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Formandens leder
Kære alle,

reglerne skal holdes. Langt de fleste har

Af Bette Lind,

forståelse for, at der ikke kan skrives lov-

Formand Felis Danica

Så gik sommeren: med noget bedre vejr

tekster, der omhandler enhver variation

end sidste år, hvilket her i huset betyder

af adfærd, og at det ikke er ønskværdigt

at kattene stadig er i bikini, og slet ikke

at vi får regler, der fylder tykke bøger, for

udstillingsklare. Jeg håber egentligt

at dæmme op for de kreative person-

på lidt køligere vejr, så vi sammen kan

ligheder i blandt os, men det kan blive

komme af sted og deltage på nogle af ef-

resultatet, hvis kreativiteten får frit spil.

terårets mange spændende udstillinger.

Jeg vil derfor godt opfordre til at man
tænker sig om en ekstra gang, før man

Felis Danicas topkatte bliver i år præ-

foretager sig noget, man egentlig godt

senteret på Katteklubbens udstilling i

ved er i modstrid med reglernes ånd,

Årslev, og igen i år kan vi ønske til lykke

selvom det måske ikke står helt firkantet

til en række nye National Winner katte

skrevet med ord.

– flotte præstationer af ejere og katte,
der krones med en titel, der også i årene

Inde i bladet har vi en artikel af Ole Am-

fremover vil signalere ”Topkat”. Topkat-

strup om parringsattester og parrings-

tene er præsenteret inde i bladet og jeg

aftaler. Jeg vil gerne opfordre jer til at

vil gerne sige tak og til lykke til alle, der

læse den godt igennem, for her har vi et

har haft resultater til at få en placering på

område, der alt for hyppigt giver anled-

listen. Det kræver en stor indsats at nå

ning til ballade mellem opdrættere. Det

Felis Danica har reserveret på en række

så langt.

samme gælder jeres salgsaftaler – husk

hoteller i Aalborg, og I kan såmænd også

at tænke frem i tiden, til det tidspunkt,

allerede se hvad menuen bliver til gal-

Den næste store udstillingsudfordring

hvor I måske ikke længere er gode ven-

lamiddagen om lørdagen. Reservation

bliver Verdensudstillingen i Zagreb den

ner, og overvej om jeres skriftlige aftaler

og tilmelding lukker vi dog først op for i

27. og 28. oktober, og jeg håber, at jeg i

så er dækkende for jeres underforståede

det nye år, nærmere bestemt den 1. juli

næste nummer kan sige til lykke til dan-

eller mundtlige aftaler. Bliver I så allige-

2013, men I kan forhåbentlig også vente

ske verdensvindere. Det er selvfølgelig

vel uenige om tolkningen af en aftale, så

lidt endnu – mange af de katte, I skal

ikke officielt en landskamp – men jeg kan

er det nu muligt at benytte Felis Danicas

have med, er måske dårligt nok kommet

nu alligevel ikke lade være med at heppe

mæglerordning. Kontaktoplysninger

til verden på nuværende tidspunkt.

på de danske katte frem for alle andre.

fremgår af hjemmesiden.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god udstil-

Der er en anden ny ”sportsgren” der

Planlægningen af Verdensudstillingen

lingssæson, held og lykke på Verdensud-

synes at vinde frem: hvem kan finde de

i Aalborg i 2013 skrider stille og roligt

stillingen, og glæder mig til at møde en

fleste smuthuller i reglerne og de mest

frem. Vi har nu åbnet for udstillingens

lang række af jer på vores opdrætterud-

kreative måder at bøje reglerne på. Det

hjemmeside, og informationerne på den-

dannelse her i efteråret.

er ærligt talt temmelig trættende, at

ne vil blive opdateret efterhånden som vi

FU gang på gang skal på banen for at

nærmer os udstillingen. Der er åbnet for

Mange hilsner

forklare opdrættere og udstillere, at

bestilling af hotelværelser fra de puljer,

Bette
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Bestyrelsen
Formand
Killingeliste

Aase Nissen
Søvej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088 - aase.nissen@shengo.dk

Næstformand
Udstillingssekretær udland, buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 7255 6668 - torsten.jespersen@darak.dk

Kasserer

Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624 - hanne.kaarsberg@darak.dk
Giro +01 9 00 39 75

Sekretær

Mette Usbeck
Emilsvej 38, 3650 Ølstykke
tlf. 2260 1502 - mette.usbeck@darak.dk

Udstillingssekretær indland

Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds-Vedby
tlf. 5826 2124 - tanja.petersen@darak.dk

Præmiesekretær

Erik Schou
Kirkevej 14, 4250 Fuglebjerg
tlf. 2448 7703 - erik.schou@darak.dk

Bestyrelsesmedlem, nye medlemmer,
samt medlemsregistrering

Marianne Hansen
Nordvangen 10
Skuldelev, 4050 Skibby
tlf. 2371 2543 - marianne.hansen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem

Flemming Runge
Frejas Plads 19, 3650 Ølstykke
tlf. 6186 5507 - flemming.runge@darak.dk

Stambogssekretær og Webmaster
Lissi Ohlsson
Abelsvej 10, 4100 Ringsted
tlf. 6168 8303 - lissiohlsson@gmail.com
www.darak.dk

Kære medlemmer
Vi er glade for at præsentere
vores nye stambogssekretær som
er Lissi Ohlsson, som i måske
kender som Darak’s webmaster
der blandt andet forskønner vores
forside på hjemmesiden med dejlige billeder af forskellige racer
hver måned. Tanja har midlertidig
taget over, men da arbejdet som
udstillingssekretær er rigelig vil
vi gerne takke Tanja for den store
ekstra indsats, som hun har leveret
i de sidste par måneder.
Lissi er birma opdrætter og ivrig
udstiller og hendes hjerte banker
for kattene og vi er glade for at
byde hende velkommen i bestyrelsen. Der er i øjeblikket mindst
4 ugers ventetid på stamtavler, da
FD’s stambogsfører stadig ikke er
oppe på normal arbejdstid efter sin
sygdom. Så vi beder medlemmerne
om forståelse for denne situation.
Husk, at vi har forudbetaling
for stamtavler og kvittering skal
medsendes med stamtavlerekvisitionen.
Da Felis Danica’s opdrætteruddannelse begynder her til efteråret,
vil vores egen opdrætterkursus
slutte dette efterår. Dem som
eventuelt kommer til at mangle et
modul kan få det igennem FD og
få det overført. Husk at se på FD’s
hjemmside eller i Kattemagasinet
hvornår disse kursus afholdes af
Mentorrådet. Uddannelsen er i 4
moduler og hver på ca. 7 timer og
efterfulgt af en prøve. Hvis man
svarer rigtigt på 80 % i hver af
de firer prøver kan man kalde sig
Felis Danica Diplomopdrætter.

Det er selvfølgelig frivilligt men
vi håber mange vil støtte op om
denne meget grundige uddannelse.
Vores 2 dages certifikat udstilling
i Dragør, var med speciel BIS for
norske skovkatte en succes, og
med mange svenske, norske, finske
katte var konkurrencen stor, rigtigt
dejligt, at grænserne kan passeres
blot med en rabies vaccination.
Tak til alle jer som hjalp til med
en ekstra hånd.
Vi minder om at der stadig
er pladser til rundvisningen i
ZOO den 19. september kl. 18.00.
Tilmelding til undertegnede.
Vores næste udstilling er i
Strøby hallerne den 4. november.
VELKOMMEN.
Glade efterårshilsner
Aase Nissen

Fremtidige møder kan ses på
www.darak.dk

Skandinaviens
ældste katteklub
Stiftet 1931

Dragør udstillingen:

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Aase Nissen
tlf. 5538 9088
Siam/Orientaler
Connie Grøn
tlf. 4373 4508 - 3036 6522
Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 4848 0361
Lokalgrupper
Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 5826 8770
Mødeleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 3874 8278
Ammetjeneste
Nanna Mikkelsen
tlf. 3874 8278

DARAKs opdrætterliste på
www.darak.dk er stadig gratis
Reglerne er enkle:
1. Være medlem af DARAK
2. Sende navn, opdrætternavn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. hjemmesideadresse.
3. Medsende foto af en eller flere
katte som vedhæftet fil. Må ikke
have karakter af bannerreklame
eller være tilføjet animeret effekter, tekst eller lignende.
Send oplysningerne til :
lissiohlsson@gmail.com

MØDER og OPDRÆTSKURSER se venligst datoer på www.darak.dk
- husk at der skal tilmelding til møderne.
Stamtavler, kontingent og udstillingsgebyr
Kan betales gebyrfrit med Dankort/Visa
på Darak’s hjemmeside www.darak.dk

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem
Pens.husstand
Pensionist

kr.
kr.
kr.
kr.

275
250
125
100

www.jyrak.dk
www.jyrakudstilling.dk

Kære medlemmer.
Det var måske ikke den varmeste
sommer i mands minde, men det
lagde ingenlunde en dæmper på
aktiviteterne i JYRAK. I juni måned
indtog vi Nordjylland med udstilling i
Vrå, hvor hallen har nogle meget
ideelle forhold for en katteudstilling.
Endnu engang var Lenette Nielsen
kørt i stilling som ”lejrchef” i Hjørring
Kommunes hytteby, hvor der denne
gang var stort set alt udsolgt! Lørdag aften fik vi hjælp af Michael og
Pia Robdrup, der stillede op med en
Weber grill så stor som et møllehjul
og lækker, lækker mad! Det var ikke
alene en ualmindeligt hyggelig aften
der ved fælles hjælp løb af stabelen
for udstillere og dommere, det var
også den største jeg kan huske,
ikke mindre end 100 mennesker
deltog i grill festen! Stor tak til alle,
der bidrog til den gode stemning! Vi
håber at ramme Vrå igen til vores
sommerudstilling i 2014. Der er godt
nok nogen, der synes der er lidt
langt derop, men der er altid en fin
stemning når vi er kommet ”på sommerlejr” i det nordjyske, og det er
absolut turen værd.
Allerede få uger senere var vi på
landet i form af deltagelse på
Landsskuet i Herning. De første par
dage havde vi som tidligere år fremvisning, en uformel begivenhed hvor
Øvrige nyttige adresser:
Kasserer
Susanne Mauritzen
Lundgårdsvej 24, 6760 Ribe
Tlf. 2062 1303
kasserer@jyrak.dk
Alle betalinger til JYRAK kan
foretages på hjemmesiden.
Anvender du homebanking:
Stamtavler, udstillinger m.m:
Reg. 9692 konto 5068509
Kontingenter:
Reg. 9692 konto 2872021
Husk der er forudbetaling for
alle serviceydelser: Udstillinger, stamtavler m.v.

Kommende JYRAK begivenheder
8. og 9. september 2012: Udstilling i Vamdrup
17. og 18. november 2012: Udstilling i Vissenbjerg
12. og 13. januar 2013: Udstilling i Brædstrup
10. februar 2013: JYRAK i Plantorama
23. februar 2013: Generalforsamling i Givskud Forsamlingshus
16. og 17. marts 2013: Udstilling I Fredericia
20. april 2013: Internationalt seminar for dyrlæger og katteinteresserede

vi viser katte frem for interesserede
og får valgt Mis Landsskue. Men om
lørdagen tog vi et nyt skridt idet vi
afholdt vores allermindste internationale udstilling. Med de nødvendige
150 katalognumre var Stald 5 fyldt
til bristepunktet, og vores 4 dommere havde kun lige den plads de havde behov for. Vi havde som sædvanligt levende køer som nærmeste
naboer, og det gik helt forrygende!
Kattene tager det hele med ophøjet
ro - man har vel sin værdighed!
Der var det sædvanlige mylder af
mennesker, hunde i snor, klapvogne
og cykler ind gennem Stald 5 alle 3
dage, men til trods for den megen
trafik gik alt gnidningsfrit og med
højt humør. Selv fra udlandet kom
der udstillere for at deltage i denne
meget specielle udstilling. Om vi var
trætte efter 3 hele dage på landet?
Ja, det må vi vel indrømme :-) men
ikke mere end at vi gør det igen til
næste år.
Det er jo ingen hemmelighed at det
ikke er så let at sælge killinger i disse år, som det var for blot 5 år siden. Dette til trods for at antallet af
registrerede killinger er faldet hvert
år de seneste år, men vi er helt klart
ikke ude af skoven endnu mht. killingesalg. Så meget desto mere mener vi også i bestyrelsen at det er
vigtigt at prøve at være steder, som
man normalt ikke ville forvente at se

Stambogssekretær
Kategori II
Lisbet Rygaard
Ewaldsvej 3, 8723 Løsning
Tlf. 2434 9999
stambog2@jyrak.dk
Stambogssekretær
Kategori I, III + IV
Helle Sivkjær
Vestervej 9, 7200 Grindsted
Tlf. 40 99 95 79
Telefontid: 19-21.
stambog1-3-4@jyrak.dk
Stamnavne
Camilla Stabell
Illerupvej 18, 8660 Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
stamnavn@jyrak.dk

en racekatteudstilling for at komme i
kontakt med nye mennesker, der
måske aldrig ville gå ind og se en
katteudstilling. Måske kan vi så spiren for en ny interesse hos nogle få
af dem. Det samme med Plantorama, som vi nu har besøgt 2 gange i
år. 2 nye datoer er planlagt for
2013, og vi håber det bliver lige så
populært at deltage i som i år.
Og så allersidste nyt: I skrivende
stund arbejdes der intenst med at
blive klar til Vamdrup udstillingen,
hvor det er lykkedes at samle briter
nok til Breed BIS.
Ligeledes er arbejdet med årets JYRAK kalender gået i gang. Vi forventer at sende den i tryk i slutningen af september, så den er klar til
jer i oktober.
Både Plantorama og Agria har valgt
at fortsætte sit samarbejde med os i
2013, det er vi glade for!
Endelig arbejder vi på en medlemsaftale med A+ Bilsyn til jer. Hvis nogen spekulerer på hvad det har med
kat at gøre, ja så skal bilen jo synes
for at den må køre til udstilling, dyrlæge osv :-) Detaljer kommer på
jyrak.dk straks det sidste er på
plads.
De bedste ønsker om et flot og lunt
efterår til alle! Vi ses måske et sted
derude…!

JYRAKs studiekredse:
Aalborg: Laust Dalsgaard,
VLDalsgaard@tdcadsl.dk
Tlf. 9816 8849
Randers: Eva Køhler,

Kreds-ek@kattekreds-randers.dk

Tlf. 2870 8498

Herning: Lone Gram Jensen
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Tlf. 9720 9670
Horsens: Gitte Holgaard,
gitte_kristensen@hotmail.com
Fyn: Hanne Lindvig,
kattekredsfyn@gmail.com

Susanne

Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Tlf. 98 26 90 50 / 21 74 90 50
JYRAKs konsulenter:
Gerda Andersen, 8700 Horsens, Tlf. 75 61 34 87
Camilla Stabell, Skanderborg
Tlf. 41 66 20 57
Brita Rodam, 8472 Sporup,
Tlf. 86 96 82 60
Lis Rhymer Friis, 5471 Søndersø, Tlf. 64 89 15 03
Dorete Irbil, 4030 Tune,
Tlf. 46 16 22 00
Sygdomskonsulent:
Susanne Wehnert, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 61 09; ikke
efter kl. 20,00

Stemningsbilleder fra Vrå, juni 2012

Formand, FU medlem:
Susanne Wehnert
Absalonsgade 18
8700 Horsens
75 62 61 09, ikke efter 20,00
formand@jyrak.dk
Næstformand:
Ole Sørensen
Karmarksvej 7
8870 Langå
40 99 95 82
ole-s@jyrak.dk

Anette Kampf kunne fejre 25 års jubilæum
som FIFe dommer! Til lykke med det :-)

Vores altid flittige stewarder sled som sædvanligt bravt i det!

Vicekasserer:
Dorthe Elwarth
Søndergårdvej 4, Givskud
7323 Give
75 87 27 49
dorthe@jyrak.dk
Standansvarlig, ildsjæle:
Lone Gram
Hammerum Hovedgade 106
7400 Herning
97 20 96 70, hverdage 18:00-20:00
lonegram@jyrak.dk
Sekretær:
Mette Degn Mejdahl
Nørregade 67, 3.
6700 Esbjerg
25 15 28 22
mette@jyrak.dk
Udstillingsleder:
Peter Hansen
Vestre Ringgade 232 1. th
8000 Århus C
40 99 95 76; 19.00 - 21.00
peter@jyrak.dk

Lørdag aften blev der tændt op for grillen.
Og der var højt humør blandt både dommere og udstillere hele weekenden. ->

Stemningsbilleder fra Herning, juli 2012

Nye medlemmer:
Simone Søderberg
Øgelundvej 74, st
7323 Give
97 10 05 60
simone@jyrak.dk
Udstilling udland, FU medlem:
Brian Sørensen
Borupvej 1, Voldby; 8500 Grenå
40 99 95 84, 19.00-21.00 hverdage,
weekend 17.00-19.00
brian@jyrak.dk og udland@jyrak.dk
IT ansvarlig, klagesager:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31
6715 Esbjerg N
40 99 95 81
oleamstrup@jyrak.dk

Vi lånte en ko til familiefotoet. Det er
koen, der står med siden til :-)
Højt humør i sekretariatet hele weekenden, vi var rigtigt overskudsagtige
alle sammen :-)
Og vi stod rigtigt tæt! Og der var rigtigt
mange besøgende! Og det var rigtig
fin udstillingsdag derude på landet,
det gør vi igen til næste år :-)

Suppleant
Anette Kampf
Anders Valtins Vej 2, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf.: 48 71 73 97
anette@jyrak.dk

Bestyrelse
Formand
Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
Tlf.: 98 75 07 07
formand@katteklubben.com

Også at vi alle overholder diverse love
og regler.
Og at der er en konsekvens for dem,
der ikke overholder disse.

Udstillingssekretær, næstformand,
Konsulent for smitsomme sygdomme
Kirsten Foldager
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, show@katteklubben.com
Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
Tlf.: 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089
Netbank: Reg nr. 3203, Konto nr. 1576089
Stambogssekretær
Lene Balle
Vingumvej 7, Vingum, 8740 Brædstrup
Tlf.: 75 60 17 77, stambog@katteklubben.com
Sekretær, chefsteward
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf.: 56 63 93 00, lars@katteklubben.com eller
sekretaer@katteklubben.com
Præmiesekretær
Maria Malevitch
Søndergade 50, 4130 Viby Sj.
Tlf.: 31 12 69 02, praemie@katteklubben.com
Best. Medlem, nye medlemmer
Dorthe Seierø Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, dorthe@katteklubben.com
Webmaster, powerpoint på udstillinger
Elin Bjerregaard
Bredekærs Vænge 29, 2635 Ishøj
Tlf.: 22 54 26 89, elin@kattekubben.com
Udstillingssekretær - udland
Susanne Qvick
Brolandsvej 35, 5320 Agedrup
Tlf.: 66 10 78 88,
susanne@katteklubben.com
Suppleanter:
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1, 4190 Munke Bjergby
Tlf.: 58 26 62 00, heidi@katteklubben.com
Tony Eltong
Hviddingvej 65, 2650 Rødovre
Tlf.: 28 13 53 09, tony@katteklubben.com
Udenfor bestyrelsen:
Buransvarlig, stande
Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Tlf.: 75 17 85 84, stande@katteklubben.com
Ammeformidling
Inge Bonefeld, Tlf.: 31 72 71 21, bonefeld@it.dk
www.katteklubben.com
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Men, hvad med den slags overtrædelser,
hvor der ikke står noget direkte i
lovene?
Kære medlemmer
Så er "sommerpausen" forbi..
Vi er klar til at tage fat igen.
Og hvad er det så, vi tager fat i?
Og, hvad er det "pausen", er gået med?
Stambogssekretæren har selvsagt ikke
kunnet holde pause. Det har været
højsæson for stamtavleansøgninger,
og så har indførelse af elektronisk
sagsbehandling på nogle områder
betydet, at Lene har haft dette, at sætte
sig ind i hen over sommeren.
På vores hjemmeside finder I link til
beskrivelse af, hvordan I kan bruge
systemet.
Udstillingssekretæren har endelig
påbegyndt en renovering (eller måske
et helt nyt) af vores udstillingssystem.
Det har længe ikke fungeret optimalt,
så nu skulle der ske noget.
Så Kirstens sommerferie er så brugt
på at snakke med nørder…

Kan man selv præsentere sit solgte
afkom på en udstilling, når man er
karantæneramt?
Eller, kan ikke-medlemmer udstille
via stråmand?
FIFe’s Showrules §8.2b siger:
Exhibitors belonging to any non-FIFe
organisattion may enter cats at FIFe
shows in classes 12, 11 and 9 or 10.
Hvad betyder det?
At en kat ejet af et non-FIFe-medlem
kan komme på FIFe-udstillinger
i højere klasser, når bare et FIFemedlem tilmelder den i sit navn?
Jeg mener NEJ.
Heller ikke selvom der er lavet en
skriftlig aftale non-FIFe-medlemmet
og FIFe-medlemmet imellem.

Og udlandssekretæren har heller ikke
været fredet, der er jo udstillinger hver
weekend hele året - sommer eller ej.

