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Formanden har ordet
Sikke en spænding vi afsluttede året med! 

I dagene op til 1. januar have vi ikke nået det magiske antal på 
150 katte, der ville afgøre om NSR kunne afholde en interna-
tional udstilling. Men via FB og andre medier blev skovkatte-
folket gjort opmærksom på at der manglede katte, og flere blev 
tilmeldt.  Og så skete det, - at vi kunne annoncere NSR’s tredje 
internationale udstilling, og vi nåede op på 167 katalognumre.

Det blev en spændene dag, flot pyntet hal, nye katte, udstillere og opdrættere som 
man ikke før havde mødt. Vi havde blandt andet besøg af den Norske skovkat der 
blev verdensvinder i 2014, den var kommet hele vejen fra Italien. Ungarn, Tjek-
kiet, Tyskland og Sverige var også repræsenteret i blandt de mange danske katte.

På udstillingen kunne man også møde udstilleren Lønne Norren. Lønne var med 
til at starte klubben op i 1985. Så det var sjovt at have hende med som udstiller på 
klubbens 30 års jubilæumsshow. Alle udstillere fik en gave, og vi fejrede klubben 
samt topkattene, med lidt til ganen.

En stor tak til alle der hjalp til, før, under og efter udstillingen. Og stort tak til alle 
sponsorerne, det var helt fantastisk, så mange gaver der var samlet ind. 

Stort tillykke til alle topkattene, som vi valgte at præsentere lørdag, den 7. februar, 
dagen inden vores udstilling. Det gjorde vi fordi, der var lagt et så stramt program 
for søndagen, at vi ikke kunne finde plads til et topkatteshow også.

Når bladet udkommer, er der generalforsamling lige om hjørnet. Michael Robdrup 
har valgt at takke af for denne gang. Så hvis der er nogen der tænker webmaster-
posten det er lige mig, så tag endelig kontakt til formanden. Jeg vil sige Michael 
stor tak, for alle de mange timer han har lagt i klubben. Ene mand i en hønseflok 
kan ikke altid have været nemt :-)

Inden længe er der mange killinger på killingelisten, så husk at vi stadig kører 
tilbuddet for jeres killingekøbere, at de kan meldes ind i klubben for 100 kr. Den 
person der meldte flest killingekøbere ind i NSR i 2014 er Annette Søndergaard, 
tusind tak for indsatsen. Annette har vundet et gratis kontingent for 2015.

Foråret er lige om hjørnet, og det glæder vi os alle til.
Pia Børgesen

Formand
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Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemmerne i 
Norsk Skovkattering, Danmark.

Der indkaldes hermed til 
generalforsamling 2015

i Norsk Skovkattering, Danmark.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag den 28. marts 2015 kl. 11.00 i

Valby kulturhus
Valgårdsvej 4 

2500 Valby

Dagsorden ifølge lovene:

1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Forslag fremsat af medlemmerne
8. Valg af bestyrelse og redaktør i henhold til § 6
9. Eventuelt

Pia Børgesen
Formand
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En historie fra Åbyhøj dyreklinik om 
hvordan ændrede arbejdsmiljøregler 
for skraldemænd gav en familie prob-
lemer med urenlighed hos deres kat.

‘Musse’, en kastreret hankat, er “fami-
liemedlem” hos familien Petersen. 
‘Musse’ er indekat. Det vil sige, at han 
aldrig kommer uden for huset. Han 
besørger derfor i en bakke med kat-
tegrus. Han har altid været en renlig 
kat, der aldrig har strintet noget sted 
i huset. Men nu er han begyndt at gå 
familien Petersen på nerverne. Hver 
søndag er han begyndt at strinte op 
ad væggene omkring deres yderdør.

Men hvorfor netop her og hvorfor 
kun om søndagen?
‘Musse’ er blevet undersøgt for urin-
vejsproblemer. Urinrørssten er en 
ret almindelig lidelse hos kastrerede 
hankatte. Sygdommen kan give anled-
ning til, at katten begynder at urinere 
udenfor bakken. Men ’Musse’ har ingen 
tegn på nogen lidelser i urinvejene. 
Han fodres tilmed med et tørfoder, som 
forebygger urinsten. Han er fysisk helt 
rask. Der må altså være en “psykologisk” 
forklaring på hans ændrede adfærd.

Som bekendt får man ikke meget ud af 
en samtale med katten. Derfor måtte 
familien i krydsforhør om hvilke æn-
dringer, der kunne tænkes at have ført 
til den noget underlige adfærd. Det 
mest mærkelige var, at fænomenet 

kun forekom om søndagen. Ingen af 
familiemedlemmerne havde nogen 
idéer til, hvordan problemet var opstået.

Strinteri hos katte er i virkeligheden 
ikke en sygelig adfærd – tværtimod. 
Katten afmærker sit territorium i na-
turen ved at strinte op ad buske og 
lignende. Havde familien haft flere 
katte, ville man have kunnet forklare 
strinteriet som en territorial handling, 
altså et forsøg på at hævde sit eget ter-
ritorium overfor de andre katte i huset.

Forklaringen skulle måske derfor findes 
i forhold udenfor huset. Var nabokattene 
begyndt at strinte i nærheden af familien 
Petersens dør? Ja,- forklaringen var den, 
at netop på samme tid, som ‘Musse’ 
var påbegyndt sit strinteri, var Petersen 
begyndt på at flytte skraldespanden 
frem til døren. Det skete altid søndag 
sidst på dagen, for skraldet bliver af-
hentet mandag morgen. De skrappere 
arbejdsmiljøregler for skraldemændenes 
håndtering af affaldet havde nødven-
diggjort, at Petersen selv måtte flytte 
spanden frem til et sted, hvor den var 
mere tilgængelig for afhentningen.

Indholdet fra Musse´s kattebakke var 
i skraldespanden. Det tiltrak nabokat-
tene, der helt naturligt kom for afsætte 
sine mærker omkring spanden. Musse 
kunne fornemme dette og svarede der-
for igen ved at strinte op ad væggene 

Katten er urenlig -men kun om søndagen!

Fortsættes næste side
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så tæt på området, som det nu var 
muligt. Altså et eksempel på at ændrede 
arbejdsmiljøregler for skraldemænd 
fører til et ændret adfærdsmønster 
hos en indekat og til et urenlighed-
sproblem for en familie med kat.

Et andet lignende eksempel har jeg 
oplevet med en kat, som var begyndt 
at strinte op ad et bestemt sofahjørne i 
stuen. Forklaringen viste sig at være, at 
naboen havde fået ny kat. Den færdedes 
ofte lige uden for vinduet, hvor den af-
satte sine mærker. Sofaen var placeret 
op mod dette vindue. En afskærmning 
af vinduet i en halv meters højde løste 

problemet. Hver gang en kat viser en 
ændret adfærd, er det et detektivar-
bejde at finde frem til forklaringen.

