
RACEKATTEN

Virtuel udstilling
Den teoretiske del

EN RACEKATTEKLUB UNDER FELIS DANICA



Hvad skal der sker i aften ?

Velkomst

Spilleregler for deltagelse

Præsentation af deltager

Gennemgang af teorien - udstillingsklasser, certifikater, dommersedler mm.

Gennemgang af praktikken - en udstilling fra A-Z, fra opstilling til vi pakker ned

Opsummering

Spørgsmål

Kort evaluering



Spilleregler

Mute gerne din mikrofon, hvis ikke du skal sige noget

Stil spørgsmål og kommentarer kort og klart

Brug evt. chat funktionen

Hold jer til emnet

Respekter ordstyrerne

Vi holder pause undervejs

Vi holder spørgepause på passende tidspunkter

Vi holder pauser, hvor der er tid til at komme udenfor emnet

Sig til, hvis du er i tvivl, hvis vi er for hurtige, hvis vi er uklare



Hvem er vi

Pia Børgesen, Toonscat, Norsk skovkat siden 1996

Nuværende: Formand og udstillingsansvarlig i Racekatten

Tidligere: I NSR, redaktør, næstformand og formand. I RK næstformand 

Har undervist i mange år på NSR kørekort og en masse andet katte relateret. Er 
med forfatter til bogen ”Norsk Skovkat”

Poul Kiærulf, Royal Danes, Norsk Skovkat siden 2002

Tidligere: Medlem af DARAKs bestyrelse, FD avlsråd, FD mentor råd, 
formand for Norsk Skovkattering og Racekatten, FD FU, 
udstillingsudvalgsmedlem, dommerelev kat. II

Har undervist i mange år på NSR kørekort, FD opdrætter og en masse andet katte 
relateret.

Har den senere tid afholdt workshops, kurser, konferencer og møder online



Hvem er du ?

Vi styrer rækkefølgen, men vil gerne lige kort høre om dig og din race.



Udstillinger under FIFè

Udstillingerne er skønhedskonkurrencer
◦ 1. Racernes standard

◦ 2. Kattens aktuelle form og præsentation

Hvorfor udstille ?
◦ 1. Få bedømt katten i forhold til standarden

◦ 2. Få certifikater og titler

◦ 3. Vinde shows

◦ 4. Have en hyggelig dag

◦ 5. Skabe / øge netværk

Hvad er en udstilling ?
◦ Kommer senere, vi skal først have styr certifikater, udstillingsklasser osv.



Udstillings typer

International udstilling
◦ Min 150 katte

◦ 1 eller flere internationale dommere, mindst en fra udlandet

National udstilling
◦ Min 80 katte

◦ Kun CAC og CAP

Hobbyudstilling
◦ Ingen certifikater eller titler

Specialshow
◦ Ingen specielle regler

Worldshow, Scandinavian winner etc.
◦ Kattene skal være kvalificeret for at deltage



Kategorier

Kattene er delt op i kategorier
◦ 1. Udarbejdet bl.a. efter kattenes type og noget historie

◦ Kategori I

◦ EXO PER RAG SBI TUV

◦ Kategori II

◦ ACL ACS LPL LPS MCO NEM NFO SIB TUA

◦ Kategori III

◦ BEN BLH BML BSH BUR CHA CYM EUR KBL KBS KOR MAN MAU OCI SIN SNO SOK SRL SRS

Kategori IIII

ABY BAL CRX DRX DSP GRX JBT OLH OSH PEB RUS SIA SOM SPH THA

Huskat

HCL HCS



Udstillingsklasser

Kattene er delt op i
◦ Fertile, voksne

◦ Kastrater, voksne

◦ Ungdyr

◦ Killinger

Kattene er delt op klasser 1 -19
◦ Kl. 12 – killinger 4 - 7 mdr.

◦ Kl. 11 – ungdyr 7 – 10 mdr.

