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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 tilgængelige 
killinger inden for racen.
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af Bette Lind, Formand

Kære medlemmer, 
kære læsere af KatteMagasinet /  
Min Ven Katten

Jeg er en smule bekymret. Eller 
måske snarere ret så bekymret. Vi 
kan desværre konstatere, at an-
tallet af stamtavler, der indtil nu er 
søgt i 2022, ligger en hel del under 
sidste år, næsten 20% ved udgan-
gen af august måned. Det er gan-
ske meget, og vi kan selvfølgelig kun 
gætte på, at det skyldes at I har sat 
bremserne lidt i, fordi I kan se, at det 
er blevet sværere at sægle killinger. 
Den efterspørgsel, som boomede 
under Corona nedlukningerne, er 
gået noget i stå. Det lader til, at dels 
har folk fået travlt med at komme ud 
at rejse, så der ikke er plads til at 
anskaffe nye husdyr, og dels har de 
fleste fået langt færre penge mellem 
hænderne på grund af de stigende 
priser, ikke mindst på energi. 

Vi må bide tænderne sammen, og 
håbe på bedre tider. Hvis vi ikke kan 
sælge killinger, vil vi miste opdræt-
tere, og det er så absolut ikke det vi 
har brug for.

Udstillingerne lider også - det er ble-
vet (endnu) sværere at trække folk af 
huse, selvom klubberne kæmper en 

brav kamp for at stille nogle gode og 
spændende udstillinger på benene. 
Jeg håber, at I støtter jeres klubber 
i den grad det er muligt - for uden 
klubberne og klubbernes frivillige 
har vi ingen kattesport i Danmark, 
og hvis først det bliver for svært at 
få opbakning til arrangementerne i 
klubberne, bliver arbejdet hurtigt for 
surt for de frivillige, og så forsvinder 
de lige så stille. 

Det har i mange år været svært at få 
folk til at give en hånd med til frivilligt 
arbejde, og det bliver bestemt ikke 
nemmere. Så hvis du har lidt over-
skud i din fritid, så overvej, om det at 
være frivillig inden for kattesporten 
kunne være noget for dig. Jeg tør 
godt love dig, at der er brug for din 
hjælp.

Vi oplever stadig, at der er en del op-
drættere, der til trods for, eller måske 
på grund af, at de har været med 
i mange år, har svært ved at følge 
med, når regler og procedurer æn-
drer sig. Det undrer mig til stadighed, 
at der er så mange opdrættere, der 
tror at de skal registrere navlebrok 
attest på deres katte, også selvom 
de har registreret kattens FD Sund-
hedsattest. Gør jer selv og jeres 
stambogssekretær den tjeneste at 
læse vejledningen til FDkat - og det 
gjorde heller ikke noget, hvis I læste 
vores regler - både vedtægterne og 
vores nationale tilføjelser til avls- og 
registreringsreglerne. 

Vi bragte i sidste nummer en række 
informationer om FDkat, og vi har 
netop udgivet en ny version af vej-
ledningen - den ligger på Felis Dani-

cas hjemmeside, og kan også tilgås 
ved at klikke på Hjælp inde i FDkat.

Uanset om det er opgangs- eller 
nedgangstider, så arbejder vi i Felis 
Danica videre for at skabe øget op-
mærksomhed omkring racekatte. Vi 
er begyndt at lægge billeder op på 
Instagram for at reklamere for race-
katte med stamtavle, men vi mang-
ler helt generelt gode billeder, som vi 
kan få ret til at bruge. Det skal være 
skarpe billeder af racetypiske katte, 
og helst med en baggrund, der er 
naturlig eller uden for mange for-
styrrelser. Hvis I har et billede, I kan 
give os lov til at bruge, så send det 
til some@felisdanica.dk, så kan det 
være det bliver brugt. 
Har I billeder, der gerne må komme i 
KatteMagasinet, så send dem til  
billeder@felisdanica.dk. Her er der 
plads til at sætte både kattens navn, 
ejer og opdrætter på, hvis I medsen-
der den information. 
På forhånd tak.

Jeg håber I får et dejligt efterår, og 
at vi trods alt mødes på udstillinger-
ne rundt om i landet - der er jo også 
nogle topkattelister, både i klubberne 
og i Felis Danica, som I kan samle 
points til. Vi ses!

mange hilsner, 
Bette

HUSK: 
• Dine avlskatte skal have en  

FD Sundhedsattest!
• Attesten skal registreres i FD-

kat, inden du søger stamtavler.
• FD Sundhedsattest erstatter 

både navlebrok- og testikelattest, 
og omfatter også den almindelige 
høreattest, så dem skal du ikke 
registrere separat.
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Overvejer du at opdrætte racekatte?
- så læs med her
af Bette Lind

#felisdanica
#racekatteharstamtavle

Hvem elsker ikke kattekillinger? og 
hvis man har en hunkat, der ikke er 
neutraliseret, kan det være meget 
fristende at lade den få et kuld, bare 
fordi det er hyggeligt. Hvis katten er 
en racekat, så er har du sikkert alle-
rede en aftale med opdrætteren af 
katten om at den gerne må få killin-
ger - ellers vil den meget ofte være 
neutraliseret, når du får den leveret.

Hvis du parrer din racekat med en 
tilfældig hankat uden stamtavle, så 
bliver killingerne altid betragtet som 
huskatte, og skal sælges som så-
dan. Så hvorfor ikke finde ud af hvor-
dan din hunkat får racekattekillinger?

