CAGPIB BIS
Kristianstad 17  CAGPIB BIV BIS
Hvidovre 17  CAGPIB BIV BOB4
Køge 17  CAGPIB NOM

Grand Int. Premier

DK Dogel’s Lille Ida  

PER g 03 Født: 31.07.2014

Opdr.: Anni Dogel
Ejer: Anni Dogel

Resultater
Middelfart 15  NOM
Middelfart 15  BIS
Grindsted 16  BIS
Hedensted 16  NOM
Middelfart 16  BOX
Middelfart 16  BOX
Helsingborg 16  NOM
Varmdrup 16  CAGPIB

International Champion

DK DiKeRo’s Kiss By Koh-
I-Noor 

PER d Født: 03.07.2016

Opdr.: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen
Ejer: Jørgen Billing

Resultater
Gronning 17  CACIB NOM
Gronning 17  CACIB NOM
Årslev 17  CACIB

International Champion

DK Stoltze’s Penny  

MCO ns 02 62 Født: 16.07.2015

Opdr.: Tina & Kent Stoltze
Ejer: Tina & Kent Stoltze

Resultater
Herlufmagle 16   CACIB
Vorbasse 16   CACIB NOM
Västre Frölunda 17  CACIB

International Champion

DK Primprau’s Khun Ped 
Sii Fah 

KOR Født: 26.08.2015

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Marie Paulsen

Resultater
Køge 16   CACIB BIV
Køge 16   CACIB
Reggio Emilia 17  CACIB BIV

Grand Int. Premier

DK Shadowpaw’s Purple 
Rain 

NFO as 03 23 Født: 06.05.2015

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

Resultater
Warszawa 17  CAGCIB BIV NOM
Warszawa 17  CAGCIB BIV NOM
Gdansk 17  CAGCIB BIV BOB4
Gdansk 17  CAGCIB BIV BOB3
Poznan 16  CAGCIB NOM
Warszawa 17  CAGCIB NOM BIS
Warszawa 17  CAGCIB
Århus 17  CAGCIB BIV BOX
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International Champion

DK Wiki’s Mitte  

BSH g Født: 19.10.2015

Opdr.: Winnie Kia Winther
Ejer: Marianne Østergaard

Resultater
Århus 17  CACIB
Vejle 17  CACIB NOM
Kristiansand 17  CACIB

International Champion

DK Lai-An’s Special 
Edition 

PER e 21 33 Født: 26.06.2016

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Ølstykke 17  CACIB
Hedensted 17  CACIB
Groningen 17  CACIB NOM

International Champion

DK Korzhik’s Miss 
Marple 

KBS d 09 23 Født: 17.10.2015

Opdr.: Knud Erik Jensen
Ejer: Knud Erik Jensen

Resultater
Hedensted 17  CACIB
Hedensted 17  CACIB
Karlovy Vary 17  CACIB BIV

International Champion

DK Silverleaf’s Lexus  

NFO ats 22 Født: 02.06.2015

Opdr.: Annette Søndergaard
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Wroclaw 17  CACIB
Wroclaw 17  CACIB
Ølstykke 17  CACIB

International Champion

DK Dan-Queen Fe  

NFO n Født: 01.03.2016

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Køge 17  CACIB 
Ølstykke 17  CACIB NOM
Poznan 17  CACIB NOM

International Champion

DK Lai-An’s Calamity 
Jane 

PER d 21 33 Født: 22.06.2016

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Groningen 17  CACIB NOM
Groningen 17  CACIB NOM
Årslev 17  CACIB

International Champion

DK Elmehøj Belle Fleur  

SBI c Født: 30.05.2016

Opdr.: Lissy Mikkelsen
Ejer: Lissy Mikkelsen

Resultater
Hedensted 17  CACIB NOM
Rijswijk 17  CACIB BIV
Odense 17  CACIB  BIV NOM

