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Formanden har ordet
Norsk Skovkattering  startede året 2016 med at være til stede 
på hovedklubben Jyraks udstilling i Århus. Her afholdt vi vores 
Funklasseshow, hvor der kom mange forbi med deres skønne 
norske skovkatte hos dommerne John Andersen, Elaine Derry og 
Annie Dahl. Der var fine pokaler og præmier til alle vinderne, og 
alle norske skovkatte der blev BIV og NOM  på denne udstilling, 
fik også en flot medalje fra NSR.

Der er allerede godt gang i aktiviteterne, og vi har netop afholdt 
NSR’s uddannelse i januar. 8 medlemmer var meldt til, hvoraf 3 deltagere var fra 
Sjælland. Det blev en hyggelig dag i Bette og Poul’s trygge hænder. De guidede 
alle sikkert igennem, og alle bestod prøven.
Vi har også deltaget på specialklubmødet i Felis Danica. Her blev der fortalt, om 
et nyt tiltag, der gør at de enkelte medlemmer selv kan registrere titler på deres 
katte. Så tag et kig forbi FD’s hjemmeside og læs hvordan man gør.  En andet 
tiltag  vi talte om, var FD's jubilæumsudstilling i juni 2016. Her vil man prøve at 
lave så mange Breed Bis som muligt. F.eks hvis der kan samles 50 NFO’er og 50 
MCO’er og 50 øvrige i kategori 2 så vil der både være Breed BIS for de Norske 
Skovkatte og for Maine Coons, men hvis der ikke kommer 50 øvrige, så vil det 
være den race der først får over 50 katte der får Breed BIS. Så kære skovkattefolk, 
I må være klar på tasterne ☺

Endnu en gang har det været en udfordring at få topkattelisterne færdige. Husk 
det er frivilligt arbejde bestyrelsen laver, og vi vil ikke acceptere at få mails med 
ubehagelig ordlyd. Vi I bestyrelsen prøver så godt vi kan, at lave de opgaver som 
er blevet pålagt os. Vi har de regler at følge som nu en gang er blevet lavet. Og hvis 
vi ikke følger dem, men bøjer og strækker dem som vi lyster, så er der jo ingen ide 
i at have regler. Jeg vil gerne ønske alle de flotte Norske Skovkatte stort tillykke 
med jeres topkatteresultater! Topkattene vil blive fejret på Daraks udstilling den 
5. marts i Virum.
Vi afholder generalforsamling søndag  den 13. marts 2016. Efter GF vil der være 
medlemsmødet ”dommer for en dag”. Poul Kiærulf afholder mødet og vi håber I 
bakker op om det. 

Jeg har taget noget til mig, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg blev gjort opmærksom 
på, at når vi(alle) udstillere står på en udstilling, så kan vi godt virke afvisende og 
ikke særligt imødekommende for besøgende. Hvis vi ønsker, at publikum forsat 
skal komme og kigge på vores katte, så bør vi tænke over hvordan vi fremstår på 
udstillingerne. Overvej at komme ind på en udstilling, blive mødt af picnicborde 
med folk rundt om, som fylder mere end det halve af gangen. Her har man ikke 
lige lyst til at gå hen og se på katte. Og flere har sturdi i stedet for bure, som kan 
være svære at kigge igennem, eller bure med plastic foran. Måske skulle vi alle til 
at tænke lidt over dette, så i stedet for at gemme vores katte væk, stolt vise dem 
frem til publikum.  Det er måske vores fremtidige købere ☺ Pia Børgesen

Formand
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Portræt af en opdrætter
Jacqueline Ludwig, 
DK NordicGuardians

Om os
Vi (min mand, vores søn og mig selv) 
kommer fra Sachsen (Tyskland).
For et par år (2006-2008) siden flyttede 
vi til Danmark og vi bor med vores katte 
i et hus i Lem, Spøttrup. 
Vores datter bor i Slesvig-Holstein, og 
hun besøger os regelmæssigt.

Vi flyttede til Danmark, fordi min mand 
havde en arbejdsulykke i Tyskland. Han 
er tømrer og på grund af forsikringsmæs-
sige årsager var han ikke længere i stand 
til at arbejde i sit erhverv. Vi kendte 
Denmark fra mange ferieophold.

I 2006 begyndte min mand at arbejde 
i DK, og han kom kun hjem hver 4. 
weekend. I 2007 besluttede vores søn 
(dengang var han 16 år), at finde sig 
en læreplads i DK, og i 2008 flyttede 
jeg, vores schæferhund og 3 perserkatte 
endelig til Danmark. Min mand og søn 
havde fundet et hus til os. Vi blev varmt 
modtaget i vores by, og vi har siden lært 
om mange traditioner, og andre har lært 
vores at kende.

Fra 1995 til 2013 havde vi perserkatte. 
Desværre er disse, i en agtværdig alder, 
vandret over Regnbuenbroen. Siden da 
har der manglet noget i vores hus, og vi 
besluttede os for den norske skovkat. Vi 
kontaktede flere opdrættere, da det var 
vigtigt for vores valg, at kattene blev 

opdrættet under de rette betingelser.
Vi har i den forbindelse lært Charlotte og 
Martin at kende (DK Shadowpaw’s), og 
der var kemi mellem os med det samme.

Vores katte
Den 19/7 2014 hilste vi vores to søde kill-
inger, Kopi Luwak og Kahlua velkom-
men i vores hus. På dette tidspunkt havde 
vi ikke overvejer opdræt. Da vi hentede 
Kopi og Kahlua, var der en 6 uger gam-
mel killing, Luske, som med det samme 
erobrede mit hjerte, og vi blev også nødt 
til at reservere ham. Derefter sagde vi 
til Charlotte og Martin: "Men nu skal vi 
kun have flere, hvis der kommer en kat 
med rødt på sig"! En uge senere sendte 
Charlotte mig en besked med et billede 
af en nyfødt killing, og jeg kunne ikke 
tro mine egne øjne. DK Zalethco’s 
Qui Qui havde født en enkelt killing: 
rød/hvid og hankøn. Dermed flyttede 
Oscar Pfannkuchen ind herhjemme. I 
maj 2015 fik Charlotte og Martin Kopis 
og Kahluas bror, Keyser, hjem, efter at 
han var blevet fundet af en person på 
motorvejen. Da vores opdrætter ven-
tede to kuld, spurgte de, om vi kunne 
tage Keyser til os. Efter at have levet i 
vildnisset i 4 uger, var han en lille tyran. 
Vores huskat, Lilly, viste ham, hvordan 
han skulle opføre sig, og han bor nu fast 
hos os.  Vi har desuden fået Quila, vores 
første fertile hunkat. Hun er værre end 
vore 5 kastrater tilsammen. Således bor 
der nu hos os: DK Shadowpaw’s: Kopi 
Luwak, Kahlua, Keyser Soze, Luske, 
Oscar Pfannkuchen og Quila.
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Udstilling
Første gang jeg tog på udstilling var 
det uden kat. Jeg tog af sted bare for 
at opleve og lære, og det var rigtig 
dejligt, at Charlotte tog med mig for 
at forklare. Jeg havde besluttet mig for 
at blive medlem og gå på udstillinger 
med kattene i klubregi. Dette fordi jeg 
har haft svært ved at skabe kontakt med 
danskerne privat, og udstillinger viste 
sig at være en fantastisk måde at møde 
andre med samme hobby.

Efter mine første udstillinger havde jeg 
"smagt blod" (tysk ordsprog. Red.: Fået 
blod på tanden). Til alle nye udstillere 
har jeg et godt eksempel på, at man ikke 
må give op med det samme, selvom 
det går mindre godt et stykke tid. DK 

Shadowpaw’s Kopi Luwak begyndte 
sin karriere med EX 4 af 4 i efteråret 
2014. Fra november 2014 til juni 2015 
holdt jeg pause fra udstillinger. Derfor 
blev jeg meget overrasket, da Kopi inden 
for 7 måneder (juli 2015 - februar 2016) 
opnåede titlen International Premier med 
rigtig flotte resultater. Kopi Luwak er nu 
Int. Premier.

