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Felis Danicas specialklubber  
repræsenterer én eller flere racer, 
og er et godt sted at henvende sig 
for råd og vejledning om disse ra-
cer, og finde lister over tilgængeli-
ge killinger inden for racen.
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Har du været på udstilling? Jeg har 
- og det var fantastisk at komme ud 
og møde alle de andre glade udstil-
lere og at opleve at kattene tog det 
utroligt flot, hvad enten de var udstil-
lings-novicer, eller bare havde haft 
en meget lang pause. Så nu håber 
vi bare, at det varer ved, både her-
hjemme og i udlandet, så vi måske 
også kan opleve at få nogle fine WW 
titler hjem fra Italien. Hvis I skal af 
sted, så skal I have alle de bedste 
ønsker med her fra.

Vi har i FD regi afholdt 2 møder om 
Etik og Moral i katteverdenen - et i 
Hvidovre og et i Horsens. Møderne 
blev en nødvendighed fordi vi des-
værre har oplevet den samme stig-
ning i negative eller ligefrem hade-
fulde kommentarer til opslag på de 
sociale medier som i vores omver-
den. Læs mere om disse møder inde 
i bladet, og lad os så hjælpe hinan-
den med at huske på at holde den 
gode tone og efterleve det etiske 
regelsæt, uanset om vi udtrykker os 
direkte eller på skrift.

Sidst i september bliver FIFes ge-
neralforsamling 2021 afholdt - og 
sædvanen tro deltager Felis Dani-
ca. 2020 generalforsamlingen blev 
desværre annulleret på grund af Co-
vid-19, og - lidt skuffende - blev der 
ikke gjort noget forsøg på at afholde 
en online generalforsamling. Så det 
er 2 år siden, der er blev aflagt regn-

skab og afholdt valg i FIFe - så vi får 
travlt. Der er også en lang række an-
dre forslag, der skal behandles. Som 
sædvanligt vil der blive blogget fra 
generalforsamlingen - find linket på 
www.felisdancia.dk.

Jeg har desværre ikke noget nyt at 
berette om købkat.dk - udviklingen 
i systemet har ligget stille hen over 
sommeren, ikke mindst fordi der igen 
er kommet flere brugere på, og det 
lægger beslag på systemudviklerne. 
Men vi skubber stadig på for at kom-
me i mål.

Her i september tager vi igen fat på 
at afholde Diplomopdrætterkurser. 
De har været stærkt efterspurgt, og 
der har været venteliste for at kom-
me med. Det er dejligt, at I bakker op 
om denne uddannelse, for det er en 
rigtig god måde at få en uddybning 
af hvilke regler, der er gældende for 
opdræt og salg af killinger. 

Husk også på, at hvis I sælger til kø-
bere, der ikke selv er opdrættere, så 
er det forbrugerkøb, og de samme 
regler gælder som hvis du selv går i 
en forretning og køber en ny micro-
bølgeovn eller en frakke. 

Sælger du til en anden opdrætter, er 
reglerne anderledes, og bliver i ueni-
ge, så husk på, at vi har en velfun-
gerende mæglerordning, hvor I kan 
få en uvildig opmand til at hjælpe jer 

af Bette Lind, Formand

Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet /  
Min Ven Katten

med at finde en mindelig ordning, så 
ikke I ender med at stå i en uløselig 
situation.

Vi har i skrivende stund registreret 
en smule flere stamtavler end på 
samme tid sidste år - men i modsæt-
ning til sidste år, er der tilsyneladen-
de en smule afmatning i afsætningen 
af killinger. Folk er vendt tilbage til ar-
bejdsmarkedet, og fokus er flyttet fra 
de hjemlige sysler. Men forhåbent-
lig får I alligevel fundet gode hjem til 
jeres skønne killinger - alle killinger 
fortjener gode, blivende hjem. Husk 
også at få dem chippet før de flytter 
hjemmefra og hvis de skal i avl, så 
husk at få dem ejerskiftet i FDkat.

Husk også at have i tankerne, at vi 
har brug for nye folk, både som ud-
stillere og som aktive i vores klubber, 
så prøv at interessere dine killinge-
købere for at prøve at deltage på en 
udstilling - om ikke andet, så som 
publikum. 

Mange hilsner
Bette
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Stewarden  
- en uddøende race?
af Flemming Vorbeck,  
Chef-steward i JYRAK

Det er lørdag i idrætscenteret,  
og klokken er lidt over 10 om  
formiddagen. 

Som så mange gange før er scenen 
sat til katteudstilling, og alle har glæ-
det sig. Alt er gjort klar. Dommere er 
fløjet ind fra udlandet. Udstillerne er 
ved at lægge sidste hånd på deres 
katte foran burene, så de er klar til 
bedømmelse. Nu venter vi bare på 
at komme i gang.

I den ene ende af hallen står en for-
tvivlet mand og siger noget i mikro-
fonen, men der er ikke rigtig nogen, 
der lytter efter. Manden er klub-
bens chefsteward. Han har i ugevis 
op til udstillingen annonceret efter 
stewards til at hjælpe på udstillingen, 
men det er kun de få sædvanlige, 
som har meldt sig, men der mangler 
stadig stewards til flere dommere, 
før udstillingen kan komme i gang.

ikke bare selv gå op på scenen med 
deres katte, for dommerne har jo al-
ligevel set, hvem der ejer kattene til 
grundbedømmelsen? Nej, jo og nej. 
 
Det kan godt være, at dommerne 
selv kan tørre deres borde af. Nogen 
foretrækker faktisk også at gøre det 
selv. Men det ændrer ikke ved, at 
FIFe har nogle regler, som alle klub-
ber under FIFe skal følge. Herunder 
er et større regelsæt, FIFes Udstil-
lingsregler, som sætter rammerne 
for, hvordan udstillinger i FIFe-regi 
skal afholdes, og heri findes bl.a. ne-
denstående.

FIFEs udstillingsregler
Kapitel 6.2.2  
Assistance fra stewarder
”En dommer skal have assistance 
fra mindst to stewards og kan des-
uden være assisteret af en sekretær 
udpeget af arrangøren. På udstillin-
ger hvor udstillerne selv må præsen-
tere kattene for dommeren, er det 
kun nødvendigt med en steward.”