For mig er det en eller anden proforma
foranstaltning, som vi ikke skal
acceptere. Heller ikke selvom vi ikke
har en specifik regel at hænge vores
hat på.
Begge parter omgår bevidst reglerne,
hvilket som konsekvens kan betyde,
at FIFe igen ændrer sin open doors
politik til skade for dem, som er glade
for at have denne mulighed, og som
vi er glade for at se på udstillingerne.

Ovennævnte er bare eksempler…
på hvad der forventes af bestyrel
sesmedlemmer.
Men - I har vel andre forventninger
til os?

Vi har som bekendt ingen ejer
registrering af kattene længere; men
i flg FIFe’s showrules 4.6 er der i det
mindste registreringspligt for opnåede
titler.

Elin og Dorthe har i fællesskab hen
over sommeren fået ryddet op på vores
hjemmeside.

Priser

Hovedmedlemsskab
Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlemsskab
Opdrætterannonce på hjemmeside

300,00
350,00
200,00
200,00

kr.
kr.
kr.
kr.

Oven i købet skal registreringen ske inden for
en måned efter titelerhvervelsen.
Love og regler er desværre ikke altid knivskarpt
formuleret, og mange er først opstået,
når "behovet/problemet" har vist sig, og
medlemmerne har fundet muligheder, som
ingen havde forudset.
Men jeg går ud fra, at vores FIFe-medlemmer
har en forventning om, at den slags ikke skal
finde sted, og at vi tager aktion på det.
Inge
- på gensyn til Halloween-show i Årslev, hvor
Felis Danicas Topkatte også præmieres

Husk HALLOWEEN udstillingen i Årslev d. 20 & 21. oktober
er en 2-certiﬁkat udstilling.
Du kan opnå 1 certiﬁkat lørdag og 1 certiﬁkat søndag uanset kategori.
Se indbydelsen andetsteds i bladet
En lille bøn når du giver eller modtager ammekillinger
Jeg har det sidste års tid været bindeled mellem amme og ammesøger. Det har været spændende og nogen gange også lidt af en udfordring når
geografi, killingers alder og antal skal gå op i en højere enhed - men altid en dejlig fornemmelse i maven, når alt flasker sig.
Jeg vil dog bede Jer om at tænke over at I laver en aftale for hvordan ammetiden skal forløbe - i det hele taget afstemme forventninger. Jeg er
desværre efterfølgende blevet involveret i diverse kontroverser der er opstået som følge af manglende kommunikation - det kan faktisk undgås.
På KATTEKLUBBENs hjemmeside ligger der en ammekontrakt som kan printes ud og udfyldes INDEN killing/-erne overdrages. Den er
vejledende og der er plads til at man kan tilføje punkter der er vigtige og relevante. I den akutte fase virker det måske dumt og meningsløst
at bruge krudt på at skrive en kontrakt, men står man senere med håret i postkassen, er det godt at have en fælles aftale at forholde sig til.
Med venlig hilsen
Inge Christine Bonefeld Nielsen, bonefeld@it.dk eller: 31 72 71 21

Julehygge i KATTEKLUBBEN
Efter et travlt 2012 vil KATTEKLUBBEN gerne invitere til julearrangement
d. 24. november i Kolding. Der vil være tid til at møde hinanden og få en
hyggelig dag - sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere oplysninger om
program og adresse vil blive udsendt snarest via mail.
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Formand
Vivi Fletcher
Topasgangen 6, 2300 København S
Tlf.: 28 69 20 09 (kun hverdage efter kl. 17.00)
E-mail: formand@racekatten.dk
Kasserer
Medlemsregistrering
Mariann Zittlau Jacobsen
Mørbjergvænget 51, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 22 31 84 50 (hverdage 19 - 21)
Email: kasserer@racekatten.dk
E-mail: medlem@racekatten.dk
Giro stamtavler mv. (+01) 1 08 72 23
Giro kontingent: (+01) 1 65 02 154
Giro udstillingsgebyr: (+01) 4 92 36 26
Webmaster
Killingelisten
Lene Skov Mikkelsen
Kastrupvej 45, st.tv, 2300 København S
Tlf.: 29 89 42 84
E-mail: webmaster@racekatten.dk
Sekretær
Lone Mikkelsen
Rytterhusene 76, 2620 Albertslund
Tlf.: 45 96 19 74
Email: b-lone@racekatten.dk
Medlemsmøder
Stambogssekretær Semilanghår
Pia Børgesen
Lindevej 25, 4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20 (hverdage kl. 12-18)
E-mail: slh@racekatten.dk
Camilla Scharff
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 25 11 91 61 (hverdage fra 19 -21)
E-mail: b-camilla@racekatten.dk
Jørgen Seemann
Bakkendrupvej 8
4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 44 68 (hverdage kl. 19-21)
E-mail: b-jorgen@racekatten.dk
Suppleant
Annie Dahl
Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf. 25 46 58 51
E-mail: s-annie@racekatten.dk

Stambogssekretærer – uden for bestyrelsen
Stambogssekretær Langhår, Korthår, Siam/OKH
Stamnavn (alle racer)
Henriette Lodberg Knudsen
Tågerupvej 45, 3200 Helsinge
Tlf./fax: 36 96 27 29 (bedst man-tors 9-12 samt 19-21)
E-mail: lh@racekatten.dk
E-mail: kh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

Kære medlemmer
Der er desværre flere og flere medlemmer, der klager over hinanden, den
tone der bruges, beskyldninger osv.
Som de voksne mennesker vi er, burde
vi kunne tale og skrive til hinanden i
en ordentlig tone - også selvom vi ikke
altid er enige.
Det burde ikke være nødvendigt, at
klubber og FU skal bruge tid på at
sidde og vurdere mange siders skærmdump fra nettet, private mails
osv, for at afgøre indbyrdes stridigheder.
Vis jer som de voksne mennesker I er.
FD har opstartet en grundlæggende uddannelse for alle danske opdrættere. Der er taget rigtig godt imod uddannelsen og eftersom den
indeholder de grundlæggende ting vi havde på vores røde potemøder, vil disse nu blive nedlagt til fordel for FDs uddannelse.
Men vi fortsætter RKs egen ”videreuddannelse” – altså de gule,
grønne og blå poter. Den røde pote vil man få tildelt, når man har
gennemført FDs opdrætteruddannelse.
Kurserne kan godt tages i omvendt rækkefølge – der udleveres blot
ikke potemærke, før man har det grundlæggende på plads.
Vores udstillingsudvalg er som sædvanlig ganske flittige. Der arbejdes på udstilling her senere i september, vores sædvanlige juleudstilling, jubilæumudstilling i februar samt vores fællesudstilling med
Katteklubben i marts.
Jeg håber virkelig i værdsætter udvalgets store arbejde – de knokler
for alle jer, der elsker at udstille og vise jeres smukke katte frem.
Men husk, at udstillingerne også er for publikum – tag godt imod de
mennesker, der betaler for at komme ind og se jeres smukke katte –
måske de en dag ønsker at få et eksemplar af lige netop din race.
Og endelig ... har vi fået råd til at indkøbe nogle nye bure. Vi glæder
os rigtig meget til at vise jer den første sending allerede på udstillinen i Køge.
Vivi Fletcher
Formand

Racekattens næste udstilling:
Køge Hallerne
Søndag d. 23. september 2012
www.racekatten.dk

RAceKAttenS
OPDRætteR
WORKSHOPS

Potemøder i Racekatten
Arrangementer for alle katteinteresserede
Du behøver ikke være medlem af vores klub for at være med til
vores arrangementer – alle er velkomne. Yderligere info om arrangementerne: workshops@racekatten.dk
Onsdag d. 26. september 2012 kl. 19.00
Inde eller udekat Facts, meninger og myter
v/ Adfærdskonsulent Ayoe Hoff

Udstillingsudvalget:
Pia Børgesen, udstillingsleder
Camilla Scharff
Annette Kjelstrup Hansen
Camilla Zindel
Susan Zindel
Michael Robdrup
Annie Dahl
Nancy Krambech
Poul Kiærulf

Udstillingssekretær:
Annie Dahl, udstilling@racekatten.dk
Stande:
Nancy Krambech, standudlejning@racekatten.dk
Stewarder & buropstillere:
Flemming Welsch Riis, chefsteward@racekatten.dk
Dommerønsker:
Pia Børgesen, dommeroensker@racekatten.dk
Præmiesekretær:
Annette Kjelstrup Hansen, praemier@racekatten.dk
Annoncer:
Michael Robdrup, annoncer@racekatten.dk
Sponsorpræmier:
Susan Zindel, u-susan@racekatten.dk

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Onsdag d. 3. oktober 2012 kl. 19.00
Kattens tænder
v/ Hanne Kortegård fra KVL
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Tilmelding hos Lene Skov Mikkelsen på workshops@racekatten.dk

Hjælper på udstillingerne
Sekretariatshjælper:
Du skal have lyst til at blive lært op i opgaven, så det er
en fast person vi søger. Kan du holde hovedet koldt i
pressede situationer? Kender du nogenlunde
udstillingsreglerne?

Personer til infostanden:
Kan du lide at tale med mange mennesker
– om løst og fast, specielt om katte.

www.racekatten.dk

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag
Tlf.: 26 88 23 84
E-mail: genetik@racekatten.dk
Hav gerne evt. stamtavler parat inden du ringer eller send
dem med i e-mails (også gerne links til online-udgaver)
Smitsomme sygdomme & adfærd
Vivi Fletcher
Tlf. 28 69 20 09 (tirsdag til torsdag kl. 19-21)
Ammetjeneste:
Sjælland:
Gurli Petersen, tlf. 58 26 47 79
Jylland:
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31
Øvrige konsulenter:
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje)
Tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge
Tlf. 86 27 28 19
E-mail: private@susannatoldibugge.com

Nyt fra Forretnings
udvalget

Af Bette Lind, formand

Formandsvalg 2013

Er der regler, du kunne tænke dig at

Formanden for Felis Danica vælges hvert

få ændret?

andet år i overensstemmelse med § 7

Hvis du går med nogle tanker om regler

stk. 2 a) i Felis Danicas vedtægter, der

du kunne tænke dig at få ændret, eller

lyder som følger:

indført, eller ændringer i standarden for
din race, der er tiltrængte, så er det ved

I ulige år vælges der af og blandt med-

at være nu, du skal i gang med at tænke

lemmerne af Felis Danicas hovedklubber

over hvordan du vil gribe det an. Der er

en formand for en periode af 2 år. Felis

flere muligheder, og hvilken vej du skal

Danicas formand kan ikke have en besty-

gå afhænger af hvilken type forslag du

relsespost i en hovedklub, samtidig med

ønsker at fremsætte.

sit formandskab for Felis
Danica. Kandidater til
formandsposten opstilles
af hovedklubberne eller af
min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne
senest 1. november.
Såfremt der er opstillet mere end én
kandidat foretages
valget af formanden ved

Formandsvalg
2013
&
indsendelse
af forslag
til ændring
af regler,
standarder m.v.

Hvis forslaget gælder
din klubs love, Felis
Danica love, FIFes love,
eller din races standard
kan du gøre følgende:
• Du fremsender et
forslag til din hovedklub.
Hver klub har i deres
love en deadline for
hvornår sådanne forslag

urafstemning blandt

skal være indsendt for

hovedklubbernes ho-

at kunne komme til be-

vedmedlemmer i januar måned.

handling på næste års generalforsam-

Vi skal hermed opfordre kandidater til

ling. Hvis forslaget vedtages på din

at melde sig. Kandidater, der opstilles

klubs generalforsamling, og forslaget

af min. 30 hovedmedlemmer af hoved-

ikke er begrænset til at vedrøre din

klubberne, skal sende deres kandidatur

egen klub, fremsætter klubben siden

til sekretæren for forretningsudvalget.

forslaget på Felis Danicas plenarfor-

Husk at medsende navn, adresse og

samling den sidste søndag i februar.

klubtilhørsforhold, samt liste med navn,
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klubtilhørsforhold og underskrift fra

Vedtages forslaget så på Felis Danicas

opstillerne.

plenarforsamling, kan det blive et af

de 3 forslag, som Felis Danica hvert år

gælder en race-standard, kan det i

fremsender til FIFe. Hvis der er flere end

givet fald blive et af de 3 forslag der

3 forslag, der skal videre til FIFe, er det

videresendes til FIFes generalforsam-

plenarforsamlingen, der prioriterer dem.

ling.

Hvis forslaget gælder din specialklubs
love, reglerne for specialklubber, eller din

Mange af klubberne har deadlines i løbet

races standard kan du gøre følgende:

af december måned, så det er bestemt
ikke for tidligt at gå i gang, og alle forslag

• Du kan fremsende et forslag til din

fra klubberne til Felis Danica skal være

specialklub. Her er der igen forskellige

Felis Danicas formand i hænde senest

deadlines alt efter hvilken special-

den 1. januar.

klub, der er tale om, så kig i reglerne.
Alt efter hvilke regler der gælder i

Felis Danicas opdrætteruddannelse

specialklubben, kan klubben vælge

Der har været en rigtig fin tilmelding

at fremsætte forslag direkte til Felis

til Felis Danicas opdrætteruddannelse,

Danica, hvorefter forslaget behandles

som starter i oktober. Datoerne for de

på plenarforsamlingen. Hvis forslaget

planlagte moduler er som følger:

DK Shadowpaw’s Fiji, NFO gs 09 23. Ejer: Charlotte Jønsson & Martin Bro
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Modul 1 – København:

I næste nummer ser vi frem til at kunne

6. oktober 2012 kl. 9-17, Valby Kultur-

bringe en beskrivelse af hvordan de

hus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby

første moduler er forløbet.

7. oktober 2012 kl. 9-17, Tilst Kasted
Sognegård, Havkjærvej 9, 8381 Tilst

World Show 2013
Som I ved, har vi længe arbejdet på

Besøg
hjemmesiden
vedr. WorldShow
2013
www.ws2013.com

Modul 2 – Jylland:

planerne for verdensudstillingen i Aal-

10. november 2012 kl. 9-17, Sct. Jørgens

borg i 2013, og I kan nu følge lidt med

Gaard, Hospitalsgade 4, 6000 Kolding

i forberedelserne ved at holde øje med

11. november 2012 kl. 9-17, Valby Kul-

hjemmesiden. Der er et link fra forsiden

turhus, Valgårdsvej 8, 2500 Valby

af Felis Danicas hjemmeside (www.
felisdanica.dk) eller I kan gå direkte på

Modul 3

via www.ws2013.com.

09.+10./03.13 (foreløbige datoer)
Modul 4

Der er nu lukket op for bestilling af

13.+14./04.13 (foreløbige datoer)

hotelværelser på de hoteller, hvor vi har
lavet særlige prisaftaler med henblik på

Hvis du ikke har fået plads på de første

verdensudstillingen, og vi regner med

moduler, betyder det ikke at du skal af-

snart at kunne offentliggøre listen over

holde dig fra at tilmelde dig de efterføl-

inviterede dommere.

gende. De enkelte moduler er uafhængige af hinanden, og kan derfor tages i
vilkårlig rækkefølge.

Pigalop’s Medina, PER g 03. Ejer: Karl-Heinz Bartel
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Din ven fortjener
en god forsikring.
Hvad gør du hvis din kat kommer til skade eller bliver syg og skal
behandles? Dyrlægeomkostningerne kan hurtigt løbe op i mange
tusinde kroner. Du kan tegne sygeforsikring til din kat fra 45 kroner
om måneden (afhængigt af dækningsomfang). Hvis uheldet er ude,
hjælper Agria Dyreforsikring med at betale regningen.

Vores kunder går på fire ben
Tegn forsikring online på www.agria.dk eller
ring til os på 70 10 10 65.

KatteMagasinet
– på vej mod en elektronisk fremtid
En af de største udgifter på Felis Danicas budget er Kattemagasinet.
På årets plenarforsamling blev FU spurgt om ikke det var en mulighed at udsende et elektronisk blad i stedet for et trykt blad og på den
måde spare ganske mange af medlemmernes penge.
Det var en løsning, vi havde overvejet flere gange, men vi mente ikke
tiden var moden til det. Men at det blev bragt op på plenarforsamlingen satte skub i overvejelserne, og vi er fra dette nummer klar til at
udsende en elektronisk version sammen med den trykte.
Fra næste år er tanken så at alle får adgang til en elektronisk version
og medlemmer, der af en eller anden grund ikke bryder sig om denne
løsning kan få et trykt blad udleveret på de danske FIFe udstillinger.
Den elektroniske udgave får I adgang til at læse via din egen klubs
medlemssider, og i næste nummer vil vi skrive mere om hvordan
fremtiden ser ud for Kattemagasinet.

Forretningsudvalget
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Parringsattester
og parringsaftaler
Foranlediget af en sag der endte med

I FDs Nationale Stambogsføringsregler

Af Ole Amstrup / medlem af JYRAKs

en karantæne for en opdrætter, der ikke

er der tale om at attestere parringen,

bestyrelse

ville attestere en parring, tror jeg, at det

og i FIFe reglen om, hvordan man skal

kunne være på sin plads lige at præcisere

begrænse misforståelser ved at skrive

nogle ting vedrørende parringsaftale,

aftaler ned!

parringsattester, stamtavle rekvisition,
Felis Danicas og FIFes regler.

Parringsattest
En parringsattest beviser, at der er

For lige at starte med reglerne!

foretaget en parring mellem en bestemt

Felis Danica har i deres regler et krav om,

hankat og en bestemt hunkat på et

at en hankatteejer altid skal attestere en

bestemt tidspunkt!

parring!
Den skal altid udstedes! Der er ingen
FDs Nationale stambogsførings

mulighed for undtagelse, da killinger skal

regler §

kunne stambogsføres med forældredy-

1.2 Hankatte

rene påført stamtavlen.

……
Alle hankatte ejere som er medlem af en Fe-

FD har endvidere helt klart beskrevet,

lis Danica tilsluttet hovedklub er forpligtet

i ”prislisten” over forseelser, hvad det

til at attestere hankattens avlstjeneste.

”koster” at lade være!

……
Altså må det være helt klart, at hvis ens
Der er lidt flere krav f.eks. om medlem-

hankat har parret en hunkat, så skal

skab af en FD klub, ejerskab af hankatten

parringen attesteres, dvs. at parringsat-

m.m.

testen skal underskrives! Her vil det
være rigtigt fornuftigt, at hunkatteejeren

Desuden er der skrevet i FIFes Breeding

får den underskrevne parringsattest

and Registration Rules Artikel 2.3.1.

med hjem efter udført parring. Resten
af stamtavlerekvisitionen kan hunkat-

2.3.1 Aftaler

teejeren jo selv udfylde, når killingerne

Enhver aftale eller begrænsning for købere

er født!!

af killinger eller brugere af avlshanner skal,
for at undgå misforståelser, være skriftlige.

Hankatteejeren behøver ikke være nervøs for, at den underskrevne parringsat-

Der opereres i de to paragraffer med to
forskellige forhold:

test kan misbruges – hvis den er påført
hunkattens navn og datoen for parringen, kan den jo ikke bruges til andet; hvis
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Avls- og registreringsregler (regler som

Overtrædelse af FIFes Breeding og

1. overtrædelse

ikke er nævnt specifikt ovenfor)

Registration Rules samt Felis Danica’s

6 mdrs. karantæne. Karantænen omfat-

nationale avlsregler, fx: - manglende

ter alle ydelser fra FD og de tilsluttede

attestering af hankats avlstjeneste

SPK, og omfatter hele husstanden.
2. overtrædelse
1 års karantæne. Karantænen omfatter
alle ydelser fra FD og de tilsluttede SPK,
og omfatter hele husstanden.
3. overtrædelse:
Omgående suspension med henblik
på eksklusion fra den pågældende
hovedklubs førstkommende generalforsamling.
I suspensionsperioden er alle ydelser fra
FD og tilsluttede SPK indstillede

hunkatten nu ikke skulle være blevet gra-

ændres eller tilføjes noget, og hunkat-

også forpligtet til at følge de betingelser,

vid, skal den bare destrueres, og hvis den

teejeren har ingen restriktioner eller

der er aftalt for parringen – betaling

bliver brugt til noget som helst andet, vil

begrænsninger vedrørende det kuld, der

for parringen, begrænsninger i brug af

det jo være dokumentfalsk!

kommer ud af parringen.

killinger osv. I princippet er en mundtlig
aftale lige så bindende som en skriftlig,

Men det er også vigtigt at understrege,

Den anden: Hvis man indgår en af-

men hvem har råd til at gå en hel retssag

at underskrivelse af parringsattesten ikke

tale, f.eks. en særlig måde at betale på

igennem for at få det princip gennem-

må tilbageholdes på grund af mang-

beregnet efter antal killinger eller noget

trumfet.

lende betaling eller manglende overhol-

andet, eller der er lagt begrænsninger

delse af parringsaftalen!!

på brugen af killinger efter parringen, så

Så det korte af det lange:

SKAL der indgås en aftale, der skal være

• Parringsattesten SKAL ALTID underskrives

Det var de officielle regler/forhold fra

underskrevet af BEGGE parter FØR leve-

• Hvis der laves aftaler og begrænsnin-

Felis Danicas side!!

ringen af tjenesteydelsen (parringen).

ger i forbindelse med en parring skal
aftalerne være på plads, skrives ned

Parringsaftale

Hvis der ikke er underskrevet en aftale

og underskrives af BEGGE parter FØR

Denne attestation af parringen har ikke

FØR parringen, kan man ikke komme og

parringen.

noget at gøre med de aftaler, der måtte

opstille noget som helst krav efterføl-

være indgået vedrørende parringen, og

gende. Mundtlige aftaler er i FIFe/FD

som kræves jvf. FIFes B&R regler.

sammenhænge ikke nok!