For det første kommer det naturligvis 
an på, hvordan den enkelte kat ser ud, 
dernæst konkurrenterne men også på den 
enkelte dommer. Naturligvis kan man af 
og til være uenig i bedømmelsen, men de 
er mennesker og har forskellige menin-
ger. Måske går det bedre på den næste 
udstilling. En anden glædelig over-
raskelse var, da DK Shadowpaw’s Kopi 

Portræt af en opdrætter
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Luwak blev den femte bedste hankastrat 
på JYRAKs topkatteliste 2015. 

Jeres stamnavn er DK NordicGuard-
ians. Hvad er baggrunden for dette?
Vores stamnavn var en familiebeslut-
ning. Alle kom med forslag, og det skulle 
være noget, som ledte tanken hen på 
nordisk oprindelse. Det blev besluttet, da 
vores datter Michelle var på besøg, og 
det er sammensat af forskellige forslag.
Hurtigt tjekkede vi databasen på FIFe, 
og NordicGardians var ledigt. Derefter 
gik det hurtigt med at få det søgt.

Hvad er jeres planer for opdrættet?
Vores planer for avl er klart, at vores 
Quila skal være gammel nok. Dette 

betyder for mig, at en hunkat skal være 
ca. 1 1/2 år gammel ved første parring.
Indtil da er der stadig meget for mig 
at lære. Jeg vil gennemgå forskellige 
opdrætterkurser for lære så meget som 
muligt inden opdrættet rigtig tager fart. 
For mig er det sværeste genetikken, men 
jeg er nok ikke den eneste, som har det 
sådan.

I øjeblikket er jeg ved at finde frem til 
en fertil hankilling, som opfylder mine 
kriterier. Jeg har fået hjælp til vurder-
ing af stamtavler og farvevalg, da jeg 
endnu ikke føler, at min egen erfaring 
er tilstrækkelig. Valget er faldet på en 
hankilling i farven sort/sølv med hvid, da 
jeg gerne vil have mulighed for mange 
forskellige farver og jeg glæder mig til 
at vise ham frem i fremtiden.

Jeg vil gerne slutte af med at takke alle, 
som har hjulpet og støttet mig indtil 
videre – også selv om jeg har stillet det 
samme spørgsmål 20 gange. 

Tak til Charlotte Jønsson & Martin Bro, 
Annette Preuss, Flemming & Jane Vor-
beck, Rikke Smedegaard, Linda Guldal 
Hansen, Katrine Schjødt, Elaine Derry 
og mange flere. 

Også til min datter Michelle, som kører 
mange kilometer for at støtte mig på 
udstilling, og som så flot præsenterede 
Keyser Soze i Holland.

-Af Pernille D Larsen

Portræt af en opdrætter
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 FIFE SCANDINAVIAN WINNER SHOW 2016
16.–17.4.2016 
Messukeskus 

Expo and Convention 
Centre, Helsinki 

Welcome to Finland!

JUDGES:

Björkander Lena (SE) II
Edström Michael (SE) I,II,IV
Fonsén Mira (FI) allround

Friskovec Thea (CH) allround
Glem Lene (DK) II

Hornell Henry (PL) allround
Lubrano Robert (FR) I,II,IV

Nissen Aase (DK) I,II
Nordström Lena (SE) I,II
Preiss Karl (NO) allround
Reijers Eric (CZ) allround

Roth Marianne (DK) III
Räihä Jarmo (FI) III

Saarela Veikko (FI) allround
Sandon Christiano 
Frederico (IT) I,II

Sjödin Anette (SE) I,II,III
Veland Anne (NO) allround

We reserve the right to make changes.

Place:  Messukeskus Helsinki, Expo 
and Convention Center 
Messuaukio 1, Hall 4, 
00510 Helsinki
Veterinary control:
Saturday 16.4. kl. 7.00 – 9.00 
Open to the public:
Saturday 16.4. kl. 9.00 - 18.00 
Sunday 17.4. kl. 9.00 - 17.00 
Judging: 
Saturday judging and nominations.
Sunday Best In Show. 
Two days – all cats have to be 
present both days.

Veterinary check and vaccinations 
according to FIFe show rules are 
mandatory for all cats present at the 
show hall. FIFe and Suomen 
Kissaliitto show rules apply. For 
imports of cats see Finnish Food 
Safety Authority Evira,
www.evira.fi/portal/en/

The exhibitors may present their 
own cats.

Cage size 65x65x56 cm, no double 
cages. Exhibitors may bring their 
own cages.

Chief steward: 
Enrollments to Riikka Turpeinen 
riiturpeinen@gmail.com 
tel. +358 50 486 8851 

Rurok show officials:
Show managers: Tuomo Kotola 
tel. +358 50 553 2543 and Marko 
Lahtinen tel. +358 41 584 1221 
Show secretary: Outi Jalo, 
show@rurok.fi, telephone only in 
urgent matters +358 50 534 0810 
(only evenings)
Treasurer: Sinikka Laine 
tel. +358 50 511 1399 

Info: www.sw16.fi 

Vendors and breed booths:
Eläinystäväni - Event/ Showlink Oy, 
erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi,
tel. +358 50 388 6370

Entries between 01.01 -15.03.2016 
Foreign exhibitors: Please go to Suomen 
Kissaliitto’s site and fill in the entry form 

which can be found under the link 
www.kissaliitto.fi/english/show_entry 
If this is not possible, please copy the 

form and send it together with copies of 
the receipt of payment and documents 

of qualification by e-mail to show@rurok.
fi or by mail to the show secretary 

Outi Jalo, Käänteenkuja 4, 
21350 ILMARINEN, Finland. 

If you enter more than one cat you can 
pay all together with one receipt. 

Late or incomplete entries or insufficient
 payments may result in entries being

 rejected. 

Contacts with the show secretary mainly 
by e-mail show@rurok.fi

Foreign exhibitors payment 
information: 
Myrskylän Säästöpankki 
BIC: ITELFIHH 
IBAN: FI92 4210 0010 0695 06
Rurok ry, Erkontie 13, 
16300 Orimattila

Entry fee 55 €
Entry cancellations are accepted until 
15.3.16. No reimbursements after this 
date! 

Show classes: 1 -12 and 14. 

Show qualifications:
class 12 kittens 4-7 months > 
BIV, NOM or 1 x excellent 1
class 11 juniors 7-10 months > 
BIV, NOM or 3 x excellent 1
classes 1-10 adults > 
At least IC or IP title or BIV, NOM, or 
qualified in class 12 or 11 prior to 
the show.
class 14 house cats > NOM or DSM

Show results must not be older than 
13 months at the time of the SW 
Show.

The cat can be entered before it is 
qualified. The qualification can be 
done up to the weekend before the 
SW Show. If this case please remember 
to send the diploma immediately 
by e-mail to the show secretary 
show@rurok.fi

WELCOME TO OUR SHOW!

Hotels: www.scandichotels.fi
code: BRUU150416
single room 97 €
double room 107€
+ cat fee 10 €
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Special show for NFO i Jyrak
En stor tak skal lyde til udstillere, dommerne John Andersen, Annie O. Dahl og 
Elaine Derry og JYRAK for at bakke op om NFO specialshowet i Århus i januar.