Kapitel 4.9.6  
Betingelser for Best In Show 
”Kattene skal:
Præsenteres af stewards
Med deres katalognummer og 
EMS-kode”

Kapitel 7.1  
Overholdelse af udstillingsregler 
”Klubben, der organiserer udstillin-
gen, er ansvarlig over for FIFe for 
overholdelse af Udstillingsreglerne.” 
 
Så klubberne har faktisk pligt til at 
sørge for, at der er stewards til stede 
til alle dommere. Det kan ikke bare 
være lige meget. Af samme grund 
har FIFe-medlemmerne (i Danmark 
er det Felis Danica) også pligt til 
at sørge for, at der bliver uddannet 
stewards.

Det var den kedelige del. For det er 
vel næppe på grund af disse reg-

Best in Show

Ovenstående er heldigvis ren fikti-
on. I hvert fald i Danmark. Endnu. 
Scenariet er set flere gange på ud-
stillinger syd for grænsen, men det 
er også blevet gradvist sværere at 
skaffe stewards til at hjælpe på ud-
stillingerne herhjemme. Da jeg selv 
begyndte som steward for nu over 
10 år siden, var situationen ofte lige 
omvendt. Hvis man ikke tog fag i 
chefstewarden ret hurtigt, efter en 
udstilling var slut, og bad om at få lov 
at gå steward på næste udstilling, så 
var der risiko for, at der ikke var flere 
pladser. Der var simpelthen rift om at 
få lov til at gå steward.

Sådan er situationen desværre ikke 
længere. Generelt er udstillingerne 
gradvist blevet mindre, og udstillerne 
er blevet færre. Flere af de udstil-
lere, som ofte gik steward, udstiller 
ikke længere. Nogle har ikke læn-
gere helbredet eller lysten til at gå 
steward, og samtidig er for få nye 
stewards kommet til.

Men kan det ikke bare være lige me-
get? Kan dommerne ikke bare selv 
tørre bordene af? Kan udstillerne 
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ler, at nogen vælger at gå steward? 
Det er vel heller ikke kun, fordi man 
typisk får gratis frokost, et lille hono-
rar og måske en lille pose foder, at 
nogen vælger at gå steward? Nej, 
selvfølgelig er det ikke det.

Lad det være sagt med det samme: 
Det er faktisk hårdt arbejde at være 
steward. Man får gået mange skridt 
i løbet af en udstillingsdag. Men 
det gør man jo også som udstiller. 
Som udstiller kan man bare stort set 
selv vælge sine pauser. Det hæn-
ger ofte sammen med hvor man-
ge katte, man har valgt at tilmelde.  
Det kan man ikke på samme måde 
som steward. Her er man i ilden fra 
før, bedømmelserne går i gang, og 
indtil Best in Show er slut som regel 
kun afbrudt af en frokostpause, hvis 
længde ofte også hænger sammen 
med dommerens hastighed under 
bedømmelserne.

Men hvorfor skal man SÅ gå 
steward? Det synes jeg, at der er 
mange gode grunde til. Udover at 
udføre en vigtig opgave for klubber-
ne, som er nødvendig for, at udstil-
lingerne kan køre, så er det enormt 
givende at være steward.

Du får et bedre kendskab til andre 
racer end lige din egen. Både racer, 
som du ofte er oppe imod på udstil-
lingerne samt racer, som du normalt 
ellers aldrig ville komme til at se 
nærmere på. Har du f.eks. nogen-
sinde mærket halen på en Kurilean 
Bobtail eller pelsen på en Peterbald 
med brush-pels? 

Du bliver bedre til at ”læse” og hånd-
tere katte. Er katten f.eks. vred, eller 
er den bare utryg, og hvordan forhol-
der du dig til det?

Du lærer udstillere på tværs af alle 
mulige racer at kende. Hvor mange 
opdrættere af racer i andet end din 
egen kategori har du nogensinde talt 
med?

Du får et indgående kendskab til, 
hvordan bedømmelserne foregår 
i en dommerring helt ned til mind-
ste detalje; noget som er ganske 
brugbart, når du selv udstiller. Hvor 
lang tid går der, før min kat skal op? 
Hvorfor tager dommeren kastrater-

ne først? Nominerer dommeren ef-
ter hver kategori eller først, når alle 
kategorier er dømt? Det og meget 
andet behøver du ikke spørge om 
længere, for det har du styr på via 
din erfaring som steward. Du bliver 
simpelthen også en bedre udstiller.

Du får et lidt mere nede-på-jorden 
forhold til dommerne. De fleste dom-
mere er faktisk ganske fornøjelige, 
og selvom dagen i dommerringen 
byder på hårdt arbejde, så er det 
som regel og rigtig hyggeligt.

Du får et tættere forhold til stewards 
fra både Danmark og fra udlandet. 
Det er nemlig slet ikke usædvanligt, 
at vi har udenlandske stewards på 
holdet i Danmark, og melder du dig 
som steward, når du udstiller i udlan-
det, så får du også føjet nogle ekstra 
oplevelser til dit steward CV.

Alt ovenstående synes jeg kan 
summeres sammen til, at det er 
sjovt, spændende og lærerigt at gå 
steward, og personligt har det givet 
mig nogle oplevelser, som jeg ikke 
ville have været foruden, og jeg kan 
kun opfordre andre til i det mindste 
at prøve at gå steward. Måske vil du 
også synes, at det er sjovt?

Har du lyst til at prøve at gå steward, 
så henvend dig til chefstewarden i 
din klub og sig, at du gerne vil prøve 
at være stewardaspirant. Så vil du 
blive sat sammen med en erfaren 
steward på en kommende udstilling, 

så du får lidt praktisk erfaring, før du 
bliver sluppet løs på egen hånd. Vi 
sørger selvfølgelig for, at du kommer 
godt i gang og får en god oplevelse.