I Felis Danica har vi 3 klubber, der 
kan hjælpe med at sætte dig i gang 
som opdrætter og give dig de ram-
mer, der gør, at du trygt kan kaste 
dig ud i at være opdrætter - dem kan 
du møde bagerst i bladet. Og er du 
blevet medlem af en klub, og føler 
dig klar til at gå i gang, så er der en 
række ting, du bør vide om hvilke 
regler, der gælder for dig som op-
drætter.

 Alle katte, der anvendes i avl, skal 
have en dyrlægeattest på, at de er 
sunde og raske, og ikke har med-
fødte sundhedsmæssige problemer, 
som gør at de ikke kan anvendes 
i avl, blandt andet at de ikke har 
navlebrok, for mange tæer, eller er 
døve. Vi vil jo alle gerne have sunde 
og glade killinger, og en af forudsæt-
ningerne for at det kan lykkes er, at 
forældrekattene er sunde og raske 
og har et rigtigt godt temperament.

Du bør også sætte dig godt ind i 
alle aspekter af den race, du ger-
ne vil opdrætte - hvordan er racens 
generelle sundhed, er der specielle 
ting, man skal være opmærksom på 
inden for racen - nogle racer testes 
specifikt for nogle genetiske variatio-
ner, som man gerne vil undgå at føre 
videre til killingerne, og her er det 
selvfølgelig vigtigt at testen udføres 
inden katten parres. 

Mentorordning og 
Diplomopdrætteruddannelse
Din klub kan hjælpe dig med vejled-
ning, men Felis Danica har også en 
mentorordning, som vi opfordrer nye 
opdrættere til at benytte - her kan 
man nemlig få tilknyttet 2 opdrætte-
re, der kan hjælpe med råd og vej-
ledning i alle aspekter at det at være 
opdrætter.

Vi tilbyder også en uddannelse til 
nye opdrættere: Felis Danicas diplo-
mopdrætteruddannelse - se bagsi-
den for mere information om de før-
ste 2 moduler. Man kan med fordel 
påbegynde uddannelsen allerede 
før man starter som opdrætter - man 
skal blot være medlem af en af de 3 
hovedklubber.

Stamnavn
Racekatte har typisk 2 navne: første 
del består af opdrætterens stam-
navn, og anden del er kattens eget 
navn. Men når man starter, kan man 
få 2 kuld killinger, før man behøver at 
søge stamnavn, sådan at man kan 
prøve sig selv af som opdrætter.

Fødsler 
Når katten er blevet parret med den 
udvalgte hankat af samme race og 
med stamtavle, går der ca. 9 uger 
før killingerne kommer til verden.

Du skal sikre dig, at fødslen foregår 
indendørs og er overvåget. Katte er 
normalt gode fødere, men det kan 
selvfølgelig gå galt, og så er det vig-
tigt, at du er til stede og kan gribe 
ind. Vi har en regel, der siger, at hun-
katte, der skal have kejsersnit mere 
end én gang, ikke må fortsætte i avl. 
Hvis katten skal have kejsersnit for 
anden gang, bør den samtidig neu-
traliseres. 

Det er også en regel, at en hunkat 
ikke må få for mange kuld for tæt på 
hinanden. I løbet af enhver 24-må-
neders periode må hun kun føde 
max. 3 kuld killinger. 
Hun må dog gerne få flere end 3 
kuld i løbet af sin avlskarriere, men 
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Lyngkatten’s Grandezza, MCO ns 09 22,  
ejer: Katarina Andersen

det er altid en god idé at snakke med 
sin dyrlæge, når katten alligevel er til 
den årlige sundhedsundersøgelse, 
og få en vurdering af om katten er i 
god nok kondition til at få flere kuld.

Hvor skal katten føde? Du bør forbe-
rede en egnet fødeplads for hunkat-
ten på et roligt sted i hjemmet, hvor 
hun kan føde i fred og ro og føler sig 
tryg. Du bør have dyrlægens telefon-
nummer ved hånden, hvis der skulle 
opstå komplikationer undervejs.

Stamtavler
En kat er kun en racekat hvis den 
har stamtavle! 

Stamtavlen skal altid følge katten, 
også selv om du forærer den væk 
som en gave.

Stamtavlen er ikke dyr! Det er en 
brøkdel af prisen for en sund og rask 
kat, så snyd ikke dine købere for 
at få kattens ”ægthedsbevis” med i 
handlen.

Det er slået fast både i afgørelser i 
Forbrugerklagenævnet og ved en 
nylig retssag, at man ikke må sælge 
sin killing som racekat, hvis der ikke 
medfølger en stamtavle fra et aner-
kendt stambogsførende forbund, så 
som Felis Danica. 

Salg af kælekatte er nemlig under-
lagt loven om Forbrugerkøb, og hvis 
en handel af en eller anden grund 
går skævt, kan køber klage via For-
brugerklagenævnet, hvor langt de 
fleste opdrættere automatisk vil blive 
opfattet som erhvervsdrivende. At en 
køber klager, er ikke ensbetydende 
med, at de får ret; kun knap halvde-
len af indbragte sager falder ud til 
klagers fordel. Prøv først at løse det 
i mindelighed, hvis der opstår tvister; 
spørg evt. din klub om vejledning 
vedrørende dine pligter og rettighe-
der som sælger. 