◦ Kl. 10 til 2 – voksne kastrater

◦ Kl. 9 til 1 – voksne fertile

◦ Kl. 14 - huskatte



Udstillingsklasser

De andre klasser

◦ Kl. 15 – avlsklasse
◦ En kats afkom bedømmes, min 5 katte fra min 2 kuld

◦ Kl. 16 – opdrætsklasse
◦ Opdrætteren ”hædres”, min 7 katte fra den pågældende opdrætter

◦ Kl. 17 – veteran
◦ 6 til 10 år

◦ Kl. 18 – pensionist
◦ Over 10 år

◦ Kl. 19 – kuld
◦ Min 3 killinger fra samme kuld



Under opdeling af racerne

Kattene deles op i undergrupper efter farve

◦ Enten som fuld farveopdeling

◦ PER / EXO SBI

◦ Eller i farvegrupper

◦ MCO NFO DRX

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php


Certifikaterne

Certifikaterne er det vi skal bruge til at opnå kattenes titler

Tidligere hed Supreme Champion - Europe Champion

Sakset fra felisdanica.dk



Certifikaterne

Certifikaterne er det vi skal bruge til at opnå kattenes titler



Certifikaterne

Certifikaterne er det vi skal bruge til at opnå kattenes titler



Certifikaterne

Certifikaterne er det vi skal bruge til at opnå kattenes titler



Certifikaterne

Hvordan får katten så certifikaterne ?

◦ Katten skal bedømmes af en dommer på en udstilling

◦ Hvor er dommeren – tager vi under praktik delen

◦ Katten skal opnå point nok til at kunne få certifikatet

◦ Hvor er pointene

◦ Vi kigger i standarderne

◦ Katten skal være bedre end konkurrenterne 

◦ Hvem er konkurrenten

◦ Vi kigger i et katalog



Certifikaterne

Her er pointene der kræves

◦ KL. 9 og 10 CAC / CAP 93 point

◦ Kl. 7 og 8    CACIB / CAPIB 95 point

◦ Kl. 5 og 6    CAGCIB / CAGCIP 96 point

◦ Kl. 3 og 4    CACS / CAPS 97 point

◦ Excellent 88 point

◦ MG (meget god) 76 point

◦ G (god) 61 point

Katten skal vinde over konkurrenten

◦ EX uddeles fra 1 til 4, øvrige EX

◦ Resultat

◦ Eks 1 Eks 2

◦ Signe EX 1 Dorte EX 1 –cert.

◦ Lise EX 2 Pia EX 2

◦ Sofie EX 3 Helene MG 1

◦ Lea EX 4

◦ Trunte EX

◦ Caroline G 1

◦ Signe får cert. Ingen får cert.



Certifikaterne

Katten skal vinde over konkurrenten

◦ EX uddeles fra 1 til 4, øvrige EX

◦ Resultat

◦ Eks 1 Eks 2

◦ Signe EX 1 Dorte EX 1

◦ Lise EX 2 Pia EX 2

◦ Sofie EX 3 Helene MG 1

◦ Lea EX 4

◦ Trunte EX

◦ Caroline G 1

◦ Signe får cert. Dorte får cert.

Katten skal vinde over konkurrenten

◦ Der uddeles et certifikat i hver klasse

◦ Klasse 3 til 10

◦ I klasse 3 til 10 er fertil og kastrat adskilt

◦ I klasse  3 til 10 er han og hun adskilt

◦ Alle katte får normalt et diplom, men i hvert fald 
en kopi af bedømmelsen



Certifikaterne

Altså…….

◦ I NFO klasse 12 kan der på en udstilling maksimalt uddeles XX EX 1



Certifikaterne

Altså…….

◦ I NFO klasse 12 kan der på en udstilling maksimalt uddeles 18 EX 1

◦ 18 – fordi i klasse 12 bedømmes de fertile og kastraterne sammen.

◦ 18 – fordi vi har maksimalt 9 farvegrupper

◦ Havde det været SBI ville det havde været +40  



Certifikaterne

Altså…….

◦ I NFO klasse 4 kan der på en udstilling maksimalt uddeles 18 EX 1

◦ 18 – fordi i klasse 4 bedømmes er det kun kastrater samt han og hun hver for sig.