Ikke altid lykkes det at finde forklarin-
gen. Så må man prøve at fortage nogle 
ændringer. Man kan for eksempel tilbyde 
katten flere bakker med forskellige typer 
af grus eller sand. Katte er nogle gange 
meget kræsne med hvad de ‘gør’ i. Man 
kan også flytte madskålen hen til det 
sted hvor katten urinerer. Katte bryder 
sig ikke om at spise i nærheden af sit 
toilet. Derfor skal der altid være god 
afstand mellem bakken og spisestedet.

Fortsat fra sidste side Foto: Arkivfoto
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En anden mulighed er at lægge klis-
trende tape eller plasticdække, der hvor 
katten strinter. Katte bryder sig ikke 
om at gå på en klistrende overflade. De 
bryder sig ej heller om at urinere op ad 
en overflade “der strinter igen”. Endelig 
kan man forsøge at afskrække katten ved 
at lægge et par musefælder på hovedet. 
Når de klapper ved kontakt, kan man 
håbe, at katten ikke forsøger at urinere 
her igen. Også moderne tyverialarmer 
udløst ved fotoceller eller rumfølere 
kan undertiden have en god effekt.

Som noget helt nyt har man kunnet 
fremstille et syntetisk duftstof, der 
imiterer kattens egne duftmarkeringer. 
Produktet forhandles under navnet Fe-
liway. Fra en spraydåse sprøjtes stoffet 
på strategiske steder i boligen. Idéen 
er så, at katten ikke selv har behov 
for urinmarkeringen. Men tro nu ikke 
at det løser alle strinteri problemer. 
Det skulle ovennævnte historie også 
gerne illustrere, men det vil formentlig 
blive et meget nyttigt hjælpemiddel i 
behandlingen af urenlighed hos katte.

Hankatte kastreres bl.a. for at undgå 
strinteri og kraftig urinlugt. Men blandt 
kastrerede katte finder man i følge en 
større undersøgelse, at omkring 10% 
fortsat strinter ind i mellem. Især i 
det tidlige forår – altså i parringssæ-
sonen – forekommer der en stigende 
tendens til urenlighed. Det tilskrives 
en stigning i testosteron (det hanlige 
kønshormon) i blodet. Steriliserede 

hunkatte strinter undertiden også. Her 
regner man med en frekvens på ca. 5 %.

Undersøgelser viser, at tidspunktet 
for kastrationen/sterilisationen ingen 
indflydelse har på hyppigheden af 
urenligheden. I visse tilfælde kan en 
ændret adfærd med strinteri skyldes 
frygt og stress. Her kan det komme på 
tale at indlede en midlertidig medicinsk 
behandling. Et bestemt medikament, 
der dæmper frygten, har vist sig at 
kunne hjælpe i ca. 55% af tilfældene. 
Men som ved alle andre adfærdsprob-
lemer skal det understreges, at der 
ikke findes nogen universalløsninger. 
Hvert enkelt tilfælde må nøje vurderes 
i samråd med dyrlægen. Det er vigtigt, 
at man ikke prøver med forkerte løs-
ninger, der kan forværre problemerne.

Åbyhøj Dyreklinik 
www.aabyhoejdyreklinik.dk

GIC Tilia Nova's Zacharias Foto: Bette Lind
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Vinderen af Julekonkurrencen
Vi fik ikke så mange billeder tilsendt i forbindelse med julekonkurrencen, 
men dem vi modtog var til gengæld enormt flotte og det var ikke nemt af 
finde det mest julede billede.
 
Tusind tak til alle der deltog i konkurrencen. Det er dejligt, at der bliver 
støttet op om de små sjove indslag vi finder på til vores medlemsblad.

Vi vil gerne ønske Charlotte Jønsson stort tillykke med vinderbilledet som 
er af:

Shadowpaw's Bling-Bling

Charlotte modtog sin gave, Politiken's kattebog på Jubilæumsudstillingen 
d. 8. februar 2015 i Sorø. Vinderbilledet ses som vores "Side 9 Mis" på 
modsatte side

- Redaktøren

Racefremvisning
I April indbyder Norsk Skovkattering medlemmerne til en hyggelig dag med race-
fremvisning i Kolding. Vi stiller bure til rådighed og håber, at så mange som muligt 
har lyst til at komme og vise deres skønne katte frem for interesserede.
Det foregår

Lørdag den 11. april 2015 kl. 11:00 - 16:00
Kolding Storcenter
Skovvangen 42
6000 Kolding

Tilmelding skal ske senest 10 dage før arrangementet til
helene@norskskovkat.dk. Mere info bliver udsendt pr. mail efter tilmelding.
Vi glæder os til at se så mange som muligt repræsentere og støtte op om vores 
fantastiske race.

Vi modtager også gerne idéer til hvor i landet der kunne være interesse for en 
fremvisning - og også meget gerne hjælp ifht. at finde lokationer til fremvisninger. 
Skriv endelig en mail til helene@norskskovkat.dk hvis du kender det perfekte sted 
til en racefremvisning.

Mvh. Bestyrelsen
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"Side 9 Missen"

"Find missen"

Shadowpaw's Bling-Bling
Foto: Charlotte Jønsson
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Søndag d. 8. februar var over 150 smukke 
norske skovkatte og deres ejere samlet i 
Sorø, for at afholde udstilling og fejre Norsk 
Skovkattering's 30 års jubilæum. Sorø hallen 
var pyntet fantastisk flot op i kærlighedens 
tegn, og både en del udstillere samt endda 
standhavere havde også pyntet op til lej-
ligheden. 
Der var mennesker fra nær og fjern - helt 

nye udstillere, som aldrig før havde udstillet, 
men også mange velkendte ansigter  og katte 
imellem dem som var mødt op. Vi havde 
blandt andet æren af, at hilse på et par World 
Winners, WW08, SW09 GIP Zacs Goodie 
samt WW14 Just Catnap's Orlando Dirac og 
hans stolte ejer Luca Bracchini som var kom-
met helt fra Italien for at fejre dagen med os.
Her er lidt stemningsbilleder fra dagen.

Foto: Pia Robdrup

Foto: Pia Robdrup Foto: Pia Robdrup
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Foto: Pia Robdrup

Foto: Pia Robdrup
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Foto: Pia Robdrup Foto: Pia Robdrup

Foto: Pia Robdrup
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Foto: Pia Børgesen

Foto: Pia Børgesen
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Foto: Pia Børgesen

Foto: Michael Roer
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Foto: Michael Roer

Foto: Michael Roer

Udstillingens ældste kat var John og Bette Lind's 
Tilia Nova's Zacharias som er født d. 03-04-2003. 
Han kan ses på side 7 her i bladet.