Handel mellem 2 opdrættere regnes 
som et handelskøb, hvor parterne er 
ligebyrdige, og man kan her ikke ind-
bringe klage for Forbrugerklagenæv-
net. Man kan til gengæld forsøge sig 
med Felis Danicas mæglerordning, 
hvis ikke tvister kan løses i mindelig-
hed. Da der er tale om handelskøb, 
er der ikke automatisk reklamations-

ret, medmindre det er skriftligt aftalt, 
og du bør undersøge killingen grun-
digt, uanset om du er sælger eller 
køber af den, hvis den handles med 
henblik på avl.

Som medlem af en af vores klubber, 
skal du altid registrere alle killinger i 
et kuld. Dødfødte killinger registreres 
ikke, ligesom killinger, der dør, inden 
du når at indsende stamtavleansøg-
ning, heller ikke behøver registreres.

Obligatorisk chipmærkning
I Danmark har vi ikke noget lovkrav 
omkring chipmærkning af killinger, 
men det har vi i Felis Danica fra og 
med 1.1.2023 - her skal alle killinger 
være chipmærkede, når de flytter 
hjemmefra, og deres chipnummer 
skal registreres på deres stamtavle.

Fraflytning ved 14 uger
Killinger må i flg. loven flytte hjem-
mefra, når de er 12 uger gamle, men 
i Felis Danica er reglerne ændret, 
sådan at killinger fra 1.1.2023 skal 
være 14 uger gamle, før de må rejse 
hjemmefra. Killingerne skal naturlig-
vis være vaccinerede, når de flytter, 
lige som mange opdrættere vælger 
at neutralisere killingerne, inden de 
flytter.  

Hvorfor blive opdrætter?
Opdræt er en dejlig hobby med man-
ge glæder. Kravene, der skal opfyl-
des, er beskedne, ligesom prisen på 
stamtavler er overkommelig. Hvis du 
kommer i tvivl om noget, så bed din 
klub om råd og vejledning – det er 
en del af medlemsservicen. 

Brug lidt tid på at gennemlæse avls- 
og registreringsreglerne på www.
felisdanica.dk, og har du spørgsmål 
til disse regler, og hvordan de skal 
tolkes, så står Felis Danicas avlsråd 
klar til at hjælpe. Spørg dem f.eks. 
før du importerer en kat fra et an-
det forbund: de kan fortælle dig, om 
stamtavlen lever op til de krav, der 
stilles i Felis Danica.
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Er melatonin et alternativ til kontrol af 
hunkattes fertilitet?

Jeg ønsker ikke at bruge p-piller i mit 
opdræt, men da jeg har en ung hun-
kat, der konstant går i løb og som 
endnu ikke har haft kuld, har jeg ikke 
ønsket at bruge Suprelorin©. Supre-
lorin© virker godt som svangerskabs-
forebyggelse hos hunkatte, men da 
den som oftest varer meget længe, 
var det ikke et alternativ her, idet jeg 
vidste jeg ville parre min hunkat i lø-
bet af få måneder. Jeg kunne have 
givet hende en Suprelorin© chip, 
men da jeg heller ikke ønsker at fjer-
ne den igen, under bedøvelse blot 
i løbet af få måneder, gik jeg i gang 
med at undersøge alternativer.

Af Eva Farsø Jeg vidste fra diverse kattefora på 
Facebook, at det i andre lande er 
ganske normalt at anvende me-
latonin for at dæmpe løbetider på 
hunkatte og dæmpe fertiladfærd 
hos hankatte. Jeg kontaktede flere 
dyrlæger inklusiv en dyrlæge med 
speciale i fertilitet, men ingen havde 
erfaring med brugen af melatonin 
endsige havde melatonin chip på 
lager. En enkelt ville gerne hjælpe 
med at skaffe melatonin chip i ud-
landet, men den løsning ville blive 
virkelig dyr og dermed ikke en op-
timal løsning. De dyrlæger jeg var i 
kontakt med ville gerne hjælpe med 
at sætte chippen ind, hvis jeg selv 
kunne skaffe den.

Via mit katteopdrætternetværk kom 
jeg i kontakt med en opdrætter i ud-
landet, som skulle til Danmark og 
som gerne ville tage nogle chip med 
til mig. Dette var for mig den optima-
le løsning, da jeg dels kunne få chip 
ganske hurtig og dels i et prisleje 
som Suprelorin©.

Min erfaring er dermed kun med en 
enkelt kat, så mine erfaringer skal 
selvfølgelig tages med det in mente.
Melatonin kan også gives som piller, 
oralt. Ulempen ved det er at de skal 
gives hver dag og på ret præcist 
samme tidspunkt. Dette startede jeg 
med indtil jeg fik chip og det er en ok 
løsning, men passede dårligt med 
mit familieliv og øvrige forpligtelser, 
derunder at hunkatten selvfølgelig 
ikke var begejstret for at få en pille 
oralt hver dag.

Chip fås i to størrelser, jeg valgte 
den mindste af dem, dels fordi det er 
en ung kat og dels fordi jeg ønskede 
at varigheden blev kortere. Stort set 
med det samme holdt hunkatten op 
med at gå i konstant løb, så den ef-
fekt jeg var på udkig efter fik jeg. 

Hun gik ikke i løb i ca. 4 måneder og 
har netop været i sit første løb. Mens 
melatoninen virkede, var hun gene-
relt mere afdæmpet og kom ikke i 

Efteråret er på vej: Oddenvejens Miami 
har fundet vej op i æbletræet.
Opdr: Gerd Jahn,  
Ejer: Marianne Juul Pedersen
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løb, men jeg havde fornemmelsen af 
at ”løb lå lige under huden”. 