Der holdes desuden med mellem-
rum stewardseminarer i enten ho-
vedklubberne eller i Felis Danica 
regi. Alle er velkomne, uanset om du 
er ny steward, erfaren steward eller 
måske bare har lyst til at høre lidt 
mere om, hvad det der ”stewardno-
get” går ud på, inden du beslutter, 
om det måske var noget for dig at 
prøve kræfter med. Så hold øjne og 
ører åbne for, hvornår der kommer 
et seminar næste gang. Jeg lover, at 
det bliver en hyggelig dag, hvor alle 
kan lære noget.

Men er stewarden ved at være en 
race, som vil være uddød om nogle 
år? Det kan du være med til at be-
stemme.
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Etik & Moral 
- også i katteverdenen

af Bette Lind, formand Uanset hvor man vender sig hen, så 
støder man ind i eksempler på, at to-
nen folk imellem er blev rigtig kedelig 
og nogen gange ligefrem ondskabs-
fuld. Det gælder ikke mindst i alle 
former for kommunikation, hvor folk 
ikke står ansigt til ansigt - for eksem-
pel på de sociale medier (SoMe).

Vi kan ikke gøre meget ved hvad der 
sker uden for vores egen kreds, men 
vi kan i hvert fald prøve at gøre no-
get ved problemet i katteverdenen. 

Derfor havde Felis Danica indkaldt til 
2 møder i henholdsvis Hvidovre og 
Horsens, hvor medlemmer af hoved-
klubberne kunne møde op og delta-
ge i debatten.

Formålet med møderne var:
 � At få en debat om hvilken adfærd 
vi, som medlemmer af FDs ho-
vedklubber, vil acceptere fra hin-
andens side – også via SoMe

 � At få afklaret, hvad vores gælden-
de regler giver os af muligheder 
for at sanktionere grænseoverskri-
dende handlinger

 � At få afklaret, om der er behov for 
revision af vores gældende regler

Felis Danica har - som forhåbentligt 
bekendt for alle - et etisk regelsæt, 
og møderne tog naturligt afsæt i det-
te. Det er allerede i reglerne fastslået 
at vi skal: 

 � ... udvise en hensynsfuld og om-
sorgsfuld adfærd overfor både dyr 
og mennesker, såvel som høflig 
optræden i tale, skrift og ved fy-
sisk adfærd.

og at vi er:
 � ... repræsentanter for kattesporten 
i Danmark og skal optræde som 
sådanne på såvel danske som 
udenlandske udstillinger samt i 
ethvert medie, hvor medlemmerne 
ytrer sig.

Det virker imidlertid som om der er 
nogen derude, der ikke kender det 
etiske regelsæt godt nok, og i hvert 
fald ikke har forstået, at det altid er 
gældende, også på Facebook, Insta-
gram, Twitter eller hvor man nu ellers 
kommunikerer med og om hinanden.

Der var på møderne bred enighed 
om, at det skal vi gøre med ud af 
at forklare - vi skal reklamere mere 
for vores etiske regelsæt, og vi skal 
overveje om selve regelsættet skal 
ændres, eller om vi i hvert fald i før-
ste omgang skal udforme en vejled-
ning med gennemgang af eksem-
pler på sager, som kan behandles af 
FU og sager, der bør udløse tryk på 
”pyt-knappen” hos den, der føler sig 
gået for nær.

Det kan være nemmere sagt end 
gjort - at sige ”Pyt”. Men det hjælper!

Det er også værd at huske på, at 
godt nok har vi ytringsFRIHED, men 
vi har ikke ytringsPLIGT - så vi skal 
lade være med at kommentere på 
alt, hvad der dukker op i vores feed, 
og især hvis det er en negativ kom-
mentar. Vi skal lige tænke på det eti-
ske regelsæt, og sidde på hænderne 
et stykke tid, før vi trykker send!

I de FB grupper, der ejes af en af 
klubberne tilknyttet Felis Danica 
(såvel hoved- som specialklubber), 
må vi insistere på, at klubben ta-
ger ansvaret på sig for at sikre den 
gode tone i debatten. Klubberne skal 
promovere det etiske regelsæt, og 
opfordre medlemmerne af gruppen 
til at indrapportere overtrædelser til 
Gruppe-Admins, så de har mulighed 
for at skride ind, uden selv at skulle 
gennemlæse en hver kommentar i 
en lang debat.

Til gengæld skal Felis Danica på sin 
Facebook gruppe/side opretholde en 

PYT
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Felis Danicas Etiske Regelsæt
Regelsættet omfatter

 � Medlemmer af Felis Danicas hovedklubber
 � Medlemmer af specialklubber underlagt Felis Danica

Medlemmerne er repræsentanter for kattesporten i Danmark og skal op-
træde som sådanne på såvel danske som udenlandske udstillinger samt i 
ethvert medie, hvor medlemmerne ytrer sig.
Medlemmerne skal optræde på en professionel måde ved at udvise en 
hensynsfuld og omsorgsfuld adfærd overfor både dyr og mennesker, såvel 
som høflig optræden i tale, skrift og ved fysisk adfærd.
Medlemmerne skal være opmærksomme på, at det er et privilegie, ikke en 
ret, at kunne trække på serviceydelser fra Felis Danica, herunder at delta-
ge på en katteudstilling med sine dyr, trække stamtavler m.v.

 � Ovenstående etiske regelsæt er også gældende når medlemmerne er 
på udstilling i udlandet.

 � Ovenstående etiske regelsæt er også gældende for ikke-medlemmer, 
der udstiller på danske udstillinger.

Vedtaget: Korsør 04.07.2009

liste over officielle facebook grup-
per - altså de grupper, der drives af 
ovenstående klubber, så det bliver 
lettere at se om en klub er privat eller 
klubdrevet. Vi skal ligeledes fra FDs 
side sørge for at få udarbejdet et 
logo, som klubberne kan anvende i 
deres grupper for at signalere deres 
FD tilhørsforhold.

For grupper, der ejes af enkeltper-
soner, som er medlem af en af Felis 
Danicas hoved- eller specialklubber, 
gælder ligeledes at Admins er an-
svarlig for den gode tone - de må på 
samme vis som oven for arbejde for 
at det etiske regelsæt overholdes.