Den udstiller som havde været medlem af Norsk 
Skovkattering i længst tid, var Lønne Norren som har 
været med til at stifte foreningen og som har været 
medlem siden 1986.

Der var udstillere fra Tyskland, Italien, Ungarn, 
Tjekkiet, Sverige og Danmark.

Den kat som kom længst væk fra, var WW'14 Just 
Catnap's Orlando Dirac som rejste ikke mindre end 
1.654 km med sine ejere for at fejre dagen med os.

Foto: Michael Roer
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BIS voksen han
S*ROTVÄLTANS JAZZ, NFO grp IV
Ejer: Rose-Marie Larsson 

BIS voksen hun
N* MIGOTO'S MONE, NFO grp III
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen 

BIS Kastrat han
FAGAN'S T.J.MAXX, NFO grp III
Ejer: Anders Daniel Møller 

BIS kastrat hun
HARMAKETH'S LA BOSTELLA, NFO grp VI
Ejer: Rikke Thingholm Hansen 

BIS ungdyr han
DAN-QUEEN ASLAK, NFO grp I
Ejer: Dorthe Ellgaard 

BIS ungdyr hun
S*MILDA MA TILDES FLORENCE FLIRT, NFO grp VI
Ejer: Helena Widenby 

BIS killing han
COLLETTO'S HANSI HINTERSEER, NFO grp VI
Ejer: Charlotta Frithiof och Jörgen

BIS killing hun
ELKINGTONS XSA XSA GABOR, NFO grp VI
Ejer: Sakeena Elkington 

Kuld
CHRISYCATS KULD (NFO)
Ejer: Sys Vejlø & Peter Christensen

Resultater Sorø
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Resultater Sorø
Veteran
TOONSCAT'S SAFIR DVM DM
Ejer: Henrik Buusman & Pia Børgesen

Pensionist
TILIA NOVA'S ZACHARIAS
Ejer: Bette & John Lind 

Funklasser
Bedste pelskvalitet
S*ROTVÄLTANS JAZZ, NFO grp IV
Ejer: Rose-Marie Larsson 

Bedste NFO-look
TOONSCAT'S JÖNSSON JR JW, NFO grp IV
Ejer Susan & Camilla Zindel 

Bedste hoved
ISBJÖRN WILLI VON DER BERNSTEINKÜSTE, 
Ejer Kathrin & Christiane Küenle 

Bedste farve
S*SÄTERJÄNTAN'S IZELLE, NFO grp VII
Ejer Jennie Blomgren 

Bedste hale
TOONSCAT'S OCEAN, NFO grp VIII
Ejer Henrik Buusman & Pia Børgesen

3 generationer
Europa's opdræt
Ejer Vibeke & Kjeld Jørgensen 

Den komplette resultatliste kan findes på Showhjemmesiden: 
www.nfoshow.dk og på vores Facebook side www.facebook.dk/nfoshow.dk



18

Foto: Luana Forloni

Norsk Skovkattering afholdte også en 'Huldrekatten' konkurrence i Sorø. 

Vi havde lavet en hel væg med gamle forsider, en fra hver årgang lige fra begyn-
delsen i 1985 til 2014. Man kunne så stemme på den bedste af dem, og vinderen 
ville blive udtrukket iblandt stemmerne på den forside som totalt havde fået flest 
stemmer. Man kunne vinde et års medlemskab af Norsk Skovkattering.

Da dagen var ved at være slut, blev alle stemmerne talt op, og en af vores italienske 
gæster udtrak vinderen som blev 

Henrik Buusman

Vi ønsker stort tillykke! Den forside med flest stemmer kan ses på modsatte side. 
Forsiden er fra Huldrekatten, 3. årgang,1988.

- Bestyrelsen

Huldrekatte konkurrencen
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Sponsorer
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de sponsorer der har hjulpet os, 
med at gøre jubilæumsshowet ekstra festligt, med masser af dejlige præmier til 
vores vindere. 
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Ny webmaster søges
Da vores webmaster efter 5 år har valgt at stoppe, er posten som 
webmaster blevet ledig. 
Posten kan både være uden for bestyrelsen eller i kombination 
med en bestyrelsespost. 
Vores website er skrevet i Classic ASP, og er lavet som et CMS, 
specifikt rettet mod Norsk skovkattering, men vi er åbne for andre 
muligheder. 
Vores afgående webmaster har sagt ja til at bistå med opstartshjælp og gennemgang 
af systemet, så man er godt klædt på til opgaven.

Så er det dig der har lysten til at hjælpe lidt med i arbejdet i vores forening, så skriv 
straks til Pia Børgesen – formand@norskskovkat.dk

Norske Skovkatte på årets Dyrskue i Roskilde ?

Denne dejlige race skal da præsenteres på Roskilde Dyrskue igen i år. Man kan 
slet ikke forestille sig at folk kommer ind til os, og spørger forgæves efter Skov-
katte. Som bekendt bliver de kun bedømt af publikum, men du får en chance til 
at fortælle  om denne dejlige race, til masser af folk der aldrig kommer på en 
almindelig udstilling. Her er det bare hyggeligt og hvis ikke kattene falder i de 
besøgendes smag til ”Mis Dyrskue”-konkurrencen, så har man stadig en chance 
for at vinde ”Bedste Bur”.

Vi skal i år i telt, det var vi også for 10 år siden, og nu kommer vi i rette omgivelser, 
nemlig sammen med de øvrige smådyr i området til højre for hovedindgangen. 
Hvis du skulle have lyst til at vise din dejlige kat/katte frem i 1,2 eller 3 dage så 
kig ind på www.mis-dyrskue.dk, der finder du alle detaljerne for tilmelding. 
Tilmelding fra 1.marts 2015 til halkapacitet er nået.

Håber at se dig
Hilsen fra Katteudvalget
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"Killinge-sjov"

"Jeg er måske ikke så stor, men jeg er farlig!"

DK Robdrup's Myrcella Baratheon. Foto: Pia Robdrup
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Historien om Skumfidusen og Lille P

Lørdag d. 19. Juli 2014 fødte vores 
hvide hunkat Midnatstjernens Vanity 
Fair (Honey) 2 meget små killinger. 
Den sidstfødte kunne vi desværre 
ikke få liv i, men den førstfødte hvide 
dreng var fuld af energi og fik hur-
tigt kæmpet sig vej til mælkebaren.
Marshmallow, som vi døbte ham, 
vejede kun 77 g og mælkebaren var 
for ham enorm. Nu var gode råd dyre. 
Vi ønskede ikke at vores killing skulle 
vokse op alene. Alle killinger har 
godt af den prægning, som kun andre 
killinger kan give dem. Oven i det 
havde Honey enorme mængder mælk.
 