En ting man bør være opmærksom 
på ved brug af melatonin er, at det 
ikke er en kemisk kastration, så 
selvom om hun ikke viste tegn på at 
være i løb, ville en parring have væ-
ret mulig. Hvis hun var blevet parret 
og der var kommet killinger, har erfa-
ringer fra udlandet vist at brugen af 
melatonin ikke har en negativ effekt 
på sundheden og eller levedygtighe-
den af killinger undfanget med hun-
katte på melatonin. 

Mine personlige erfaringer er derfor 
meget positive, men igen min erfa-
ring er på en ung hunkat. En opdræt-
ter i mit netværk har flere hunkatte 
på melatonin på samme tid og hun 
har fortalt, at det ser ud til at hunkat-
te i flok bliver lidt mere udadreage-
rende. Ikke aggressive, bare lidt som 
om der er noget overskudsenergi, 
som skulle ud og ikke helt havde et 
sted at blive placeret. 

Der er generelt gode erfaringer med 
brugen af melatonin og hvis jeg en 
anden gang får behov for at give en 
hunkat en midlertidig pause, vil jeg 
helt sikkert overveje brugen af me-
latonin igen. 

Er du blevet interesseret kan du 
søge mere information på nedenstå-
ende link. 

Kilder:
FB gruppe: Melatonin experience 
on cats https://www.facebook.com/
groups/964757420201416
”Alternative methods for feline fertility 
control: Use of melatonin to sup-
press reproduction” https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/26323798/
“Effect of melatonin on the reproduc-
tive cycle in female cats: a review 
of clinical experiences and previous 
studies” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/26467539/
“Contraceptive implants used by cat 
breeders in France: a study of 140 
purebred cats” https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/32081074/

Fakta

 � Melatonin er et hormon, som dan-
nes i koglekirtlen i hjernen, og som 
findes hos alle levende væsener.

 � Melatonin regulerer døgnrytmen
 � Melatonin signalerer til kroppen, at 
der ikke er dagslys. 

 � Melatonin har mange andre funkti-
oner ud over at styre ’det indre ur’, 
det fungerer bl.a. som antioxidant 
og indgår muligvis også i kroppens 
ældningsproces. 

 � Melatonin kan også påvirke humør 
og koncentrationsevne.

 � Nogle undersøgelser har vist en 
sammenhæng mellem nedsat 
melatoninniveau og øget risiko for 
kræft. 

 � Melatonin kan muligvis styrke im-
munforsvaret og dermed beskytte 
kroppens celler og væv mod bl.a. 
kræft

 � Måske kan melatonin styrke cel-
lers evne til at tilintetgøre sig selv 
(apoptose). 

(Kilde: Kræftens bekæmpelse)

Felis Danica ønsker alle deltagere i årets  
FIFe Verdensudstilling held og lykke

Sted: Nekerhal, Mechelen

Dato: 29 & 30 oktober 2022

www.fifeworldshow2022.be
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Kemisk neutralisering – 
Suprelorin© chip
af  Birgit Holme Jeg har skrevet og fortalt mange 

forskellige steder om min brug af 
kemisk neutralisering på mine fertile 
katte. Det jeg har brugt er Suprelo-
rin©. 

Suprelorin© er varemærket og det 
aktive stof er deslorelin. Det virker 
ved at kattene bliver midlertidig infer-
tile. Deslorelin er et gonadotropin ud-
løsende hormon (GnRH). Gonado-
tropin virker ved at styre niveauerne 
af FSH og LH, kort sagt styre om 
hunkatten går i løb. Det styrer pro-
duktionen af testosteron hos han-
katten således de får mindre sperm-
produktion og generelt set udviser 
kastrat adfærd.  

Det er reversibel, det vil sige at effek-
ten mindskes over tid og kattene bli-
ver igen fertile. De er infertile i 1-2 år, 
dog med stor varians. Kilde: Semen 
quality and interval to sterility in tom 
cats treated with a 9.4 mg deslorelin 
implant https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/26763267/

Suprelorin© er godkendt til hanhun-
de og til hanfritter, men har været 
vidt udbredt og brugt til katte mindst 
siden 2008. Med andre ord det er 
ikke noget nyt præparat, kendt af de 
fleste opdrættere, men måske ikke 
nødvendigvis brugt af helt så mange. 
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de er klar igen. Andre opdrættere har 
en anden holdning og ja dette er jo 
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contraception in a small implant” ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
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gen er ophørt, jeg har også hørt om 
katte som aldrig blev klar til at parre 
igen. 
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ske firma Virbac, der producerer 
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lige fra medicin til foder.
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Der er altså ikke længere tale om 
en ”off-label” anvendelse, når det 
gives til hankatte. 
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The main reasons for temporary infertility treatment in tomcats 
are undoubtedly unwanted urine marking, vocalization, other 
behavioural changes and poor appetite. Deslorelin is a 
synthetic gonadotropin-releasing hormone agonist used to 
induce temporary infertility. At the moment use in cats is off-
label and there is only little research done on the subject. 
Deslorelin is mostly used by cat breeders wishing to remove a 
cat from breeding temporarily, for cats with increased 
anesthetic risk or in areas without access to surgical facility.  

Study was done as an online survey to cat owners who have 
used the implant on their tomcats.  