Resultater:

Bedste pels: GIC DK Robdrup's Røskva
Flotteste farve: DK DeliCat's Duchess
Bedste NFO Look: SP DK Lighthills 
Discovery, JW
Største kat: DK Toonscat's Milky Way
Længste snesko: DK Skylight's Alea

Sødeste killing, ungdyr, voksen og 
kastrat:
Killing - DK Tutinas Aske
Ungdyr - DK Naturell's Knight Mare
Voksne - DK Ginkgo Galaya Gwendolyn
Kastrat - DK Førsteballe's Greta Garbo



9

"Side 9 Missen"

"Find missen"

"Hvorfor spiller katte ikke fodbold? 
-Fordi de altid misser!"

Thomani's Rengar The Pridestalker
Foto: Helene Carstensen
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Topkatte 2015

Nr. Point Navn Ejer
1 660 NW SC DK Harmakhet's Krudttønde 

DVM
Gitte Strøjer Andersen

2 630 SC N*Migoto's Mone DSM DVM Vibeke & Kjeld Jørgensen

3 615 DK Toonscat's J-Lo Annette Kjelstrup Hansen

4 605 GIC DK Harmajhet's Miss Monroe Gitte Strøjer Andersen

5 585 GIC Fagan's Potbelly Elaine Derry

6 570 GIC Naturell's Bette Smæk Kim & Anne-Louise Nygaard 
Sadek

7 516 IC Little L's Vicuña Pia og Michael Robdrup

8 499 DK Chrisycats Kiwi Mie Vejlø

9 498 DK Sakeena's Imagine Dorthe og Thomas Bondesen

Nr. Point Navn Ejer
1 500 IP/SC Toonscat's Safir DVM DSM DM Henrik Buusman & Pia Børge-

sen

Voksen

Veteran

Norsk Skovkattering ønsker alle Topkatte 
og deres ejere stort tillykke med de flotte 
resulater i 2015, især de ikke mindre end 
tre National Winners 2015: 
NW SC DK Harmakhet's Krudttønde DVM
NW GIP Fagan's T. J. Maxx
NW S*Zygot's Moltas. 

Vi ser frem til dette års topkatte.

-Bestyrelsen
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Nr. Point Navn Ejer
1 655 NW GIP Fagan's T.J. Maxx Anders Daniel Møller

2 652 IP/SC Toonscat's Safir DVM DSM DM Henrik Buusman & Pia Børge-
sen

3 646 NW SP DK Harmakhet's La Bostella 
DSM

Rikke Thingholm Hansen

4 610 Toonscat's Mars Charlotte Hallenberg

5 557 SP DK Robdrup's Sebastian Vettel Annette Søndergaard

6 528 GIP Thomnani's Sheldon Lee Cooper Helene Carstensen

7 527 GIP Fagan's Lady Beetle Anders Daniel Møller

8 524 GIP S*Fridalas Qalla Helene Carstensen

Nr. Point Navn Ejer
1 660 NW S*Zygot's Moltas Dorthe Ellgaard

2 650 Dan Queen's Aslak Dorthe Ellgaard

3 610 S*Zygot's Werner Vinni og Katrine Schjødt

3 610  IC Naturell's Fili Jon Gong Gong Kim & Anne-Louise Nygaard 
Sadek

5 590 Hu*Galifrey's Admiral Wiliam 
Adamo

Joan Jacobsen & Susanne Høj 
Andersen

6 521 Thomani's Rengar The Pridestalker Helene Carstensen

7 513 Fagan's Chorizopølse Elaine Derry

8 506 DK Shadowpaw's Purple Rain Annette Søndergaard

9 501 DK Chrisycats Kiwi Mie Vejlø

10 472 DK Silverleaf's Alice CullenI Annette Søndergaard

10 472 DK Thomani's Lux the Lady of 
Luminosity

Annie Dahl

Topkatte 2015

Kastrat

Killing/Ungdyr
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Voksen nr. 1 Voksen nr. 2

Voksen nr. 4 Voksen nr. 5

Voksen nr. 6 Voksen nr. 7

Topkatte 2015
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Voksen nr. 8 Voksen nr. 9

Kastrat nr. 1 Kastrat nr. 2

Kastrat nr. 3 Kastrat nr. 4

Topkatte 2015
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Kastrat nr. 5 Kastrat nr. 6

Kastrat nr. 7 Kastrat nr. 8

Killing/ungdyr nr. 1 Killing/ungdyr nr. 2

Topkatte 2015
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Killing/ungdyr nr. 3

Killing/ungdyr nr. 5

Killing/ungdyr nr. 3

Killing/ungdyr nr. 6

Killing/ungdyr nr. 7 Killing/ungdyr nr. 8

Topkatte 2015
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Killing/ungdyr nr. 10

Killing/ungdyr nr. 10

Killing/ungdyr nr. 9

Veteran/Pensionist nr. 1

Topkatte 2015

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
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TEMA 

 
 

Felis Danica sætter spotlight på   racerne 
  Breed BIS for flere racer • Best in Breed for alle øvrige racer   
i samarbejde med DARAK - JYRAK - KATTEKLUBBEN - RACEKATTEN 

samt Felis Danicas  specialklubber 
 

Gå ikke glip af denne chance for at sætte spotlight på din race! 
 

Dommere, som har bekræftet: 
 

•    Anne Veland, Norge...........................I-II-III-IV 
• Christiano Sandon, Italien…..............................I-II 
• Dietmar Sagurski, Tyskland..................I-II-III-IV 
• Elena Noskova, Rumænien..................I-II-III-IV 
• Fabio Brambilla, Italien.................................I-II-III 
• Linda Knyova, Tjekkiet....................................II-III 
• Marie Westerlund, Sverige......................I-II-III-IV 
• Martti Peltonen, Sverige............................II-III-IV 
• Tea  Friskovec, Schweiz............................I-II-III-IV 
• Veikko Saarela, Finland........................I-II-III-IV 

 
Tilmelding: 
Onlinetilmelding på www .jyrakudstilling .dk . Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller show@jyrak .dk . 

 
Tilmeldingsfrist: 
Tilmelding åbner den 15 .4 .2016 . Sidste til- og afmeldingsfrist 5 .6 .2016 
eller ved opnået halkapacitet . 

 
Pris og Betaling: 
Pr . kat i klasse 1-12 samt 14......................... kr .   300,00 
Pr . kuld i klasse 19..................................... kr .  350,00    
Veteran eller Pensionist - tillæg:.............. kr .      75,00        
1 kat alene i dobbeltbur........................... kr .   450,00 

 
Bank registreringsnr . og konto nr (Nykredit): 
8117-2151477, IBAN DK2681170002151477, Swift NYKBDKKK 
Modtager: 
Landsforeningen Felis Danica c/o Christina Kyed 
Slotherrensvej 301 . 2610 Rødovre 

 
Annoncer: 
Kontakt Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals 
Tlf .: 98 75 07 07 eller inge .nord@felisdanica .dk 

 
Stande: 
Kontakt Aase Nissen, Søvej 2, 4771  Kalvehave, Tlf .  5538  9088 
Pris pr løbende meter incl . moms .  . . . . . . . . . . . . . kr .        325,00 
Specialklubber under Felis Danica tilbydes gratis stand på denne 
udstilling . Kontakt Aase Nissen for yderligere information . 

Breed BIS 
Felis Danica har fået tilladelse til afholdelse af et ubegrænset antal 
Breed BIS, under forudsætning af at antalsbestemmelserne i øvrigt 
overholdes . Der kan afholdes Breed BIS i samtlige kategorier, og gerne 
flere i hver kategori . 

 
Det oplyses løbende hvor mange katte, der er tilmeldt i de forskellige 
racer, og hvad status er på muligheden for Breed BIS . 

 
Best in Breed 
For alle tilstedeværende racer, hvor der ikke afholdes Breed BIS, afholdes 
i stedet Best in Breed konkurrencer . 