• Der kan ikke laves yderligere krav til parringen, efter aftalen er indgået.
• Hvis der ikke laves en aftale før parringen, eksisterer der ingen aftale (med

Her kan man tænke sig to forskellige

Enhver aftale eller begrænsning for………

mindre man begge er enige om efterføl-

varianter.

brugere af avlshanner skal……… være

gende at lave en).

skriftlige.(FIFe B&RR 2.3.1)
Den første: Man indgår ikke nogle aftaler

• Mundtlige aftaler kan ikke bruges – jvf.
FIFes B&R regler skal aftale vedrørende

(udover den pris, der skal betales for

På den anden side skal man også være

parringen), og derfor er det et normalt

klar over, at hvis man indgår en speciel

køb af en tjenesteydelse, og når handlen

aftale og skriver under, er det et juridisk

- og hvis der nu alligevel går ”ged” i afta-

er indgået/ydelsen leveret, kan der ikke

bindende dokument, og man er således

lerne, hvilke muligheder er der så?
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parringer være skriftlige.

Ja, hvis der opstår uenigheder om parringsaftaler, er der tale om forhold, der
ligger uden for klubbernes/Felis Danicas
område! Der er kun civile søgsmål - en
retssag der kan bruges.
Felis Danica har på Plenarforsamlingen
2012 etableret en mæglerfunktion,
men den er kun i stand til at PRØVE at få
parterne til at tale sammen – virkelige
uenigheder kan kun klares i retten (og
det er ikke billigt!), så skriv tydelige og
enkle aftaler!!
Begrænsninger – hvorfor?
Min personlige holdning er, at hvis man
køber en ydelse/parring, så har man købt
og betalt for noget, som man så selv bør
kunne råde fuldt og helt over – altså selv
bestemme hvad killingerne skal bruges
til eller sælges til, hvor mange parringer
killingerne må være involveret i, osv. Det
bør være det normale.
Hvis der i en parringsaftale pålægges sådanne begrænsninger som nævnt ovenfor, bør det også afspejle sig i prisen. Hvis
jeg køber en bil og indgår en aftale om,
at denne bil ikke må køre om onsdagen
og torsdagen, vil jeg da ikke betale fuld

CH Thomanis Cherry Garcia, NFO ns 09 22. Ejer: Annie Dahl

pris for bilen!! Jeg vil kunne gå med til en
lavere pris, der afspejler den begræns-

i en sådan grad, at det er tvivlsomt om

Så for mig at se har vi, inden for mange

ning i brugsretten, det vil være, at jeg

det ville holde i en retssag.

racer, slet ikke ”råd” til at lave begræns-

ikke kan bruge bilen disse dage!!

ninger og indgå særlige aftaler – og i
Et helt andet aspekt af dette er, at

øvrigt heller ikke til at sætte avlsforbud

Hvis man køber en parring og aftaler,

opdræt af katte ikke er de enkelte

på ens killinger, hvis det ikke lige er

at man kun må lade én killing gå videre

opdrætteres egne ”projekter”, men at vi

begrundet i ”medfødte abnormaliteter”

i avl, eller ikke må sælge killinger til

deltager i et stort fælles projekt, der går

(FIFes B&R regler Artikel 3.1), hvis vi også

bestemte personer, eller man skal

ud på at sikre den genetiske variation og

om 20 – 30 år stadig væk vil opdrætte

kastrere killingerne før man sælger – så

undgå at reducere racernes genpuljer.

racekatte!

”brugsretten” til den købte parring i en

Hvis man begrænser mulighederne for

I øvrigt mener jeg at:

sådan grad, at værdien af denne parring

at anvende killinger og lægger begræns-

Der bør være så få begrænsninger som mu-

bør være nedsat betydeligt! Nogle af de

ninger på afkom – måske i flere genera-

ligt i en evt. aftale, og hvis der er begræn-

aftaler jeg har set i min tid i katteverde-

tioner – er man ikke en del af det fælles

sende aftaler, skal dette også afspejles i en

nen, har været af en sådan karakter, at

projekt!!

lavere pris for parringen.

har man efter min opfattelse begrænset

de lægger begrænsninger på kattenes liv
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Felis Danicas Topkatte 2011-12
Killing/Ungdyr 4

Voksen hun 4

Killing/Ungdyr 1

Voksen hun 2
Huskat 1

Voksen hun 3

Killing/Ungdyr 7

Killing/Ungdyr 6

Killing/Ungdyr 5

Voksen han 1

Voksen Han
Kattens navn

EMS

Point

Ejer

1

SC. Persefelis Jesse James, DSM

PER ns 11

1065,53

Allan & Sylvia Outrup

2

NW, SC. NC’s Invisible Man, JW, DVM

NFO n 09 24

1056,66

Marian & Jørgen Seemann

3

SC. Hindkjær’s Frej, JW, DVM

OCI b 24

1047,66

Marianne & Lars Hindkjær

4

GIC. Mea Culpa’s TomTom

BUR n

1005,24

Marina Böhrnsen

5

SC. Nissen’s Fonso, JW

SIA a

1000,69

Annelise & Erik Nissen

Kattens navn

EMS

Point

Ejer

1

GIC. Fagan’s Øllebrød

NFO a 09 22

1061,33

Elaine Derry & J. Kristensen

2

SC. Filihankats Tinker Bell, JW

SIA n 21

1042,90

Dorete & Peter Irbil

3

GIC. Persefelis Nynne

PER ny 22

1021,64

Allan & Sylvia Outrup

4

IC. Bumble Bee af Jurian

PER g 22

1008,42

Marlene Nielsen

5

SC. Toonscat’s Yogi Cat

NFO f 03 23

941,99

Pia Børgesen & Henrik
Buusman

Hunkastrat 3

Voksen Hun
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Voksen han 3

Hankastrat

Killing/Ungdyr 8
Voksen hun 5

Kattens navn

EMS

Point

Ejer

1

WW11 SP. Maradan Tyranosaurius,
DSM

EXO n 22

1080,40

Anne-Grethe &
Kurt Andreasen

2

GIP. Yulliano Narsil, JW

OSH e 24

1057,39

Christina & Lars Kyed

3

WW09, SW08, EC./EP. Iah-Ra’s Osiris,
DSM, DVM

ABY n

1049,67

Pia Slot

4

WW07 EP. Saltvigs Indus, DSM

ABY n

1048,12

Joana Beeck &
Ole L. Jacobsen

5

SP. Nissen’s Gao, JW

SIA n

1040,97

Annelise & Erik Nissen

Kattens navn

EMS

Point

Ejer

1

NW, SW09 SP. Star Wars Bria Tharen,
DSM

EXO n

1050,59

Anne-Grethe & Kurt Andreasen

2

SP. Wrensted Celinea, DSM

RAG g 03

1045,71

Christa Christiansen &
Flemming Riis

3

IP. Delacour’s Bisou Brilliante

SBI a

1014,00

Gitte Petersen

4

EC./EP. Ibis af Khartoum, DSM

ABY n

1004,28

Pia Slot

5

GIP. Mi-Chi’s Quiana Melina

NFO n 09 23

980,00

Christina & Lars Kyed

Hunkastrat

Killing/Ungdyr 9
Killing/Ungdyr
Kattens navn

EMS

Point

Ejer

1

IC. Restless Nevermind, JW

NFO n 03 24

658,58

Pia Børgesen &
Henrik Buusman

2

Lighthill’s Discovery, JW

NFO n 09 23

654,47

Inga Christensen

3

WW11 Past - PRESENT - Future Von
Asserbo

PER n 03 24

652,24

Susanne Hansen

4

Merle by Fate, JW

PER n

651,93

Lenette & Fanny Nielsen

5

Filihankats Crispus, JW

SIA n 21

651,25

Lykke Madsen &
Jørgen Andersen

6

Filihankats Tiger Lily, JW

OSH n 24

650,78

Dorete & Peter Irbil

7

Filihankats Gizmo, JW

SIA a

650,50

Dorete & Peter Irbil

8

Namyslo’s Debbie

PER g 03

630,55

Lone & Jan Namyslo

Killing/Ungdyr 2

9

Coogan’s Onslow

MCO w 63

617,06

Lene & Peter Glem

Killing/Ungdyr 4

10

PR. Luna-Tick’s Grisling

ABY p

616,73

Marianne & Lars
Seifert-Thorsen

Voksen hun 1

Årets huskat
Kattens navn
1

Filur

EMS

Point

Ejer

650,43

Vivian Andresen
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Klikkertræning
i praksis
Vi hører så meget om kattetræning i tiden, men
virker det overhovedet? Her fortæller Carina
Jørgensen om hendes oplevelser, da hun overtog
indekattene Frederik og Bastian (Hellig Birma), der
ifølge den tidligere ejer var bedste venner. Det var
imidlertid ikke Carinas oplevelse:

Tekst og foto af:

Den første uge vi havde kattene, lå de

fare i hovedet på Frederik, hvis bare han

Carina Jørgensen

altid og sov sammen. Frederik vaskede

gik forbi ham, også selv om han ikke var

ofte Bastian, aldrig omvendt. Jeg havde

kontaktsøgende.

kun set Bastian vaske Frederik en gang.
Efter 2 uger fik de lov til at komme ud i

Jeg forstod ingenting, og det tror jeg

haven i sele til at starte med, ca. 20-30

heller ikke Frederik gjorde. Frederik var

min. af gangen, hvor jeg fulgte efter

stadig enormt kontaktsøgende overfor

dem. Ligeså stille begyndte Bastian at

Bastian, som overhovedet ikke gad ham.

ændre adfærd overfor Frederik. Han

Det eneste tidspunkt hvor de kunne

begyndte at hvæse af ham i stor stil og

være ved siden af hinanden, var når de

gav ham lussinger. I starten var det kun

spiste. Men det mærkelige er, at det

indenfor. Når de så kom udenfor kunne

stadigvæk kun er halvdelen af gangene,

de sagtens rende og lege sammen uden

hvor det foregår uden problemer. Vi

problemer, og de så virkelig ud til at

købte også to køjer til kradstræet, så de

hygge sig. Når de så kom ind igen, var

kunne få en hver, så de ikke skulle skæn-

den gal igen.

des over den der var, men Bastian vil slet
ikke være i nærheden af kradsetræet

Så kom dagen, hvor det gik helt galt.

længere. Han ligger på sin kommode, og

Frederik kom på et tidspunkt spænende

hvis Frederik nærmer sig, hvæser Bastian

bagfra og fik løbet Bastian så meget over

af ham.

ende, at han slog en kolbøtte. Siden har
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de ikke leget sammen, fordi Bastian løb

Bastian har aldrig gjort os noget, hverken

sin vej, hver gang Frederik kom løbende

revet eller bidt, men er meget verbal

ude i haven. Bastians adfærd udvik-

(knurrer og hvæser), så vi er ikke i tvivl

lede sig siden dette i dårligere retning.

om hans mening. Han er meget reser-

Således at han nu overhovedet ikke

veret og opsøger os ikke rigtig. Bastian

gider Frederik, når Frederik er kontakt-

laver især meget påstyr, når han skal

søgende. Faktisk begyndte Bastian at

børstes, men det mærkelige er, hvis han

Bastian

ligger på sin kommode, så kan jeg godt

Jeg har aldrig haft kat før, jeg fik Bastian

sig, 3) hvordan opfører en stresset kat sig

få lov til at børste ham uden problemer,

og Frederik, men er vokset op med

og videre i den dur. Der var så en anden

og jeg kan løfte hans ben og børste ham

hundekennel. Fordi jeg ikke vidste så

bruger der svarede, og hendes svar til

på maven, og mellem både bagben og

meget om katte, lånte jeg en masse

den stressede kats opførsel ramte bare

forben. Jeg kan også uden problemer få

bøger på biblioteket om katte for at

lige i skabet med hensyn til Bastians

lov til at kigge i hans ører og hans mund,

finde ud af mere. Derudover søgte jeg

opførsel. Så jeg skrev til hende med mine

alt sammen kun så længe han ligger på

nettet tyndt for materiale, og jeg fandt i

problemer. Brugeren var Helle Lenschow,

sin kommode.

den forbindelse forskellige forums med

men da Helle bor i Jylland, og jeg på Sjæl-

katte som emne. Jeg stillede spørgsmål

land var det ikke lige det nemmeste at

Jeg har forsøgt at dele sol og vind lige

til Bastians adfærd et par steder, men jeg

mødes. Men Helle henviste mig til Ayoe,

og lege meget med dem. Frederik gider

fik ikke rigtig noget, jeg kunne bruge. Af

og derved kom kontakten i stand.

altid lege. Bastian gider det sjældent, og

den tidligere ejer havde jeg fået at vide,

kun hvis Frederik ikke er til stede, og der

at Bastians adfærd var normal, fordi han

er en masse steder, hvor
han kan gemme sig og
ligge på lur efter fjerdrillepinden.
Jeg overvejede mange
gange, om det ikke var

Var det en
stor fejl, at
Bastian og
Frederik boede
sammen?

Jeg kontaktede Ayoe, og vi snakkede om

var den dominerende.

kattene hvorefter vi aftalte en dag, hvor

Det havde hun fået at

hun kom ned og kiggede på kattene.

vide af ejeren før hende.

Det var i september, og jeg mener, at jeg

Men fordi det var så

havde haft kattene ca. 3 måneder, da

voldsomt her, og fordi

Ayoe var på besøg.

det var på den måde,
det skete på, syntes

Da Ayoe var her, havde jeg efter aftale

jeg bare ikke rigtig det

holdt kattene inde, så Bastian var fuld-

kunne passe, at det

stændig oppe at køre og totalt ”hys” på

Frederik, og om han

skulle være sådan. På

trods af, at Frederik på intet tidspunkt

måske var en kat, som

forummet Kattegale.

gjorde ham noget. Ayoe observerede

en stor fejl, at Bastian
boede sammen med

havde bedre af at være alene-kat. På den

dk, var der en bruger som havde stillet

kattene og stillede et hav af spørgsmål

anden side synes jeg, det var synd, hvis

nogle generelle adfærds-spørgsmål i stil

og noterede mine svar ned. Hun havde

kattene igen skulle skifte ejer på så kort

med: 1) hvordan opfører en dominant

et aktivitetsbræt med for at se, om det

tid.

kat sig, 2) hvordan opfører en bange kat

var noget, der kunne interessere kattene.
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Frederik

Hun afprøvede også klikkeren på Bastian,

bede at begge dele kunne få hans stress

Generelt så træner vi 2 X om dagen. Tids-

og det gik rigtig godt, idet han fangede

niveau til at falde over tid.

perioden er lidt forskellig. Det afhænger

konceptet meget hurtigt. Han er et ma-

lidt af, hvor meget Bastian er på. Frederik

døre, så det hjælper selvfølgelig på det.

Klikkertræning

er med hver gang, men det varierer lid,

Ayoe tog så hjem og sammenskrev sine

Min træning har bestået i klikkertræning

hvor meget, fordi han gider ikke altid blive

observationer, og hun lavede et program

af begge katte, lige siden Ayoe var her,

siddende, og han gider heller ikke bevæge

til mig.

både sammen, men også hver for sig.

sig helt så meget som Bastian. Vådfoder får

Derudover har jeg lavet en madpyramide

de kun i forbindelse med træningen, og det

Hun syntes, at Bastians adfærd var noget

af toiletpapirruller, som også bruges

foregår som regel således:

unormal for en Hellig Birma – meget ag-

med jævne mellemrum. Her er tricket,

gressiv over for Frederik.

at kattene skal bruge

Hendes umiddelbare

poten til at rage maden

gøre et eller andet, som indebærer tæt

ud. Jeg har også prøvet

kontakt med Frederik. Ingen problemer

en foderbold, men det

overhovedet. Der har været nogle få

gider de i hvert fald ikke.

dage, hvor Bastian har været meget

vurdering, efter at have
hørt deres historie, var
at Bastian havde meget
svært ved at håndtere at bo sammen med

Han fangede
konceptet med
klikkeren meget
hurtigt

Frederik. Bastian brugte
meget tid på at hvæse

• Først begge katte, hvor Bastian skal

oppe at køre (i starten), der har jeg
Jeg begyndte meget

udeladt Frederik fra træningen. Dog er

hurtigt at se ændringer i

Frederik altid med, når de får resten af

Bastian. Allerede efter et

vådfoderet til sidst.

af Frederik. Den umiddelbare plan var

par dage. Efter 2 uger begyndte min kæ-

at sætte Bastian i gang med et madak-

reste også at lægge mærke til forskellen.

Bastian. Han er meget på og meget

tiveringsprogram plus direkte træning

Ayoe fulgte op på terapi-programmet,

ivrig, har vedhæftet en video, men

i kontakt med Frederik. Begge katte er

ca. 3 uger efter hun havde været her.

sender den hvis/når det lykkedes. link

heldigvis begge meget glade for deres

Hun ville høre, hvordan det gik. Her er,

til video: http://www.youtube.com/

vådfoder, og de slapper af sammen, når

hvad jeg skrev til hende:

watch?v=VIiFSAfewDY

de spiser. Bastian livede synligt op ved

• dernæst hyggeøvelser kun med

• generelt er kattene blevet meget bedre

simple klikker-target øvelser både for sig

Jeg har fået en helt anden kat!!! Effekt af

til at hilse på hinanden, når de mødes.

selv og ’vendt mod’ Frederik. Ayoe hå-

træningen sås allerede efter et par dage.

F.eks. når den ene kommer hjem udefra.
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Det foregår faktisk på begges initiativ,

komme over og gnide sig op ad benene

komme op hos os, at sove om aftenen,

dog mest på Frederiks. Vi belønner dette

og blive kælet en smule, inden han går

når han kommer ind fra sin aftentur. Han

så ofte som muligt. I starten skulle

igen. Han snakker meget mere med os.

snakker endnu mere, og er nu for det

denne hilsen ikke vare for længe, så hvæ-

Han er mere rolig ved håndtering, og har

meste fuldstændig rolig ved håndtering.

sede Bastian af Frederik. Men nu kan de

højere haleføring oftere, men halefø-

Omkring spisetid kan vi tage ham op og

have en hilsesession helt uden at hvæse,

ringen er stadig langt fra, hvad vi ser

stå og nusse med ham i længere tid. Ha-

og Bastian har taget initiativet mere. De

hos Frederik. Jeg kan godt nu bære ham

leføring er stadigvæk blevet højere, men

mjaver også stille til hinanden, ofte når

ovenpå til sengetid, uden at han spræl-

stadigvæk ikke helt som Frederiks, som

den ene kommer hjem. Morgenhvæse-

ler (som han gjorde før hele vejen op).

har sin højt mere eller mindre konstant.

riet har også aftaget, men er der dog

Nogle gange går han også selv. Vi kan

Jeg kan i dag selv give Bastian loppekur i

stadig.

også give ham loppekur (i nakken), uden

nakken, uden at have hjælp fra kæresten.

at vi føler, at det er et overgreb mod

Børstning af pelsen går også som en leg i

De er også blevet bedre til at omgås hin-

ham. Det største problem er dog børst-

forhold til tidligere. Der er kun lidt brok-

anden, men Bastian hvæser stadigvæk

ningen, hvor han stadigvæk på trods af

kerier, når han ligger på ryggen og får

af Frederik, men ikke så meget, som det

træning er skidesur! Dog ikke mere, end

børstet maven, men det er småting som

har været

han glemmer det, når der falder godbid-

klares med en godbid. I dag er der slet

der af, heldigvis da.

ikke morgenhvæseri mere. Bastian hvæ-

I forhold til os mennesker, er kontakten

ser stadigvæk mindre, nu er det mere i

til Bastian blevet meget bedre. Han er

Kattenes adfærd i dag

stadigvæk reserveret, men mere opsø-

Pr. januar 2012 (startende ca. slut

gende. Han kan godt selv, uopfordret,

oktober 2011) begyndte Bastian fast at

stil med ”jeg-gør-det-fordi-jeg-kan”
Et decideret gennembrud i kattenes

Bastian der bruger det hjemmelavede aktiveringsbræt
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Øvelser
• Dutte-næse-øvelser: de skal dutte min næse siddende, på bagben og hinandens næser
• Bastian skal gå rundt om Frederik eller omvendt
• Bastian skal gå fra egen stol over til Frederiks eller omvendt. Det udløser lidt
hvæs engang imellem, men det er noget pjat, og Bastian ved godt, at han
skal lade være. Det er så tydeligt at se på ham, han er en bisse
• De springer op og ned af barstole, og fra stol til stol
• De giver pote i forskellige udgaver. Til at starte med skulle de bare ”pote”
min hånd, og det skete automatisk, når jeg havde en godbid i hånden. Så
blev øvelsen udvidet med et decideret signal – flad hånd holdt på bestemt
måde. Da de kunne det, kom jeg et lydsignal på, og i dag kan de give pote på
lydkommandoen ”pote”. Jeg er så stolt. I starten troede jeg, at de havde forstået signalet, men jeg fandt ud af, at de kun kunne give pote, når de sad på
barstolen. Men nu kan de give pote alle mulige steder, på stolen, på gulvet,
gennem huller, og til personer som de ikke kender, selv min nevø på 4 år, det

opførsel hinanden imellem kom i
forbindelse med nytårsaften. Denne
aften holdt vi herhjemme sammen med
venner, og kattene kunne rende ovenpå,
hvis de ikke ville være hernede. De fik
slet ikke lov til at komme ud denne aften,
og det udløste mærkelig nok ikke noget
brok fra Bastian, det havde jeg ellers
forventet. Da vi skal i seng, ligger begge
katte ved siden af hinanden i vores seng.
På trods af vi flytter rundt på dem, så vi
også kan være der, så ligger de stadigvæk ved siden af hinanden, da vi står op.
Efterfølgende har de flere gange ligget
ved siden af hinanden i sofaen, og Bastian er begyndt at bruge kradsetræets
køjer igen, på trods af at Frederik ligger

skal dog være på håndsignalet plus verbale kommando. Lydkommandoen
”pote” hvor de hverken kan se klikker eller hænder, er det endnu kun mig de
lyder. I det hele taget er de blevet så gode til det her håndsignal ”pote”, at
de klasker en pote i hånden på os, hvis vi tilfældigvis sidder med en flad åben
hånd, og kattene er i nærheden
• De lystrer ”kom” kommando og følger mig rundt i stuen
• De kan ”sitte”, p.t. prøver jeg dem at lære dem, at når de skal sitte, skal de
sidde ved mit venstre ben får at få godbidden, men det arbejdes der stadig-