International Champion

DK Dan-Queen Gorm  

NFO n 09 24 Født: 23.07.2016

Opdr.: Dorthe Ellgaard 
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Groningen 17  CACIB NOM
Årslev  17  CACIB BIV 
Årslev 17  CACIB NOM BIV
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International Premier

DK Jaquet Maki  

RAG a 03 Født: 28.10.2015

Opdr.: Karen Jaquet
Ejer: Sanne Wibroe

Resultater
Szczecin 17  CAPIB NOM BIS
Szczecin 17  CAPIB NOM BIS
Hvidovre 17  CAPIB

International Premier

DK Benga Fauno In 
Bosco, DVM, DSM  

BEN n 24 Født: 23.05.2010

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Trelleborg 14  CAPIB BIV NOM
Trelleborg 14  CAPIB BIV NOM
Hårlev 14  CAPIB NOM

International Premier

Kimi Kurt von Gott DK  

SBI c Født: 06.07.2016

Opdr.: VON GOTT
Ejer: HELLE MØLLER

Resultater
ØLSTYKKE 17  CAPIB NOM
VÄSTRA FRÖLUNDA CAPIB BIS
KØGE 17  CAPIB NOM

International Premier

DK Waldina’s Enzo  

SBI a Født: 22.10.2015

Opdr.: Waldina v/Winnie 
Damgaard Andersen 
Ejer: Ninna Berg Juler 

Resultater
Vorbasse, DK 16  CAPIB
Vallensbæk, DK 17  CAPIB NOM
Rijswijk 17 CAPIB NOM

International Premier

DK Waldina’s Enzo  

SBI a Født: 22.10.2015

Opdr.: Waldina v/Winnie 
Damgaard Andersen 
Ejer: Ninna Berg Juler 

Resultater
Vorbasse, DK 16  CAPIB
Vallensbæk, DK 17  CAPIB NOM
Rijswijk 17  CAPIB NOM

International Premier

Xarabi of Magicat DK  

BUR j Født: 14.08.2014

Opdr.: Helle Høybbye
Ejer: Pia Brix Østergaard

Resultater
Vejle 17  CAPIB
Herning 17  CAPIB
Rijswijk  17  CAPIB

International Premier

DK Thomnille’s Dana  

MCO n 22 Født: 23.01.2014

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

Resultater
Kristianstad 17  CAPIB NOM
Århus 17  CAPIB BIV NOM
Rijswijk 17  CAPIB

International Premier

DK Nuance’s Zaga, DVM, 
DSM  

SBI a Født: 03.08.2009

Opdr.: Christina Sandberg 
Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Hedensted 17  CAPIB . BIV BOX
Årslev 17  CAPIB BOX
Holland 17  CAPIB BIV
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Champion

DK Robdrup’s Konung 
Carl XVI Gustaf 

NFO n 23 Født: 09.09.2016

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

Resultater
Brejning 17  CAC
Ølstykke 17  CAC
Ølstykke 17  CAC

Champion

Bodwin’s Wee Wee  

CRX ns Født: 06.06.2016

Opdr.: Susanna Toldi Bugge
Ejer: Susanna Toldi Bugge

Resultater
Vejle 17  CAC, NOM
Herning 17  CAC BIS BOB
Brejning 17  CAC

Champion

DK Kitura’s Ascal  

NFO d 09 23 Født: 22.06.2016

Opdr.: Pia Schærff Jensen
Ejer: Camilla Vingaard Hansen

Resultater
Hvidovre 17  CAC
Hvidovre 17  CAC
Herning 17  CAC NOM

Champion

Kiyoshi’s Hugo the 
Armadillo 

PEB n 83 Født: 02.11.2015

Opdr.: Stefanie Hinneman
Ejer: Mette Mejdahl

Resultater
Herning 17  CAC NOM
Hedensted 17  CAC
Hedensted 17  CAC

Champion

Relaxing Tigers 
O’Marcello 

MCO n 09 22 Født: 03.08.2016

Opdr.: Gesche Rabler
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Vejle 17  CAC BIV
Herning 17  CAC
Hedensted 17  CAC NOM