◦ 18 – fordi vi har maksimalt 9 farvegrupper

◦ Havde det været SBI ville det havde været +40  



Certifikaterne

Og ja det betyder

◦ At konkurrencen om certifikater er ”nemmere” ved fuld farve opdeling

◦ Da der vil være flere katte om samme certifikat ved farvegrupper

◦ At det er sjældent at der er BIV ved fuld farve opdeling

◦ Da det er svære at samle 3 katte i samme farve kastrat / fertil



Certifikaterne

Skal vi lige dømme nogle katte ?

◦ Vi kigger lige på dommerfordelingen, Albertslund 1.12.2018



Certifikaterne

Det vigtigste

◦ Er at I har styr på hvilken klasse jeres kat er i

◦ Altså klasse 1 til 12

◦ Er at I har styr på jeres kats farve

◦ Så I kommer til den rigtige dommer



Certifikaterne

Så skal katten have en titel

◦ For at blive Champion eller Premier – kræves der 3 CAC / CAP

◦ Katten udstiller klasse 9 eller 10

◦ Af tre forskellige dommere 

◦ På tre forskellige FIFe udstillinger

◦ For at blive International Ch. eller International Pr. – kræves der 3 CACIB / CACIP

◦ At katten nu er Ch. eller Pr. (klasse 7 eller 8)

◦ Af tre forskellige dommere

◦ På tre forskellige int. FiFe udstillinger i mindst to forskellige lande



Certifikaterne

Så skal katten have en titel

◦ For at blive Grand Int. Ch. eller Grand Int. Pr. – kræves der 6 eller 8, CAGCIB / CAGCIP

◦ At katten nu er Int. Ch. eller Int. Pr. (klasse 5 eller 6)

◦ Af tre forskellige dommere

◦ På seks forskellige int. Fife udstillinger, med maksimalt fire certifikater fra samme land i mindst tre lande

Eller

◦ At katten nu er Int. Ch. eller Int. Pr. (klasse 5 eller 6) 

◦ Af fire forskellige dommere

◦ På otte forskellige int. Fife udstillinger, i mindst to forskellige lande



Certifikaterne

Så skal katten have en titel

◦ For at blive Supreme Ch. eller Supreme Pr. – kræves der 9 eller 11, CACS / CAPS

◦ At katten nu er Gr. Int. Ch. eller Gr. Int. Pr. (klasse 3 eller 4)

◦ Af tre forskellige dommere

◦ På 9 forskellige int. FiFe udstillinger, med maksimalt syv certifikater fra samme land, i mindst tre forskellige lande

Eller

◦ At katten nu er Gr. Int. Ch. eller Gr. Int. Pr. (klasse 3 eller 4)

◦ Af seks forskellige dommere

◦ På elleve forskellige int. Fife udstillinger, i mindst to forskellige lande



Certifikaterne

Har samme dommer dømt katten flere gange ?

◦ Husk at få kontrasignering

◦ Det er dit ansvar

◦



Certifikaterne

Nu er katten supreme og hvad så ?

◦ Når katten konkurrere i klasse 1 eller 2 får den et HP, ærespræmie

◦ Katten deltager stadig i den videre konkurrence om NOM og evt. BIV

Husk at ”indsende” dine certifikater på FDkat løbende - Titelblad



Certifikaterne



Certifikaterne



Certifikaterne



Certifikaterne



Den videre konkurrence

Hov, hvad var nu det - NOM, BIV, BIS/BOX og BOB ?

◦ NOM er en nominering til at konkurrere med de andre dommeres nomineringer – på scenen.

◦ For at kunne blive NOM skal katten have mindst opnået 97 point i grundbedømmelsen

◦ Dommeren kan nominere fra hver af de kategorier de dømmer i på den pågældende udstilling

◦ Dommeren kan nominere en han og en hun fra ”pulje” i hver kategori (killing, ungdyr, fertil og kastrat)

◦ Der er seks ”puljer” i hver kategori, kl. 12 – kl. 11 – kl. 9, 7, 5, 3, 1 – kl. 10, 8, 6, 4, 2

◦ ”Puljerne” er på tværs af de racer, der er i den pågældende kategori

◦ Dommeren kan ikke nominere, hvis ikke der er min en kat der opnår 97 point

◦



Den videre konkurrence

Vi nominere lige nogle katte

◦ Vi kigger lige på dommerfordelingen, Albertslund 1.12.2018

◦ Og nominere nogle katte



Den videre konkurrence

Og det der BIV ?