Hvornår skal en klage så lande på 
Forretningsudvalgets bord? Der 
var enighed om, at grænsen skulle 
løftes op, så klubberne ikke skulle 
involveres i det mindste skænderi 
eller udslag af dårligt humør på en 
udstilling eller på Facebook, og på 
begge møder var der forslag om, at 
den, der var ”offer” i en sag, skulle 
kunne påvise at have lidt et tab, fx 
af økonomisk art, ved at blive udsat 
for mobning eller chikane . Så en ret 
højt sat barre, hvilket giver rigtig god 
mening set fra FUs side, fordi vi ger-
ne skulle kunne bruge tid på andet 
end at være Facebook-politi.

Sager, der involverer egentlige inju-
rier, trusler eller vold er selvfølgelig 
indlysende kandidater til en klagesag 
- så længe det er muligt at fremlæg-
ge beviser i sagen.

Vi fik vendt vores mæglerordning. 
Det stod klart, at FU har en opgave 
med at sikre en bedre promovering 
af mæglerordningen, ikke mindst 
i håbet om, at konflikter kan løses 
før de eskalerer helt ud i en uløselig 
knude. Vi kommer til at række ud til 
nuværende og tidligere mæglere for 
at få indput til hvad der kan lade sig 
gøre.

Så FU har fået nogle opgaver med 
hjem - men vi har alle fået opgaven 
med at sætte os ind i det etiske re-
gelsæt, og huske på, at det altid er 
i spil. 

Samtidig skal vi huske lægge låg på vores indre politimand, så vi ikke leder 
efter fejl hos andre, og vi skal så afgjort også finde pyt-knappen frem.

Som en lille efterskrift vil jeg gerne opfordre jer til at kigge på hjemmesiden 
https://noknu.dk/. Det er en side, der er etableret af TV-værten Cecilie Hother, 
hvor hun opfordrer alle til at underskrive og publicere et manifest, som hun 
har fået udarbejdet. Manifestet lyder således:

SoMe
MANIFEST

#NOKNU

Jeg …………………………………………………………………………………

forpligter mig til og er opmærksom på at opretholde den godetone på sociale medier 
ved at overholde følgende spilleregler:

 � Jeg bruger ikke nedladende, racistiske, sexistiske og diskriminerende ord
 � Jeg fremfører ikke trusler
 � Jeg skriver ikke anonymt eller under et alias
 � Jeg skriver kun noget til og om andre, som jeg ville turde sige direkte til  
deres ansigt

 � Jeg bruger god betænkningstid inden jeg trykker send
 � Jeg holder dialogen på et sagligt niveau.
 � Jeg ved, at jeg har ytrings-FRIHED, men ikke ytrings-PLIGT

Hvis man ikke holder den gode tone på min PRIVATE SoMe-platform,  
så forbeholder jeg mig retten til:

 � At blokere dig
 � At slette din kommentar 
 � At anmelde dig til SoMe udbyderen
 � At anmelde dig til myndighederne, hvis din kommentar falder indenfor  
strafferetslovgivningen

 � At dele din kommentar eller dit opslag på min profil i anynomiseret form.

………………………………………………………………………………………
Underskrift
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Tilbage i august 2020 blev en lille 
killing født i det kolde nord – også 
kaldet Norge. Opdrættet hedder 
NO*RoGis Fairytale og dem kend-
te jeg godt i forvejen. 5 killinger kom 
der i kuldet, 4 OSH og 1 SIA. 

Blandt de 4 OSH var der en pige 
som viste sig at være sort sølv spot-
tet. Jeg var solgt! Især da hun også 
bar fortynding, så var min lykke gjort! 
Jeg har nemlig en svaghed for de 
blåspottede. Hun kom til at hedde 
Cruela De Vil (KRULLE)

Vi aftalte, at hun skulle flytte ned til 
mig og de næste mange måneder 
gik jeg bare og ventede imens jeg fik 
masser af billeder og opdateringer 

Hvordan importerer man en 
kat i coronatid? 
 
Det viste sig at være et rigtig godt spørgsmål og gode råd var dyre!

af Kamilla Tholstrup

som kan fragte dyr i Cargo. De kun-
ne sagtens fragte hende, men regnet 
sammen ville det koste DKK 8000,- 
med det hele. Puha, så var gode 
råde ekstra meget dyre…!
Jeg fik snakket med lidt forskellige 
mennesker og ringede så også ind 
til Corona hotline. Man skulle faktisk 
kun i karantæne hvis man var ude af 
Danmark i mere end 24 timer, sagde 
de og det var jo også kun anbefalin-
ger, ikke regler. Okay, så kunne jeg 
faktisk godt tage til Norge og hente 
hende, bare jeg var ude og hjemme 
samme dag. 

Jeg endte med at booke færgebil-
letter fra Hirtshals til Kristiansand, 
færgen ville være i land 2 timer, så 

fra Norge. Det var fantastik at se at 
hun bare blev pænere og pænere og 
samtidig viste sig at have et fanta-
stisk temperament.

Vi aftalte at hun skulle flytte lige efter 
nytår og var i gang med at se på fly-
billetter da beskeden den 6/1-2021 
tikkede ind, Danmark lukkede sine 
grænser og indførte rejserestriktio-
ner. Planen faldt på gulvet, jeg kun-
ne ikke tage en karantæne pga. mit 
arbejde. Hvad skulle vi så gøre? 
Opdrætteren ville heldigvis godt be-
holde hende lidt længere. 

Okay, vi måtte i tænkeboks igen. Vi 
kontaktede også Trust Forwarding, 
som er et datterselskab af SAS og 
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det var rigelig tid til at mødes med 
opdrætteren og komme retur igen. 
Jeg nåede faktisk at få aftale med 
flere som skulle have fragtet mar-
svin mellem Norge og Danmark, så 
bilen blev lige så stille fyldt op. Der 
er mange som er kommet i klem-
me lige nu. Og med mindre dyr som 
ikke koster lige så meget som en kat 
eller en hund, så kan det være helt 
umuligt.

Der gik så ikke engang en uge fra 
jeg havde booket billetter, til Norge 
så meldte ud, at nu lukkede de deres 
grænser. F**K! Hvad nu?! Jeg ringe-
de til den norske Corona hotline, de 
kunne ikke hjælpe. Jeg endte faktisk 
med at ringe til udlængestyrelsen i 
Norge for at høre om de kunne give 
mig tilladelse til at rejse ind, men nej, 
der var ingen hjælp at hente.