Så vi gik igang med at lede efter en 
plejekilling. Desværre viste det sig hur-
tigt at der ikke rigtig var nogen killinger 
på lige hans alder der søgte en amme. 
Vi forsøgte både på danske og svenske 
facebook-sider med ammetjenester, 
men uden held. Vi bød os ind på alt 
hvor der måske øjnede sig en chance 
for at der kunne blive brug for en amme. 
Forinden havde vi gjort os en del tanker. 
Vi var som alle andre selvfølgelig bange 
for at få smitte ind i vores katteri. Vi råd-
førte os med fagkundskaben og endte op 
med følgende krav til vores plejekilling:
Killingerne må max have en aldersfor-
skel på 12 dage
Killingens mor skal helst være testet neg-
ativ for FeLV, hvis hun var fritgående, 
men det var et krav som vi var parate til 
at fravige, da smitterisikoen er minimal.

(risikoen for smitte med leukæmi 
og influenza-typerne er ikke tilstede 
da vira ikke overføres til killingen)

Vi ville ikke tilbyde hjælp til hitte-
killinger pga smitterisiko.Kunne vi få en 
killing fra et katteri, var det selvfølgelig 
bedst, men ikke et krav. Med dette ud-
gangspunkt kontaktede vi Dyreværnet 
om søndagen. Men da de på søndage kun 
kører med personale der kan udlevere 
flytteklare dyr, så tog vi hjem til vores 
lille skumfidus og håbede på et mirakel.

Da vi kommer hjem havde Pia Børgesen 
fra Toonscat forsøgt at kontakte os på alle 
tænkelige måder, på facebook skrev hun 
blandt andet ” har I fundet en plejekilling”.
Vi skyndte os at ringe til Pia, for at 
spørge hvem der manglede en amme.
Toonscat havde en killing som mo-
deren ikke ville kendes ved. Den var 
først blevet skubbet væk, så var den 
blevet passiv og kold. Den var så blevet 
lagt til en kattemor med noget større 
killinger og her havde den i løbet af 
et døgn vundet gnisten og gejsten 
tilbage. Toonscats havde forsøgt at 
flaske den lille killing, men han var 
kun lige stabil. Fra en fødselsvægt på 
105 g, var han nu nede på 85 g, men 
her havde han stået et døgns tid. Han 
havde modet og Toonscat spurgte om 
vi havde mod på at give ham en chance. 
Der var ikke noget vi hellere ville!!

Efter at have søgt i et døgn efter en pleje-
killing, var dette som et kald fra himlen.

Når der kun er en killing
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Søndag eftermiddag ankom Pia med 
den lille plejekilling. Alle killinger skal 
jo have et navn, så da Rikke spurgte 
hvad han hed, så skulle det være noget 
med P. ”Lille P” blev introduceret til 
sin nye mor og sin nye bror. Honey tog 
ham til sig med et fnys og et udtryk der 
mest mindede om en kat der endelig 
havde fundet den killing som manglede 
(hendes dødfødte). Lille P fik med det 
samme smag for Honeys mælkebar 
og sugede sig fast. Skumfidusen lagde 
armen om sin bror og sådan startede 

deres fælles kamp tilbage til livet.
Lille P kom sig hurtigt. Han voksede 
stort set fra første dag i et helt normalt 
killingetempo. Begge drenge skulle 
vise sig at have brug for ekstra støtte. 
Lille P der havde haft en hård start, fik 
lidt ekstra ergoterapi på ben og hale 
og Marshmallow udviklede i løbet af 
de første 7 dage et solidt fladbryst. 
På trods af alle udfordringerne voksede 
de to drenge støt og roligt. De lærte begge 
tidligt om besøg hos dyrlægen, men de 

Fortsættes næste side

Foto: Trine og Rikke Winkel
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havde altid hinanden at støtte sig til.
På trods af deres skavanker var der intet 
at mærke på de to. Skumfidusen voksede 
lidt langsommere end Lille P, men var 
tilgengæld den mest modige af de to. 
Det var sjovt at iagttage hvordan de to 
drenge voksede sig til to vidt forskellige 
killinger. En ting var deres udseende, det 
var forventeligt, da deres stamtavler ikke 
kunne være meget mere forskellige. Men 
det lærerige har været at iagttage deres 
temperament og adfærd. På trods af en 
opvækst sammen, var de stadig som 
nat og dag. Den lille mørke, buskede 
killing som tog verden lidt forsigtigt, 
og var lidt mere tilbageholdende med 
nye ting. Skumfidusen, den lange hvide 
ranglede fyr, som tog verden lidt mere 
ligetil og ikke rigtig var bange for noget. 
Til fælles havde de deres mor – som 
altid var der med en trøstetår og en 
kærlig pote. En mor der var så flink til 
at give dem mad, at de var 7 uger før det 
lykkes at få dem til at spise fast føde.

Da Lille P – som nu havde fået navnet 
Paddington var 12 uger gammel, flyt-
tede han til sit nye hjem i Jylland. 
Skumfidusen havde vi besluttet at 
holde lidt længere hjemme, da han lige 
havade brug for et par uger mere hos 
sin mor. Det blev et hårdt farvel for de 
to drenge – som rigtige brødre var de 
nu vant til at have hinanden, og det tog 
Skumfidusen et par dage at vænne sig til 
at lege med sig selv og de andre katte.

Vi har lært rigtig meget af denne oplevelse, 
og vi kan lave en nærmest uendelig liste 
over positive årsager til at modtage, eller 
dele en killing med en anden opdrætter:

Alle killinger har bedst af at vokse op 
med mindst en anden killing

Bedre chance for overlevelse

Bedre prægning

Opdrætterne kommer tættere på hin-
anden og lærer af hinandens erfaringer

Det er lærerigt at sammenholde den 
enkelte killing med en killing fra linjer 
som man ikke kender. 

To killinger har hinanden at lære af.

To killinger leger bedre end en.

Udfordringen for opdrætteren af pleje-
killingen er, at man lader en anden 

Fortsat fra sidste side

Foto: Trine og Rikke Winkel
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opdrætter varetage prægningen af kill-
ingen. Der er jo ingen tvivl om at vi alle 
selv mener at vi er allerbedst til at præge 
en killing og at ingen kan gøre det som 
os. Det at skulle sælge en killing som an-
dre har præget og som man kun selv har 
mødt på besøg i plejefamiliens hjem, det 
er noget helt særlig og er uden tvivl svært. 