Efterfølgende
har de flere
gange ligget
ved siden af
hinanden

væk på
• Jeg har lavet en del sofaøvelser med dem, hvor de var nødt til at skulle kravle
rundt på mig, får at få godbidden. Så de er noget mere tillidsfulde i dag, end
de var. Jeg tror også, at det er derfor, Bastian er begyndt at sove i sofaen om
aftenen.
• Vi har også lavet øvelser i kradsetræet, hvor de skulle være tæt på hinanden,
og hvor de skulle stå med forpoterne på min skulder for at få godbidden
• ”kravle-rundt-på-mennesket” øvelserne har jeg også lavet med dem oppe i
soveværelset og i badeværelset.
• P.t. træner jeg øjenkontaktsøvelser med dem, således at de skal have
øjenkontakt med mig, så snart jeg siger deres navn, så får de en godbid. Det
er Bastian rigtig god til. Så god at han allerede sidder og kigger på mig, når
jeg vender mig om mod ham, og faktisk ikke har givet ham kommandoen
endnu.
• I og med at de lystigt springer op og ned samt over diverse ting, er det pla-

der, og han bliver heller ikke sur, hvis han
ligger der i forvejen, og Frederik så kommer og ligger sig i den anden køje. De er
begyndt at lege sammen igen engang
imellem. Bl.a. lege tagfat som de gjorde
lige i starten, da de kom ud i haven,
inden de for alvor blev uvenner (Bastians
kolbøtte forårsaget af Frederik). Vi kan
også få Bastian til at lege med en fjerpind
nu, selvom Frederik er til stede, men
Frederik skal dog ikke komme for tæt på,
så bliver Bastian stadigvæk bitter, men
det er en klar forbedring. Hvis Bastian
sidder og gerne vil ud, og vi mennesker
ikke ser det, kommer han også selv og

nen, at jeg vil forsøge mig med lidt agility. Frederik har dog luret, at det da er

beder om at komme ud. Hvor han tidli-

meget nemmere at gå udenom forhindringen eller nedenunder den

gere begyndte på sin ”dyr-i-bur” adfærd.
Frederik kan også stå på den anden side
af døren nu, uden at Bastian løber væk.
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Samtidig har vi dog også måtte lære
Frederik, at han ikke skulle fare lige over
i hovedet på Bastian, så snart han kom
ind af døren. Bastian er også begyndt
at ”smide sig” på gulvet at rulle rundt
og gøre sig til, ligesom Frederik gør
meget tit. Ofte kan vi også få lov til at
nusse ham på maven, når han ligger her.
I denne position ligger han også nogen
gange og strækker poterne ud efter
Frederik, sådan lidt legeagtigt.
Vi har eksperimenteret lidt med, hvorvidt kattene skal være helt adskilt eller
sammen. Men f.eks. når de skal sove, så
fungerer det ikke, at Bastian er sammen
med os, og Frederik er nedenunder.
Bastian bliver fuldstændig forstyrret, og
han er ikke særlig god til at lægge sig
ned og falde til ro. I det hele taget fungerer det ikke godt at holde dem fuldstændig adskilt. Det reagerer Bastian mere
negativt på, end hvis de er sammen, i
hvert fald indenfor.

En ny og afslappet Bastian

En hel ny kat
Så man må sige, at vi nu har en hel

af Frederik, fægtede løs med poten og

dag om aftenen. Først fællesøvelser

anden kat på grund af klikkertræningen.

sagde ”mjav, mjav, mjav” meget højt og

(ca. 5 min), dernæst øvelser med dem

Bastian er blevet en skøn kat, og han er

insisterende, så der er ingen tvivl om at

enkeltvis (5-10 min afhængig af kattens

total selvsikker nu i forhold til tidligere.

han gerne vil være med!

humør), også afsluttes der med fæl-

Frederik kan slet ikke ”ryste” ham, som

lesmad. Fællesmad var først af samme

han gjorde tidligere. Det har så også

Vi har på et tidspunkt måttet bruge

tallerken, men det er blevet rykket til, at

betydet, at vi en periode havde lidt mere

timeout, når Bastian har haft destruktiv

de nu har hver sin tallerken, fordi Bastian,

fokus på Frederik for at samle ham op.

adfærd. For eksempel hvis han ville ud,

nu han er sin stress kvit, har taget en del

Idet vi så noget frustrationsadfærd fra

når det er ved at være sovetid. Så var der

på. Så meget at jeg ikke synes, at han

hans side. I det hele taget opfører han sig

et bestemt sted, hvor han gik direkte

skal veje mere.

mere som Bastian, selvfølgelig i forhold

over og kradsede tapetet i laser. Det

til deres forskellige personligheder.

udløste så, at jeg tog ham, satte ham i

I næste nummer bringer vi en artikel af Ad-

Den anden aften kom Bastian ikke,

timeout (3-5 min på et kedeligt gæste-

færdskonsulent Ayoe Hoff “Klikkertræning

da der blev kaldt til træning, så jeg

toilet), hvorefter han så blev lukket ud

af katte: Hvorfor virker det”

begyndte bare med Frederik, og lod

igen, uden at sige noget som helst til

døren stå åben, sådan at Bastian kunne

ham, når han blev sat derud. Vi skulle

høre klikkeren i tilfælde af, at han var i

igennem en hård uge, hvor han måtte i

nærheden, men bare ikke ville komme.

timeout en del gange, når han kradsede

Der gik ikke mange minutter, før Bastian

på vores dør, men så holdt han op.

kom farende ind af døren, hoppede
direkte op på den stol, der stod ved siden

Jeg træner stadigvæk med dem hver
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Raceportræt

Russian Blue
For os, der har Russian Blue, er denne selvfølgelig katten
over alle katte. Der kan vel ikke være diskussion om, at
russeren, som den kaldes i daglig tale, er smuk og ikke
mindst elegant - også i sine bevægelser. Men lige så
væsentlig er dens væremåde og temperament. Folk, der er
ejer af en russer, siger at, det er ”katten for kendere”, eller
”kattenes Channel”.

Tekst: Dorthe Kirstejn Jensen

Historie og oprindelse

Der er mange skrøner og underholdende

Kært barn har mange navne, og Russian

fortællinger om russernes historie, men

Blue katte har også gennem tiden haft

det fører for vidt at fortælle dem alle her.

mange. Maltesisk kat, Arkangelsk kat,

Blandt andet fortælles det, at Russian

Blue Foreign osv. De oprindelige rus-

Blue katten oprindeligt blev holdt ved za-

sere, mener man, har sit udspring i de

rens hof og blandt adelen i Rusland, hvor

nordlige dele af Rusland, hvorfra der blev

disse katte var højt estimerede for deres

eksporteret nogle til England fra byen

skønhed, klogskab og elegance.

Arkangelsk i slutningen af 1800 tallet.

Russian Blue killinger kan charme fra de er få uger gamle. Foto: Dorthe Kirstejn Jensen
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Russerne fik deres første selvstændige
show i England i 1912 – desværre forårsagede den russiske revolution i 1917
en markant nedgang i interessen – man
skiftede bl.a. navn på racen fra Russian
Blue til Foreign Blue – navnet Russian
Blue vender først tilbage i 1948. Racen
henslæbte herefter nogle årtier i relativ
ubemærkethed – i løbet af denne periode blev de grønne øjne standard, de
første Russian Blues havde orange øjne.
I Danmark blev den første russer født i
1941. Hun blev dog først stambogført
som Russian Blue i 1944. Hendes navn
var Pierette. Pierettes ejer var Waldemar
Schäffer, som senere blev dommer for
korthårskatte indtil sin død i 1961. Pierette blev parret med familien Schäffers
brunmaskede siameser, Longfellow of

De grønne øjne hos en russian blue, er betagende smukke – kattens prægtigste smykke. Foto: Dorthe
Kirstejn Jensen

Annam. Han bar gen for blåt, og det blå
afkom registreredes som Russian Blue.
I Danmark har vi haft opdræt af Russian

gøre det, nærmer sig en kunstnerisk

helt lige og danne en konveks vinkel

oplevelse.

med den lange flade pande. Profilen er

Blue i mere end 60 år. Siden 1950 har

sammen med øjnene medvirkende til at

racen været renavlet her i Danmark.

Pelsen er velouragtig og let opretstående

Fra 1960 til 1969 blev der ikke født ret

på grund af russerens

russere ser ud præcis

mange russere i Danmark, men siden

helt enestående pels-

som beskrivelsen, men

har der været en mindre, men dog, pæn

struktur, hvor dækhår

fremgang. Tallet for fødte killinger har

og underpels er lige

inden for de sidste 10 år gennemsnitligt

lange. Denne pels-

været 59 killinger pr år.

struktur kendes ikke
hos andre racer end

Russerens udseende

russeren.

Hovedindtrykket af en russer er en me-

give det specielle russer-udtryk. Ikke alle

I Danmark blev
den første russer
født i 1941. Hun
blev dog først
stambogført
som Russian
Blue i 1944

generelt er danske russere af en høj standard.
Ved første øjekast kan
russeren ligne en helt
almindelig kat, men når
man kigger nærmere
efter, opdager man al-

dium bygget, elegant kat, hvor hannen

Øjnene er smaragdfar-

er noget større end hunnen. Den er slan-

vede, store mandelfor-

kere end de fleste huskatte, men mere

mede og meget ud-

muskuløst bygget end f.eks. siameseren.

tryksfulde. Det særlige

Benene er høje, pelsen er kort, tæt og

intense “russerblik” har gjort mangen en

ikke helt enige om, hvordan den ideelle

medium blå med sølvskær.

ejer genert under omklædning. Øjnene

Russian Blue skal se ud nu om dage.

tid dens fine særpræg.
I Europa er Russian Blue
opdrætterne indbyrdes

med deres form og farve udgør sammen

Nogen opdrættere foretrækker den

Har man lejlighed til at se en russer

med den særlige pelsstruktur nogle af de

mere traditionelle skandinaviske type,

“live”, opdager man, at elegancen også

vigtigste russerkendetegn.

med lidt mørkere pels, og mere moderat

slår igennem i bevægelser og adfærd. At

ørestilling, end vi ser på de mere ”mo-

se en huskat fange en flue kan i sig selv

Russeren har et smukt hoved med en

derne” russere, som der også ses flere

vække en vis beundring – at se en russer

speciel profil, hvor næsen skal være

og flere af. Nogle opdrættere ønsker, at
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Udseende / Standard • russian blue
I Danmark er der ikke et stort antal opdrættere af
denne race, men de som er det, er meget passioneØrer, store og lidt tilspidsede, brede ved basen, huden
i ørerne fin og transparent,
med sparsom behåring
indvendig

rede omkring opdrættet. Det begrænsede omfang
af opdrættere i Danmark, gør det nødvendigt at
samarbejde ud over landets grænser. På Russian
Blue klubbens hjemmeside kan man læse mere om
racen www.russianblue.dk, og fuldstændig standard ses på www.fifeweb.org.

Øjne, store grønne og
mandelformede, med god
indbyrdes afstand, som ikke
må indeholde noget gult.

Kroppen skal være lang og
i harmoni, med et elegant
udtryk.

På en udstilling kan Russian blue katten maximalt opnå 100 point, hvor de forskellige points fordeler sig således:
HOVED:

Generel form, profil, næse, kæber og tænder,

25 POINT

pande, hage, placering og form af ører.
ØJNE:

Form og farve

10 POINT

KROP:

Form, størrelse, bygning, højden på benene og

30 POINT
Ben fine og lange

poternes form, halens længde
HALE:

Længde og form

10 POINT

PELS:

Farve, kvalitet tekstur og længde

20 POINT

KONDITION:
I ALT:
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5 POINT
100 POINT

I profil skal der i højde med øjenbrynene,
være en konveks vinkel, kort kile, toppen af
hovedet lang og fladt. (se lille foto)

Næsen mørk lavendel

Pelsen skal være kort, men med
denne for russian blue specielle
dobbeltpels, der giver en let fylde.
Farven skal være medium blå, med
et tydeligt sølvskær. Voksne katte
må ikke have spøgelsesmærker i
pelsen.

Lang hale med let rundet spids.

Poter, fine og ovale

Utehina Anna fra Moskva,
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Grisaille’s Brilliant Performer, RUS. Ejer: Christien W. den Uil, Holland

pelsfarven skal være lysere grå, end man

“hjælper” med rengøring, madlavning

Der er ingen pelspleje, men russeren kan

så førhen, og af en bedre kvalitet. Derfor

og andre gøremål.

som regel godt lide at blive børstet – for

har nogle opdrættere importeret nye

hyggens skyld! Den er en renlig, næsten

katte – dels for at forbedre temperamen-

Den kan også underholde sig selv, om

sippet kat. Hvis man giver russeren

tet, men også for at forsøge at tilføre de

end mange af de mere halsbrækkende

seletræning fra lille, er den god til at gå

ønskede kvaliteter.

og dog elegante “kunster” synes at være

i snor, men aldrig som en hund. Det er

kreeret med henblik

katten, der bestemmer

Russerens personlighed

på et opmærksomt

ruten. Når der kommer

En russers personlighed kan være meget

publikum.

forskellig fra kat til kat, men ofte ligger
den tæt op af det, de fleste forstår ved

Russeren er legesyg og

“en rigtig kat”. Den er meget selvstæn-

bliver ved med at være

dig, men samtidig er den kærlig og

glad for at lege til langt

tæt knyttet til sine mennesker. Den er

op i alderen. Russeren

ikke påtrængende i sin kærlighed, men

er en intelligent kat.

opnår den kontakt og opmærksomhed,
som den har behov for, ved indirekte og

Det er ikke usædvan-

elegant manipulation.

ligt – men somme tider

Russeren
er meget
selvstændig,
men samtidig
er den kærlig og
tæt knyttet til
sine menneske

upraktisk – at den kan

gæster, går mange russere. Man skal så blot
lade katten være i fred,
og efter kort tid vil nysgerrigheden overvinde
forsigtigheden. Ud over
nysgerrigheden vil også
chancen for beundring
og opmærksomhed
lokke russeren frem.
Bag det tilsyneladende

Man nyder, når den kommer for at kæle,

åbne døre, og det virker, som om den

reserverede ydre gemmer der sig hos de

og ellers nyder man at betragte den, når

forstår sine menneskers sindsstemning

fleste russere en lille primadonna. Rus-

den leger eller bare ligger, og hygger sig

– ofte lidt før, menneskene selv bliver

seren nærmer sig langsomt, og hvis den

og ser bedårende ud. Russeren følger tit

bevidste om det. En russer er meget

accepterer gæsten, kan den godt finde

sine udvalgte mennesker rundt i boligen,

nem at have og generel sund og robust.

på at lægge sig hos vedkommende. At
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vinde en russers venskab er som et få et

er de 2 forslag fra Danmark hver gang

Helbred

ridderslag.

blevet nedstemt på FIFe`s GA, men hver

Generelt er Russian Blue katte sunde

gang med et meget snævert flertal. Så

og robuste katte. Den stigende kontakt

Det anbefales varmt, at russeren deler sit

lige nu er ørestillingen, ikke noget man

mellem opdrættere verden over (pga.

liv med en anden kat, og meget gerne en

taler højt om, men vi ved jo godt, at de

Internettet) har medført, at der bliver

artsfælle. På forunderlig vis er det som

forskellige dommere, ser ret forskelligt

udvekslet flere oplysninger end tidligere,

om, man kommer tættere på kattene, når

på, hvordan placeringen skal være.

også helbredsoplysninger. Og det billede

de får mulighed for at ”kommunikere” og
dele dagligdagen med en anden kat.

der tegner sig, er at tilfælde af arvelige
Nuværende standard

sygdomme, er stadig ret begrænsede,

Russian Blue hører til under kategori 3,

og der foreligger ingen dokumentation,

Standarden for Russian Blue

altså korthårskattene. Der er pt. 24 god-

for at racen har problemer med arvelige

Den Danske Russian Blue klub har 2

kendte forskellige racer i denne gruppe,

sygdomme. Nogle steder i verden er

gange forsøgt at få vedtaget en revideret

så der er hård konkurrence i denne kate-

man opmærksomme på både HCM og

udgave af standarden for Russian Blue.

gori på udstillingerne. Derfor er det også

PRA, og arbejder på at få udviklet en

Det har særlig været beskrivelsen af

værd at bemærke, når (og det sker oftere

gentest til Russian Blue – en mulighed

ørestillingen, vi ville have beskrevet an-

og oftere) en Russian Blue placerer sig i

der ikke foreligger endnu.

derledes, end som det står i den nuvæ-

toppen på udstillingerne. Russian Blue er

rende standard fra 1960. Men desværre

i FIFè kun tilladt i en farve, nemlig blå.

4 forskellige typer Russian Blue

Engelske type, foto og ejer Tim Hardy. EN

Kontinentale type, foto og ejer:
Maria Malevitch DK

Skandinavisk type, foto og ejer Kenneth Eklind SE

Amerikansk type, foto og ejer Maria
Malevitch DK
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Genetikserie del 3

Farvegenetik
hos katte
Kattegenetik baseret på farver og mønstre

[ xo ] / [ x ] Den røde farve

Denne mutation har den virkning, at

I de fleste lærebøger og artikler anven-

der i melanocytterne IKKE produceres

Artiklen er fortsat fra sidste

des betegnelsen ”[ O ] / [ o ]” for dette

noget eumelanin overhovedet – altså

nummer af Kattemagasinet

gen. Det giver efter min mening anled-

ingen sorte, chokolade eller cinnamon

ning til nogen forvirring. For at gøre

pigmentkorn!

Tekst og foto: Ole Amstrup

det meget tydeligt, at denne egenskab
er placeret på x kromosomet – eller på

Der er desuden det specielle ved dette

kønskromosomerne, og det dermed er

gen, at det er hæftet på kromosomet,

kønsbundet, plejer jeg at markere både

som også bestemmer kønnet på katten/

kromosomets karakter og egenskaben,

killingen – derfor kaldes den mutation,

sådan at jeg opererer med den normale/

der ændrer farven, for kønsbundet.

oprindelige variation af dette gen som
[ x ], og markerer det muterede gen med

Virkningen af dette gen er, at det

[ xo ]. Det vil betyde, at en normalfarvet

fuldstændigt undertrykker dannelsen af

kat vil have genkoden for dette gen som

sorte/brune pigmentkorn!

[ x x ] / [ x y ] en tortie-hun vil have [ xo x ]
og en rød kat sammensætningen

Når håret vokser, starter processen med

[ xo xo ] / [xo y ].

at placere farvepigment i de enkelte hår
som planlagt, men da der jo ikke dannes

Denne mutation – kønsbundet rødt

eumelanin, er det kun det røde phaeo-

– er ret enestående hos de domestice-

melanin, der kan deponeres i de enkelte

rede katte. Hos andre pattedyr har den

hår. Den samme proces med dannelse af

røde variant (hvor der kun produceres

bånd, er fuldstændigt som i de oprinde-

phaeomelinin) været tilknyttet genet

lige hår, bortset fra at her mangler den

Extension (betegnet ved bogstavet E) (se

sorte farve.

senere afsnit).
Der vil stadig være synlige bånd på de
[ xo ] – rød

enkelte hår, men de vil kun kunne ses

Hvis man ser på produktionen af me-

som varierende nuancer af det røde

lanin, bliver vi lige nødt til at se på en

phaeomelanin.

anden mutation – nemlig det vi kender
som rødt.
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Et andet spørgsmål vi kan få afklaret her,

er så om der kan være forskel i farven

videre i processen mens de vokser hele

på en rød kat, der genetisk set er sort

vejen rundt om det ”rør” fostret er på

eller chokolade. Når der ikke produ-

dette tidspunkt, deler de sig og danner

ceres eumelanin – eller produktionen

disse forskelligt farvede områder dvs.

af eumelanin er ændret til produktion

den mosaik vi kender fra en tortie kat.

af phaeomelanin – vil katten – uanset
om der genetisk set skulle være sort,

Er killingen homozygot for rødt [ xo xo ]

chokolade eller cinnamon, have samme

eller en hankilling med anlæg for rødt

farve, og det er ikke muligt at skelne

[ xo y] vil killingerne have den røde farve

imellem røde, der genetisk er en af de tre

over hele kroppen.