Nu gik den helt store brainstorm 
i gang, der blev søgt og ledt efter 
muligheder og vi kom så langt til at 
lave en aftale om en stafet fra den 
norsk-svenske grænse til Køben-
havn. En svensk opdrætter skulle af-
levere sin killing til en norsk køber og 
så skulle hun have Cruella med tilba-
ge og aflevere hende i Malmø til en 
af min opdrætteres gamle killingekø-
bere, som bor i Trelleborg. Trelleborg 
er en grænseregion og derfor måtte 
hun køre til Danmark og mødes med 
mig. Men hun sprang desværre fra 
pga tidspunktet og så faldt den plan 
også fra hinanden.

Jeg fik herefter kontakt med en kurer 
som skulle køre Norge-Tyskland den 
11/3. De hedder Personal Pet Cargo 
og er fra Estland. Chaufføren hedder 
Nele Mals. De må køre over græn-
sen da det er varetransport.

Så min opdrætter kørte til Ørje i Nor-
ge den 11/3 og afleverede katten til 
hende, hun skulle så fortolde katten 
og køre ned gennem Sverige til Dan-
mark, og så skulle vi mødes ved Fre-
dericia fredag den 12/3. 

Der var så nogle problemer ved tol-
den i Sverige, så hun kunne ikke for-
tolde den, men kun få det der hedder 
et T1 dokument. Det er varer uden 
for EU som får sådan et. Hun må 
nu fragte ”varen” igennem EU og så 

skal den fortoldes når den kommer 
frem. 

Så da jeg fik katten overdraget fre-
dag eftermiddag, kørte jeg direkte 
ind til Tolden på Århus Havn for at 
få hende fortoldet. Næh, det kunne 
de ikke gøre, jeg skulle først til en 
speditør og få hende fortoldet og så 
skulle jeg komme tilbage og få lukket 
sagen. Rent faktisk måtte jeg ikke 
køre rundt med varen i mellemtiden, 
men nu var det jo en kat, så det så 
de igennem fingre med.

For os menige mennesker, så er 
toldregler skrevet på latin. Jeg fik fat 
i en af min brors gamle kammerater 
som var speditør og han fik forklaret 
mig sagen på dansk. Han fik også 
peget mig i den rigtige retning: den 
svenske speditør som havde lavet 
T1 dokumentet, havde et dansk kon-
tor og det var dem som jeg skulle 
kontakte. Det hastede også, for der 
er typisk en deadline på en uges tid 
til at få dette gjort. Ellers kan man få 
bøder. Og vi nærmede os deadline. 

T1 dokumentet var fra torsdag 11/3 
og nu sagde vi tirsdag aften den 
16/3. Onsdag fik jeg taget kontakt 
til dem og de var heldigvis hurtige til 
at få hende fortoldet og så måtte jeg 
skynde mig ind igen til Toldkontoret 
og få sagen lukket. Det lykkes!

Jeg måtte vente længe på Krullen, 
men hun er heldigvis det hele værd. 
Jeg har sjældent oplevet en killing 
indtage et hjem med så stor selvsik-
kerhed og løftet hale. Hun opførte 
sig som havde hun boet her altid.
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Kære Medlemmer,

Endelig blev det igen muligt at afhol-
de udstilling igen og hvor var det bare 
dejligt at gense Jer alle.
Stemningen og humøret igennem 
hele weekenden var højt. Trods nyt 
udstillingssystem, så fungerede tin-
gene som de skulle og vi vil gerne 
takke JYRAK for udstillingssystem, 
for at have sendt et par kompetente 
hjælpe feer til weekenden som hjalp 
os i gang og ikke mindst for den flotte 
fødselsdagsgave.
DARAK’s 90 års fødselsdag blev fej-
ret med både små gaver til udstiller-
ne, bobler og masser af kage. Der 
blev afholdt taler, skålet og grinet en 
masse. Vi var rigtig glade for, at alt 
gled let og at vi kunne sende udstil-
lere og dommere tidligt hjem, forhå-
bentlig med et smil på læben.

Her i efteråret vil DARAK rigtig ger-
ne arrangere et par medlemsmøder 
mere og i den forbindelse vil vi me-
get gerne høre fra vores medlem-

HUSK VORES RABATORDNING
Indmelder en opdrætter 5 nye killin-
gekøbere, får opdrætteren 1 års gra-
tis medlemskab i DARAK. 

Indmelder opdrætteren 10 killin-
ge-købere, får opdrætteren udover 
1 års medlemskab af DARAK også 
et udstillingsbevis til en DARAK ud-
stilling.

Det koster kun 50 kr at indmelde en 
ny killingekøber i  DARAK, så vi hå-
ber, at rigtig mange benytter sig af 
muligheden og indmelder deres kil-
lingekøbere og inviterer dem med 
på udstilling.

mer: Hvad synes DU kunne være et 
spændende emne til et medlemsmø-
de? Send gerne dine tanker og idéer 
til susan.stryg@darak.dk eller katja.
nielsen@darak.dk.

Felis Danica har afholdt to debatmø-
der om etik, moral og sociale medi-
er; et på Sjælland og et i Jylland. Det 
var spændende møder som gav stof 
til eftertanke. Nutidens måde at kom-
munikere på, både online og i den vir-
kelige verden, ændrer sig selvfølgelig 
i takt med at teknik bliver udviklet og 
komunikationen nu om dage foregår 
hurtigere og mere intenst end nogen-
sinde før. Det oplever vi også i kat-
teverdenen og nogle gange kan det 
være en fordel. I de situationer hvor 
det ikke er en fordel, f.eks. ved uenig-
heder eller en ophedet diskussion, 
der rammer den hurtige kommunika-
tion os engang imellem. Kropssprog, 
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DARAK’s bestyrelse

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

Næstformand  
Beata Fröhlich
Højleddet 9, Dalby
4690 Haslev
Tlf: +45 26 46 22 82
Email: beata.frohlich@darak.dk 
 