Selv om vi har været gode til at have en 
aktiv tråd på facebook hvor vi har delt 
oplevelser, billeder, videoer og erfar-
inger, så bliver det aldrig det samme.
For plejefamilien er det også svært ikke 
at have indflydelse på hvem der skal 
købe killingen, ikke at være den der har 
dialogen om killingen og sidst men ikke 
mindst er det også hårdt at sige farvel til 
killingen uden at kende den nye familie.

På trods af udfordringerne har det 
været det hele værd og til spørgsmålet, 
vil I tage en plejekilling igen, så er 
svaret enkelt. Det vil vi altid gøre.  
Samme råd vil vi give til alle an-
dre som måtte stå i samme situation. 

Både Toonscat og Twikkes har prøvet 
at have solo-killinger, som er vokset 
op til fine gode katte, men at se de to 
drenge have så meget glæde af hin-
anden, det er vi enige om, er et godt 
samarbejde imellem opdrættere, hvor 
killingernes tarv har været i fokus.

Uden hinanden havde der  ikke 
v æ r e t  e n  To o n s c a t s  P a d d i n g -
ton og en Twikke’s Marshmallow.

Marshmallow flyttede i december til 
sin nye familie i Stavanger, hvor han 
skal være selskabskastrat til vores al-
lerførste skovkat, og med tiden også 
prøve kræfter med de norske udstillinger. 

Af Trine og Rikke Winkel – Twik-
kes, efter aftale med Pia Børgesen 
og Henrik Buusman - Toonscats

Foto: Trine og Rikke Winkel

Har du en oplevelse eller nogle 
flotte billeder du gerne vil dele 
med de andre medlemmer af 
foreningen, så er du velkom-
men til at skrive en mail til 
annettes@norskskovkat.dk

Deadline for næste blad er d. 
1. maj 2015
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Støt HCM forskning
Når du køber en vognmønt med Norsk Skovkattering's Logo, 
er du med til at støtte HCM forskning. Norsk Skovkattering 
donerer 5,- kr. pr. solgt vognmønt til Winn Feline Foundation, 
pengene går ubeskåret til HCM forskning.

Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med 
20 kr. i fragt til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. Når pengene 
er registreret, sender vi dine vognmønter.

Mønterne kan bestilles via email: anne@norskskovkat.dk
Skriv "Vognmønt" i emnet, og husk at oplyse dit navn og din adresse.

Lad os alle støtte en god sag for at komme HCM til livs!

Opdrætter-mappen
Husk at vi i Norsk Skovkatterings stand har en mappe liggende med præsentationer 
af opdrættere i klubben.

Mappen er med, når vi har standen med f.eks. på info-shows og hobby-udstillinger.
Hvis du er interesseret i at have en reklame med i opdrættermappen, og er på Norsk 
Skovkatterings opdrætterliste, skal du lave en A4-side i printfærdigt PDF-format, 
der præsenterer dit opdræt og sende den til christina@norskskovkat.dk

Killinge-listen
Det er snart ved at være sæson for små poter i 
huset igen, og vi vil super gerne være stedet, 
hvor killingekøbere kigger først, når det nye 
familiemedlem skal findes. For at være det, 
så kræver det selvfølgelig en masse dejlige 
killinger på netop vores killingeliste. Har du 
killingeplaner eller har du måske allerede 
killinger til salg, så skynd dig at få dem sat på 
vores killingeliste på www.norskskovkat.dk. 

Hjælp til dette kan fåes ved at sende en mail 
til christina@norskskovkat.dk Foto: Arkivfoto
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Mirakler i små flasker” af 
Michelle Garnier, katterådgiver 
og Bach-terapeut til dyr

De sidste mange år har Matas, helse-
butikker og Bach-terapeuter solgt små 
flasker ved navn ”Rescue” – også kaldet 
”nødhjælpsremediet” eller “førstehjælp-
skasse på flaske”. Rescue og Bachs 
individuelle remedier har deres navn 
efter Edward Bach, der var englænder 
og læge. Bachs remedier bruges til alt 
levende dvs. mennesker, dyr og planter. 
Bachs remedier har en særligt positiv 
indvirkning på katte. 

Hvad er Rescue? Skal jeg bruge Rescue 
eller få lavet en blandingsflaske?
Rescue er den eneste blanding, som 
doctor Bach fremstillede som et færdigt 
produkt, og som kan købes i håndkøb. 
Rescue indeholder 5 planter, som har 
til formål at hjælpe ved akutsituationer, 
hvilket er en god forklaring på produk-
tets navn. Det handler om at hjælpe her 
og nu! Skal dyret til dyrlægen? Skal man 
holde fest? Kommer der håndværkere? 
Osv. Det er situationer, som er usædvan-
lige. Situationen kan enten være i den 
nære fortid eller i fremtiden eller i nuet. 
Rescue kan derfor tages akut eller som 
en kur på 3-4 uger. 

En blandingsflaske laves af en Bach-
terapeut til dyr. Terapeuten udvælger 
maks. 4 individuelle remedier – blom-
ster og planter – til en blanding. For 
at kunne udvælge disse planter stiller 

terapeuten spørgsmål til ejeren. Disse 
spørgsmål vedrører problemstillingen, 
dyrets karakter, dets sind og historie. 
Bachs remedier arbejder på årsager og 
symptomer, og ved at finde kernen i 
problemstillingen bliver symptomerne 
dvs. adfærdsproblemet afhjulpet. Der 
arbejdes med én problemstilling ad 
gangen. I de fleste tilfælde er en flaske 
nok, men nogle gange har dyret bedst 
af at få flere behandlinger. Terapeuten 
kan vælge at justere blandingen fra gang 
til gang, alt efter hvordan dyret opfører 
sig. Bachs remedier bruges både alene 
og i forbindelse med adfærdsændringer 
som komplementært remedie, da nogle 
dyr er så angste, at de f.eks. umuligt 
kan lære noget nyt. Rescue kan indgå i 
blandingen.

Som Bach-terapeut vælger jeg at få 
feedback på den flaske, jeg har tænkt 
mig at lave. Er ejeren enig i mit valg 
af planter, bliver den lavet og sendt per 
post. Jeg hører gerne ejeren om virkn-
ing og resultat. På den måde kan jeg 
også vurdere effekten af de blandinger, 
jeg laver. Hver blanding er unik, 2 katte 
med det samme problem vil ikke få den 
samme blanding, da deres personlighed 
og deres forhistorie typisk vil være 
meget forskellig. Bach arbejder helst på 
årsagen til problemet.