 
Felis Danicas Topkatte 
På udstillingen præmieres Felis Danicas topkatte 2015 

 
Program 
Lørdag 18 .6 .2016 : Bedømmelser og udvælgelse til Best in Breed 

Topkatte  præmiering 
Søndag 19 .6 .2016:  Best in Show og Best in Breed 

 
Dyrlægekontrol og vaccinations  dato: 
Indcheck lørdag kl . 7:00 til 9:00; 
søndag skal kattene være i bur senest kl . 09 .00 

 
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 3 . juni, 2016 . 
Vaccinationen må ikke være mere end ét år gammel medmindre andet 
fremgår af dyrlægens påtegning på vaccinationsattesten! 

 
Åbningstider: 
For udstillere lørdag 7:00 til 18:00; 
søndag 8:00 til 18:00 - dog tidligst ved slut på BIS 
For publikum: begge dage fra 9:00 til 16:00 . 

 
Sponsorer: 
Er meget velkomne . 
Kontakt Bette Lind, Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke, 
Tlf .: 2440 1626 eller formand@felisdanica .dk 

 
 
 
 

Hovedsponsor: 
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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

Ny webmaster søges
Da vores webmaster har valgt at stoppe før tid, mangler vi en 
ny webmaster! Posten som webmaster kan bestrides både som 
ekstern konsulent der referer til 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. 
Arbejdet omfatter vedligeholdelse af CMS-delen, opdatering af tekster på sitet samt 
evt. nyudvikling. Vi tænker at det måske er på tide at få en ny hjemmeside der er 
lidt mere ”up to date” 
Så brænder du for at lave hjemmesider, og har lyst til at arbejde i vores forening, så 
skriv straks til Pia Børgesen – formand@norskskovkat.dk eller ring på 24949320

Foto: Arkivfoto

Medlemsservice
Har du brug for hjælp til at farvebedømme dine killinger, eller er det 
svært at se kønnet på dem. Så kommer vi gerne på besøg og hjælper med 
de små problemer.

Vi skal blot have dækket udgifterne til transport som vil være 2 kr. pr. km 
og eventuelt broafgift, med mindre vi finder en anden løsning.

Tilbuddet kan benyttes af både nye og gamle medlemmer af foreningen.

Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
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En interessant, men stadig meget 
aktuel artikel fra arkivet. Sakset fra 
Huldrekatten 1 - 2008.

Hvorfor sælger du ikke katte som må 
gå frit?
Et spørgsmål jeg ofte har fået. Jeg vil her 
prøve at forklare, hvilke faktorer der gør, 
at jeg meget nødigt sælger killinger, som 
skal gå frit. Fra det sidste kuld har jeg 
dog solgt to killinger, som går frit. Det 
var til min dyrlæge, som bor helt ude på 
landet, langt fra naboer og biler, det er et 
helt fantastisk sted hun bor, og jeg er helt 
tryg ved, at de går frit. Men holdningen 
til at katte ikke skal gå frit omkring, 
har jeg haft i mange år. Og det er lige 
meget om det er en huskat eller en dyr 
racekat, vi taler om. Katten hører faktisk 
ind under mark- og vejfredsloven. Ifølge 

den skal du holde dine husdyr på din 
egen grund. Det accepterer vi fint med 
fx hunde, dem kunne vi aldrig finde på 
at lukke ud i det fri, og gå ind og lukke 
døren bagefter.

Det jeg tit hører er, at det ikke er kattens 
natur at være ”lukket inde”, og at det er 
synd for den, og det er umuligt at lave 
en indhegning til en kat. En anden brugt 
frase er: Katten er et natdyr, den skal 
lukkes ud om natten, og sove om dagen!!
Katten er et skumringsdyr, som gerne 
vil ud at jage/lege når det begynder at 
blive mørkt om aftenen og tidligt lyst om 
morgenen, men om natten snorksover de.

Jeg arbejder på et dyrehospital, og ser 
næsten dagligt mere eller mindre hårdt 
skadede katte komme ind, fordi de 

Et sikkert udeliv - fra arkivet

Foto: Elaine Derry
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”nyder” det frie liv. Der er rigtig mange 
katte, som er påkørt. Nogle er døde og 
andre så hårdt sårede, at de bliver aflivet. 
Hvis katten er øremærket finder vi som 
regel en ejer, ellers bliver den skadede 
kat aflivet, og vi finder sjældent ud af, 
om der sidder nogle ulykkelige ejere og 
ikke ved, hvad der er sket med den. 

SÅ JEG SLÅR LIGE ET SLAG FOR 
ØRETATOVERING. 

Heldigvis er der også nogle som kun har 
overfladiske skrammer eller brækkede 
lemmer, som kan blive helt normale 
efter behandling. I perioder ser vi katte 
komme ind med skudskader. Vi har for 
ikke så længe siden haft nogle stykker, 
som kom fra samme nabolag. Det er en 
modbydelig person, som har set sig sur 
på kvarterets katte, og lader det gå ud 
over dem. Vi har set katte som er spar-
ket, bidt af hunde, dræbt på modbydelig 
vis. Katte som har været lukket inde i 
en lade, garage eller skur i en eller flere 
dage. Som pludselig kommer og er helt 
udmagrede. Katte som har fået benet op 
i deres halsbånd, og derved lavet store 
gnavesår, hvor der er kommet maddiker 
i. Ens kat kan også komme hjem med 
bylder efter slåskamp med andre katte. 

Hvis man har haft sin kat i narkose og 
behandlet for bidsår, bare nogle gange, 
vil det hurtigt koste det samme som 
en indhegning (afhængig af størrelsen 
selvfølgelig), så det kan man tænke lidt 
over. FIV (katteaids) eller FELV 

(katteleukæmi) er begge sygdomme 
som overføres ved bid og tæt kontakt, 
og risikoen er til stede, hvis ens kat går 
frit og hvis den kommer i slagsmål. Hvis 
katten får FIV eller FELV ender det som 
regel med aflivning, da disse sygdomme 
ikke kan helbredes. Der er set en øget 
forekomst af leukæmi på Fyn. Alt det 
gør, at jeg altid har haft den holdning, 
at ens kat hører hjemme på ens egen 
grund. Jeg kan faktisk godt forstå, hvis 
de naboer som ikke har kat, men som 
bor i et kvarter med mange løsgående 
katte, kan blive sure. Hvis man får kat-
telort på fingrene, når man luger i sit 
fine bed, eller ens nyplantede træer får 
kradsemærker, eller den nyvaskede bil 
bliver fyldt med sandpoter, eller hvis 
katten går ind i ens hus, hvis døren står 
åben om sommeren m.m..

Foto: Elaine Derry
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Vi må acceptere, at det ikke er alle men-
nesker, der elsker katte så højt som os.
Jeg bliver selv ret hurtigt træt af naboens 
hund, som står og gøer ved hækken. 
Endvidere har jeg ondt af de katte, som 
bliver lukket ud om aftenen, og kommer 
ind næste morgen. Ejeren går i seng og 
aner ikke, at den måske ligger på dørmåt-
ten og venter på at komme ind, de sidste 
timer inden ejeren står op. Dem har jeg 
set mange af, da jeg var togpendler og 
tog meget tidligt af sted på min cykel til 
stationen. Jeg ved selv fra mine egne, 
hvor gerne de vil ud, og ikke mindst hvor
hurtigt de vil ind igen, hvis vejret er 
dårligt, eller de kan se, at vi laver noget 
inden døre. Og når vi skal i seng, står 
nogle af dem og tripper for at komme til 
at ligge på dynen, og et par af dem ligger 
der hele natten og snorker.
Efter vi fik haven indhegnet i 2002, har 
vi oplevet vores katte på en helt anden 