Udstillingssekretær og
Webmaster
Helle Sivkjær
Vestervej 9
7200 Grindsted
Tlf. +45 26 39 21 63
Email: helle.sivkjaer@darak.dk

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

Præmiesekretær
Frans Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf.: +45 42 68 14 29
Email: frans.nielsen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Annie Orthmann Pedersen
Kilevej 4, Vedersø Kær
6990 Ulfborg
Tlf. +45 41 34 00 93
Email: annie.orthmann@darak.dk 

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

Suppleant
Susan Stryg 
Herlufsholm alle 161
4700 Næstved 
Tlf. +45 30 23 80 38
Email: susan.stryg@darak.dk

Suppleant
Katja Devantier Dysted Nielsen
Bymarken 62
4000 Roskilde
Tlf. +45 23 71 59 87
Email: katja.nielsen@darak.dk

Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 3 & 4
Pernille Boholdt
Tulstrupvej 39
3230 Græsted
Tlf. +45 25 77 04 47
Email:pernille.boholdt@darak.dk

Uden for bestyrelsen
Stambogssekretær
Stamtavler Kat. 1 & 2
Dortemarie Kaplers Nielsen
Hyldtoftevej 3
2730 Herlev
Tlf: +45 44 84 67 96
Email: dortemarie.kaplers.nielsen@
darak.dk

Kasserer
Aase Nilsson
Listedvej 72, 2 th.
2770 Kastrup
Tlf. +45 40 53 47 70
Email: aase.nilsson@darak.dk

Chefsteward  
Annette Preuss
Kohavevej 17
4700 Næstved
Email: chefsteward@darak.dk

Sponsoratansvarlig
Tina Hjøllund Nielsen
Hogagervej 14
7540 Haderup
Tlf. +45 42 68 17 29

Læs om kommende arrangementer på www.darak.dk

mimik, tonefald og andre hjælpere i 
kommunikationen, som før i tiden of-
test hjalp både afsender og modtager 
af et budskab går nemt tabt ved digi-
tal kommunikation og det er vigtigt for 
vores sport, at vi altid har Felis Dani-
cas etiske regler i baghovedet, især 
hvis vi er uenige med andre. Man 
skal behandle hinanden pænt og or-
dentligt og også i katteverdenen så 
den er et rart sted for alle at færdes.

Igen i år vil vores efterårsudstilling 
ligge i oktober. Denne gang er det d. 
23.-24. oktober, altså weekenden før 
FIFe Worldshow i Italien. Vi har åbnet 
for tilmeldinger og vi sidder klar til at 
modtage din tilmelding. På denne ud-
stilling er der planlagt NFO breed BIS 

om lørdagen, da Norsk Skovkattering 
Danmark afholder deres NFO Cham-
pionship den dag. Vi håber på god 
opbakning til arrangementet af både 
NFO udstillerne og de andre kat. 2 
udstillere. 

Vi har besluttet at det er en udstilling 
med tema: Oktoberfest. Vi går all in 
på udklædningen og håber at I også 
finder Heidi kostumerne frem, støver 
Jeres lederhosen af og pakker kat-
tene, så vi kan få en dejlig weekend 
sammen i Strøby! Vi glæder os til at 
se Jer alle til endnu et brag af en ud-
stilling. 

Mette Usbeck
Formand for Darak

Priser 2021

Hovedmedlem      250 Kr
Husstand      350 Kr
Pensionist      150 Kr
Pens. husstand    200 Kr
Killingekøber        50 Kr 

DARAK ønsker alle et smukt 
efterår. Vi ses i oktober!
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www.jyrak.dk  
www.jyrakudstilling.dk 

Kære medlemmer. 
I juni lykkedes det endelig at få 
afholdt fysisk generalforsamling i 
hallen i Givskud. Det var godt at se 
hinanden, og vi havde en helt 
klassisk GF i ”JYRAK familie regi”, 
hvor vi fik snakket kat og klubting, 
og spist frokost og kage, og i det 
hele tage havde en ganske 
fornøjelig dag som vi plejer.  Vi har 
tidligere på året sagt tak til Ole 
Amstrup, og ny på den ledige  
suppleant plads, efter Esben 
rykkede op, er Gitte Callesen, som 
har nogle års erfaring som udstiller 
og opdrætter af Europe.  Vi glæder 
os til at have Gitte med i 
klubarbejdet fremover. 
 
Vi fik i august startet DARAK op 
med vores udstillingssystem, da 
Dorthe Elwarth og jeg var på 
udstillingen i Ølstykke. Der var 
samtidig 90-års jubilæum, og vi gav 
en gave der kan komme selve 
klubben til gavn, nemlig det første 
års brug af vores udstillingssystem 
uden beregning. Det gik rigtigt fint til 
debuten, og jeg tænker de snart er 
selvkørende på udstillingerne. 
 
Og så endelig i den første weekend 

i september.... Eeeendelig var det 
vores tur til at afholde ”den første 
udstilling i resten af dit liv”. Vi har 
hele sommeren kæmpet med evigt 
skiftende corona regler, og vi har 
brugt rigtigt meget krudt på noget, 
som vi egentlig lige så gerne havde 
været foruden, så vi kunne bruge 
vores tid på noget fornuftigt. Men alt 
godt kommer til den, som venter! 
Og endelig et helt år efter vores 
sidste udstilling kom forløsningen; 
udstilling i Søften. Det var tæt på at 
være en euforisk stemning, og alle 
var glade for at komme igang igen, 
lige fra vores dommere, over 
bestyrelsen til udstillerne. Vi kan 
dårligt vente til næste gang - vi er 
klar igen i 20.-21. november i 
Hedensted, hvor vi forsøger os med 
Breed BIS for Europe.  
 
I august holdt Felis Danica 
medlemsmøde om etik og moral. 
Der vil altid være enkelte, der ikke 
helt kan finde ud af at begå sig og 
absolut må opføre sig dumt på 
nettet. Uanset hvilke regler man 
indfører, så vil der altid være nogle 
få, der kan ødelægge humøret lidt. 
Heldigvis er det sjældent jer, der 
klages over. Jeg plejer at nævne 

det hvert år til GF; tak fordi I er som 
I er. Klager over dårlig opførsel er 
spild af klubbernes tid, for det burde 
være en selvfølge at man 
selvfølgelig ikke generer hinanden. 
Kan man ikke lide hinanden, så kan 
man i det mindste lade hinanden 
være, som de voksne mennesker, 
man forhåbentlig er.  Brug PYT 
knappen flittigt, hvis det bliver for 
irriterende, ja?   
 