Hvad kan du bruge Bachs remedier til? 
Hvordan virker Bachs remedier?
Der er ingen begrænsninger med hensyn 

Bachs remedier

Fortsættes næste side
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til, hvad Bachs remedier kan bruges til. 
Til gengæld er det vigtigt som dyreejer 
at skelne mellem adfærden og årsagen til 
adfærden. Er det arv eller miljø? Er det 
smerter eller sygdomme? Er der sket no-
get? Er adfærden ny eller gammel? Tera-
peuten vil stille disse spørgsmål, for det 
er via ejeren, at terapeuten finder frem 
til de remedier, som vil indvirke positivt 
på både årsagen og symptomerne og 
dermed hjælpe dyret.

Årsagen til en pludselig adfærdsændring 
i hverdagen er ofte – i 80 % af alle tilfæl-
de – sygdoms- eller smerterelateret, og et 
besøg hos dyrlægen er derfor løsningen 
i første omgang, da Bachs remedier 
IKKE erstatter et dyrlægebesøg. Men 
når katten er udredt hos dyrlægen, kan 

Bach indvirke positivt på både adfærd og 
viderebehandlingen af fysisk sygdom.
Bachs remedier virker på sindet via 
kroppen. De valgte blomster og planter 
tilføjer den egenskab, som mangler hos 
dyret, og fremmer dermed selvhjælp. Et 
konkret eksempel på Bachs anvendelse 
er, at man har en kat, som lader sig 
“tryne” af andre katte i nabolaget. Denne 
kat viser usikkerhed, er angst og flygter 
hver gang. Katten har behov for mod 
for at forsvare sit territorium, og ved 
at give larch (lærk), som repræsenterer 
selvsikkerhed og mod, hjælpes katten 
til at have og vise karakterstyrke over 
for andre katte. Larch vil være det ene 
remedie ud af maks. 4 i blandingen. 
Terapeuten søger desuden årsagen til 
denne usikkerhed. Der kan være flere 
årsager til adfærden.

Fremstillingen af en blandingsflaske?
I en steril engangsflaske med pipette 
blandes mineralvand, en teskefuld co-
gnac og 2 dråber af hver af de planter, 
som er valgt. Denne flaske bliver til en 
blandingsflaske, som bruges som en kur, 
dvs. indtil flasken er tom. I modsætning 
til Rescue, som er langtidsholdbar, hold-
er en blandingsflaske kun få måneder.
Selvom Bachs remedier ikke er homøo-
patiske midler, bliver de registreret af 
Levnedsmiddelstyrelsen som homøo-
patiske midler, og de har derfor etiketter 
med de nødvendige oplysninger.

Dosering og veterinær vejledning
Bachs remedier er nemme at benytte. 

Fortsat fra sidste side

Foto: Michelle Garnier



31

Overdosering kan aldrig ske.
Der gives altid 4 dråber minimum 4 
gange om dagen, når det er en kur. Det 
er ligegyldigt, hvornår dråberne gives, 
bare det at katten får dem er i sig selv en 
god ting. En kur er indtil flasken er tom, 
og det tager ca. 3-4 uger.
Ved akutsituationer gives der 4 dråber 
hvert kvarter, højst 8 gange i et døgn.
Dråberne skal gives uden tvang, derfor 
kan de puttes på mad, på en godbid, på 
fingeren, ved at gnide dråberne i inder-
siden af ørerne, på toppen af hovedet 
eller ved at stryge dyret langs kroppen.
Dråberne er konserveret i cognac, og 
tager dyret anden medicin, er det til 
gengæld vigtigt at sikre sig, at dyret 
samtidig kan tåle alkohol, ellers kan man 
hælde dråberne i et glas og vente nogle 
minutter, til alkoholen er dampet af. 
 
I forbindelse med koblingen til medicin 
eller homøopati er der kun gode nyheder. 
Bachs remedier samarbejder godt med 
medicin eller homøopati og har en styrk-
ende effekt på disse. Det betyder f.eks., 
at hvis katten får antibiotika, kan man 
sagtens give Rescue som komplementær 
medicin for at hjælpe kroppen til at ud-
nytte medicinen optimalt. Katten bliver 
dermed hurtigere rask.
Effekten af dråberne viser sig meget 
individuelt. Nogle dyr reagerer med det 
samme på en blandingsflaske, andre 
gange tager det flere dage, men helst 
højst 10 dage, før man kan se en virkn-
ing. Det er vigtigt at blive ved med at 
give dråberne, indtil flasken er tom.

Mht. Rescue skal virkningen være hur-
tig, dvs. næsten med det samme.

Hvem var Edward Bach?
Edward Bach var uddannet læge og blev 
meget hurtigt anerkendt. Han var dygtig 
ikke blot på det teoretiske område. Al-
lerede som ganske ung var han opmærk-
som på, at følelser påvirker kroppen 
og dermed helbredet, og hvordan livet 
generelt udvikler sig.
Som 30-årig blev Edward Bach alvorligt 
syg, og han ændrede kurs. Han blev 
klassisk homøopat og arbejdede med 
fremstilling af vacciner. Edward Bach 
søgte en behandlingsform, som kunne 
hjælpe de fleste uden bivirkninger, og fra 
at være homøopat valgte han at hellige 
sig planter og blomster til det formål. 
Han fandt 38 blomster og planter, som 
han placerede i syv grupper. Efter at 
han havde arbejdet i næsten 16 år på at 
samle og finde en metode til fremstill-
ing af remedierne, døde han i 1936 i sin 
søvn knap 50 år gammel. Han anså sys-
temet som komplet og Rescue som den 
eneste færdigblanding. Huset i Sitwell 
i Sydengland, hvor han slog sig ned, 
er i dag The Bach Centre, hvor Bach-
terapeuter fra hele verden uddannes.

Værd at bemærke
Jeg har gode erfaringer med, at dyr og 
ejer tager Bachs remedier samtidig, da de 
ofte “svinger” sammen, og dyr er meget 
fintfølende.

-Af Michelle Garnier, 
www.michellegarnier.dk
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Lyons' Den ved University of Missouri er gået i gang med et stort forskningsprojekt, 
for at kortlægge generne for farverne silver og golden, således at det en dag kan 
lade sig gøre at teste for disse farver via DNA. 
For at holde forskningsomkostningerne nede, så søger de katte til projektet. 