måde. De er mere aktive, trives bedre, 
og når vi er i haven og enten griller eller 
arbejder, er de altid med. Det ville de 
ikke være, hvis de gik frit, så ville de 
måske gå rundt i nabolaget og ikke være 
så meget hjemme. Jeg vil lige minde om, 
at ovenstående er min holdning alene, og 
jeg respekterer selvfølgelig, hvis folk har 
andre meninger om dette.
Indekatte/alenekatte: Hvis jeg kort skal 
nævne noget, som jeg også har en ret 
stærk holdning omkring, så er det at 
jeg ikke synes, at nogen katte skal bo 
som alenekat. Igen er det fuldstændig 
lige meget, om det er en huskat eller 
en racekat, der er tale om. Jeg mener 
at alle katte har behov for en artsfælle. 
Selvfølgelig kan der være enkelte situ-
ationer, som gør at det ikke er for kat-
tens bedste at få en ven. Det kunne være 
katte, som altid har levet alene og er 
blevet lidt ”sære” De vil som regel ikke 
synes, at det er skønt med en legekam-
merat. Man kan sagtens have katte som
indekatte. Det trives de fleste fint med. 
Det, man skal huske her, er at de nem-
mere kommer til at kede sig, end katte 
som har mulighed for at få frisk luft. 
Her er det især vigtigt med en legekam-
merat, fordi selv om man leger meget 
med katten, vil man aldrig kunne erstatte 
en ven, som man kan ligge ved, vaske 
og lege rigtige katte/jagtlege med. De 
forskellige racer har forskellige behov, 
og specielt skovkatte elsker at ligge højt 
og kunne overskue det hele. Derfor er et 
stort  kradsetræ og høje liggepladser en 
nødvendighed. Og så en ting, som ram-

Foto: Elaine Derry
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mer mange indekatte, og især alenekatte. 
Fedme. De keder sig så meget, så de 
spiser og spiser. Og overvægten er meget 
svær at komme af med igen, fordi katten 
nemt bliver inaktiv, og ejeren har besvær 
med at få den til at lege og bevæge sig. 
Nogle af vores klienter har sagt at deres 
kat på to år ikke gider lege!!

Og det er trist at høre, fordi når jeg 
tænker på mine, er de altid med på en 
leg, og det er også de gamle på 10 år.
Hvis man har altan, lige meget hvor 
lille den er, så få den indhegnet og lav 
en hylde, så katten kan få lidt luft og se 
på insekter og fugle. Det lyder ikke af 
meget, men det gør en kæmpe forskel på, 
hvor spændende et liv den har.

-Af Elaine Derry, DK Fagan

Efterskrift
Siden denne artikel blev bragt i 2008, 
er det heldigvis blevet en del mere 
"normalt" at indhegne sin have. Og 
med over 200 trafikdræbte katte om 
dagen blot i Danmark, så er det noget 
vi alle bør skænke en tanke. Det er også 
noget mange opdrættere er blevet meget 
opmærksomme på, at informere kil-
lingekøbere om. Der er desuden kommet 
en hjemmeside, som har samlet en masse 
billeder, råd og eksempler på diverse kat-
teindhegninger - både haver, altaner og 
volierer.

Du kan se den på

www.katteindhegning.dk 

Foto: Elaine Derry
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Racefremvisning Hillerød
Søndag d. 3. april gæster vi Platorama i Hillerød i forbindelse med deres Forårs-
messe. En skøn forårsdag er en oplagt mulighed for at fremvise vores katte og 
promovere vores race. Vi forventer en travl dag fyldt med godt humør, skønne 
katte og masser af hyggelig snak. 

Søndag den 3. april 2016 
Fra kl. 08:00 til ca. 15:00

Plantorama Hillerød
Emblasvang 2
3400 Hillerød

Tilmelding sker på mail til: helene@norskskovkat.dk

Husk at kattene skal opfylde de gældende showregler udstedt af FIFe. 

Mvh. Bestyrelsen

Konfirmation
Invitationer Glaskort
Foldebordkort Vinetiketter 
Takkekort Plakater

vorestrykkeri.dk

Menu

Velkomstsang

Konfirmation

Velbekommesang

Kristian

degngrafisk.vorestrykkeri.dk

konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation 
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation

konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation 
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation

konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation 

konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation
konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation konfirmation



degngrafisk.vorestrykkeri.dk

degngrafisk.vorestrykkeri.dk

Kristian

Kristian

Pernille

VÆLG
mellem mange 
størrelser og

DESIGNS

Billigere end du tror!
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For et år siden blev jeg spurgt, om jeg 
ville dele mine oplevelser med en tysk 
opdrætter med jer her i Huldrekatten. 
På daværende tidspunkt havde jeg ikke 
rigtig bearbejdet tingene ordentligt og 
havde virkelig behov for, at få tingene 
på afstand.

Jeg fik mit stamnavn i 2013 og er selv-
sagt meget ny med begrænset erfar-
ing i opdrætterverdenen og var på det 
tidspunkt endnu mere uerfaren end jeg 
er nu. 

I vinteren 2014 blev jeg meget inter-
esseret i en hunkilling fra en tysk opdræt-
ter. Jeg kendte hende ikke, men vi havde 
en del fælles venner på Facebook. Min 
forelskelse i hunkillingen voksede, og 
jeg kontaktede opdrætteren og vi talte 
lidt om killingen. Opdrætteren fortalte 
mig, at der faktisk va lidt usikkerhed 
omkring faren til killingen, da den 
hankatteejer hendes hunkat havde været 
til parring hos var uerfaren og ikke havde 
set de to katte parre, men at hun ville 
DNA teste kuldet inden for et par dage, 
hvilket jeg synes lød som en fornuftig 
idé. For at være mere sikker, tjekkede jeg 
hendes hjemmeside igen og undersøgte 
meget grundigt de hankatte opdrætteren 
selv havde, jeg tjekkede også de mulige 
fædre på pawpeds test matings, læste alt 
om dem og vurderede, at killingen stadig 
– avlsmæssigt – var interessant og noget   
der kunne passe ind i mine planer. Jeg 
fortsatte min research og jeg spurgte bl.a. 
flere af vores fælles venner om hende, 

hendes opdræt og hendes katte. Jeg følte, 
at når jeg ikke rigtig kendte hende mere 
end over Facebook, så ville jeg sikre mig 
så godt som muligt. Ingen af dem jeg 
spurgte havde indtryk af noget dårligt - 
tværtimod. Der var en enkelt, som ”vist 
nok” kunne huske ”et eller andet”, men 
netop fordi der ikke var noget konkret, så 
følte jeg, at jeg burde tage ned og besøge 
opdrætteren, se hendes katte og især den 
lille killing som jeg var meget forelsket i. 
Hun fortalte mig, at DNA tests var sendt 
ind og vi nu bare ventede på svar, men 
at jeg var velkommen til at komme og 
besøge hende i mellemtiden.
Jeg begyndte så at planlægge en tur til 
syd Tyskland 3 uger senere. Jeg allierede 
mig med min hjælper samt en veninde 

En ny opdrætters mareridt

Foto: Annette Søndergaard
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som også udstiller skovkatte og vi kørte 
den lange vej til syd Tyskland. 