Endelig blev september måneds 
Plantorama aflyst, men vender 
stærkt tilbage til februar. 
 
Ses vi til november i Hedensted? 
Det ville glæde os meget :) 

Susanne 
 

Kom og være med næste gang: 
 

20. - 21. november 2021 
Hedensted Centret 
Gesagervej 68-70 
8722 Hedensted 

 
Husk sidste tilmeldingfrist 5. 

november kl. 20,00! 

 Formand, FU medlem:  
Susanne Wehnert  
Skolevænget 9  
8723 Løsning  
75 62 61 09, ikke efter 20,00  
formand@jyrak.dk 
 

Næstformand:  
Dorthe Elwarth  
Søndergårdvej 4, Givskud  
7323 Give  
75 87 27 49 * dorthe@jyrak.dk 
 

Sekretær, udstillingsteam: 
Mette Degn Mejdahl  
Vangen 38  
6715 Esbjerg N  
25 15 28 22 * mette@jyrak.dk  
 

Nye medlemmer: 
Simone Søderberg  
Stakrogevej 19 
7330 Brande 
28 72 05 58 * simone@jyrak.dk  
 

Halplanlægning, kasserer 
Brian Sørensen  
Borupvej 1, Voldby 
8500 Grenå 
40 99 95 84 * brian@jyrak.dk  
 

Sekretariatshjælper, udstilling udland:  
Tina Pedersen  
Vedbæksalle 109  
8700 Horsens  
20 40 97 43 * tina@jyrak.dk 
 

Burmand 
Rene Nielsen 
Virringvej 28, Moeskær 
8960 Randers SØ  
24 82 59 51 * rene@jyrak.dk 
 

IT ansvarlig, standansvarlig,  
chef steward 
Flemming Vorbeck 
Svalevej 34 
6600 Vejen 
22 91 21 20 * flemming@jyrak.dk 
 

Forsyningstropper 
Esben Jørgensen 
Kirstensminde 20 
8960 Randers SØ  
esben@jyrak.dk * 40 50 05 90 
 
Suppleant, entrekasse, junior handling 
Anette Kampf  
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, fkokardestand mv. 
Gitte Callesen 
fulla.callesen@outlook.com 
 

******************** 
 

Udenfor bestyrel.sen: 
FU medlem 
Inge Nord 
Lyngby 4 
9300 Hals 
98 75 07 07 * ingenord@live.dk  

Kommende JYRAK begivenheder 
 

20.- 21. november 2021: International udstilling, Hedensted 
15.– 16. januar 2022: International udstilling, Nørresundby  
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 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Brian Sørensen, Borupvej 1, 8500 Grenå 
kasserer@jyrak.dk  - 40 99 95 84   
Alle betalinger til JYRAK kan foretages på 
hjemmesiden med Mobilepay eller plastickort. 
  
Anvender du homebanking:  
5343 0243470  
 
Husk der er forudbetaling for alle service-
ydelser: Udstillinger, stamtavler osv.  
 
 
Stamnavne 
Kira Marseen 
Østerby Alle 208,  
8310 Tranbjerg J 
stamnavn@jyrak.dk  -  5180 5696  
 
 
 

Stambogssekretær  
Kategori 1 og 2  
Linda Grøtner Nielsen  
Linde Alle 9, 6040 Egtved  
stambog1-2@jyrak.dk  -  Tlf 4099 9579   
 
Stambogssekretær 
Kategori 3 og 4  
Pia Nyrup  
Vesterled 3, 7800 Skive  
stambog3-4@jyrak.dk  -  4099 9578 
 
 
JYRAKs konsulenter: 
Brita Rodam, 8472 Sporup,  
Tlf. 2066 0119  
 
Hanne Lindvig, Andersen,  
5620 Glams-bjerg, Tlf. 61 68 40 05 
 
Anette Kampf, 3210 Vejby,  
Tlf. 4871 7397, anette@jyrak.dk 
 

Sygdomskonsulent: 
Susanne Wehnert, 8723 Løsning,   
Tlf. 75 62 61 09;  men altid nemmest på 
formand@jyrak.dk  
 
 
JYRAKs studiekredse: 
 
Uldum: Heidi Rubinke, 
hrubinke@hotmail.com 
 
Herning: Ny kredsleder på vej 
formand@jyrak.dk indtil videre 
 
Randers: Eva Køhler,  
kreds-ek@kattekreds-randers.dk  
Tlf. 28 70 84 98   

Glimt fra Søften, 3. og 4. september 2021 
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Kære læsere
Sommeren er ved at gå på hæld 

- regn og blæst har taget over for 
sommerens varme i skrivende stund. 
Men det synes som om, der stadig-
væk er gang i babyboomet af killin-
ger, hvilket er skønt. Det kan måske 
resultere i nye medlemmer senere 
på året 

Det har været en stille sommer i 
Racekatten. Vi har nok alle nydt det 
dejlige i, at Danmark så stille har åb-
net op igen. 

Racekatten vil gerne ønske til-
lykke til Darak med deres 90 års 
jubilæum, som de fejrede i Ølstykke. 
Det var dejligt, at man igen kunne 
deltage på en katteudstilling efter 1½ 
års venten.

Racekatten afholder også sin 
første liveudstilling i Rishøjhallen i 
Køge den 25. – 26. september, hvor 
temaet er ” At rejse er at leve”. Vi 
håber at se en masse festligt pyn-
tede bure, og så glæder vi os rigtig 
meget til bare at være sammen igen 
og dele vores store passion kattene! 
Alle er velkommen til at kigge forbi, 
dog skal der vises coronapas ved 
indgangen!