Fig. 6 Håret er fyldt med phaeomelanin, men
ingen eumelanin (det sorte, chokolade eller cinnamon produceres ikke) og kun phaeomelaninet
er synligt. Dannelsen af bånd sker ligesom i
”normale” hår.

eumelanin farver – sort, chokolade eller
Altså vil katten fremtræde med kun

cinnamon.

phaeomelaninet synlig. Det vil være
For at dannelsen af eumelanin helt skal

deponeret i håret med de bånd, der na-

standse, kræver det hos hunnerne to

turligt er med kraftigere pigmenterede

anlæg for den røde farve. Hvis der kun er

bånd og svagere pigmenterede bånd

et af det ”røde gen” og et af det normale

som vist i fig. 6

gen til stede, vil killingerne (som alle er
Denne mutation sam-

hunner) blive tortie –
altså en kombination
af den røde farve og
eumelanin farven. Det
kan man kalde ”fælles
dominans”, da både
den ene og den anden
af disse egenskaber kan
ses.
Når en killing er meget

Det specielle
ved dette gen,
at det er hæftet
på kromosomet,
som også
bestemmer
kønnet

men med non agouti vil
give en speciel effekt.
Non agouti opstår, når
der sker en overproduktion af melanin i
melanocytterne, så
eumelaninet fylder hele
håret. Når der ikke hos
den røde farve produceres eumelanin over
hovedet, vil det ikke

tidligt i fosterstadiet
– allerede i den først uge – vil overflade-

være muligt at have ensfarvede røde hår,

cellerne begynde at vokse ud fra ryggen.

men røde hår vil ALTID vise bånd på de

Disse celler, som jo også skal danne

enkelte hår.

melanocytterne, skal her meget tidligt
i fostertilstanden tændes (cellernes

Det vil sige at tabbymønstret ALTID er

opgaver skal defineres). Hvis killingen er

synligt på røde katte, og der er ingen

enten helt rød eller normalfarvet bærer,

forskel i udseendet på en non agouti og

har disse celler kun den ene måde at

en agouti rød kat!! Det er simpelt hen

blive tændt på, men hvis killingen bærer

ikke muligt at konstatere, om en rød kat

på både et gen for rød og et for normal

er geno type [ A A ]/[ A a ] eller [ a a ], og

farve, sker der det, at enten det normale

hvis opdrættere eller dommere påstår

gen eller det røde gen ”tændes” (det

andet, er det simpelt hen en romantisk

oprindelige gen [ x ] eller det muterede [

opfattelse af farven rød, som ikke har

xo ]) – altså om de skal producere eume-

noget med de faktiske forhold at gøre!

lanin, eller de ikke skal.
I de tilfælde hvor man har registreret en
Det sker helt tilfældigt og automatisk, og

ensfarvet rød – med EMS koden ”d”, vil
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DK Arjunas Fætter Lavben, OLH o24. Foto Julia
K. Beck
EC/GIP Hindkjær’s Athene, chokolade spotted
tabby, OCI b 24. Ejer: Marianne og Lars Hindkjær

DK Arjuna’s Soline, OLH d 24. Foto Anne Korsbakke.

DK Zalethco’s Kræn, n 24. Foto Lone Thomsen

det dreje sig om en rød tabby kat, der har

i henhold til FIFes Breeding and Registra-

et så dårligt mønster, at den kan passere

tion Rules.

for at være ensfarvet rød. Det stammer
Fig. 7 – Variationen af de fire typer pigmentering
af agouti hår.

muligvis fra perseropdrættet, hvor det

Dvs. at nu har vi fået beskrevet melani-

på grund af den lange pels, ofte kan være

nets betydning for farven – de enkelte

svært at se et utydeligt tabbymønster

hårs struktur og de 3 forskellige typer

– men tabbymønstret
er altså altid til stede,
selvom det måske ikke
er så tydeligt! Hvis der
skulle findes en rigtig
Fig. 8 – Variationen af de fire typer pigmentering
i non agouti hår. Med den røde farve er både det
non agouti og det agouti hår altså ens!!

ensfarvet rød, skulle
katten ikke have et

eumelanin og det fuld-

I sjældne
tilfælde kan
der opstå
tortie hanner

stændige fravær af
eumelanin.
Hvis man skulle vise
dette skematisk vil det
være som i fig. 7 og 8

”tabby M” i panden, og
hvis man se nærmere
efter, har alle røde katte dette ”M”.

I sjældne tilfælde kan
der opstå tortie hanner. Det skyldes
hovedsagelig, at der er sket en fejl i

I FIFe registrerer vi kattene efter udseen-

kromosomsammensætningen, og disse

de, og derfor burde alle røde katte være

hanner vil oftest have tre XXY i stede for

registreret som en af tabbyvarianterne

de normale to X og Y.

22, 23, 24 og 25. Rent genetisk kan de
så registreres med geno og phaenotype
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Disse tortie hanner er for det meste

ikke fertile, og så løses problemet jo

sort vil komme til at se ud som blå, cho-

af sig selv, men enkelte tortie hanner

kolade som lilla, cinnamon som fawn, og

er fertile, og kan få levedygtigt afkom.

rød som creme.

Dette afkom vil dog ikke have samme
kromosomfejl, men være med en normal

Da egenskaben er recessiv vil disse farver

kromosomsammensætning. Det er

kun optræde, hvis katten har modtaget

således ikke muligt at opdrætte en linje

genet [ d ] fra begge forældre og være

af katte, der giver tortie hanner!

homozygot for denne egenskab [ d d ].

For denne mutation findes der ingen

Der findes en gentest for denne egen-

gentest.

skab, så det er muligt at identificere
katte, som bærer fortynding – eller klar-

[ D ] / [ d ] – Dilution – fortynding af

En jævn fordeling af farvepigment i håret.
Håret vil have en normal
farve

Farvepigmentet er klumpet
sammen og bliver ujævnt
fordelt i håret.
Farven vil, på grund af
muligheden for at lys kan
trænge igennem, se ”fortyndet” ud.
Fig. 9 Tværsnit af et normalfarvet hår og et hår
påvirket af dilution (fortynding)

lægge om en kat er rød eller creme!

farverne.
I det normale hår er farvepigmentet

[ E ] / [ e ] – Ekstension / Amber

jævnt fordelt i hele håret. Denne egen-

Denne mutation er kun kendt hos katte

skab er en del af den oprindelige genetik

inden for Norske Skovkatte, men er hos

hos kattene. I den oprindelige genetik

andre pattedyr en almindelig muta-

betegnes dette med [ D ] og mutatio-

tion, hvor den ofte bliver betegnet som

nen, som er recessiv, betegnes med [ d ],

værende rød.

dvs. at for at denne egenskab skal kunne
ses, skal der være to alleler af dette gen

Denne mutation er recessiv i forhold til

til stede i katten.

den normale farve.

Mutationen gør, at de fire grundfarver

Selve mutationen kan hos kattene spores

ændrer sig, så sort ”fortyndes”, så det

tilbage til en enkelt hunkat født i 1981 i

kommer til at se ud som
blåt (farven er egentlig
grå, men i katteverdenen har vi valgt at kalde
denne farve blå)
Denne mutation gør,

Norge. I mange år var

Mutationen
kan hos spores
tilbage til en
enkelt hunkat

der stor diskussion om

Forskellige røde dyr der alle har mutationen for
Extension

denne farve, og den
blev i lang tid, efter den
blev opdaget, kaldt alt
muligt – lige fra cinnamon / chokolade mv.

at farvepigmentets

Indtil den i sin slutfase,

fordeling ændrer sig.

før den endelige god-

Fra at være jævnt fordelt sker der det,

kendelse, blev betegnet som x – farven.

at farvepigmentet (både eumelanin

Først senere viste de genetiske undersø-

og phaeomelanin) samler sig i større

gelser sig, at det drejede sig om ”exten-

”klumper”, og der sker en uens fordeling

sion” mutationen – som i katteverdenen

af pigmentet og i de enkelte hår.

er blevet døbt Amber.

Den ujævne fordeling vil også påvirke

Funktionen af denne mutation er, at

farven tæt ved hårets rod, og den ne-

eumelaninet, når katten vokser, gradvist

derste del af håret kommer til at have en

bliver erstattet med phaeomelanin.

lysere nuance af farver.

Det vil sige, at når katten bliver født, vil
den ligne en almindelig sorttabby, men

I tilfælde af to anlæg for fortynding vil

så gradvis ændre farve, så der til sidst
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IC Nightrunners Strongbow, BRI ns 22. Foto: Felicius Studios

næsten kun er den røde farve (phaeome-

det betyder, at non agouti amber katte

Der er udviklet en gentest, der kan på-

lanin) tilbage.

vil vise et tydeligt tabbymønster. Det har

vise om katten er bærer af dette gen!

Hvis katten genetisk er sort, er farvebe-

mønstret kat og en rød tabbymønstret

[ I ] / [ i ] – Inhibitor / Sølv

tegnelsen amber, og hvis katten er blå,

kat vil have samme fænotype (se ens ud)

Den eneste mutation der berører phaeo-

vil den ende som ”light amber”. Da der jo

og derfor findes amber og light amber

melanin, er inhibitor eller undertrykkel-

inden for skovkattene ikke findes nogle

ikke i non agouti eller i rød.

sesgenet. Dette gen undertrykker dan-

også den betydning, at en amber tabby-

af de andre gener i B serien – chokolade

nelsen af phaeomelanin og efterlader de

og cinnamon, er der ingen, der ved,

Som det er i FIFe, er denne farve kun

enkelte hår kun med eumelanin – altså

hvordan en chokolade amber eller en cin-

godkendt hos Norske Skovkatte, og i

sort (samt chokolade og cinnamon).

namon amber vil se ud, men mit gæt vil

EMS koden er denne kode for amber ”t”

være, at de kommer forbavsende tæt på

(”nt” for amber, ”at” for light amber,

Det bevirker ganske enkelt, at der i mela-

at være samme farve som en kønsbun-

”ft” amber tortie og ”gt” for light amber

nocytterne ikke kan dannes de gule/røde

det rød.

tortie), kun godkendt til brug for Norske

farver (phaeomelanin, så håret fremstår

Skovkatte.

kun sort hvidt.

som voksen, næsten kun er phaomelanin

I princippet er der ikke nogle problemer

Dette gen, som jo er en mutation, er

tilbage i pelsen, gør det også at tab-

med at hente dette gen over i andre

i modsætning til de fleste af de andre

bymønstret kan ses – præcis på samme

racer, men som det er nu, er det noget

ændringer af den oprindelige gene-

måde som hos den kønsbundne røde, og

helt specielt for NFO!

tik – dominant. Det vil sige, at hvis et

Da der, når katten er endeligt udfarvet
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inhibitor/sølvgen er til stede, er katten

Specielt sammen med de ”fortyndede”

en sølvkat. Det kan diskuteres, om der er

farver kan det være ekstremt vanskeligt.

forskel på en kat, der er homozygot (har

Fortyndingsgenet gør jo, at pigmenterne

to anlæg for sølv), og en kat der kun har

fordeles ujævnt i de enkelte hår, og ofte

et gen for sølv. I nogle videnskabelige

er helt eller delvist fraværende i den ne-

artikler gives der udtryk for, at en kat der

derste del af håret, hvilket meget let kan

er homozygot sølv vil være fri for ”rester”

forveksles med at være sølv. Desuden

af phaeomelanin. Disse rester betegnes

er phaeomelaninet på f.eks. en blå kat

ofte som rufisme og skulle efter disse

ikke så varmt i farven, at det tydeligt kan

kilder være mere almindelige hos katte,

skelnes fra inhibitor / sølvgenet udtryk.

Fig. 10. Det agouti hår står med et klart sort
hvidt udtryk.. Dog kan den nederste del af håret
ofte være af en lysere nuance eller helt hvid,
forholdsvist lang op af skaftet. Udtrykket kan
variere utroligt fra kat til kat

der kun har et gen for sølv,
Reduktionen af pigmentmængden har
Helt sikkert er det dog, at det er muligt

også en anden pudsig virkning på smoke

gennem selektion at minimere disse

katte – specielt de korthårede. Når

områder med rufisme.

mængden af pigment er reduceret i en
smoke kat vil det underliggende tab-

Dette gen har forskellig virkning på

bymønster ofte være ret tydeligt. Det

agouti og non agouti hår, og jeg vil først

skyldes, at der i et non agouti hår dannes

lige beskrive virkningen på de agouti hår.

normalt phaeomelanin, som vil være placeret i de lyse bånd på de enkelte hår. Når

Når det agouti hår vokser, dannes der

der i en smoke kat ikke dannes dette pha-

som normalt farvepigment i melano-

eomelanin, vil tætheden af pigmentkorn

cytterne, som skal deponeres i hårene,

i det, der strukturmæssigt skulle være de

men da der kun dannes eumelanin, vil

lyse bånd, være lavere end i de bånd der

de enkelte bånd skifte mellem den sorte

er fyldt med eumelanin, og derfor kan

(chokolade eller cinnamon) farve, og når

tabbymønstret træde ret så tydeligt frem.

de bånd, der normalt består af phaeo-

Så tydeligt at Ægyptisk Mau rent faktisk er

melanin skal fyldes, står de ”tomme” for

godkendt i en ”smoke med pletter”!!

Fig.11. Et smoke hår sammenlignet med et ikke
sølv non agouti hår.

farvepigment og ser hvide ud.
Der findes endnu ikke en gentest for
Kombinationen mellem non agouti og

dette gen, men selve genets placering/

sølv betegnes som smoke – så smoke er

locus er fundet, og der mangler blot at

en non agouti sølv kat!

blive udviklet en gentest der kan være
offentligt tilgængelig.

I det non agouti hår fremtræder sølvet
på den måde, at eumelaninet kun dan-

En sådan gentest er meget ønskeligt, da

nes i den yderste del af håret, og efterla-

netop dette gen er årsag til en del forvir-

der den nederste del af håret helt hvidt.

ring i forbindelse med farvebedømmel-

Det er dog med rigtigt meget variation.

sen af katte, og på udstillinger er det ofte

Så meget, at der i den nederste del af

katte, hvor der er tvivl om egenskaben

håret, godt kan være så lidt, at det ikke

sølv er til stede, som giver de fleste pro-

engang er vokset ud af hårsækken, eller

blemer med farvebestemmelser, men

så meget, at det kun er den alleryderste

også i forbindelse med siamesermaske

spids af håret, der er farvet.

og sølv vil en test være ønskelig.

Sølvgenet optræder altså med et utroligt

Læs mere i fjerde udgave af genetikserien i

variabelt udtryk.

næste nummer af Kattemagasinet

Smoke orientaler med tydelige pletter.
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Erhvervede
øjenlidelser
hos katte
Denne artikel omhandler erhvervede og ikke
arvelige øjenlidelser hos katte.
Fortsat fra sidste nummer af Kattemagasinet.

Tekst og foto: Pia Bjerre Pedersen

Regnbuehindebetændelse (Uveitis)

Regnbuehindebetændelse/årehindebe-

kat

tændelse gør ondt og medfører tåreflåd,

Uvea betyder drue på græsk og minder

sammenkniben af øjelåg, hævelse af

da også om indersiden af en drue, hvis

bindehinden, og katten bliver nedstemt

denne åbnes op. Uvea består af regnbue-

og gemmer sig.

hinde, strålelegeme og årehinde. Der
kan opstå betændelse i hele uvea (Regn-

Symptomerne på regnbuehindebetæn-

buehinde, strålelegeme og årehinde),

delse hos kat kan ofte forveksles med

men ofte ses hos kat alene betændelse i

betændelse i øjets slimhinde (konjunkti-

regnbuehinden.

vitis). Konjunktivitis er ikke en synstruende tilstand, hvilket regnbuehindebetæn-

Årsagerne til regnbuehindebetændelse/

delse ofte er. Derfor er det meget vigtigt

årehindebetændelse (uveitis) hos kat er

at skelne mellem disse to lidelser.

mange:
• Infektionssygdomme som Felin

Det syge øje bør derfor undersøges nøje.

leukæmi FeLV, Felin infektiøs bug-

Hornhinden, forreste øjenkammer og

hindebetændelse FIP, Felin aids FIV,

linsen undersøges med et biomikroskop.

Toxoplasmose og andre.

Desuden undersøges nethinden med et

• Systemiske bakterieinfektioner

ophthalmoskop, for at vurdere om der er

• Traume på øjet

tale om regnbuehindebetændelse alene,

• Andre øjensygdomme: grå stær,

eller om årehinden også er involveret.

linseluxation, kræft i øjet
• Autoimmune lidelser

Det er vigtigt at diagnostisere regnbuehindebetændelse/årehindebetændelse
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Når en kat præsenteres i klinikken med

tidligt, idet denne sygdom ubehandlet

regnbuehindebetændelse, forsøger man

kan udvikle sig til grøn stær (glaucom).

at finde årsagen til denne, men i over 50

Grøn stær er svær at behandle hos kat og

% lykkedes dette ikke.

fører oftest til blindhed.

Kronisk uveitis kat

Behandlingen af regnbuehindebetæn-

medfører i begyndelsen stærke smerter

Symptomerne på glaukom er smerter,

delse/årehindebetændelse tager sigte på

og synsforstyrrelser. Vedvarende forøget

dog viser katte mindre tegn på smerte

at behandle den tilgrundliggende årsag,

tryk over 2-3 døgn giver permanente

end hunde med glaukom. Katten bliver

hvis denne findes. Derudover behandles

skader på nethinden og synsnerven, og

mindre social og gemmer sig måske,

den specifikke lidelse i øjet.

det medfører blindhed.

viser tegn på lysskyhed, kniber øjet sammen, der ses tåreflåd. Klinisk bliver øjet

Behandlingen indebærer lokal eller

Der er to former for glaukom:

rødt, hornhinden evt. hvid, og pupillen

systemisk behandling. Behandlingen

• Primær glaukom opstår uden, at

bliver stor. I tilfælde af kronisk glaukom

er meget langvarig – oftest livslang.

andre sygdomme i øjet

Behandlingsintensiteten kan dog ofte

er årsagsfaktorer.

nedsættes efter 1-2 måneder.

• Sekundær glaukom
opstår som følge af

Grøn stær (glaukom)

andre sygdomme i

Glaukom er en tilstand, hvor der opstår

øjet.

et forøget tryk i øjet.
Hos kat forekommer

forstørres øjeæblet gradvist. Blindhed opstår

Det er vigtigt at
diagnostisere
regnbuehindebetændelse/
årehinde
betændelse
tidligt

efter 2-3 dage med
forøget tryk.
De kliniske symptomer
giver en mistanke om
glaukom, men den

I øjets strålelegeme bag iris produce-

sekundært glaukom

res kammervæsken. Herfra flyder den

hyppigere end primær

gennem pupillen og ud i det forreste

glaukom. Primær glau-

øjenkammer og videre ud af øjet via

kom omtales i artiklen

kammervinklen, som ligger mellem

”Arvelige øjensyg-

tronisk instrument – en

hornhinden og iris. Hvis dette balance-

domme hos kat”, som

tonopen. Hvis trykket

rede flow forstyrres, forbliver for meget

tidligere er publiceret i KatteMagasinet.

er for højt, og de kliniske symptomer er

væske i øjet, og der opstår et forøget

Sekundær glaukom kan forekomme hos

forenelige med glaukom, kan diagnosen

tryk.

mange racer, og årsagsforholdene er

stilles.

endelige diagnose stilles
ved at måle trykket
i øjet. Denne måling
foretages med et elek-

flere. F.eks. kan kronisk uveitis, linseluxaNormalt ligger trykket i øjet mellem

tion, skader på øjet eller svulster i øjet

Hvis der er mistanke om primær

15-25 mmHg. En stigning i trykket

føre til sekundær glaukom.

glaukom, foretages en gonioskopi. Ved
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Øjenundersøgelse med spaltelampe (Håndholdt mikroskop) .

denne undersøgelse lægges en speciel

Desværre præsenteres katte med glau-

bryde lysets stråler således, at der dan-

gonioskopilinse på den lokalbedøvede

kom ofte først i klinikken, når tilstanden

nes et skarpt billede på nethinden.

hornhinde, hvilket muliggør undersø-

er kronisk, og synet er tabt. Kronisk

gelse af kammervinklen. Denne un-

glaukom er smertefuldt, og når synet er

Katarakt forhindrer lysets passage

dersøges for unormale forhold. Det er

tabt, er formålet med behandlingen at

gennem linsen og bagud til nethinden.

vigtigt at undersøge begge øjne, idet det

gøre patienten smertefri. Behandlingen

Uklarheden kan være placeret for-

vurderes, om der er risiko for udvikling af

for kronisk glaukom er at fjerne øjet.

skellige steder i linsen, og udviklingen

glaukom i det raske øje.

Dette kan være grænseoverskridende at

af katarakt varierer meget. Katarakt kan

acceptere, at synet er tabt, og at øjet skal

være stationær eller udvikle sig med

Medicinsk behandling af glaukom hos

fjernes, men nødvendigt for at patienten

forskellig hastighed. I nogle tilfælde sker

katte er vanskelig, idet der ofte er en

fremadrettet får en god tilværelse.

udviklingen så langsomt, at dyret aldrig

anden sygdom i øjet, som medfører det
forøgede tryk.

får synsbesvær heraf. I andre tilfælde
Katte med et øje klarer sig fantastisk, og

modnes en katarakt meget hurtigt, og

ejere kan efter fjernelse af et øje med

linsen bliver totalt uklar og mælkehvid.