Champion

DK Primprau’s Khun Ped 
Sii Fah 

KOR Født: 26.08.2015

Opdr.: Camilla Baird
Ejer: Marie Paulsen

Resultater
Herning 16  CAC BIV
Vamdrup 16  CAC NOM
Vamdrup 16  CAC

Champion

DK Lyngkatten’s 
Starfighter 

MCO d 09 22 Født: 24.06.2016

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Trondheim 17  CAC
Vejle 17  CAC
Vejle 17  CAC

Champion

Gucci Soul Joy*BY  

EXO e 03 Født: 30.05.2016

Opdr.: Yuliya Bokava
Ejer: Irene og Peter Hedegaard

Resultater
Århus 17  CAC
Hvidovre 17  CAC
Brejning 17  CAC
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Champion

El Zaburs Mon Coup de 
Coeur 

PER f 22 Født: 28.05.2013

Opdr.: Gabriela Klodt-Rodorf
Ejer: Kenneth & Robert Piral 
Didriksen

Resultater
Dragør 14  CAC NOM
Dragør 14  CAC NOM
Køge 17  CAC

Champion

Mainstreet Danube  

BEN n 24 Født: 12.10.2016

Opdr.: Debbie Corns
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Hedensted 17  CAC
Hedensted 17  CAC
Køge 17  CAC NOM

Champion

NO*Neverwoods Ajani 
Goldmane 

NFO n 09 24 Født: 27.08.2016

Opdr.: Linn Sletvold
Ejer: Jane & Flemming Vorbeck

Resultater
Herning 17  CAC BIS BOB4
Hedensted 17  CAC BIV BIS BOB3
Hedensted 17  CAC BIV NOM

Champion

DK Dan-Queen Drue, JW  

NFO ns 09 22 Født: 17.10.2015

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Dorthe Ellgaard

Resultater
Køge 17  CAC, NOM
Årslev 17  CAC
Årslev 17  CAC

Champion

DK Silverleaf’s Lexus 
 

NFO ats 22 Født: 02.06.2015

Opdr.: Annette Søndergaard
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Brejning 17  CAC
Malmö 16  CAC
Ølstykke 17  CAC BIV

Champion

DK Dan-Queen Fe  

NFO n Født: 01.03.2016

Opdr.: Dorthe Ellgaard
Ejer: Annette Søndergaard

Resultater
Århus 17  CAC
Århus 17  CAC
Brejning 17  CAC

Champion

DK DiKeRo’s Lullaby  

PER n 24 Født: 21.08.2016

Opdr.: Kenneth og Robert Piral 
Didriksen
Ejer: Linda Lloyd Hughes

Resultater
Køge 17  CAC NOM
Køge 17  CAC NOM
Strøby 17  CAC

Champion

DK Oddenvejen’s Jillie  

SBI j Født: 06.04.2016

Opdr.: Gerd Jahn
Ejer: Leise Holm Nielsen

Resultater
Vallensbæk 17  CAC BOX
Køge 17  CAC
Strøby 17  CAC BIS
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Champion