Vi har set frem til de to møder 
med Felis Danica, hvor medlemmer 
af de 3 hovedklubber kunne dukker 
op, for at give deres mening til ken-
de, og måske have indflydelse på 
en ny struktur på de sociale medier i 
fremtiden. Møderne var godt besøgt, 
og der var nogle gode input. 

Vi i Racekatten bruger meget tid 
i vores gruppe ”Alle os med Race-
katte” på Facebook. Her skal vi hol-
de øje med folks opslag, men også 
de lange debatter, der kan komme. 
Vi tolererer ikke tonen bliver grim og 
opfordrer til, at de etiske regler fra 

Formand: 
Pia Børgesen
Tlf.: 24 94 93 20  
formand@racekatten.dk

Kasserer: 
Mariann Zittlau Jacobsen
Tlf.: 22 31 84 50  
(hverdage kl. 19-21)
kasserer@racekatten.dk

Stambogssekretær
Henriette Lodberg Knudsen
Tlf./fax: 36 96 27 29
(man-tors kl. 9-12 samt kl. 19-21)
stambog@racekatten.dk 

Konsulenter:
Smitsomme sygdomme
Camilla Scharff - Tlf.: 25 11 91 62 
(hverdage kl. 19-21) 
helbred@racekatten.dk

Genetik
Jan Krag - Tlf. 26 88 23 84
genetik@racekatten.dk

Ammetjeneste Sjælland: 
Gurli Petersen
Tlf. 26 53 07 86

Felis Danica overholdes. Og så er 
det bare lidt hyggeligere at være i en 
gruppe, hvor tonen er rar 

Vi har medlemsmøder i støbe-
skeen, så kig forbi vores medlems-
gruppe på Facebook eller på vores 
hjemmeside under potemøder.

Verdensudstillingen i Italien åb-
ner op for tilmelding i august. Vær 
opmærksom på, at de har krav om et 
dyrlægetjek, som højst må være fem 
dage gammelt på udstillingsdagen. 
Der er i øvrigt ingen krav om kvali-
fikationer, som der plejer at være til 
et verdens show. Så alle katte bør 
kunne deltage. Se flere oplysninger 
på ws2021.it

Racekatten ønsker alle de dan-
ske katte der deltager held og lykke 
i Italien!

Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Mød resten af bestyrelsen på: www.racekatten.dk

Vigtige kontakter
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Sommertræf ved Grundvigskirken

Månedens Klubkat

Juni:
Irene Hendriksen&  

DK Sekitas Katrine Larsen

Juli:
Pia Børgesen & 

DK Toonscats Louis de Funés

August:
Gina Biolzi & 

en kurv DK Tomahawk killinger 

Racekatten var igen inviteret på be-
søg ved Grundtvigskirken til den årlige 
sommerfest. 

Den smukke kirke dannede rammen 
om en dejlig dag, hvor nogle af Race-
kattens medlemmer var mødt op for 
at vise deres smukke racekatte frem. 
Der var stor interesse for alle kattene, 
og publikum kunne stemme på deres 
favorit mis. 

Det var et tæt løb, men det blev  
Robdrup’s Anton Svensson ejet af 
Carina Bruun Andersen, der løb med 
sejren og den lækre kurv, sponsoreret 
af Pelsbørn.

Racekatten siger til lykke til  
vinderne af Månedens Klubkat i juni, 
juli og august!
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Felis Danicas Mæglerordning 
- kender du den?
Hjælp til løsning af uoverensstem-
melser mellem opdrættere

Felis Danicas medlemmer er, hvis 
der er tale om forbrugerkøb, forplig-
tede til at efterleve afgørelser truffet 
af Forbrugerklagenævnet, men den-
ne mulighed foreligger ikke, når der 
er tale om handel mellem 2 opdræt-
tere. I stedet har opdrættere mulig-
hed for at henvende sig til mægler-
ordningen for at søge uvildig hjælp til 
at løse en eventuel konflikt opstået 
i forbindelse med en aftale parterne 
imellem.

Formålet med Mæglerne er at mini-
mere, begrænse og løse konflikter 
mellem registrerede opdrættere, der 
er medlemmer af Felis Danicas ho-
vedklubber. Det er en forudsætning 
for anvendelse af Mæglerne, at beg-
ge parter i konflikten er enige om at 
forsøge med mægling. 

Mæglerne kan behandle konflikter 
i forbindelse med erhvervskøb sva-

rende til konflikt mellem 2 opdrætte-
re om en form for værdi: Det være 
sig pengebeløb og/eller tjenesteydel-
ser i form af parringsaftaler, amme-
tjenesteaftaler, udstationeringsaftaler 
og andre former for aftaler vedrøren-
de opdræt. 

Mæglerne behandler, for nuværen-
de, ikke sager, hvor der ikke er en 
form for værdi-udveksling og Mæg-
lerne skal dermed ikke involveres 
i sager, der er baseret på sladder, 
dårlig omtale og lignende. 

Løsninger skal alene søges på bag-
grund af hvad parterne kan nå til 
enighed om. Det er vigtigt, at der er 
fokus på, at der ikke skal være en 
taber og vinder, men at dialog og 
fælles forståelse for hinandens syns-
punkter er vejen frem, selvom man 
ikke altid kan være enige. 

Mæglerordningen fungerer i praksis 
ved, at parterne kontakter Mæglerne 
via deres sekretær på:  

maegler@felisdanica.dk.  

Derefter bliver der koblet en uvildig 
Mægler (evt. 2 - udpeget af Felis Da-
nicas forretningsudvalg) på opgaven, 
og parterne prøver i fællesskab om 
der kan udarbejdes en løsningsmo-
del. 

Det endelige resultat skulle gerne 
være at parterne underskriver en 
”Fredsaftale”, som tilgodeser begge. 
Forløbet kan altid afbrydes af alle 
parter og er det Mæglernes opfat-
telse, at én eller begge parter ikke 
er kompromissøgende, så stoppes 
forløbet.

Modtager du en henvendelse fra 
Felis Danicas mæglere om at indgå i 
en mægling, er du altså ikke forplig-
tet til at sige ja - men det er alminde-
lig god tone at svare på henvendel-
sen. Uanset hvordan din holdning 
er til din modpart, så vær large og 
tag den indledende dialog - det giver 
pote på den lange bane.