I tilfælde af akut glaukom, hvor synet

kronisk glaukom berette, at dyret er

Dette medfører blindhed på de angreb-

stadig kan bevares, kræves intensiv me-

blevet meget gladere.

ne øjne. Katarakt kan optræde i det ene

dicinsk behandling. Hvis det med denne

øje, men udvikles på sigt ofte i begge

behandling lykkes at sænke trykket og

Grå stær (Katarakt)

bevare synet, behandles øjet fremadret-

Katarakt er en uklarhed i øjets linse.

tet medicinsk for at forsøge at holde

Linsen er placeret bag pupillen, og er

Katarakt forårsager ingen smerte, hvor-

trykket nede.

normalt glasklar og gennemskinnelig.

for diagnosen ofte ikke stilles, før dyrets

Linsens funktion er at hjælpe med at

syn er så dårligt, at det ændrer dyrets
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øjne.

adfærd. Lidelsen kan opstå på et, hvilket

Forhøjet blodtryk (Hypertension) –

forudgående forandringer i nethinden.

som helst tidspunkt i dyrets liv.

og nethindeforandringer

Dette skyldes en hurtig stigning i det

Forhøjet blodtryk er en relativ hyppig

systemiske blodtryk.

Diagnosen kan stilles ved, at øjenpa-

forekommende lidelse hos katte over 10

neldyrlægen med et øjenmikroskop

år. Katte viser sjældent fysiske tegn på

Primært forhøjet blodtryk forekommer

undersøger linsen, efter at dyrets pupil-

forhøjet blodtryk, og ofte er første tegn

af ukendt årsag, hvilket er den hyppigste

ler er udvidede med øjendråber. Ved

på lidelsen akut blindhed hos katten.

form for forhøjet blodtryk hos menne-

undersøgelsen vurderes udbredelsen og

sker og årsag til mange dødsfald.

placeringen i linsen. Det er netop place-

Øjet er nemlig, grundet dets meget

ringen i linsen, racen og dyrets alder, der

små blodkar, ofte første mål for skade

Hos katte er forhøjet blodtryk oftest

er afgørende for at vurdere årsagen til

forårsaget af forhøjet blodtryk. Forøget

sekundært og forårsaget af andre organ-

katarakten.

blodtryk gennem længere tid, med-

lidelser. Hyppigst skyldes lidelsen kronisk

fører sammentrækning af nethindens

nyresvigt og mindre ofte hyperthyroi-

Der kan være mange årsager til katarakt.

små blodkar. Denne sammentrækning

disme (forøget produktion af skjolbrusk-

Udefra kommende faktorer som kraftig

medfører dels iltmangel i vævet omkring

kirtel hormon).

vold mod øjet, infektioner, forgiftninger,

karrenes fine forgreninger, men også en

radioaktiv stråling mv. kan medføre ka-

nedbrydning af karrenes vægge. Iltman-

Diagnosen stilles ved at øjenpaneldyrlæ-

tarakt. Men også systemiske sygdomme,

gel medfører celledød og svind af nethin-

gen foretager en grundig undersøgelse

som stofskiftelidelser og sukkersyge kan

den. Nedbrydning af karrenes vægge gør

af hele øjet og især af øjets bageste del.

forårsage katarakt. Andre sygdomme

disse utætte, hvorved røde blodlegemer

Dette kræver, at pupillerne kunstigt skal

i øjet, som f.eks. PRA eller betændelse

og blodets øvrige bestanddele trænger

udvides vha. øjendråber. Derudover må-

i regnbuehinden, kan ligeledes give

ud, og medfører væskeophobning og

les trykket i øjet. Hvis de karakteristiske

katarakt. Katarakt kan også være arvelig,

blødning i og under nethinden.

forandringer erkendes, kan der foretages

hvilket dog ikke forekommer så ofte hos
katte. (se ”Arvelige sygdomme hos kat”,

en måling af kattens blodtryk. DerudSkaderne på nethinden kan i de tidlige

over bør tilgrundliggende årsager til det

en tidligere publiceret

stadier erkendes ved en

forhøjede blodtryk forsøges klarlagt ved

artikel i KatteMagasinet)

grundig undersøgelse af

grundig klinisk undersøgelse og under-

nethinden. Der vil være

søgelse af blod og urinprøver.

Hos katte er katarakt
ofte sekundær til andre

Katte med et
øje klarer sig
fantastisk

områder med tilbagedannelse af nethinden,

Når årsagen til det høje blodtryk er

små blødninger og evt.

klarlagt, kan blodtrykket nedsættes med

andre øjensygdomme

afgrænsede områder

tabletter, og behandlingen er livslang.

eller systemiske syg-

med nethindeløsning.

lidelser. Dette kan være

domme. Derfor bør fundet af lidelsen

Desværre præsenteres katte sjældent

Tak for jeres læselyst

hos kat føre til, at katten undersøges for

i klinikken, før symptomerne er mere

Dette var sidste del af artikelserien om

underliggende sygdomme.

udtalte og ofte synstruende. Når lidelsen

øjensygdomme hos katte - og tak for

udvikles opstår større blødninger i øjets

jeres læselyst. Der er sygdomme, som

Graden af synsnedsættelse afhænger af

bageste del, som efterfølgende migrerer

ikke er blevet nævnt, men desværre er

udbredelsen i linsen. Hvis uklarheden in-

frem i den forreste del af øjet, og bliver

der visse begrænsninger i en sådan serie.

volverer hele linsen, benævnes katarak-

synlig der. Og i værste fald vil væskeop-

Skulle der være spørgsmål til sygdom-

ten moden, og den medfører blindhed.

hobningen i nethinden medføre total

me, som ikke er nævnt, til artikelserien

nethindeløsning med blindhed til følge.

generelt eller spørgsmål i øvrigt om

Der findes ingen medicinsk behandling

øjensygdomme hos kat, er man velkom-

af katarakt, og eftersom katarakt hos kat

Forandringerne i nethinden kommer

men til at kontakte Dyrenes Læge og

oftest skyldes andre sygdomme i øjet,

oftest gradvist over flere måneder. Men

Øjenklinik.

er der ikke gode muligheder for, at en

i enkelte tilfælde kan opstå akut og total

operation kan give katten synet igen.

nethindeløsning på begge øjne uden
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Kattefolket
– et studie i adfærd

Af Dorete & Peder Irbil
Katteri Filihankats

Vi har haft den store fornøjelse, at vores

salt nok vise sig at blive vores held. Det

opdræt, ”Filihankats”, har haft sit hidtil

uundværlige samarbejde med andre

bedste år i 2011. Nogle mener ligefrem,

siameser- og orientaleropdrættere, som

at størstedelen af målene med opdræt-

vi ikke umiddelbart fandt indenlands,

tet må være nået, når det tilmed er

måtte vi søge i udlandet. Det har bragt

blevet præmieret som ”årets opdræt”

os på ”katterejser” fra Umeå i nord til

i specialklubben. Fastholdelse og for-

Umbrien i syd, hvor det gennem årene

bedringer af resultater samt ydmyghed

skulle lykkes at træffe imødekommende

overfor opgaven hører imidlertid nok

opdrættere af forskellige nationaliteter,

nærmere til vores ”verdensbillede”.

som vi har haft glæde af at samarbejde

Flere har opfordret os til at bidrage med

med. Disse bekendtskaber er den over-

et såkaldt ”opdrætFilihankats Rosina med kuld.

terportræt”, men når vi
ser os tilbage, er det en
anderledes historie, der
trænger sig på.
I 2003 realiserede vi
et længe næret ønske
genoptage opdrættet
af siamesere; Men det
var ikke uden vanske-

Filihankats Captain Hook. Ejer: Lone Ebbesen,
Cattery Falstria

vejende årsag til, at vi

Det var
ikke uden
vanskeligheder,
vi drog ud på
opdrætterjunglens
snoede stier

har fået den særegne
oplevelse, at opdrættet
har gjort en lille forskel
i 2011. Vores forfængelige håb er, at det
måske oven i købet har
bidraget lidt til ”fremme
af racen”.
Vi har undret os over

ligheder, vi drog ud på

de mangeartede og

opdrætter-junglens

blandede oplevelser,

snoede stier, og ikke mindst i siameser-

opdrætter– og udstillerkulturen har

junglen. De skrevne love lærte vi os

givet os. Det samme gjorde den svenske

relativt hurtigt. De uskrevne derimod

katteopdrætter, Jenny Frölén, da hun for

voldte os svare pro-blemer, måske fordi

få år siden udarbejdede sin delafhandling

de for os at se tilsyneladende ”rimede”

på etnologistudiet. Selv om undersøgel-

så sjældent på de skrevne, og fordi de

sen er svensk, er vi overbe-viste om, at

adskilte sig så markant fra de menneske-

den har almen gyldighed, og at alle kat-

lige færdselsregler, vi kender fra vores

tefolk kan have udbytte af at læse den.

sociale liv i øvrigt.

Vi lader derfor Jennys videnskabelige
arbejde tale for sig selv og håber, dette

Disse vanskeligheder skulle paradok-
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kan give stof til eftertanke.

Sådan er de,
svenskerne!
En afhandling om kattefolkets identitet
Denne artikel af Connie Garfalk er en be-

respondenterne selv har taget initiativ

Jenny Frölén, snart 28 år, bosatte sig i det

arbejdning og et sammendrag af Jenny

til at besvare spørgeskemaet, og man

nordlige Sverige i byen Sundsvall i 2005,

Fröléns delafhandling fra 2008 i etnologi

kan derfor antage, at det drejer sig om

da hun påbegyndte studierne i historie og

ved Uppsalas Universitet. Jenny har

mennesker, der er ekstra engagerede og

etnologi på universitetet i Uppsala. Hun

forsøgt at beskrive hvordan kattefolket

ivrige i kattemiljøet.

har opdrættet orientalere siden 2007 under

ser på sig selv og kattemiljøet de tilhører.
Hendes respondenter består udeluk-

navnet S*Cupcakes, og i mange år har JF
Dette kan have givet besvarelser, der

tilhørt den yngste del af opdrætterne; men

kende af svenskere.

adskiller sig fra mindre

hun oplever nu, at hun er blevet en del af

Artiklen blev bragt i det

engagerede responden-

”den gamle garde”. Da JF i 2008 skulle

ters, således at konklu-

skrive sin delafhandling, fandt hun det

sionerne muligvis havde

nærliggende at tage udgangspunkt i den

været anderledes, hvis

såkaldt ”skøre katteverden”, eftersom hun

Jenny havde benyttet

allerede havde sin egen antropologiske

sig af et repræsentativt

tilgang til katteopdrætter-kredsene.

norske ”SiOrBaJa-blad”
nr. 1/2008 og er oversat
til ”KatteMagasinet” af
Dorete Irbil med Connie Garfalks og Jenny

En svensk
undersøgelse –
men formentlig
almen gyldig

Fröléns tilladelse.

udvalg. Til vores formål
spiller dette en mindre

Problemstillingen

rolle, for Jennys fund er

Afhandlingens formål er at beskrive

under alle omstændigheder interessante

hvordan en speciel fritidsinteresse (kat-

– og bekræfter nok for en stor del dét

teopdræt, katteudstilling og kattesport)

mange i kattemiljøet tror og mener.

ser ud, og hvordan denne interesse
præger aktørernes måde at se på sig selv

En livsstil

og deres egen identitet.

Jennys respondenter beskriver det at
have racekat som meget mere end bare

En af hypoteserne for afhandlingen var,

at have et kæledyr. Mange beskriver det

at det at have racekat indebærer meget

som en livsstil, og tilmed ingen billig livs-

mere end bare at have et kæledyr.

stil. Der sættes store beløb i racekatte og

Dataindsamlingsmetoden til af- el-

investeres megen tid og engagement i

ler bekræftelse af denne hypotese, og

kattenes ve og vel, ligesom i udstilling og

naturligvis også til at belyse hvordan

opdræt. I gennemsnit koster en racekat

kattefolket skaber deres egen identitet,

ca. SEK 6.000, og importerede katte ko-

var en spørgeskemaundersøgelse samt

ster ofte meget mere. Antal registrerede

tre dybdeinterviews. Spørgeskemaet

racekatte i SVERAK 2006 var i alt 10.990,

blev distribueret på internettet, hvoraf

hvoraf 588 var importerede. I løbet af

følger, at udvalget er skævt, eftersom

2006 blev omkring 25.000 katte udstillet

Jenny Frölén
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telse er sammenfaldende, handler om
hvorvidt katteinteressen er en hobby,
eller om den er noget mere og andet
end det. For næsten alle er det mere en
livsstil og en måde at definere sig selv på
som person, end det er en ren hobby.
Identitet er ikke nogen given størrelse.
Den forudsætter en bevidst holdning til
”hvem er jeg”, og ”hvor hører jeg til”.
Jenny spørger sig selv, hvad det kommer
af, at kattefolk har en så reflekterende
holdning, og at de ser så relativt velnuanceret på sig selv og deres identitet
og tilhørsforhold. Hun konkluderer, at
samfundsforholdene i sig selv, og den digitale kommunikation spiller betydelige
Kattejungle.

roller. Ved hjælp af internet, telefon og
mobiltelefoner kan man hurtigt komme
i Sverige. Mange af disse er naturligvis

i kontakt med ligesindede. Alder, køn

gengangere på udstillingerne, men det

og social status spiller tilsyneladende en

er trods alt et ganske imponerende antal

mindre rolle i dette miljø, end det gør i

det drejer sig om.

en del andre miljøer. Hierarkiet synes at
bygge på helt andre kriterier. Identiteten

Mange af respondenterne er opdræt-

knyttes i stor grad til ens katte, og hvil-

tere, og de ser på udstillingerne som et

ken gruppe i kattemiljøet man tilhører.

facit på hvor godt deres avlsdyr svarer til
forbundets standard. Denne opfattelse

Man kan anskue dette som en kollektiv

deler Jenny også. Det er i øvrigt med-

identitetskonstruktion. Det kræver ens-

virkende til at gøre afhandlingen ekstra

artede kundskaber, hvis der skal opstå

interessant at læse - at Jenny selv lader

en kollektiv fælles handling og gensidig

sine synspunkter komme til udtryk. Hun

forståelse. I denne sammenhæng er

optræder dermed både som forsker og

det tydeligt, hvad der udgør den fælles

til en vis grad som respondent.

erfaring og kundskab. Katten bliver
bindeleddet, opdrætternes udveksling

Identitet

af kundskab og erfaringer drejer sig om

Respondenternes beskrivelser giver

kattene, og udstillingerne bliver den

udenforstående en unik mulighed for

arena, hvor kundskaberne på en eller

at få indblik i en ellers ganske lukket

anden måde måles og evalueres.

og hemmelig verden. Besvarelserne er
relativt selvudleverende, og Jenny bliver

Social klasse, køn og alder er tilsyne-

ofte overrasket over hvor ensartet de

ladende uden større betydning for

beskriver erfaringerne og synspunkterne

udformningen af den kollektive identi-

omkring miljøet og sig selv.

tetsdannelse. Det er katten, der binder
sammen, og det er katten, som alt

Det absolut mest påfaldende punkt hvor
næsten samtlige respondenters opfat-
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vurderes og måles op imod.

Drivkraften

Enkelte opdrættere anser sig selv for

Jenny undrer sig over, hvad det egentlig

at være på samme niveau som flere

er, der får mennesker til at blive katte-

dommere. En begrundelse for dette kan

folk. Hun betragter herefter rekrutterin-

være, at opdrætteren har opfostret flere

gen til kattemiljøet og udleder, at det i

katte, som vinder på udstillinger, og over

høj grad er opdrætterne, der driver mil-

længere tid end disse dommere. Igen

jøet fremad. Det er dem, der producerer

er det kattemiljøets egne regler, som

nye katte og finder nye killingekøbere

sætter præmisserne for hvem, der er

og opmuntrer dem til at blive udstillere.

”vellykket”, eller mindre vellykket…

Katteklubberne består også for en stor

“Undrende katte” i kattejungle

del af opdrættere. Et gennemgående

Seriøs – ikke seriøs

tema, både i de mere uformelle opdræt-

Der snakkes meget blandt kattefolk om

termiljøer og i katteklubberne, synes at

at være ”seriøs”, og en seriøs katteop-

være ønsket om at få stadigt flere udstil-

drætter er en, som det lykkes for og som

lere og opdrættere.

holder sig inden for reglerne. At fremstille sig selv som ”seriøs” bliver meget

Kattesporten vedligeholder dermed sig

vigtigt, og de opdrættere, der anser

selv, og den er tilsyneladende ganske

sig selv for at være seriøse, får denne

upåvirket af generelle samfundsforhold

selvudnævnte status, fordi de mener at

som politisk og økonomisk udvikling i

have reglerne i ryggen, når de tager sig

samfundet som helhed. Det, som tæller

retten til at udpege andre opdrættere

for kattefolket, er deres egne formelle og

som ”ikke seriøse”.

Great minds discuss ideas;
Average minds discuss events;
Small minds discuss people.

Vores første hankat EC S*Limericks Working
Class Hero DSM

- Eleanor Roosevelt

uformelle regler. Kattesporten bliver en

En fordel ved dette kan være, at mange

enkeltstående verden, hvor kattefolkene

nybegyndere søger mod de velrenom-

selv bestemmer takten i udviklingen,

merede opdrættere og dermed lærer

priser på killinger, hvilke stamtavler der

sig, hvad der er den rådende etik. Jenny

anses for mere eksklusive end andre og

konkluderer, at drøftelser af hvem der

hvilken racestandard der bør eftertragtes

seriøs, og hvem der ikke er det, er af det

inden for de respektive racer.

gode, uanset hvad opdrætterne selv
måtte mene om det. Samtidig er ”seriøs”

Studenter, enlige og førtidspensionister

blot et ord, og et ord som det kan være

beskæftiger sig med racekatte, til trods

vanskeligt at definere. Specielt eftersom

for at udgifterne er uforholdsmæssigt

det ofte anvendes af opdrættere, fordi

høje for de flestes vedkommende. Det

de selv ønsker at undgå at få et dårligt

er helt og holdent et område, hvor egen

rygte i kattemiljøet. Alligevel er det værd

indsats og egne regler danner en helt

at stræbe efter at være seriøs, og det kan

egen kultur.

udmærket være til kattenes fordel, at
denne debat føres.
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SC Filihankats Tinker Bell, JW
Foto: Felicious Studious

Jenny tror imidlertid, at de fleste er seriø-

Måske skabes mange fordomme netop

se, og at det bare er fremstillingen af sig

på baggrund af folks egen indstilling til

selv som seriøs, der irriterer andre. Hun

penge, filosoferer Jenny. I en verden som

spørger, om dette kan relatere sig til mis-

styres af business, som en af responden-

undelse. Hvis man ikke opfatter sig selv

terne udtrykker det, er der ikke plads til

som seriøs, kan det føre til misundelse

at overveje hvad der egentlig er gunstigt

over for dem der er gode til at fremstille

for kattene selv. De fleste udenforstå-

sig selv som seriøse (men måske ikke er

ende ser opdræt som en måde at tjene

det i betragterens øjne).
De får et godt rygte via
jungletelegrafen; kan
dette måske få følelsen
af misundelse til at
eskalere?
Fordomme

penge på, når de bliver

Manges hobby
er at ringe
rundt og
fortælle om
andre i miljøet

Fra de tre dybdeinter-

SC DK Filihankats Tinker Bell JW SIA n 21

hvad en racekat koster.
Dermed er man måske
bange for at fremstå
som lidt mislykket, hvis
man må oplyse om, at
man trods en høj pris

views understøttes

EC S*Limericks Citius JW, alias Titus

vidende om hvilke summer der er tale om, og

på killingerne alligevel

Jenny yderligere (udover i det hun finder

ikke tjener på sit opdræt? På den anden

i spørgeskema-besvarelserne) i sin opfat-

side, hvem tjener egentlig penge på sin

telse af, at det ikke er penge, der giver

hobby, hvis man ser bort fra dem som

magten i kattemiljøet. Et godt rygte

udøver sport på eliteniveau og befinder

og et renommé som ”seriøs” er meget

sig øverst på verdensranglisten? Men

mere værd end penge. En af dem hun

i de tilfælde har udøvelsen af hobbyen

har interviewet citeres for netop dette i

for længst passeret hobbystadiet og er

afhandlingen:

blevet til et arbejde, en profession.

”Det er ikke social klasse – det synes jeg

Selv tror respondenterne, at alle for-

ikke. Derimod handler det meget om,

domme om kattesport og opdræt, og de

hvem der behandler katten bedst, giver

mener, at fordommene er sejlivede og

den bedst mad, nej, jeg synes ikke socia-

mange, stammer fra kattens lave status

le klasser findes her, selv om det handler

sammenlignet med den status hunden

om skide-mange mange penge af og til.

har.