DK Cat2Be Friends Joey 
Tribbiani 

RAG d 04 21 Født: 06.04.2016

Opdr.: Dorina Coco Jacobsen
Ejer: Dorina Coco Jacobsen

Resultater
Køge 17  CAC NOM
Køge 17  CAC NOM
Vallensbæk 17  CAC BIS BOB1

Champion

DK Big-Bang Ophiuchus 
Olympia 

RAG n 03 Født: 02.04.2016

Opdr.: Susan Jonassen
Ejer: Camilla Therese Ahlgren

Resultater
Hvidovre 17  CAC
Køge 17  CAC
Køge 17  CAC

Champion

Winnetou’s Winter 
Sparkling on Ice 

SIA c Født: 20.09.2016

Opdr.: Karin Pedersen
Ejer: Karin Pedersen

Resultater
Ølstykke 17  CAC
Køge  17  CAC NOM
Køge  17  CAC

Champion

DK Ilikethis Silver Cookie 
 

OSH as 24 Født: 16.11.2016

Opdr.: Anne Lønstrup
Ejer: Kamilla Tholstrup

Resultater
Årslev 17  CAC
Årslev 17  CAC
World Show 17  CAC

Champion

DK Lai-An’s Special 
Edition 

PER e 21 33 Født: 26.06.2016

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Vejle 17  CAC
Herning 17  CAC
Brejning 17  CAC

Champion

DK DeliCat’s Marie  

NFO n 09 23 Født: 31.07.2015

Opdr.: DK DeliCat - Rikke 
Thingholm Hansen
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Resultater
Vamdrup 16  CAC
Kolding 16  CAC
Århus 17  CAC

Champion

DK Lai-An’s Calamity 
Jane 

PER d 21 33 Født: 22.06.2016

Opdr.: Lailah Andersen
Ejer: Lailah Andersen

Resultater
Herning 17  CAC
Brejning 17  CAC
Hedensted 17  CAC

Champion

DK Boholdt Veronica  

EUR ns 22 Født: 13.11.2016

Opdr.: Pernille Boholdt
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Göteborg 17  CAC
Göteborg 17  CAC
Køge 17  CAC
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Premier