På besøg hos opdrætteren
Vi blev modtaget af en enormt sød kvin-
de, hendes kæreste og en veninde af dem. 
Vi havde en rigtig hyggelig aften sam-
men med dem med masser af god mad, 
kattesnak, katte nus og selvfølgelig talte 
vi også om fremtiden og mine drømme 
og planer. Opdrætteren virkede meget 
seriøs og som om, at hendes katte betød 
alt for hende. Der virkede som om der 
var styr på tingene og vi kørte tilbage 
til vores hotel med en rigtig god mave-
fornemmelse. Næste dag tog vi tilbage 
og fortsatte hvor vi slap dagen før. Da 
vi endelig kørte fra Tyskland og hjem 
imod Danmark var jeg slet ikke i tvivl. 
Den killing ville jeg meget gerne byde 
velkommen i mit hus. Dette fortæller 
jeg opdrætteren efter hjemkomsten og 
efter yderligere samtale modtog jeg en 
kontrakt. I kontrakten stod der standard 
tingene og i feltet stamtavle nummer 
stod der: is requesting the documents 
are deposited by 1. DEKZV. Jeg gik 
ud fra, at det betød at den var ansøgt 
og hun afventede dokumenterne fra 1. 
DEKZV. Der stod desuden: Ved levering 
overdrages EU pas, transfer og stamtavle 
udstedt af 1. DEKZV (hvis denne ikke 
er modtaget ved overdragelse bliver den 
eftersendt så snart opdrætter modtager 
den), så jeg indbetalede depositummet 
på killingen. Restsummen skulle så falde 
ved overdragelse af killingen.

Hvem er faren?
3 uger senere opdagede jeg, helt tilfæl-
digt på opdrætterens hjemmeside, at hun 
havde skrevet, at den formodede fader 
til kuldet ikke er faderen. Jeg skrev så til 
hende og spurgte, hvem faderen så var. 
Hun fortalte mig så, at hun ville teste 
hendes egne hankatte i den efterfølgende 
uge. Hun fortalte mig også, at det kun 
kunne være hendes hankat som er død 
d. 28. februar 2014 og en anden hankat 
som er de mulige fædre. Heldigvis havde 
det laboratorie hun brugte DNA liggende 
på den afdøde hankat, så det var stadig 
muligt at teste. Efter yderligere nogle 
ugers ventetid skrev hun til mig, at hun 
havde fået svar fra laboratoriet. Ingen 
af de to hankatte var faren, men hun 
menete, at laboratoriet havde lavet en 
fejl og forsikrede mig om, at stamtavlen 
var lige om hjørnet og hun blot kunne 
få den rettet efterfølgende. Jeg stolede 
fuldt på dette. 

Vi aftalte derfor, at opdrætteren kom 
med killingen i maj 2014. 

Foto: Annette Søndergaard
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Killingen flytter ind
Da hun ankommer, har hun ingen 
stamtavle med, men en mappe doku-
menter hvor kontrakten er iblandt og 
en udskrift af moderens stamtavle og 
opdrætteren fortalte mig, at det er meget 
normalt, at stamtavler bliver eftersendt, 
da det ikke altid går lige stærkt med den 
slags, og hun havde søgt dem lidt sent. 
Hun ville naturligvis sende den til mig 
hurtigst muligt. Hun tog hjem og alt 
virkede helt i orden.
Vi talte fortsat fint på ugentlig basis om 
killingen, og hun virkede oprigtigt træt 
af, at laboratoriet var så langsomt og la-
vede fejl. I juni fortalte hun, at hun igen 
havde talt med laboratoriet i telefonen og 
at de siger, at de har fået samme resultat 
en gang mere. Ingen af de to hankatte var 
faren. Der begyndte jeg, at undre mig. 
Laboratoriet er et stort kommercielt tysk 
laboratorie, som fremstod ret profes-
sionelt via deres hjemmeside mm. så at 

de skulle lave fejl efter fejl undrede mig. 
Et par dage senere skrev opdrætteren 
mig en lang forklaring med hændelses-
forløbet set med hendes øjne. Fra dette 
virkede det på mig som om, at stamtav-
lerne var søgt, men at den tyske klub 
pludselig ikke ville udlevere dem, før de 
havde et match med en far,- hvilket jeg 
egentlig godt kunne forstå. Jeg havde på 
daværende tidspunkt meldt hunkillingen 
til udstilling i Dragør og Helsingborg. Da 
jeg så modtog en mail fra den svenske 
udstillingssekretær, som spurgte om jeg 
havde modtaget hunkillingens stamtavle 
endnu, besluttede jeg mig for, at gøre 
endnu et forsøg på, at få noget reelt 
ud af opdrætteren - en lovning om en 
afklaring, noget dokumentation fra den 
tyske klub på stamtavleansøgningerne, 
en kvittering, nærmest bare et eller an-
det. Det kunne hun ikke give mig, så jeg 
foreslog hende, at jeg  måske kunne bede 
min klub om hjælp, da jeg håbede, at min 

Foto: Annette Søndergaard
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klub måske bedre kunne kommunikere 
med den tyske klub. Den tyske opdrætter 
fortalte mig så pludselig, at hun følte, at 
den tyske klub gjorde hendes liv til et 
levende helvede, og at de havde givet 
hende strafgebyrer og at hankatte ejeren 
også var på nakken af hende, fordi hun 
ikke ville betale parringsgebyr. Pludselig 
mente opdrætteren, at hankatte ejeren 
måske havde ladet en anden hankat parre 
hendes hunkat. Jeg forsøgte stadig, at 
finde hoved og hale i det hele og fik en 
meget skidt fornemmelse over det hele 
fordi hun ville tale mig ud af at kontakte 
min klub. Jeg frygtede, at jeg måske ald-
rig ville få en stamtavle på min killing. 
Derefter valgte jeg omgående, at melde 
hunkillingen fra de udstillinger hun al-
lerede var tilmeldt. Jeg talte også med 
min egen klub, men desværre mente de 
ikke, at de var i stand til at hjælpe. Jeg 
talte med et par nære opdrætter venner 
om det hele og jeg blev enig med mig 
selv om, at jeg måtte forsøge. Nu havde 
jeg ligesom sagt ”A” med den her kill-
ing, og jeg holdte allerede enormt meget 
af hende, så nu måtte jeg også sige ”B”. 
Alternativet var, at jeg måtte neutralisere 
hende og acceptere, at være blevet snydt 
og beholde hunkillingen som en dyrt 
købt erfaring.
Jeg tog derfor en lidt drastisk beslut-
ning. Jeg kontaktede opdrætteren og 
bad hende om at sende mig DNA swabs 
på både moren og de formodede fædre.  
Jeg kontaktede også hankatte ejeren 
og forklarede hende min situation og 
spurgte hende, om hun ville sende mig et 

swab af hendes hankat. Jeg ville forsøge, 
at finde svar på egen hånd og for egen 
regning. I de efterfølgende uger mod-
tog jeg så de første swabs (opdrætteren 
havde sendt på de første to hankatte uf 
af fem), og sendte disse til UC Davis 
sammen med swabs fra min hunkilling. 
Samtidig sad jeg aften efter aften sam-
men med et par nære venner, og kiggede 
stamtavler igennem og forsøgte, at se 
hvilke hankatte der reelt kunne være 
faren, men der var for mange muligheder 
til at vi kunne gennemskue det. Da jeg 
modtog de første svar fra UC Davis, var 
de rigtig nedslående. Moren var godt 
nok korrekt, men ingen af de indsendte 
DNA swabs på hankatte matchede. Jeg 
bad derfor opdrætteren om swabs på de 
sidste tre hankatte og efter jeg modtog 
disse, sendte jeg også dem til UC Davis.