In conclusion, the deslorelin implant is easy to use and can be 
used as a temporary infertility treatment in tomcats. But it is not 
100% effective and even if they don’t show any stud behaviour, 
tomcats with the implant should be kept separated from 
females they are not allowed to mate. 

Deslorelin implant as a treatment  
for temporary infertility in tomcats 

Figure 1. Stud behaviour in tomcats before, during and after the implant   

In total 486 answers were given from 28 countries and 31 
different breeds.  
•  70.8% of the cats had offspring before the implant and 89.2% 

of the cats got offspring after the implant  
•  Average age at implantation was 24.1±14.6 months  
•  In average the effect lasted 14.8±6.0 months  
•  The implant significantly reduced (p<0.0001) urine marking, 

vocalization, aggressiveness, restlessness and weight loss  
•  Smell of urine decreased in 87% and testicle size decreased 

in 91% of the cats  
•  Weight gain during implant was reported in 77.5% of the cats  
•  The implant had no observable effect in 2.7% of the cats  
•  19.5% showed mating activity towards females in heat even 

without any other signs of stud behaviour  
•  5.3% got offspring during the time when no stud behaviour 

was shown 
•  In 2 cases deformed offspring were born shortly after 

implant, but later one of them got normal offspring again 
•  In 17% the effect of second implant lasted longer than the 

first and in 27.4% the effect ended earlier 
•  93% of owners had positive overall experience of the implant  

View publication statsView publication stats

Nedenstående poster er udarbejdet af 
dyrlæge og Int. FIFe dommer Kaisa Sa-
volainen
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Kære læsere 

Sommeren er ved at gå på hæld. 
Hos mig nyder kattene at tempera-
turen har sænket sig og det er mu-
ligt at løbe rundt og lege. 

Vi har afholdt vores udstilling i au-
gust, hvor det lykkedes os at afhol-
de Breed Bis for de norske skovkat-
te, hvilket vi er glade for.  

Senere i august holdt vi sommer-
fest. En dejlig dag hvor vi var super 
heldige med vejret. Susan gav en 
lille rundvisning på Herlufsholms 
lille museum, hvor der blev kigget 
på udstoppede dyr og historiske 
lokaler. Senere i år arrangerer vi en 
større rundvisning.  
Vi håber sommerfesten kan blive en 
tilbagevendende begivenhed og 
endnu flere medlemmer vil være 
med til næste år. 
 

 
Heerup, kunst & leg 
Endnu et kulturelt indslag er på vej - 
i løbet af efteråret tager vi på tur til 
Heerup Museum. Efterårets særud-
stilling handler om at lære hinanden 
og sig selv at kende gennem leg. I 
kan læse mere i næste nyhedsbrev. 

Worldshow 
Darak vil gerne ønske alle danske 
deltager i årets Worldshow rigtig 
meget held og lykke. Jeg er sikker 
på det bliver et brag af en udstilling 
og håber at se mange danske katte.  
kan finde meget mere info på        
www.fifeworldshow2022.be 

Halloween 
Inden vi ser os om er det oktober, 
og tid til Darak’s sidste udstilling i 
2022. I år fejrer vi halloween. Vi 
præmierer selvfølgelig det mest (U)
hyggelige bur og laver lidt sjov og 
ballade med vores juniorhandlere.  

Vi håber I vil lege med og vi får en 
skøn weekend sammen. 

Hilsen 
Beata Fröhlich 

Stemningsbilleder fra Daraks sommerfest 

Tak til alle for en hyggelig dag 
med leg, gode snakke og dejlig 
mad. Tak til Susan for at arran-
gere de skønne omgivelser 

Medlemsfordele 
Som DARAK medlem betaler du 
kun kr. 300,- for den første 
tilmeldte kat pr. dag  og kr. 200,- 
pr. kat, for efterfølgende katte.   
Tilmelder du et kuld, kan du som 
medlem gratis tilmelde én killing til 
separat bedømmelse.   
National klasser Veteran og Pen-
sionist er gratis at tilmelde for 
DARAK’s  medlemmer, hvis kat-
ten også er tilmeldt til almindelig 
bedømmelse på  udstillingen.   
 
Agrosam 
Som DARAK medlem får du 10% 
rabat når du køber af grus. 
 
Du finder flere medlemsfordele på 
Darak.dk 



11

 

 

 

 

 

 

 

Kære læsere 

Sommeren er ved at gå på hæld. 
Hos mig nyder kattene at tempera-
turen har sænket sig og det er mu-
ligt at løbe rundt og lege. 

Vi har afholdt vores udstilling i au-
gust, hvor det lykkedes os at afhol-
de Breed Bis for de norske skovkat-
te, hvilket vi er glade for.  

Senere i august holdt vi sommer-
fest. En dejlig dag hvor vi var super 
heldige med vejret. Susan gav en 
lille rundvisning på Herlufsholms 
lille museum, hvor der blev kigget 
på udstoppede dyr og historiske 
lokaler. Senere i år arrangerer vi en 
større rundvisning.  
Vi håber sommerfesten kan blive en 
tilbagevendende begivenhed og 
endnu flere medlemmer vil være 
med til næste år. 
 

 
Heerup, kunst & leg 
Endnu et kulturelt indslag er på vej - 
i løbet af efteråret tager vi på tur til 
Heerup Museum. Efterårets særud-
stilling handler om at lære hinanden 
og sig selv at kende gennem leg. I 
kan læse mere i næste nyhedsbrev. 