DK Nuance’s Zaga, DVM, 
DSM  

SBI a Født: 03.08.2009

Opdr.: Christina Sandberg 
Davidsen
Ejer: Linda Grøtner Nielsen

Resultater
Vejle 17  CAP BIS BOB1
Herning 17  CAP
Hedensted 17  CAP BIV BIS BOB2

Premier

DK Crane Coon’s Baloo  

MCO a Født: 12.12.2013

Opdr.: Maiken og Brian Trane 
Ejer: Elisa Jensen

Resultater
Århus 17  CAP
Vejle 17  CAP
Hedensted 17  CAP

Champion

DK Lyngkatten’s Ruby  

MCO n 22 Født: 26.04.2015

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Simone Søderberg

Resultater
Vamdrup 16  CAC
Vamdrup 16  CAC
Hedensted 16  CAC

Premier

DK Rokakitho’s Hope  

SBI n 21 Født: 16.04.2012

Opdr.: Kia Nielsen
Ejer: Kia Nielsen

Resultater
Brejning 17  CAP
Ølstykke 17  CAP + NOM
Ølstykke 17  CAP

Premier

DK Benga Fauno In 
Bosco, DVM, DSM  

BEN n 24 Født: 23.05.2010

Opdr.: Eva Hellerud
Ejer: Eva Hellerud

Resultater
Strøby 14  CAP
Strøby 14  CAP NOM
Hedensted 14  CAP BIS

Premier

DK Troldepus Nanoq  

PER w 61 Født: 06.04.2016

Opdr.: Elisabeth Mandrup
Ejer: Elisabeth Mandrup

Resultater
Brejning 17  CAP
Hedensted 17  CAP
Odense 17  CAP NOM

Premier

DK Ilikethis Woody 
Woodpecker 

OSH n 25 Født: 16.11.2016

Opdr.: Anne Lønstrup Pedersen 
Ejer: Bettina Wilhelmsen 

Resultater
Køge 17  CAP BIS
Årslev 17  CAP BOB 2
Strøby 17  CAP NOM

Premier

Frodo the King von Gott 
DK 

SBI a Født: 06.04.2015

Opdr.: VON GOTT
Ejer: HELLE MØLLER

Resultater
KØGE 16   CAP NOM
BREJNING 17  CAP NOM 
STRØBY 17  CAP



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

Dansk Ocicat

Marianne Hindkjær

Irisbakken 8

6400 Sønderborg

Tlf.: 2148 9759

Mail: m.l.hindkjaer@stofanet.dk

www.DanskOcicat.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

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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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Isabelle Maillard Chiavuzzo, CH - 1, 2  
 Anne Veland, N - All round  
 Karl Preiss, N - All round  
 Ulrike Wahl, DK - 1B, 2  
 Minna Krogh, DK - 1B, 2, 3, 4  
 Leslie Grebst, DK - All round   
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 2. marts kl. 20,00 
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne 
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud. 
Fra 2. marts  kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr for katte der 
stadig er tilmeldt! 
 
 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic eller 
mobilepay på www.jyrak.dk; alternativt ved 
bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank  
reg.nr. 5343 og konto nummer 0243470 - 
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste 
frist for indbetaling er 1. januar 2017. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Junior handling: 
Alle vores yngste udstillere er velkomne til 
at deltage i junior handling, som er en 
uformel konkurrence hvor man selv skal 
præsentere sin kat for en dommer. Hvis 

man ikke er så gammel er man velkommen 
til at have en voksen med ved hånden. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen. Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 2. marts 2018.  
Vaccinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Show hotel: Hotel Storebælt, Østerøvej 
121, 5800 Nyborg  
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
17.- 18. marts 2018 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg  
Alle racer lørdag *  Bær selv udstilling 

Søndag: KUN NFO!  Norwegian Forest Cat Championship i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring 
 

                        
 

 
 

 

Inviterede dommere ( som har sagt ja) 
 

(CZ) Eric Reijers All-Round 
(ES) Juan José Martinez 3-4 

(FI) Pia Nyman 2-3-4 
(FI) Kristiina Rautio 1-2 

(IT) Donatalla Mastrangelo All-Round 
(DK) Bette Lind 1-2 

Med forbehold for ændringer 
 

Racekatten inviterer til International udstilling  
 

Søndag d.11 Februar 2018 - Alle kategorier 
Ejbyhallen, Skovvang 4, Ejby, 4623 Lille Skensved 

 
 

 Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for 
dommeren. 
 
Der åbnes for tilmelding den 11.12.2017 
Tilmelding kan ske online på www.racekatten.dk - der kan ikke 
tilmeldes pr. mail, kun online-tilmeldinger modtages. 
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 21.01.2018 
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. 
 
To our foreign exhibitors 
Please note that all bank costs must be at your expense. For 
international money transfers, please add extra DKK 50,00 
(EUR 7,00) to cover our bank costs in Denmark. 
 
Information for international money transfer 
Danske Bank A/S, Roskilde, Stændertorvet 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. 
 
Dyrlægekontrol 
Mellem kl. 7.30 og 9.00 Alle kattene skal være i bur senest kl. 9.45.  
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler den 02.02.2018 – dette 
gælder også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen 
fastsatte dato. Dato skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller 
lignende. 
 
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. 
 
 

KUN for Racekattens medlemmer: DKK 
1. tilmeldte kat  275 
2. tilmeldte kat 225 
3. og efterfølgende katte 200 
Kuld 4-7 mdr. 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 275 35 
Kuld 4-7 mdr. 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  50 7 
Priser på stande (ekskl. moms) DKK 
Stand (grundpris) 3 meter 500 
Pr. meter ekstra 200 
Specialklub (3 meter) 240 
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt 
halkapaciteten ikke opnås 
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 Dommere  der har sagt ja tak: 
 

 Isabelle Maillard Chiavuzzo, CH - 1, 2  
 Anne Veland, N - All round  
 Karl Preiss, N - All round  
 Ulrike Wahl, DK - 1B, 2  
 Minna Krogh, DK - 1B, 2, 3, 4  
 Leslie Grebst, DK - All round   
  
 Ændringer kan forekomme! 
 