Endelig 4 måneder efter min hunkilling 
var ankommet til Danmark, fik vi den 
glædelige nyhed, at der var et positivt 
match! Jeg var enormt lettet og rigtig 
glad for svaret, for det var den af alle 
hankattene som jeg bedst følte passede 
ind i mine planer. Derefter skrev jeg 
et brev til den tyske klub, sendte dem 
testsvarene direkte fra UC Davis og 
de lovede, at genoverveje sagen. De 
indvilligede i, at udstede stamtavler 
såfremt hele kuldet blev testet. Opdræt-
teren havde nu pludselig ingen penge, 
så jeg kom i kontakt med de andre kill-
ingekøbere og vi fik sammen testet og 
betalt for de sidste killinger, så vi kunne 
få vores stamtavler. De endelige resul-

En ny opdrætters mareridt
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tater vakte igen problemer, da det viste 
sig, at en af killingerne faktisk havde en 
anden far end de andre. Men på dette 
tidspunkt, var de andre killingekøbere 
også rigtig kede af situationen og hel-
digvis var en af dem rigtig god til både 
engelsk og tysk. Han tog kontakt til den 
tyske klub, og fik lovning på, at vi ville 
få vores stamtavler – han fik endda vores 
stamtavle numre til os. Jeg var ovenud 
lykkelig for ikke at have givet op. Nu her 
mere end 2 år efter dette eventyr startede, 
kan jeg se tilbage på det som en meget 
dyrt købt erfaring. Ikke blot kom det til 
at koste mig rigtig mange penge, men de 
følelsesmæssige omkostninger i det her, 
har faktisk været meget højere og jeg 
havde aldrig holdt ud uden rigtig gode 
venner, som støttede mig fra start til slut.
Heldigvis er der også kommet gode ting 

ud af det. Jeg fik hendes papirer og kvali-
fikation i orden i sidste sekund før World 
Showet i Prag og jeg tog hende med 
på trods af, at hun kun netop var gået i 
åben klasse og derfor var en meget ung 
hunkat. Til alles store overraskelse, blev 
hun nomineret af Anne Køhn og plud-
selig fandt jeg mig selv sidde og kigge 
op på scenen og jeg var så enormt stolt af 
at se min lille pige i direkte konkurrence 
med en legende som Alma Snowflake.
Man kan sige, at jeg nu er mere end sik-
ker på hvem forældrene til min kat er, 
og hun er en fantastisk dejlig kat, som 
jeg er meget glad for at bo sammen med, 
men hold op en kamp. Heldigvis har det 
været det værd. 

- Af Annette Søndergaard,
DK Silverleaf

Foto: Virginie Jost

En ny opdrætters mareridt
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Al vores tvivl blev gjort til skamme sidste år, da vi flyttede fra den ene side af 
Dyrskuepladsen til den anden. Publikum strømmede ind, måske fordi den nye 
beliggenhed er tæt på Hovedindgangen og lige ved port 15, ca. 50-60meter meter 
fra den mest benyttede indgang port 14; måske fordi vi er et trækplaster - vi vælger 
helst det sidste!
Nu lægger vi så an til nok en kattefremvisning, gerne med så mange katteracer 
som muligt, så mon ikke du skulle komme med ? Er du medlem af enten en Felis 
Danica – klub eller Tica og har stamtavle på din/dine katte, er du velkommen med 
racegodkendte katte. Vi starter med tilmelding den 15.marts 2016 og dagene i 
Roskilde bliver i år 3. – 5. juni 2016. Er du publikummer er du meget velkommen 
til at stille spørgsmål om racer og kattehold  – og så naturligvis deltage i vores 
sædvanlige ”Mis-Dyrskue” – konkurrence.
Vi håber der atter vil blive publikumsstorm, at så mange specialklubber som muligt 
vil få lyst til at præsentere deres race, vi får lidt mere plads end sidste år, så bare 
kom an ! Velkommen !!!

Tilmelding 15. marts 2016 via ww.mis-dyrskue.dk

-Udvalget for fremvisning af Racekatte på Roskilde Dyrskue
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"Killinge-sjov"

"Det der Forlæns og baglæns kan vi også!"

Naturell's Robbie Røvskæg og Naturell's Mælke Skæg
 Foto: Anne-Louise Nygaard Sadek
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Man skal ikke kigge på billeder af kill-
inger hvis man absolut ikke overvejer at 
købe kat! Den regel glemte jeg tilbage i 
sommeren 2015. For jeg kiggede rigtig 
mange killingebilleder, og vidste godt 
at jeg ikke skulle have nogen. Men 
at kigge kostede hverken penge eller 
overvejelser, det var  jo ganske gratis. 
Det går bare hen og bliver en helt anden 
sag når først forelskelsen sniger sig ind 
under huden, og man MÅ eje det lille 
bæst. Sådan en lille sniger anskaffede jeg 
mig i oktober, og jeg tror vi alle sammen 
før eller siden får stiftet bekendtskab 
med sådan en. Inden jeg havde set mig 
om var kontakten til opdrætteren skabt, 
ordene var mange, et møde blev aftalt, 
og en kop killinge-kaffe blev det også 
til. Og når betagelsen for pelsklumpen 
pludselig bliver virkeliggjort i form af en 
lille bedårende killing i hænderne, så er 
vejen tilbage og alle NEJ'erne pludselig 
så langt væk. Nogen ting er bare meant-
to-be. Og i det her tilfælde var det bare 
sådan, der var ingen vej udenom. 

Jeg har været til utallige udstillinger som 
besøgende, men aldrig prøvet det selv. 
Jeg har haft stor lyst til at prøve, men 
jeg anede ganske enkelt ikke hvordan 
jeg skulle gribe det an, så da opdræt-
teren af pelsklumpen spurgte om jeg 
ville komme med ham så hun kunne 
udstille kuld, så jeg det som en chance 
for at snuse lidt til den verden. Vi havde 
en dejlig dag, både katten og jeg, og det 
er noget helt andet at have kat med selv, 
end at være gæst og måtte nøjes med at 

kigge på alle de smukke katte. For mig 
var det en stor mulighed for at få en idé 
om hvad der foregår og for at mærke 
efter om det overhovedet var noget jeg 
havde lyst til at fortsætte med. Og det 
var det bestemt. Men uden et kærligt puf 
fra opdrætter og opmuntring om at jeg 
sagtens ville kunne klare det, så havde 
jeg ikke gjort det. 

Stor var nervøsiteten da jeg tilmeldte 
min kat første gang. Endnu større da jeg 
stod i hallen og skulle have katten på 
plads i buret. Havde jeg nu husket det 
hele? Og ville jeg overhovedet forstå 
hvad dommeren sagde til mig? Ville jeg 

På udstilling for første gang

Foto: Annette Søndergaard
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huske hvornår det var min kats tur til at 
blive bedømt og ville jeg vide hvordan 
jeg skulle fremvise ham? Min nervøsitet 
forsvandt som dug for solen da hans 
opdrætter viste sig, for jeg blev guidet 
igennem hele dagen af hende. 

Pelspleje er en ting, grooming er en gan-
ske anden! Jeg havde aldrig klaret at få 
tilført lige ”det” som gjorde at min kat 
så fantastisk ud på dagen. Men igen, jeg 
havde min opdrætter lige bagved mig, 
som hjalp mig uendelig meget på dagen 
og viste mig hvad der skulle til. Sikke en 
tålmodighed, for jeg spurgte hele vejen 
til hvorfor og hvordan. 

Hos dommeren viste nervøsiteten sig 
igen. Man vil gerne gøre sit ypperste og 
vise sin kat fra dens aller bedste side. 
Det sidste synes jeg katten klarede helt 
selv. Og jeg synes det var en fornøjelse 
at man, selvom man ikke var dommerens 
1. valg, alligevel fik en positiv oplevelse 
og gik derfra med rigtig pæne ord om 
sin kat. Jeg havde ikke nogen øv følelse, 
men tværtimod rigtig mange fine ord 
med på vejen om en lovende killing. 
Alt sammen med til at motivere mig til 
at komme igen. Heldigvis huskede jeg 
hvad han havde sagt da jeg fik bedøm-
melsen på skrift, for at tyde sådan en er 
lidt som at læse en gammeldags recept. 
I skrivende stund har jeg et par stykker, 
og jeg bliver bedre til at tyde dem, nu 
hvor jeg kender de udtryk der bruges. 