◦ BIV (Best In Variety) kan dommeren uddele i hver farve / farvegruppe.

◦ For at kunne uddele BIV skal der være mindst 3 katte i en farve eller farvegruppe i racen.

◦ Killing, ungdyr og fertile slås sammen, ligesom han og hun, altså alle i samme race i samme farve / farvegruppe.

◦ Voksne kastrater konkurrere for sig i race og farve / farvegruppe. 

◦ For at kunne blive BIV skal katten have mindst opnået 95 point i grundbedømmelsen

◦ Hvis de er katte nok i en farve / farvegruppe, kan killinger, ungdyr og voksne fertile tildeles BIV hver for sig.

◦ Det vil sige f.eks. et BIV til killingerne samt et fælles BIV til ungdyr og fertile voksne

◦ Eller et fælles BIV til killinger og voksne fertile samt et BIV til ungdyr

◦



Den videre konkurrence

Skal vi ikke uddele nogle BIV ?

◦ Vi kigger lige på dommerfordelingen, Albertslund 1.12.2018

◦ Og giver BIV til nogle katte

◦



Den videre konkurrence

Best in Show (BIS)?

◦ Hver enkelt dommer sende deres nomineringer på scene, så de forskellige katte konkurrere mod 
hinanden om at blive showets bedste i den pågældende kategori

◦ Hver kategori har altså:

◦ Bedste han og hun

◦ Bedste han- og hunkastrat

◦ Bedste ungdyr

◦ Bedste killing

◦ Der er to muligheder 

◦ 1. der uddeles BIS både til han og hunkatten

◦ 2. der uddeles kun et BIS, hvor det modsatte køn bliver BOX (BOS)

◦ Dette sker for hver af de 4 kategorier



Den videre konkurrence

Best in Show (BIS)?

◦ I alt kan der uddeles

◦ 6 BIS /BOX per kategori x 4 kategorier = 24 BIS / BOX

◦ 2 BIS til huskat



Den videre konkurrence

Best in Show (BIS)?

◦ En lille krølle

◦ En show arrangør kan vælge at slå nogle kategorier sammen

◦ Samlet 1, 2, 3 og 4 – men så skal der være mindst 1 all-round dommer

◦ Kombineret 1 og 2, samt 3 og 4 – men så skal der være mindst en dommer der må dømme 1 og 2 samt en dommer der 
må dømme 3 og 4

◦ Til bedst in show må dommerne kun deltage i bedømmelse af de kategorier, de er dommer i 



Den videre konkurrence

Best Of Best (BOB)?

◦ Når alle BIS er uddelt kan arrangøren vælge at uddele BOB

◦ Her deltager den kat fra hver kategori der har fået BIS

◦ BOB for killing

◦ BOB for ungdyr

◦ BOB for de fertile

◦ BOB for kastrat

◦ Har både han og hun fået BIS i en af ovenstående, skal dommerne i kategorien vælge om de vil sende han- eller 
hunkatten videre til BOB

◦ Det kan slås sammen

◦ Det er kun all-round dommere der må deltage i 



Øvrige titler



Øvrige titler

JW (Junior Winner) – opnås når katten har minimum fem x BIS i klasserne 11 og 12

DSM (Distinguished Show Merit) – opnås når katten har vundet minimum ti gange BIS / BOX i klasserne 
1 til 10 eller klasse 14. Der skal minimum være to år og en dag mellem første og sidste BIS / BOX

DVM (Distinguished Variety Merit) – opnås når katten vundet minimum ti gange BIV i klasserne 1 til 12 
Der skal minimum være to år og en dag mellem første og sidste BIV

NW – opnås efter Felis Danica’s nærmere bestemmelser

DM – opnås når et antal afkom har fået minimum IC eller IP titler



Dommersedlen



Spørgsmål



Evaluering

Vi spørger rundt om din mening om det vi har været igennem

Hvad har været godt og hvad kan vi gøre bedre