 
 
Tilmelding: Onlinetilmelding på 
www.jyrakudstilling.dk  Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller 
show@jyrak.dk.  
 
Sidste af– og tilmelding 2. marts kl. 20,00 
eller ved opnået halkapacitet! Indtil denne 
dato kan man frit skifte tilmeldte katte ud. 
Fra 2. marts  kl. 20,00 hæfter man for 
betaling af udstillingsgebyr for katte der 
stadig er tilmeldt! 
 
 

Betaling: Udstillingsgebyrer skal 
forudbetales! Lettest med plastic eller 
mobilepay på www.jyrak.dk; alternativt ved 
bankoverførsel på Arbejdernes Landsbank  
reg.nr. 5343 og konto nummer 0243470 - 
husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste 
frist for indbetaling er 1. januar 2017. 
 
Stewarder er velkomne. Der honoreres 
med et udstillingsgebyr samt frokost. 
Henvendelse til simone@jyrak.dk 
 
Priser: 
Pr. kat pr. dag, klasse 1-12, 14:           kr. 275,00  
Kuld pr. dag (4-6 mdr.):            kr. 300,00   
Vet./pensionist ekstra pr. dag              kr.   75,00   
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag           kr. 375,00  
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse    kr. 175,00   
Til salg bur pr. dag  
      (kun JYRAK medlemmer)              kr. 175,00  
Kontrolklasse/farvebedømmelse          kr. 100,00 
Veteran, pensionist og kuld er gratis for JYRAK 
medlemmer, såfremt katten også er tilmeldt 
anden klasse til almindeligt udstillingsgebyr. 
  
Junior handling: 
Alle vores yngste udstillere er velkomne til 
at deltage i junior handling, som er en 
uformel konkurrence hvor man selv skal 
præsentere sin kat for en dommer. Hvis 

man ikke er så gammel er man velkommen 
til at have en voksen med ved hånden. 
  
Show fotograf:  Kattefotografen. 
 
Dyrlægekontrol og vaccinations dato: 
Indcheck lørdag  kl. 7,30 til 9,00; søndag 
8,00 til 9,00. Katte der er tilmeldt begge 
dage behøver kun gå gennem 
dyrlægekontrol om lørdagen. Sidste dato for 
nyvaccination/revaccination: 2. marts 2018.  
Vaccinationen må ikke være mere end ét år 
gammel medmindre andet fremgår 
krystalklart af dyrlægens påtegning på 
vaccinationsattesten! Er ovennævnte ikke 
overholdt vil katten blive afvist ved 
indgangen.  
 
Åbningstider: For udstillere lørdag 7,30 til 
18,00; søndag 8,00 til 18,00 (dog tidligst 
ved slut på BIS!) For publikum er der åbent 
begge dage fra 9,00 til 16,00. 
 
Show hotel: Hotel Storebælt, Østerøvej 
121, 5800 Nyborg  
 
Det er IKKE tilladt at pakke sammen og 
forlade udstillingen før Best In Show er 
slut! 

Invitation til udstilling, 2 certifikater 
17.- 18. marts 2018 

Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg  
Alle racer lørdag *  Bær selv udstilling 

Søndag: KUN NFO!  Norwegian Forest Cat Championship i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring 
 

2 Certifikat udstilling 
– alle racer begge dage 

Inviterede dommere: 
Martti Peltonen 2-3-4 Sverige 
Geir Edvardsen 1-2  Norge 
Helene Reiter All round  Tyskland 
Waltraut Sattler 1-2  Tyskland 
Lene Glem 2 Danmark 
Minna Krogh All round  Danmark 
 

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 
16. Februar 2018 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: 16. Februar 2018 
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  
Albertslund Idrætsanlæg. 

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 16. Februar 2018 

DARAK indbyder til International katteudstilling 
3. og 4. marts 2018 – Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14, 2620 Albertslund 

 
Der kåres Best of Best begge dage.  

Der vil være Junior Handling 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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