Sakset og oversat fra deres hjemmeside:
Vi mangler DNA prøver - mund swabs, blod eller væv. Alle DNS kilder kan bruges 
til dette projekt - læs mere under instrukserne for at samle DNA.
Sølv katte, specielt hvis du tror du har homozygoter.
Wide-band katte – Vi leder efter ekstremer – chinchilla og specielt golden!
Send billeder af kattene, og kopier af stamtavlerne. Vi bruger tit billederne til 
referencer.
For mere info om projektet og links til hvordan du kan hjælpe, kig endelig forbi:

http://felinegenetics.missouri.edu/feline-research-projects/silver-and-golden

Kontakt the Lyons’ Den
felinegenome@missouri.edu

Hjælp forskningen
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Nye medlemmer via opdrætter

Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for 
opdrættere i Norsk Skovkattering, at melde deres kill-
ingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN 
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes 
gældende for "gamle" killingekøbere.

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2015.

Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk 
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning 
af nye medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til 

Christina Kyed 
Slotsherrensvej 301

2610 Rødovre

Betalingen skal ske til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. 
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes 
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Topkatte 2014

Nr. Point Navn Ejer
1 596 GIC DK Harmakhet's Krudttønde 

DVM
Gitte Strøjer Andersen

2 590 SC HyrdindeFelis Jubatus DVM Kim & Anne-Louise N. Sadek

3 580 DK Toonscat's J-Lo Annette Kjelstrup Hansen

3 580 N*Migotos Mone SC DSM DVM Vibeke & Kjeld Jørgensen

5 553 S*Myselisia's Ares Bette & John Lind

6 541 GIC Midnatstjernen's Sweet Valen-
tine

Jeanette E. Dahl & Torben 
Bang

7 537 Sakeenas Halloween Snowstorm Sakeena & Lone Elkington

8 529 GIC Fagan's Elg-Ko Elaine Derry

9 527 GIC DK Morgunstrálans's Jelly Bean Jane & Flemming Vorbeck

10 512 IC DK Toonscat's Jumanji Pia og Michael Robdrup

Nr. Point Navn Ejer
1 665 GIP DK Harmakhet's La Bostella Rikke Thingholm

2 660 IP Fagan's T.J. Maxx Anders Daniel Møller

3 630 IP Fagan's Lady Beetle Anders Daniel Møller

4 615 SP/SC Toonscat's Chaplin Henrik Buusman & Pia Børges-
en

5 590 Tilia Nova's Norwegian Wood Bette & John Lind

6 575 GIP DK Vorbeck's Azurite Jane & Flemming Vorbeck

7 567 DK Smedegaards Klods Hans Pernille D. Larsen

8 550 S*Fridalas Qalla Helene Carstensen

8 550 GIP IC Naturell's Delle DeLicious Kim & Anne-Louise N. Sadek

10 543 IP Toonscat's Mars Charlotte Hallenberg

Nr. Point Navn Ejer
1 492 GIP/IP Naturell's Delle Delicius Kim & Anne-Louise N. Sadek

Voksen

Kastrat

Veteran
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Nr. Point Navn Ejer
1 610 CH Europa's Måske I Morgen Vibeke & Kjeld Jørgensen

1 610 Toonscat's Marabou Ellen & Patrik Rotman

3 590 S*Myselisia's Ares Bette & John Lind

3 590  S*Myselisia's Celtic Jane & Flemming Vorbeck

5 570 Toonscat's Milky Way Ellen & Patrik Rotman

6 550 Toonscat's Neko Henrik Buusman & Pia Børge-
sen

7 540 Naturell's Bette Smæk Kim & Anne-Louise N. Sadek

8 533 Sakeenas Jealous Guy Sakeena & Lone Elkington

9 526  S*Viento's Rocky Road Jane & Flemming Vorbeck

10 460 IP Toonscat's Mars Charlotte Hallenberg

Topkatte 2014
Killing/Ungdyr

Scandinavian 
Winner Show

Göteborg 
4.-5. april 2015

www.sw15.se
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Voksen nr. 1

Voksen nr. 5

Voksen nr. 3

Voksen nr. 7

Voksen nr. 8 Voksen nr. 9
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Kastrat nr. 1

Kastrat nr. 2 Kastrat nr. 3

Kastrat nr. 4 Kastrat nr. 5

Voksen nr. 10
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Kastrat nr. 7

Kastrat nr. 8 Kastrat nr. 10

Killing/ungdyr nr. 1 Killing/ungdyr nr. 1

Kastrat nr. 6
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Killing/ungdyr nr. 3

Killing/ungdyr nr. 5 Killing/ungdyr nr. 8

Killing/ungdyr nr. 3

Killing/ungdyr nr. 9 Killing/ungdyr nr. 10
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Skogkatt of the year 2014

Nr. Point Navn Ejer Land

1
1040 SC GB*Tiganlea Duke Einar Caroline & John Tipper GB
1040 GIC Zora av Skara Brae*CH Sarah Runzis CHE

3 1020
SC V'Haribo av Skara 

Brae*CH
Sarah Runzis CHE

4

1000
SC Genoveva des Aulnes de 

Lambercy*F
Catherine Meyer-Körber CHE

1000
SC FIN*Täthitassun Au-

rinkoinen, JW, DVM
Jarkko Kousa & Rauno Sysi-Aho FIN

6 985 IC Dixie Vendellek*PL, JW Karolina Laskowska PL

7 980
GIC GB*Tiganlea King 

Gillespie
Caroline & John Tipper GB

8 943
GIC S*NC's You Really Got 

Me
Daniela Schultes DE

9 921
SC S*Just Catnap's Sander, 

NW, DVM
L. Gonzalez Sanchez & J. Salas 

Herreros
ES

10 920 IC DK*Rebicat's Beat It Sarah Runzis CHE

11 914 GIC S*Zimexis Ianto Jones Kriszta Heger HU

12 891
IC I*Greasepaint's Vivienne 

Westwood, JW
Silva Ceroni IT

13 890
SC Ghost Ryder Forest 

Myths*NL, JW, DVM
Sarah Runzis CHE

14 884
SC DK*Harmakhet's Krudt-

tønde, DVM
Gitte Strøjer Andersen DK

15

852
SC Floyd Dipper BOy des 

Iles Lofoten*F, DVM
Silva Ceroni IT

852
GIC S*Safari Kittens Sun-

shine
L. Gonzalez Sanchez & J. Salas 

Herreros
ES

17 830
IC N*Karenstua's See See 

Rider, JW
Alexandra Vogel D

18 809 IC Amandine Bosc d'Alianx*F Arnaud L'Hostis FR

19 805 SC DK*Europa's Sorte Emilia Ursula Gleich D

20 802 SC Falbala Sirkad*PL Kriszta Heger HU

Voksen
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Nr. Point Navn Ejer Land