Worldshow 
Darak vil gerne ønske alle danske 
deltager i årets Worldshow rigtig 
meget held og lykke. Jeg er sikker 
på det bliver et brag af en udstilling 
og håber at se mange danske katte.  
kan finde meget mere info på        
www.fifeworldshow2022.be 

Halloween 
Inden vi ser os om er det oktober, 
og tid til Darak’s sidste udstilling i 
2022. I år fejrer vi halloween. Vi 
præmierer selvfølgelig det mest (U)
hyggelige bur og laver lidt sjov og 
ballade med vores juniorhandlere.  

Vi håber I vil lege med og vi får en 
skøn weekend sammen. 

Hilsen 
Beata Fröhlich 

Stemningsbilleder fra Daraks sommerfest 

Tak til alle for en hyggelig dag 
med leg, gode snakke og dejlig 
mad. Tak til Susan for at arran-
gere de skønne omgivelser 

Medlemsfordele 
Som DARAK medlem betaler du 
kun kr. 300,- for den første 
tilmeldte kat pr. dag  og kr. 200,- 
pr. kat, for efterfølgende katte.   
Tilmelder du et kuld, kan du som 
medlem gratis tilmelde én killing til 
separat bedømmelse.   
National klasser Veteran og Pen-
sionist er gratis at tilmelde for 
DARAK’s  medlemmer, hvis kat-
ten også er tilmeldt til almindelig 
bedømmelse på  udstillingen.   
 
Agrosam 
Som DARAK medlem får du 10% 
rabat når du køber af grus. 
 
Du finder flere medlemsfordele på 
Darak.dk 

Formand   
Beata Fröhlich   
Mobil: 26 46 22 82   
beata.frohlich@darak.dk  
show@darak.dk 
chefsteward@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem   
Marianne Corfitzen   
Mobil.: 41 26 36 10   
marianne.corfitzen@darak.dk  

Kasserer og suppleant 
Aase Nilsson 
Mobil.: 40 53 47 70  
aase.nilsson@darak.dk  

Næstformand  Præmiesekretær   
Frans Nielsen   
Mobil: 42 68 14 29   
Frans.nielsen@darak.dk 

Stambogsekretær  
Pernille Boholdt   
Mobil: 25 77 04 47   
pernille.boholdt@darak.dk  

Bestyrelsesmedlem   
Izabell El-Khatib 
Mobil.: 91 61 45 52 
izabell.elkhatib@darak.dk 

Udstillingssekretær   
Annie Orthmann   
Mobil: 41 34 00 93   
westsideulfborg@gmail.com  
show@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem  
Richard Remvold 
Mobil.: 51 80 03 66 
richard.remvold@darak.dk 

Suppleant   
Kurt Christensen  
Tlf. 56 50 16 08  
kurt.christensen@darak.dk   

Sekretær    
Katja Devantier Dysted  
Mobil: 23 71 59 87   
katja.nielsen@darak.dk 

Bestyrelsesmedlem   
Susan Stryg   
Mobil.: 30 23 80 38   
susan.stryg@darak.dk  

Sponsoransvarlig  
Tina Hjøllund Nielsen  
Tlf. 42 68 17 29  
tina.nielsen@darak.dk  

DARAK indbyder til International katteudstilling 
22. & 23. oktober 2022 - Ølstykkehallen, Tranekærvej 1, 3650 Ølstykke 

Tilmeldingen lukker den 7. oktober 2022 

Stort tillykke til vinderne af Daraks tegnekonkurrence på 
august-udstillingen 

Karla, 8 år og Eline, 12 år 
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Kære medlemmer. 
Har I haft en god sommer? Jeg 
håber I rigtigt har fået batterierne 
ladet op og holdt noget velfrtjent 
ferie. 
 
Efter kæmpe succesen i Kolding i 
marts, blev vi ramt af en ny 
virkelighed i juni, da benzinpriserne 
ramte hidtil usete højder. Det gik ud 
over vores udstilling i Søften, der til 
trods for godt show hotel og 
beliggenhed ganske tæt på 
motorvejen, desværre tiltrak en del 
færre katte end vi havde håbet på. 
Vi kan godt forstå, at folk tøvede lidt 
lige der; situationen gjorde slemt 
ondt på pengepungen.  Alligevel fik 
vi en rigtig god udstilling ud af det. 
Da vi havde lidt bedre tid, end vi 
normalt har på udstillingerne, brugte 
vi begge dage lidt ekstra tid på lidt 
hyggelig ”Kvit eller Dobbelt”. Vi var 
klar med lidt god, gammeldags 
selskabsleg og nogle gode præmer, 
bl.a. havde Felis Belgica doneret et 
gavekort på et udstillingsgebyr til 
årets World Show! Tak til alle der 
deltog og sponsorerede præmier, 
og på anden måde bidrog til en god 
stemning. 
I juli var det så endelig tid til det 

årlige Landsskue i Herning. For 
første gang kneb det med at fylde 
stalden helt op til randen, men det 
var svært at konkurrere med Tour 
de France på dansk jord, og 
ferieplaner i øvrigt, nu man endelig 
kunne rejse frit igen. Vi håber meget 
at flere har lyst at vende tilbage 
næste år. Det er et vigtigt 
udstillingsvindue for kattesporten, 
for hvor ellers kan vi vise vores 
smukke racer frem for over 50.000 
mennesker! 
 