Prestigen afhænger mere af tid, kræfter
og engagement.”(Tuva 2007-11-25)

Hund= mandlige værdier
Det siges, at hunden er menneskets
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Respondenterne er vældig enige om, at

bedste ven, og hunden tilskrives egen-

det er lidt ”farligt” at snakke med andre

skaber som trofast, loyal og pålidelig.

om penge. Man bør simpelthen ikke

Jenny relaterer disse karaktertræk til det

fortælle, hvor mange penge man ofrer,

som traditionelt opfattes som mand-

og hvor meget kattene koster. Jenny

lige egenskaber. Et andet eksempel på

formoder, at dette kan være forårsaget

hundens højere status i samfundet er

af en frygt for at blive betragtet som en

hundens historie som brugsdyr. Katte

smule gal af udenforstående, netop fordi

er ikke blevet tilskrevet andre positive

man investerer så store beløb i sin hobby.

egenskaber end, at de er dygtige til at

Det er dermed ikke helt socialt accepte-

fange mus og er gode ”sengevarmere”.

ret at omtale omkostningerne.

Hunde derimod trækker slæder, jager,

konkurrerer i hundevæddeløb, og andre

”Der findes mange, som har som hobby

præstationsgrene. Hunden sporer, ar-

at ringe rundt, og fortælle om andre i

bejder sammen med politi og rednings-

miljøet. På udstillinger synes jeg ikke

mandskab, når man skal finde personer,

man mærker så meget, men det er nok

som er forsvundet for eksempel i en

mere fordi, man undgår dem, som man

lavine.

ikke vil i kontakt med. ”(Julia 2007-1122)

Hvad gør katten? Enkelte betragter den
som et skadedyr, og myten om, at en

På udstillingerne, hvor folk står ansigt

kat klarer sig selv, lever fortsat i bedste

til ansigt med folk de ikke kan lide, tør

velgående. Resultatet er det kun enga-

man ikke sige præcis hvad man mener.

gerede kattefolk der ser: Hjemløse katte,

Tværtimod optræder man vældig venligt

som sulter og fryser ihjel i Sverige hvert

overfor den person, man ikke bryder sig

eneste år. Mange slipper deres katte ud

om; men hjemme i sine egne rammer og

på lykke og fromme i flere døgn, mens

gemt bag dataskærmens trygge lys eller

de aldrig ville drømme om at slippe

i en privat telefonsamtale, dér tør man

deres hund ud på samme måde.

sige hvad man egentlig mener. Bag den-

”see, speak and hear no evil “

ne sladder eksisterer der en rædsel først
En af respondenterne formulerer dette

og fremmest for, at man som nybegyn-

meget præcist og skriver, at hunden står

der på markedet ikke vil blive accepteret

for maskulinitet, mens katten står for

og dermed kan få vanskeligheder med at

noget feminint. Dette kan være en af

etablere sig som opdrætter; noget som

forklaringerne på, hvorfor hunden har

de respondenter, der ikke har beskæfti-

højere status end katten.

get sig med opdræt mere end et til to år,
er helt enige om.

Desuden udgør kvinder det store flertal
i kattemiljøet. De mænd, der deltager,

”Egentlig handler det ikke så meget om

bliver udsat for fordomme i og med,

kattene, men om hvad folk vil synes

at de lader sig engagere i et udpræget

om mig. Jeg har en tendens til at mene

feminint miljø, og katten står for femi-

noget og senere forandre standpunkt,

nine egenskaber. En almindelig fordom,

javist, men så skal jeg kunne stå inde

mænd mødes med, er, at de må være

for det også. Og så opstår der klikedan-

homoseksuelle, eftersom de er engage-

nelser (suk). Det er ikke sådan, at jeg vil

rede i kattesporten.

være ven med alle, men jeg kan ligesom
bare ikke tale dårligt bag ryggen af

Bagtalelse og sladder

andre.”(Tuva 2007-11-25)

For at forsøge at finde nærmere ud af
hvorfor bagtalelse og sladder, som både

Man er bange for åbent at stå fast på sine

ifølge respondenterne og Jennys egne

synspunkter af skræk for konsekvenser-

indtryk synes at forekomme i stor ud-

ne. Selv om man ville få offentligt med-

strækning i miljøet, anvendte Jenny sine

hold på de forskellige fora, så eksisterer

dybdeinterviews til at spørge specielt

der jo en risiko for, at man bliver bagtalt,

angående dette.

hvilket kan indebære noget nær en katastrofe for det opdræt man beskæftiger

Resultatet blev ganske forbløffende,

sig med.

fordi informanterne havde så klare svar
på, hvorfor det forekommer.

At stikke sin næse i andres anliggender
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eller bore i hemmeligheder om andres
ulykke udgør en stor del af den daglige
informationsudveksling, som indgår i
interaktionen imellem kattefolk og andre
involverede.
Der findes også en klar tendens i materialet til at respondenterne fremhæver, at
de ikke selv formidler rygter og sladder. I
interviewsituationerne fremkommer der
alligevel informationer, der styrker påstanden om, at rygter og sladder udgør
en så tilpas stor del af interaktionen kattefolk imellem, at denne adfærd tages
for givet. Det er bare sådan det er.
Mange af respondenterne mener, at det
netop er på grund af misundelse, at sladderen får så god en grobund. Der snakkes meget om etik og moral i forbindelse
med avl, og man har af og til vanskelig-

Jenny Frölén på SWS 2011 med GIC FIN*Quan Kiku by Wakisaka, OSH g 03 - foto: Emma Kronvall

heder med at unde en anden opdrætter
succes. Man er slet og ret misundelig
på opdrættere, som opdrætter katte

at ens rygte bliver dårligt. Man bliver på

Informationsstrømmen foregår altså

med succes på udstillingsarenaen, og

en måde afhængig af, at gruppen har et

på tværs af grænser og tidszoner, og et

så forsøger man at finde fejl hos denne

godt rygte, og at den opretholder dette

opdrættermiljø kan bestå af opdrættere

”vellykkede modstander”.

gode rygte. Ens eget rygte bliver dermed

bosat på forskellige kontinenter – et

afhængigt af gruppens rygte.

dårligt rygte kan derfor spredes hastigt

Vil være vellidt

over store geografiske afstande.

Der eksisterer hos samtlige af Jennys

For opdrættere og udstillere er den

respondenter og de øvrige interviewede

måde, man gebærder sig på i miljøet,

Men kattene som hobby og som fa-

et ønske om at være vellidt. Selv om man

ingen leg. Det er blodig alvor på udstil-

miliemedlemmer giver kattefolkets liv

anser det for naturligt, at man ikke kan

lingerne, og en succesfuld opdrætter kan

mening og mange stærke oplevelser. Det

være ven med alle, så er der alligevel en

over natten få et dårligt rygte ved hjælp

er en fritidsinteresse med konsekvenser,

trang til, at man ikke vil være direkte

af jungletelegrafen og internetkommu-

der kan forandre en persons måde at

uven med nogen.

nikationen, selv om der ikke findes reelt

betragte sig selv på.

belæg for denne mudderkastning. Det
I balancegangen mellem interaktionen

bliver dermed meget vigtigt, om ikke

AFHANDLINGEN: Titlen er ”Kattfolk - en

aktørerne imellem, der, som Jenny har

at være ven med alle, så at sørge for, at

studie i identitetsskapende og social

fundet belæg for, for en stor del består

man ikke bliver uvenner med nogen.

interaktion hos kattuppfödare” Uppsala

af sladder og rygtespredning, er det

Universitet, efterårssemesteret 2007/2008.

naturligvis vanskeligt at finde en gylden

Der dannes stadig nye kliker og alliancer,

Spørgsmål til Jenny Fröléns afhandling

middelvej. For at blive accepteret må

knyttes nye kontakter, og interaktionen

omhandlende kattefolkets syn på sig selv

man have tilhørsforhold til en gruppe, og

deltagerne imellem foregår døgnet

kan rettes til forfatteren via e-mail: jenny.

tilmed er det vigtigt, at det er en ”rigtig”

rundt. Geografiske afstande har ingen

frolen@hotmail.com

gruppe, således at tilhørsforholdet til

betydning, og tidsforskelle ej heller, tak-

denne gruppe ikke i sig selv medvirker til

ket være internettet.
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Titeltagere
Ønsker du din kats nye titel
præsenteret på siderne, skal du sende
en mail til titeltager@felisdanica.dk.
Mailen skal indeholde oplysninger
som de fremgår her på siden samt et
foto af katten.
Der modtages ikke links til download
af fotos – kun vedhæftede filer!

SC

SC

MuddeMus af
Khartoum

PL*Nasda Hodowla
Eclipse

Aby o

CRX fs
Født 02.07.2010

Født 01.02 2009

Opdr.: Bodil og Michael Clarin
Floto
Ejer: Kristian Clarin Floto

Opdr.: Monika og Krzysztof Gryc
Ejer: Lillian Bøwes

Resultater
Flensburg 11
Køge 12
Frederecia 12
Malmø 12
Malmø 12
Fuglebjerg 12
Vrå 12
Vrå 12
Arendal 12

Resultater
Pinneberg 11
Pinneberg 11
Weiden 11
Weiden 11
Flensburg 11
Flensburg 11
Vorbasse 11
Vorbasse 11
Trelleborg 12

CACS NOM
CACS BIV
CACS
CACS
CACS BIV NOM
CACS NOM
CACS BIV NOM
CACS
CACS BIV

CACS NOM BIS
CACS
CACS NOM
CACS NOM
CACS
CACS
CACS NOM
CACS NOM BOX
CACS

SC

SP

SP

GIC

Filihankats Tinker Bell
JW

Wehnert’s Johnny B.
Goode

Crane Coon’s
Fancy Face

Summerstar’s I’m
Kissable of Namyslo

SIA n21
Født 05.10.2010

SBI c

MCO F 22

PER a 02 62
Født 03.03.2011

Opdr.: Peder Irbil
Ejer: Dorete & Peder Irbil
Resultater
Flensburg 11
Vorbasse 11
Vorbasse 11
København 11
Groningen 11
Wohlen 11
Wohlen 11
Brædstrup 11
Brædstrup 11

CACS
CACS BIS BOB3
CACS BIS
CACS
CACS BIS
CACS BIS
CACS BIS
CACS BOX
CACS BIS

Født 21.07.2008

Opdr.: Susanne & Claus Wehnert
Ejer: Maiken & Brian Trane
Resultater
Middelfart 10
Middelfart 10
Schönberg 11
Fredericia 11
Fredericia 11
Haderslev 11
Haderslev 11
Rendsburg 11
Poznan 11
Flensburg 11

CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS NOM BOB 1
CAPS NOM BOB 2
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS

Født 05.01.2006

Opdr. & ejer: Maiken & Brian Trane
Resultater
Hamburg 10
Vrå 10
Neustadt 10
Middelfart 10
Middelfart 10
Schönberg 11
Fredericia 11
Fredericia 11
Rendsburg 11
Skørping 11
Vorbasse 11

Opdr.: Carola Liebrecht
Ejer: Lone og Jan Namyslo
CAPS NOM
CAPS
CAPS
CAPS
CAPS NOM
CAPS NOM
CAPS BIV NOM
CAPS BIV NOM
CAPS BIV NOM
CAPS
CAPS

Resultater
Szczecin 12
Szczecin 12
Fuglebjerg 12
Trelleborg 12
Trelleborg 12
Dragør 12

CAGCIB BOX
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB
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GIC

GIC

GIC

GIC

Funny Dolls Fido-HK-ofBebbles

DK Hyrland’s Edmund
the Just

DK Big-Bang Nightsky
Holly

Mumindalens Ikaros

RAG a 03
Født 14.04.2009

RAG a
Født 05.04.2009

RAG a 03
Født 01.07.2008

EUR ns 22
Født 05.03.2010

Opdr.: Chu Hoi Yin
Ejer: Niels Lynge og Pia Sørensen

Opdr.: Jeanett og Martin Hyrland
Ejer: Anne G. Olsen

Opdrætter: Susan Jonassen
Ejer: Anne G. Olsen

Opdr.: Kristina Zimmermann
Ejer: Pernille Boholdt

Resultater
Locarno 12
Fuglebjerg 12
Prag 12
Prag 12
Dragør 12
Dragør 12

Resultater
Prag 12
Fredericia 12
Brædstrup 12
Brædstrup 12
Flensborg 11

Resultater
Prag 12
Flensborg 11
Flensborg 11
Middelfart 10
Grenå 10

Resultater
Fuglebjerg 12
Malmø 12
Fredericia 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Rødovre 12
Køge 12
Brædstrup 12

CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB NOM
CAGCIB BIV NOM

CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB NOM
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB BIV
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

GIP

GIP

GIP

GIP

DK DeLaCour’s Bisou
Brilliante

GIP, IC Dushara Na
Dorsa, DVM

Vinderød’s In The Name
of Love

Amalia’s Charlie JW

SBI a
Født 29.05.2010

SOM n
Født 04.12.2007

PER d 02
Født 14.08.2004

PER a

Opdr.: Karina Kejser
Ejer: Gitte Petersen

Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Tine Jensen

Opdr. & ejer: Sonja E Hansen

Resultater
Flensborg 11
Vorbasse 11
Vorbasse 11
Brædstrup 12
Brædstrup 12
Fredericia 12
Fredericia 12
Karup 12
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CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGPIB NOM
CAGBIP BIV BOX
CAGBIP
CAGPIB BIV BOX
CAGPIB BIV BOX
CAGBIP BIV NOM

Resultater
Malmø 11
Hårlev 11
Trelleborg 11
Trelleborg 11
Viby Sj. 11
Poznan 11

CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB
CAGPIB

Resultater
Skørping 11
Skørping 11
Viby 11
Poznan 11
Kolding 11
Gøteborg 12

CAGPIB NOM
CAGPIB NOM BIS
CAGPIB
CAGPIB NOM
CAGPIB
CAGPIB

Født 23.01.2008

Opdr.: Vibeke Jensen
Ejer: Lis og Henning Larsen
Resultater
Strøby 10
Neustadt 10
Neustadt 10
Haslev 10
Hårlev 11
Tune 11
Viby 11
Strøby 11
Malmø 12
Fuglebjerg 12
Dragør 12

CACIP NOM
CACIP NOM
CACIP NOM BIS
CAGPIP
CAGPIP BOX
CAGPIP
CAGPIP BIS
CAGPIP BIS
CAGPIP NOM
CAGPIP BIS
CAGPIP BIS

IC

IC

Mistral Terra Felis

Westpoint Rosie’s
Sunday Surprise

Kratly Akane

Octopussy’s Vincent
Junior

PER n 02 62
Født 28.04.2011

PER c
Født 17.07.2011

RAG g
Født 09.06.2010

BRI n 02
Født 19.08.2010

Opdr.: Michala Tajzichova
Ejer: Lis og Henning Larsen

Opdr. & Ejer Maiken Christiansen

Opdr. & ejer: Louise og Helle
Hoborg
Ejer: Louise og Helle Hoborg

Opdr. & ejer Sven-Erik Skrøder

Resultater
Malmø 12
Fuglebjerg 12
Dragør 12

CACIB
CACIB NOM BIS
CACIB NOM

Resultater
Vrå 12
Kalmar 12
Kalmar 12

IC

CACIB
CACIB
CACIB

IC

Resultater
København 11 CACIB
Køge 12
CACIB
Trelleborg 12 CACIB

Resultater
København 11 CACIB
Køge 12
CACIB NOM
Malmö 12
CACIB

IC

IC

IC

IP

Bjelke’s Take a Chance

DK Boholdt U2

Westpoint Captain
Clovis...Thats Me!

DK Svanesøen’s Kyra
Plygi

BUR f
Født 11.03.2010

EUR d24
Født 16.05.2010

PER a 03
Født 15.06.2011

SBI f
Født 18-05-2006

Opdr. & ejer: Anne Marie Bjelke

Opdr. & ejer: Bente og Pernille
Boholdt

Opdr. & Ejer Maiken Christiansen

Opdr.: Pia Falk Larsen
Ejer: Marianne Larsen

Resultater
Strøby 11
CACIB
Flensburg 11
CACIC NOM
København S 11 CACIB NOM BIS

Resultater
Tune 11
Viby 11
Malmø, S

CACIB
CACIB
CACIB

Resultater
Vrå 12
Vrå 12
Kalmar 12

CACIB
CACIB
CACIB

Resultater
Skørping 11
Kolding 11
Pribram 12

CAPIB
CAPIB NOM
CAPIB NOM
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IP

IP

IP

CH

DK Boholdt
Quincy Jones

Boholdt Uffe Ellemann

DK Magicland’s Lady
Gaga

Agilesomalis Mirza

EUR ns22
Født 28.04.2009

EUR d24
Født 16.05.2010

RAG a 04
Født 01.05.2010

SOM n
Født 22.02.2010

Opdr. & ejer: Bente og Pernille
Boholdt

Ejer: Lene Larsen
Opdr.: Pernille Boholdt

Opdr.: Mette Sejrbo
Ejer: Sidsel Marie Ekelund

Opdr: Helen Warn
Ejer: Anne Nielsen

Resultater
Svenninge 10
Brædstrup 11
Malmø, S 12

Resultater
Poznan 12
CAPIB
Strøby 12
CAPIB
København 12 CAPIB

Resultater
Køge 12
Rødovre 12
Rødovre 12

Resultater
Køge 11
Rødovre 12
Rødovre 12

CAPIB NOM BOX
CAPIB
CAPIB

CAP BIV
CAP
CAP

CAC
CAC
CAC

CH

CH

CH

CH

Bartel’s EXO Tessie

Lyngkatten’s
Fairy Dance

Thomanis Chery Garcia

Misty Brown’s Monet

EXO w 62
Født 31.03.2011

MCO fs 22
Født 08.05.2011

NFO ns 09 22
Født 15.06.2010

PER d 33
Født 08.05.2010

Opdr. & ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdr.: Simone Søderberg
Ejer: Kamilla S Sander & Stig S
Dybdal

Opdr. & ejer: Annie Dahl

Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lone Larsen

Resultater
Vrå 12
Fredericia 12
Brædstrup 12

56

CAC
CAC
CAC

Resultater
Vrå 12
Vrå 12
Frederiks 12

CAC BIV
CAC BIV NOM
CAC BIV NOM

Resultater
Hårlev 11
Brejning 11
Fuglebjerg 12

CAC
CAC
CAC NOM

Resultater
Brædstrup 12
Vrå 12
Vrå 12

CAC NOM
CAC
CAC

CH

CH

CH

CH

DK Amorito’s Curt
Cobain

Westpoint Fat Sam’s
Grand Slam

Bartel’s EXO Noddy

DK Bjørnholts Cosimo

KBL d 22 09
Født 07.08.2010

PER c 33
Født 29.08.2010

EXO w 62
Født 31.03.2011

MCO d 03 22
Født 09.06.2011

Opdr.: Josefine Hasle
Ejer: Marianne Larsen

Opdr.: Maiken Christiansen
Ejer: Lone Larsen

Opdr. & ejer: Karl-Heinz Bartel

Opdr. & ejer: Karina Bjørnholt
Bazuin

Resultater
Haderslev 11 CAC
Skørping 11 CAC NOM BIS
Skørping 11 CAC

Resultater
Tune 11
Strøby 11
Vrå 12

CAC NOM
CAC
CAC

Resultater
Vrå 12
Frederiks
Fredericia

CAC
CAC
CAC NOM

Resultater
Vrå 12
Vrå 12
Herning 12

CAC
CAC BIV
CAC NOM

CH

CH

PR

PR

DK Fyrendal’s O’dessa

DK Bjørnholts Carmina

DK Flowerchild
Campanula Kaliff

Boromir Pavarotti

NFO w 61
Født 25-4-2011

MCO f 09 22
Født 09.06.2011

RAG a
Født: 09.11.2010

MCO n 09 22
Født 29.11.2008

Opdrætter: Lene Hansen
Ejer: Yvonne Niemann

Opdr. & ejer: Karina Bjørnholt
Bazuin

Opdr.: Pia & Jean Rohde Larsen
Ejer: Maiken & brian Trane

Reslutater
Rødovre 09
Fredericia 09
Fredericia 09

Opdrætter: Pia Sørensen og Niels
Lynge
Ejer: Katja og Nick Ravn

Resultater
Vrå 12
Vrå 12
Herning 12

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC NOM
CAC BIV

Resultater
Strøby 11
Dragør 12
Dragør 12

CAP
CAP
CAP

Resultater
Rendsburg 11
Brædstrup 12
Herning 12

CAP
CAP NOM
CAP
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PR

PR

PR

DSM

Wehnert’s Frankie Goes
to Hollywood

Vinderød’s Leo
Løvehjerte

EC Alomis Hot Date

Bailey, DSM

SBI B
Født 22.07.2011

Exo n 24
Født 28.06.2011

EXO d 22
Født 27-04-2001

Huskat

Opdr.: Susanne & Claus Wehnert
Ejer: Maiken & Brian Trane

Opdr.: Sonja E. Hansen
Ejer: Sonja Hansen og Elin
Mortensen

Opdr.: Lasse Mortensen
Ejer: Sonja E. Hansen

Resultater
Vrå 12
Vrå 12
Herning 12

CAP
CAP
CAP

DVM
IC, GIP Dushara Na
Dorsa, DVM

Resultater
Fuglebjerg 12
Dragør 12
Dragør 12

CAP
CAP
CAP NOM

Resultater
Hillerød 09
Nærum 09
Køge 10

CAP
CAP BIS
CAP NOM

Født: 06.07.2009

Opdr.: Joy Sanderson
Ejer: Lonny Sanderson
Resultater
Køge 10
Helsinge 10
Herlev 10
Strøby 10
Haslev 10
Svinninge 10
Køge 11
Strøby 11
København 11
Rødovre 12

BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS
BIS

Billeder til Kattemagasinet
Vi vil meget gerne have billeder af jeres katte tilsendt til Katte
magasinet.
Billederne vil indgå i bladets arkiv og vil blive bragt, når det passer ind.