1

1040 GIP IT*Lynxtuft Twister Federico Rinaldo IT

1040
SP/SC S*NC's Sister Moonshine, 

JW, DSM, DVM
Catherine Meyer-Körber CHE

3 1020 GIP GB*Normystic Lord Burr, JW Richard Handy GB

4 1000
GIP/SC Annabel Forest Eyes*PL, 

DSM
Dorota & Daria Biskupskie PL

5 995
GIP/SC Bia Igmu Kiyo'Kag*PL, JW, 

DVM, DSM
Malgorzata Bartoszewska PL

6 974 GIP Yecla La Peyre*ES, NW
Heather Anne Martin & Lor-

ena Sola
ES

7 965 GIP Maximuss Forest Eyes*PL Anna Zablocka PL

8 960 GIP Ensui Bosc d'Alianx*ES Àngels Galisteo ES

9 906
GIP/SC FIN*Hopeahännän Helen 

of Tsavo, NW, DSM, DVM
Teresa Martinez Carralero ES

10
886 GIP/SC I*Greasepaint's Rudy Silva Ceroni IT
886 GIP DK*Vorbeck's Azurite Jane & Flemming Vorbeck DK

12 805 IP/IC Gudrun de l'Eperon*F Alexandra Besson FR

13 793 IP/GIC NL*Glitnir's Mighty Fine
Ans & Patricia Kessler-

Almering
NL

14 780 GIP Yatta de Tsavo*ES, NW, DSM Teresa Martinez Carralero ES

15 760 SP FIN*FoxyPaw's Hoodoo Doll Minna Rytkönen FIN

16
740 SP FIN*Tähtitassun Juhannus Elisa & Jarno Sinkko FIN
740 IP Xavi de Chatssel*CH Janine Bonzon CHE

18 723 GIP S*Wonderwoods High Hopes Li Sellgren SE

19 573 IP DK*Cayica's Muraco Achal Camilla Emilie Elsner DK

20 520
PR/GIC S*Aristo Limaz Meit Miller, 

DVM
L. Gonzalez Sanchez & J. 

Salas Herreros
ES

Kastrat

Skogkatt of the year 2014

Et særligt stort tillykke ønskes Rikke Thingholm Hansen med NW GIP Harmakhet's La 
Bostella, NFO f 09 22 som blev nr. 1 på Felis Danica's topkatteliste for kastrat hunner med 
806,09 point og dermed blev tildelt titlen National Winner. 

-Bestyrelsen
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Nr. Point Navn Ejer Land

1

780
Fringe z Krainy Asgardu*PL, 

JW
Magdalena Kudra PL

780 HU*Gallifrey's Caraway, JW Kriszta Heger HU

780
S*Golden Oracle's Sugar 

Rush, JW
Dorthe Ellgaard DK

780
S*Just Catnap's Ailsa Craig, 

JW
Eila Tähti & Kirsi Ovaskainen FIN

780
WW14 S*Just Catnap's Or-

lando Dirac, JW
Luca Bracchini IT

780 IT*Lynxtuft Vanity, JW Orsola Ferrari-Aggradi IT
780 IT*Lynxtuft Viola Paola, JW Orsola Ferrari-Aggradi IT

8

760
Ievan Polkka des Iles 

Lofoten*F, JW
Magdalena Chmielewska PL

760 Ixmoor de Laïloken*F, JW Stefania Brini IT

760
N*Karenstua's See See 

Rider, JW
Alexandra Vogel DE

760 Lapu Kiyo'Kag*PL, JW Malgorzata Bartoszewska PL

12 750 Dorothea Vendellek*PL, JW Karolina Laskowska PL

13

740 Dixie Vendellek*PL, JW Karolina Laskowska PL
740 DK*Rebicat's Beat It Sarah Runzis CHE

740
S*Wonderwoods Ice Wolf, 

JW
Li Sellgren SW

16 723 S*Zygot's Daddario Caroline Jönsson SE

17
720

I*Greasepaint's Vivienne 
Westwood, JW

Silva Ceroni IT

720 N*Mygoto's Yngve Caroline & John Tipper GB

19 680 HU*Gallifrey's Tarragon Kriszta Heger HU

20 670 I*Wilhelmina Slater Michela Berlot IT

Killing/Ungdyr

Skogkatt of the year 2014

Norsk Skovkattering ønsker alle topkattene og deres ejere hjertelig tillykke med de flotte 
resulater både på Skogkatt of the Year-listen, hovedklubbernes topkattelister, Felis Danica's 
topkatteliste samt på Norsk Skovkattering's egen topkatteliste som kan ses på side 34 i 
dette blad. 

- Bestyrelsen
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Titeltagere

Poul Kiærulf og Pia Børgesen inviterer til en udfordrende eftermiddag med emnet 
"Etik og Moral" .
Vi har før lavet dette spændende møde på Sjælland hvor det var en stor succes

Lørdag d. 25. april 2015 kl. 13.00
Bygningen

Ved anlæget 14B
7100 Vejle.

Mon der er nogle der har lyst til at medbringe lidt kage? Så sørger vi for kaffen! 
Giv besked ved tilmelding, hvis du medbringer kage.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 11. april 2015 til 
anne@norskskovkat.dk eller helene@norskskovkat.dk 

Medlemsmøde Etik og moral
NB! Der havde i sidste blad sneget sig en trykfejl ind. 
Datoen for mødet var forkert og er nu rettet.

Mvh. Redaktøren

Supreme Champion

DK Harmakhet's Krudttønde 
DVM

Ejer: Gitte Strøjer Andersen
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Titeltagere

Champion

S*Myselisia's Celtic

Ejer: Jane og Flemming 
Vorbeck

Grand International 
Premier samt NW

DK Harmakhet's 
La Bostella

Ejer: Rikke Thingholm 
Hansen
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Titeltagere

Champion

DK Bulbjergs Beauty

Ejer: Laila Just og Jens 
Ambo

International Premier

DK Toonscat's Mars

Ejer: Charlotte Hallenberg
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Hvem skal jeg spørge - i norsk skovkattering
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Er du opdrætter kan du få stor glæde af Royal Canins opdrætterordning - ring på tlf. 8915 3535.

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid knoglestruktur, og har en 
naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at den er aktiv af natur. Den har en enestående 
dobbelt pels, der kræver pleje og et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. 
Derfor har Royal Canin udviklet dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

Til den voksne Norwegian Forest Cat
Norsk skovkat har en tyk pels med en vandskyende overpels og en ulden 

underpels. NORWEGIAN FOREST CAT støtter hudens barriere funktioner 
med Omega-3 fedtsyrer og boragoolie. Bevarer idealvægten hvilket 

også reducerer belastningen af knogler og led. En kombination af 
specielle fibre reducerer hårbolle dannelsen og øger den 

naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.

Un
ikk

e foderpiller