I skrivende stund er vi tæt på Skive 
udstillingen, og der lander vi 
heldigvis på et fornuftigt antal katte, 
selv om Skive i manges øjne jo 
ligge liiidt i den ene side af landet. 
Vi glæder os til at se jer igen. 
 
Min egen sommer blev lidt en sølle 
fornøjelse. I juni blev jeg ramt af 
meningitis, måtte en tur på Skejby til 
”genopretning”, og jeg er 
sandsynligvis sygemeldt resten af 
2022. Det havde jeg ikke lige set 
komme.  Det har selvfølgelig 
betydet at nogle af mine daglige 
JYRAK opgaver har været skubbet 
ud på nogle af de andre b-
medlemmer. Vi er heldigvis godt 

kørende med arbejdskraft, så jeg 
tror ikke at nogen har manglet 
noget i den anledning. 
Desværre måtte vores planlagte 
seminar aflyses i kølvandet på min 
sygemelding. Jeg satser på at vi får 
mulighed for at lave noget til foråret 
i stedet, men tør ikke love noget 
omkring dato eller sted endnu, da 
der er temmelig mange brikker i den 
slags puslespil, og de er som regel 
svære at få lagt. 
 
Fik du solgt alle dine killinger i år? 
Jeg håber det er lykkedes at finde 
nye, gode hjem til alle. Husk at 
bestille killingekøber abonnement 
på Kattemagasinet på hjemme-
siden, så¨vi kan vække nogle af 
købernes interesse for kattesporten, 
og derved fortsat få nye 
medlemmer, udstillere og opdræt-
tere trukket i gang.  Lok dem lidt 
med på udstilling, så de kan se hvor 
hyggeligt det kan være at dele en 
dag med andre, der også elsker 
racekatte. 
 
Godt efterår til alle!  Vi ses måske i 
Middelfart til årets sidste show?  

Susanne  

 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 
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  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, kokardestand 
Gitte Callesen 
6740 Bramming 
kasserer@jyrak.dk * 40999577 
 

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

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

Kommende JYRAK begivenheder 
 

19. - 20. november 2022: International udstilling, Middelfartt 
21. - 22. januar 2023: International udstilling, Brædstrup 

25. februar 2023: Ordinær generalforsamling,  Randers SØ 
2024: 90 års jubilæum  

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Gitte Callesen 
kasserer@jyrak.dk  - 40 99 95 77 
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 Landsskuet i Herning 2022 
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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 
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  
3210 Vejby  
48 71 73 97 * anette@jyrak.dk  
 

Suppleant, kokardestand 
Gitte Callesen 
6740 Bramming 
kasserer@jyrak.dk * 40999577 
 

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

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

Kommende JYRAK begivenheder 
 

19. - 20. november 2022: International udstilling, Middelfartt 
21. - 22. januar 2023: International udstilling, Brædstrup 

25. februar 2023: Ordinær generalforsamling,  Randers SØ 
2024: 90 års jubilæum  

 Øvrige nyttige adresser: 
 
Kasserer 
Gitte Callesen 
kasserer@jyrak.dk  - 40 99 95 77 
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 Landsskuet i Herning 2022 
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Kære læsere
Krisen kradser, og det ser også ud 

til at det sætter sine spor i kattever-
den!

Efterspørgsel på killinger er noget 
mindre end de forrige år og udbud-
det af killinger er også faldet en del. 
Vi håber at I medlemmer husker at 
gøre brug af de gratis medlemska-
ber til jeres killingekøbere, og måske 
invitere dem med på en udstilling i 
fremtiden, for husk at der også er et 
gratis udstillingsgebyr til alle jeres 
nye killingekøber der melder sig ind i 
Racekatten!

Udstillingerne bliver svigtet af 
udstillerne, flere udstillinger/hobby-
udstillinger har i den senere tid råbt 
forgæves på udstillere. Ved ikke om 
det er lysten der mangler, eller øko-
nomien der får folk til at blive væk. 
Trist er det i hvert fald, da der bruges 
enorme mængder af energi og tid 
på at planlægge disse events. Og 
det er så trist, at de ikke bakkes op 
af udstillerne i samme grad som før 
Coronakrisen. Hvis der er noget I 
syntes vi kan gøre anderledes, så vil 
vi med glæde høre fra jer, så vi kan 
komme tilbage til de store katteudstil-

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

linger, og de hyggelige hobbyudstil-
linger samt racekattefremvisninger. 
Hvis vi ikke har jeres opbakning til 
disse events, så kan vi ikke få det 
til at løbe rundt, og så begynder det 
at blive en nedadgående spiral, en 
spiral vi helst skal have stoppet i 
tide, så vi kan bevare foreningslivet 
med den dejlige hobby, hvor vi deler 
den fælles interesse om vores skøn-
ne racekatte.

Som noget nyt er Racekatten 
kommet på Tik Tok, det er et nyt me-
die for mange af os, et medie vi lige 
skal lære at bruge. Vi har sat to unge 
damer, Yasmin Mor og Carina Bruun 
Andersen til at promovere Race-
katten på Tik Tok, de har også fået 
ansvaret for vores Instagram profil, 
tusind tak fordi I har lyst til at tage 
denne tjans.