SOM n

Født 04.12.2007

Opdr.: Teresa Guldager
Ejer: Tine Jensen
Resultater
Ringsted 08
Helsinge 08
Kolding 08
Frederiksberg 09
Albertslund 09
Kolding 10
Malmø 12
Malmø 12
Trelleborg 12
Dragør 12
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EX1 BIV NOM
EX1 BIV BIS
CAC BIV BIS
CACIB BIV
CAGCIB BIV
CAP BIV BIS
CAPS BIV NOM
CAPS BIV NOM
CAPS BIV BIS
CAPS BIV BIS

Billederne skal være sat til højeste kvalitet på kameraet, når de skal
bruges til tryk og skal naturligvis være skarpe og vise racen på bedste
vis.
Send venligst max 1-2 billeder af hver kat, da vi meget gerne vil have
forskellige katte i bladet.
Mail billederne til: billeder@felisdanica.dk med følgende info:
Kattens navn, EMS-nr. samt ejerens navn. Uden disse informationer,
kan billederne ikke optages i arkivet.

Opdrættere i Felis Danica
Britisk korthår

Ocicat

Tyrkisk Angora

Apiatif

Kisangani

Frankethal

Fuldfarve og colourpoint

Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26
2820 Gentofte
Tlf. 39 76 09 03
vklind@post9.tele.dk
www.kisangani.dk

I flere godkendte farvevarianter

Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
Tlf. 86 62 92 31
www.apiatif.dk

Georg Hassenteufel
Tlf.: 98 17 95 09
Hassenteufel@stofanet.dk
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Tyrkisk Van

La Chatte

Aikos Ocicat

Kun ren blå!

Sort, silver og chokolade spottet

Frankethal

Annette Høj Jensen
Jomfrustien 5, 1th
6100 Haderslev
Tlf.: 25 66 75 16
www.british-shorthair.dk

Melinda M.A. Friis
Grønnevej 255, 4-9
2830 Virum
Tlf. 28 34 83 00
www.aikos-ocicat.dk

I flere godkendte farvevarianter

Cornish Rex

Barbara Hassenteufel
Tlf.: 20 51 03 81
Hassenteufel@stofanet.dk
www.123hjemmeside.dk/von-Frakenthal

Perser & Colourpoint

Bodwin

Westpoint

Cornish & Devon Rex

Colourpoint, Spec. chokolade, lilla, tabby

Susanna Toldi Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Tlf. 86 27 28 19
bodwin_cats@yahoo.dk

Maiken Christiansen.
Tlf. 47 16 14 44
westpoint@heaven.dk
http://westpoint.homepage.dk

Korat
Primprau’s
Med en mild jernvilje!
Camilla Baird
Tlf. 20 97 75 35
dkkorat@yahoo.dk
www.korat.dk

Norsk Skovkat
Kville
Birgit og Palle Larsen
Cypernsvej 25A
2300 København S
32 97 29 40 / 51 51 99 19
kville@kville.dk
www.kville.dk

Opdrætterannoncer
400 kr. å
 rligt
for medlemmer
af Felis Danica
Bringes i KatteMagasinet
samt på Felis Danicas hjemmeside
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Præmiering af

KATTEKLUBBEN indbyder til HALLOWEEN
årets topkatte
International Racekatteudstilling
20. - 21. oktober 2012 i Årslev hallerne
Bøgehøjvej 2 - 5792 Årslev

2 dage - 2 certiﬁkater. Alle racer BEGGE dage!

Inviterede dommere

Eric Reijers, CZ ..........................All-Round
Louis Coste, F ............................All-Round
Fabrice Calmès, F .......................All-Round
Marie Westerlund, DK .................I, II & III
Anne Køhn, DK ..........................I & II
Flavia Capra, IT .........................I & II
Cristiano Sandon, IT ...................II
Maria Malevitch, DK ....................III
Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding
Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
75178584, mail: show@katteklubben.com
Tilmelding via internet:
www.katteklubben.com

Til- & afmeldingsfrist

05. oktober 2012 eller ved opnået hal-,
dommer- eller burkapacitet!

Dyrlægekontrol:

Begge dage 08.30 - 10.00
Kattene skal være i bur kl. 10.30
Sidste dato for nyvaccination/revaccination:
05. oktober 2012

Åbningstider

Udstillingsgebyrer

Pr. kat .................................. kr. 250,Kuld ..................................... kr. 300,Vet./pens., ekstra................... kr. 75,Avl og opdræt ........................ kr. 75,1 kat, alene i et dobb.bur ........ kr. 350,Pr. kat/kuld udenf.bed. ........... ½ pris
Farvebedømmelse .................. kr. 100,-

2 dage - 2 certiﬁkater!
Præmiering af
Felis Danicas Topkatte 2011-12
Stewarder

For medlemmer af Katteklubben:
Til salg bur ............................ kr. 50,Avl og opdræt ........................
Gratis

Udstillingsgebyret

indbetales til: Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52,
6534 Agerskov, kasserer@katteklubben.com
Giro: 1576089
Netbank: reg.nr. 3203 kontonr. 1576089 eller
på check vedlagt tilmeldingen
Bemærk: Forudbetaling kræves! Din tilmelding
er først gyldig når Katteklubben har modtaget
udstillingsgebyret.
Du kan fortsat aﬂevere gavekort på udstillingen,
men kontakt Kirsten Ulsø på forhånd!

Dommerelever

Henvendelse til Inge Nord, tlf.: 98 75 07 07,
formand@katteklubben.com
eller Kirsten Foldager, tlf.: 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Annoncer

1/1 side ................................ kr. 200,1/2 side ................................ kr. 125,Format A5, priser ex. moms.
Annoncer skal forudbetales til kassereren,
se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals, senest ved
deadline

Præmier

Maria Malevitch,
Søndergade 50, 4130 Viby Sj,
tlf.: 31 12 69 02 praemie@katteklubben.com

Udstillingstelefon:
Fredag, lørdag, søndag 30 12 86 85

Publikum - 10.00 - 17.00
Udstillere - 08.30 - 19.00

Er meget velkomne, henvendelse:
Lars Seifert-Thorsen, tlf.: 56 63 93 00
lars@katteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200,- eller et
udstillingsgebyr. Der serveres forfriskninger
i løbet af dagen samt frokost sammen med
dommerne. Stewarder der har tilmeldt sig
inden udstillingen, kommer forrest i køen til
indtjek og dyrlægekontrol.

Ingen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl. 19.00

1
Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs udstilling
den 4. november 2012 i Strøby Hallerne, Lendrumvej 3, 4671 Strøby
�bær og præsenter selv“ udstilling

Dommere
Jaana Jyrkinen, Finland, all-round
Hans Lindberg, Sverige, III-IV
Marjatta Koskenkangas, Finland, II
Lotte Borch, Danmark, III-IV
Marino Koot, Holland, II
Jette Eva Madsen, Danmark, II
Ulrike Wahl, Danmark, II
Alexander Platz, Tyskland, II
Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding
Tilmelding kan foregå online (læs mere på
www.darak.dk) eller original Felis Danica
tilmeldingblanket sendes til
Tanja Petersen, Ougtvedvej 1, 4291 RudsVedby, tanja.petersen@darak.dk.
Medsend venligst frankeret svarkuvert.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist
19. oktober 2012 eller når halkapacitet er
nået.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
kr.
Kuld
kr.
Avl og opdræt
kr.
Veteran/pensionist (når de
dømmes i anden klasse)
kr.
Kun for medlemmer af DARAK
2. og efterflg. katte
kr.
1 killing fra kuld enkeltbedømmes
gratis ved tilmelding samtidig med kuld
„Tilsalg“ bur
kr.

250
300
75
75
225
150

Udstillingsgebyr bedes indbetalt samtidig med
tilmeldingen via www.darak.dk eller til
Postgirokonto: +01 9 00 39 75
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 3253 3624
Betaling skal være foretaget ved sidste
tilmeldingsfrist.
Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 7.00 - 9.30.
- Vaccinationsattest skal forevises.
- Vaccination i følge Felis Danicas regler.
- Hvide katte skal være chippet og medbringe
høreattest.

Stewarder
er velkomne. Kontakt
Torsten Jespersen, tlf. 7255 6668
torsten.jespersen@darak.dk
Dommerelever/Stande/specialklubber
er velkomne. Kontakt
Aase Nissen, Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088
aase.nissen@shengo.dk
Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sendes senest
ved tilmeldingsfristen til
Erik Schou, Kirkevej 14
4250 Fuglebjerg
5545 3010, erik.schou@darak.dk
1/1 side
kr. 250
½ side
kr. 150
Kun reproklart materiale
Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 18.00.
Ingen katte må forlade udstillingen
før kl. 19.00

Invitation til udstilling, 2 certifikater
17. og 18. november 2012

Vissenbjerghallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg
Alle racer begge dage * Bær selv udstilling
Lørdag: Breed BIS for NFO Søndag: EUR special show v. Anne Veland
Dommere der har sagt ja tak:
Karl Preiss, N - All round
Anne Veland, N - All round
Eric Reijers, CZ - All round
Marie Westerlund, S - I, II, III
Dieter Filler, CH - I, II, IV
Anett Sjødin, S - I, II
Anette Engvall, S - II
Eva Wieland-Schilla, CH - I, III, IV
Flavia Capra, I - I, II
Dietmar Sagurski, D - All round
Ændringer kan forekomme!
Tilmelding:
Onlinetilmelding
på
www.jyrakudstilling.dk Check venligst at du
får en kvittering for tilmelding på mail!
Papirtilmelding sendes til Peter Hansen,
Vestre Ringgade 232 1,th, 8000 Århus C.
Husk frankeret svarkuvert!
Sidste af– og tilmelding 2. november kl.
18,00 eller ved opnået halkapacitet! Indtil
denne dato kan man frit skifte tilmeldte katte
ud. Fra 2. november kl. 18,00 hæfter man
for betaling af udstillingsgebyr.

Betaling: Udstillingsgebyrer skal forudbetales! Lettest med plastic på www.jyrak.dk;
alternativt ved bankoverførsel på Danske
Bank reg.nr. 4770 og konto nummer
5068509 — husk tydelig angivelse af indbetaler! Sidste frist for indbetaling er 2. november 2012.
Stewarder er velkomne. Der honoreres
med et udstillingsgebyr samt frokost. Henvendelse til simone@jyrak.dk
Sturdi cages er velkomne! Husk venligst at
notere det på tilmeldingen!
Priser pr. kat pr. dag:

Kat i klasse 1-12, 14:
Kuld pr. dag (3-4 mdr.):
Vet./pensionist ekstra pr. dag
1 kat alene i dobbeltbur pr. dag
Pr. kat pr dag udenfor bedømmelse
Til salg bur pr. dag
(kun JYRAK medlemmer)
Kontrolklasse/farvebedømmelse

Åbningstider: For udstillere begge dage
7,30 til 18,00 (dog tidligst ved slut på BIS!)
For publikum er der åbent begge dage fra
10,00 til 16,00.

kr. 175,00
kr. 100,00

Det er IKKE tilladt at pakke sammen og
forlade udstillingen før Best In Show er
slut!

Breed BIS NFO lørdag:
Forudsætter min. 50 BRI og min. 50 andre
kat. III katte. Følg med på www.jyrak.dk!

Søndag den 2. december 2012
Rundforbi hallen
Egebækvej 118-120, 2850 Nærum

Tilmelding
Tilmelding kan ske on-line via Racekattens
hjemmeside, eller ved at sende tilmeldingsblanketten til:
Annie Dahl, Brønderslev Allé 52, 2770 Kastrup
e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmeldingen åbner 1. oktober 2012.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 18. november
2012 eller når halkapacitet er nået.
Udstillingsgebyret
kan forudbetales via Racekatten hjemmeside,
eller via giro: 492-36-26 inden sidste tilmeldingsfrist. Husk at medbringe kopi af kvittering
for betaling på udstillingen!
Ved betaling på udstillingsdagen, eller senere
opkræves kr. 10,- ekstra pr. tilmeldt kat.

Junior handling: Begge dage, gratis deltagelse for børn op til og med 12 år. Tilmelding i sekretariatet senest kl. 10,00

kr. 250,00
kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
kr. 175,00

Racekattens internationale udstilling

Inviterede dommere (der har sagt ja):
DK Lotte Borch
III + IV
DK Bette Lind
II
DK Lene Glem
II
S
Eiwor Andersson
All-round
S
Michael Edström
I + II + III
Ret til ændring forbeholdes

Dyrlægekontrol og vaccinations dato:
Indcheck begge dage kl. 7,30 til 9,00. Katte
der er tilmeldt begge dage behøver kun gå
gennem dyrlægekontrol om lørdagen Sidste
dato for nyvaccination/revaccination: 2. november 2012. Vaccinationen må ikke være
mere end ét år gammel medmindre andet
fremgår krystalklart af dyrlægens påtegning
på vaccinationsattesten! Er ovennævnte
ikke overholdt vil katten blive afvist ved indgangen.

Præmier
Præmier modtages med tak.
Venligst send besked om præmier til:
praemier@racekatten.dk
Stewarder er velkomne og bedes kontakte
vores chefsteward på e-mail: chefsteward@
racekatten.dk. Meld dig inden udstillingen som
steward og du går forrest i køen ved indtjek.
Åbningstider
Udstillingen åbner for publikum kl. 10.00. Ingen katte må forlade udstillingen før kl.19.00
Udstillingspriser – medlemmer af andre klubber
Pr. kat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250
Kuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300
Veteran og pensionistklasse ekstra . . . . kr. 75
Avls- og opdrætsklasser . . . . . . . . . . . . kr. 75
Bestilt farvebedømmelse inden
udstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100
Farvebedømmelsen på udstillingen . . . kr. 150
Kat uden for bedømmelse . . . . . . . . . . kr. 120
Kat alene i dobbelt bur . . . . . . . . . . . . kr. 320
Racekatten tilbyder kun kat alene i dobbelt bur,
såfremt halkapaciteten ikke opnås.

KUN for Racekattens medlemmer:
1. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250
2. tilmeldte kat . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 225
3. og efterfølgende katte . . . . . . . . . kr. 200
Kuld, uanset antal tilmeldte katte . . kr. 300
Veteran/pensionist klassen - ekstra . . kr. 75
Avls- og opdrætsklasserne . . . . . . . . gratis
Til salg-bur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 150
TIL SALG-BUR ER KUN FOR MEDLEMMER
AF RACEKATTEN
Ved tilmelding af kuld kan én navngiven tilmeldt killing fra kuldet bedømmes særskilt
GRATIS! Dette kan ikke ske på udstillingen!
(kun for medlemmer af Racekatten)

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00 Alle kattene skal være
i bur senest kl. 9.45. Vaccinationen skal være
foretaget min. 14 dage og max. 1 år før udstillingen – dette gælder også revaccination
Seneste vaccination ifølge Felis Danicas regler
den 17. november 2012 – dette gælder også revaccination. Er vaccinationen ikke i orden, kan
katten ikke lukkes ind på udstillingen.
Annoncer til kataloget
Materiale sendes senest sidste tilmeldingsdato
til: annoncer@racekatten.dk
Standplads på udstillingen
Reserveres på standudlejning@racekatten.dk.
Husk at angive antal meter.

Felis Danica Specialklubber
Ankara Kedi

Dansk Silver Katteklub

Ragdoll Klubben Danmark

(Tyrkisk van & Tyrkisk angora)

Annemette Jørgensen

Flemming Riis

Barbara Hassenteufel

Spjellerupvej 26, St. Spjellerup,

vandoll@mail.dk

Krusemyntevej 16, 9400 Nr.sundby

4653 Karise. Tlf: 24981696

Tlf. 55 77 38 06

Tlf.: 98 17 95 09

formand@silverkatten.dk

hassenteufel@stofanet.dk

www.silverkatten.dk

www.ankarakedi.dk

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge

Den Hellige Birma

Kærlodden 7, 8320 Mårslet

BB Klubben

Linda Grøtner Nielsen

Tlf.: 86 27 28 19

Burmeser & British -Shorthair

Julianesvej 5, Vester Nebel

private@susannatoldibugge.com

Koordinator Mariann Jensen

6040 Egtved

www.rexsphynxklubben.dk

kontakt@bb-klubben.dk

www.birma.dk

www.bb-klubben.dk

Russian Blue Klubben
Europé-Klubben

Esben Nielsen

Bicolouren

Pernille Boholdt

Niels Hansen Vej 7, 5500 Middelfart

Ulla Ernstsen

Tulstrupvej 39, 3230 Græsted

Tlf.: 75 92 25 80

Vester Strandvej 32, 2850 Hvidovre

Tlf. 25 77 04 47

www.russianblue.dk

Tlf:45 36 78 52 40

pernille@boholdt.dk

Ulla.ernstsen@mail.dk

www.europeklubben.dk

www.bicolouren.dk

Siameser & Orientaler-Klubben
Per Hilfling-Olesen

Maine Coon Klubben Danmark

Havbovej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Colourpointen

Charlotte Yoon

Tlf. 43 73 68 08

Gurli Petersen

Tlf. 26 17 23 63

www.siameserogorientaler-klubben.dk

Agervænget 25, 4293 Dianalund

formand@mainecoonklubben.dk

Tlf.: 58 26 47 79

www.mainecoonklubben.dk

formand@colourpointen.dk
www.colourpointen.dk

Sokoke Klubben
Anette Cederquist

Norsk Skovkattering, Danmark

Svalevej 5, 8500 Grenå

Pia Børgesen

Tlf.: 86 93 71 61

DOK – Dansk Ocicat klub

Lindevej 25 4140 Borup

www.sokoke.dk

Gurli Pedersen

Tlf: 24949320

Strandgade 5A, 5610 Assens

pia@norskskovkat.dk

SUA – Abyssinier & Somali

Tlf. 29 92 59 78

www.norskskovkat.dk

Bodil Clarin Floto

gurli@betonia-ocicatte.dk
www.danskocicatklub.dk

Frederiksborgvej 350B, 4000 Roskilde
Sølvkatten af 1990

tlf. 46 75 30 48

Persian & Exotic Cat Sociaty

www.sua.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring

Tove Asger Olsen

Heide Petersen

www.solvkatten.dk

Maglemose 18, 4960 Holeby
Tlf.: 5460 6753, formand@dso.dk
www.dso.dk

62

Danske udstillinger
2012
8-9

September

2012

To dage, to cert.

Vamdrup

JYRAK

23

September

2012

En dag, et cert.

Køge

Racekatten

20-21

Oktober

2012

To dage, to cert.

Årslev

Katteklubben

4

November

2012

En dag, et cert.

Strøby

DARAK

17-18

November

2012

To dage, to cert.

Vissenbjerg

JYRAK

2

December

2012

En dag, et cert.

Nærum

Racekatten

12-13

Januar

2013

To dage, to cert.

Brædstrup

JYRAK

26-27

Januar

2013

To dage, et cert.

Køge

Katteklubben

2013

9-10

Februar

2013

To dage, to cert.

Helsingør

Racekatten

3

Marts

2013

En dag, et cert.

København

DARAK

16-17

Marts

2013

To dage, to cert.

Fredericia

JYRAK

23-24

Marts

2013

To dage, et cert.

Herning

Katteklubben

23-24

Marts

2013

To dage, et cert.

Herning

Racekatten

CH Westpoint Captain Clovis...Thats Me! PER a 03. Opdr. & ejer: Maiken Christiansen

63

Afsender: Felis Danica, Lyngby 4, 9370 Hals

Nu har alle steriliserede/kastrerede katte

STERILISED
fra 1 til 7 år

fra 7 til 12år

www.solografisk.dk © ROYAL CANIN SAS 2012. All Rights Reserved. Foto : Y. Lanceau - Labat/Rouquette - 03/2012

al mulig grund til at forblive sunde og raske.
Nu har alle steriliserede/kastrerede katte
al mulig grund til at forblive sunde og raske

12 år og over

op til 12 måneder

ÅR

Health Nutrition, sund og rask hele livet igennem.

med

Sterilisation/kastration ændrer kattens behov. For at sikre stadig mere skræddersyede løsninger til disse
ændringer tilbyder Royal Canins ernæring til steriliserede katte nu 4 nyskabelser. Fra Kitten Sterilised, som
støtter killingen efter sterilisation/kastration, til Sterilised 12+, som giver modne katte mulighed for at ældes
på en god måde, tager Royal Canin sig af steriliserede/kastrerede katte igennem hele deres liv. Med Sterilised
Appetite Control (fra 1 til 7 år) og Sterilised Appetite control 7+ (fra 7 til 12 år) er der nu en skræddersyet løsning, som naturligt hjælper katte, hvis appetit er vanskelig at stille, med at lindre sultfølelsen.
Det nye Sterilised program kan nu tilbyde 6 ernæringsmæssige løsninger dedikeret til steriliserede/
kastrerede katte, så de kan forblive sunde og raske og holde idealvægten i alle faser af deres liv.
royalcanin

.dk