 RACEKATTEN - din hovedklub i Felis Danica

Vigtige kontakter Mød resten af bestyrelsen på: www.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

Adfærd
Dorthe Bondesen - Tlf.: 22 44 96 25
dorthe@racekatten.dk

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

Ammetjeneste Sjælland: 
Gurli Petersen - Tlf.: 26 53 07 86
gurlipetersen@mail.dk

Vi har et par arrangementer i løbet 
af efteråret, I kan se arrangemen-
terne på vores hjemmeside, eller 
på Racekattens FB-gruppe. Der er 
blandt andet et møde om foder ved 
dyrlæge Charlotte Bro, og et online 
møde med katteeksperten Michelle 
Garnier, har lagt op til at det er delta-
gerne, der skal komme med forslag 
til aftens emner. Og så er der selvføl-
gelig årets hyggeligste julefrokost for 
medlemmerne.

I skal være opmærksom på, at 
Racekattens udstilling i september, 
vil være sidste gang der afholdes 
udstilling i Danmark til en pris på 
275,- kr. I fremtiden vil prisen for et 
udstillingsgebyr være 300,- kr. i alle 
klubberne i Danmark.

Med venlig hilsen
Pia Børgesen, Formand

Med Racekatten i Zoo i 
København efter lukketid.
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Klubkatte

Potemøder

Klubkat Juni
Feles Sublimis killing
Ejer: Anne-Marie Michaelsen 

Klubkat Juli
Fjordens Bentley 
Ejer: Jeanett Westergaard

Foredrag om fodring af kat 
– lær at læse og forstå en indholds-
fortegnelse  
v/ Dyrlæge Charlotte Bro

Hvad er det egentlig vi putter i mad-
skålen til vores kat? Kan det ene 
foder ikke være lige så godt som 
det andet? Rigtig mange finder det 
uoverskueligt at sætte sig ind i hvad 
katten har behov for og der er så 
mange mærker at vælge imellem.

Kom til et spændende foredrag om 
fodring af kat. Charlotte fortæller 
hvordan katten er skruet sammen 
og hvorfor det er så vigtigt at fodre 
den korrekt, så den kan forblive sund 
og rask.Vi gennemgår hvad foderet 
er bygget op af og kommer ind på 
hvordan man egentlig lærer at læse 
og forstå hvad der står på foderpak-
ningerne. I får nogle værktøjer til at 
bruge, når I skal se på hvad det er 
for et foder, der er mest optimalt til 
netop jeres kat.

 � Historikken – hvorfor er der brug 
for dette kursus?

 � Kattens anatomi og fysiologi – 
tarmsystemet

 � Proteiner, fedt, kulhydrater, vitami-
ner, mineraler & vand

 � Daglig behov
 � Læs og forstå en indholdsforteg-

nelse
 � Analytisk indhold
 � Eksempler på forskellige indholds-

fortegnelser
 � Viden på nettet

Dato: 9. Oktober klokken 13-16
Sted: Hvidovrevej 446, 2650 

Hvidovre, Danmark
Tilmel-
ding kun 
til:

workshops@racekatten.dk

Pris: Gratis for medlemmer af 
Racekatten – Øvrige 50 
kr.

Du kan betale på webs-
hoppen eller til reg.: 1551 
kontonr.: 1087223.
Eller Mobilepay: 394120 
– HUSK at skrive hvad 
betalingen drejer sig om

Giver: gul grøn og blå pote

Online Foredrag baseret på jeres 
ønsker 
v/ Michelle Garnier Katterådgiver og 
katteekspert.

Racekatten vil gerne invitere jer til et 
online medlemsmøde/Potemøde.
Foredragsholderen er Michelle Gar-
nier som er katterådgiver – katteeks-
pert.

Vi vil gerne prøve noget anderle-
des, så vi giver bolden op til jer, og 
beder jer om at smide emner op inde 
i begivenheden, de emner I syntes 
mødet skal omhandle. Og så vil Mi-
chelle vælge ud fra jeres bud, hvad 
aftens møde kommer til at handle 
om.
Vi ser frem til at høre fra jer!
Vi ses online.

Dato: 1. november kl. 19-21
Sted: Online  

- mødelink tilsendes
Tilmel-
ding kun 
til:

workshops@racekatten.dk

Pris: Gratis for medlemmer af 
Racekatten – Øvrige 50 
kr.

Du kan betale på webs-
hoppen eller til reg.: 1551 
kontonr.: 1087223.
Eller Mobilepay: 394120 
– HUSK at skrive hvad 
betalingen drejer sig om

Giver: gul grøn og blå pote

Med Racekatten i Zoo i 
København efter lukketid.
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Felis Danicas
Diplomopdrætteruddannelse

Felis Dancias Mentorråd afholder Diplomopdrætter kursus i oktober og november, 2022

Modul 1
Emner: 
Felis Danicas organisation, FIFes og FDs  
avls- og registreringsregler, tamkattens historie.  
Arvelige og smitsomme sygdomme samt ernæring

Dato:
Søndag den 2. oktober 2022 i Bræstrup

Undervisere:
Bette Lind & dyrlæge Rikke Nyeman

Tilmelding til begge moduler er nu åben, og foregår via:

kursus.felisdanica.dk

Modul 2
Emner:
Opdræt, kattes leveforhold, fertilitet, drægtighed, fødsler, 
killingers opvækst, samt salg af killinger.

Dato: 
Lørdag den 5. november 2022 i Hvidovre

Undervisere:
Camilla Scharff & Bette Lind

DK Feles Sublimis Kamiko, opdr. Anne-Marie Michaelsen & Inger Waldhauer ejer: Anne-Marie Michaelsen