Da dagen var slut kunne jeg se tilbage 
på mange dejlige timer,  fulde af nye 
indtryk. Der var helt klart plads til 
forbedringer, men vi kom igennem og 
havde en pragtfuld dag. Jeg var stolt af 
min kat og hans bedømmelse, og havde 
fået blod på tanden til at udstille mere. 
Men ikke uden at sikre mig at jeg havde 
min opdrætter i baghånden. Det har gjort 
hele forskellen for mig. 

Udstilling kan som newbie være lidt af 
en mundfuld, for der er virkelig mange 
ting man skal have styr på. Tilmeldings-
blanketter, udstyr, forberedelse, træning 
i forhold til at showe katten rigtigt og 
alle de udtryk der bruges, som for ude-
frakommende lyder som russisk. Det har 
været tungen på vægtskålen for mig at 
jeg dels blev kærligt opfordret til at ud-
stille af min opdrætter, at jeg blev lovet 
– og fik – hjælp både før, under og efter. 

På udstilling for første gang

Foto: Annette Søndergaard
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På udstilling for første gang
Jeg vil gerne slå et slag for at flere nye 
tager springet, det er smadder sjovt og 
lige så hyggeligt at udstille. Man får 
chancen for at lære en masse omkring 
standarden indenfor ens race. Man får 
ligeledes mulighed for at møde andre 
ligesindede kattetosser og skabe nye 
kontakter. Med et skub i den rigtige ret-
ning skabte det lysten til mere for mig. 

Jeg har fået utrolig fin behandling som 
ny udstiller af alle jeg har henvendt mig 
til. Folk er søde til at hjælpe og svare 
på alle de spørgsmål jeg har haft. Jeg er 
sikker på , at der er andre der som jeg 

har lysten, men som måske ikke vover 
springet fordi de er usikre. 

Jeg vil fremover tage af sted med stor 
lyst, og med færre nerver, velvidende at 
der er en masse mennesker til at hjælpe 
mig i fald jeg får brug for det. Jeg har 
masser at lære omkring det at udstille, 
og jeg glæder mig til at dygtiggøre mig. 
Men allermest glæder jeg mig til at 
hygge mig med ligesindede. 

-Af Hanne Hansen
DK Fensale

Stress og stresshåndtering v/Michelle Garnier

Michelle Garnier er katterådgiver og hjælper sine klienter med adfærdsud-
fordringer.  Hun vil fortælle os om katte der stresser og hvad vi som ejere kan 
gøre for at hjælpe vores katte bedst muligt, således at vi kan have en harmonisk 
hverdag med vores katte. 

Onsdag den 10. august 2016 
fra kl. 19:00 - 22:00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Tilmelding sker på mail til: helene@norskskovkat.dk
Medlemmer deltager gratis, men alle andre er naturligvis også mere end 
velkomne for den nette sum af 50kr pr. deltager. 
Sidste frist for tilmelding er den 10. juli kl 20:00 

Mvh. Bestyrelsen

Medlemsmøde
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Kastrat
 

 

# Navn Ejer Land Point 
1 GIP NW14 PT*Fini’s Place Watchekee Fabiana Costa PT 1040 
1 SP UK*Normystic Lord Burr Richard Handy GB 1040 
3 IP PL*Sjusjoar's Aphrodite Rafał Lewandowski PL 1020 
4 GIP Windsor Puszyste Koty*PL Anna Iżycka-Herman PL 973 
5 GIP Samba am Emmenwald*CH Jolanda Apolloni CH 960 
6 GIP Xavi de Chatssel*CH Janine Bonzon CH 946 

7 GIP/SC Bia Igmu Kiyo’Kag*PL, JW, 
DVM, DSM Małgorzata Bartoszewska PL 929 

8 GIP Nilo de Tsavo*ES Alejandro Muñoz Rico ES 780 
9 GIP DK*Cayica’s Muraco Achal Camilla Emilie Elsner DK 498 

 

# Navn Ejer Land Point 

1 SC NW NL*Sterrenkatten's Honey 
Bunny, JW DVM, DSM Tracey Spooner GB 1040 

2 GIC Lapu Kiyo’Kag*PL, JW Małgorzata Bartoszewska PL 980 
3 GIC Xena de Noires-Joux*CH Cathy Ducommun CH 940 
4 IC IT*Wilhelmina Slater Michela Berlot IT 905 

5 SC IT*Vanity's Angel del Grande 
Lago Michela Berlot IT 900 

6 SC S*NC’s Hunky Dory Cathy Ducommun CH 877 
7 GIC Imeros de Leinoya*FR Virginie Jost FR 868 
8 IC S*Isgarden's Colt Patricia & Isabelle Casagrande CH 856 
9 GIC S*Zimexis Dixie Carolina Michela Berlot IT 844 
10 GIC S*Wonderwoods Ice Wolf, JW Li Sellgren SE 837 

11 GIC NL*Glowing Sparkle Forest 
Myths Rebecca Villar PT 829 

12 IC Arne Tomason am 
Baerenbach*CH Amélie Ardhuin FR 820 

13 GIC Ixmoor de Lailoken*F, JW Stefania Brini IT 810 
14 SC S*Safari Kittens Sunshine, DVM Linnet González & Javier Salas ES 791 
15 GIC Irtysz Duszek Lasu*PL Dariusz Sobora PL 765 

16 GIC I'Justi Junior d'Hortens 
Dream*F Patricia Ramon FR 730 

 

Voksen
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Killing

SC NW NL*Sterrenkatten's Honey Bunny, JW DVM, DSM

 

 

# Navn Ejer Land Point 
1 Mosi-Oa-Tunya De Tsavo*ES, JW Laura Cruz Santaella ES 780 
1 S*NC'S Te Amo, JW Michela Berlot IT 780 
1 S*Zygot´s Moltas, JW Dorthe Ellgaard DK 780 
4 Ayra am Emmenwald*CH Jolanda Apolloni CH 740 
4 IT*Lynxtuft Wikita, JW Orsola Ferrari-Aggradi IT 740 
4 S*Wonderwoods Jealous Mind Li Sellgren SE 740 
7 S*Restless Ser Pounce, JW Orsola Ferrari-Aggradi IT 730 
8 Barsac des Fines Terres*CH Catherine Meyer-Körber CH 700 
8 S*Utblicken’s Beppe Catherine Meyer-Körber CH 700 
10 IT*Nimue Alpha Michela Berlot IT 660 
11 DK*Dan-Queen Aslak, JW Dorthe Ellgaard DK 650 
11 S*Fridalas Capri Virginie Jost FR 650 
13 NL*Lapanto's Ajax Ans & Patricia Kessler-Almering NL 611 
14 DK*Catci’s Jasmin Fabiana Costa & Cissy Hermanns PT/DK 593 
15 S*Zygot's Matilda João Lourenco PT 577 
16 N*Migoto's Diana Stefan Dahl SE 440 

 

Foto: Tracey Spooner
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GIP NW14 PT*Fini's Place Watchekee

SP UK*Normystic Lord Burr

Foto: Joaquin Pueche

Foto: Richard Handy
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Mosi-Oa-Tunya De Tsavo*E, JW S*NC's Te Amo, JW

S*Zygot's Moltas, JW

 
Har din killing taget den lange 
rejse til eller fra Danmark eller 
har din smukke skovkat taget en 
ny titel på den seneste udstilling? 

Så send os et billede, samt rele-
vante oplysninger til: 

annettes@norskskovkat.dk

Deadline for næste blad: 
01.05.2016

Foto: Teresa Martínez

Foto: Michela Berlot



39

Import
Portishead 
Forest Myths*NL
NFO n 03

Ejer: Jane og Flemming 
Vorbeck

Opdrætter: Andrea Pinto

Ledmanipulation v/ Lone F. Jørgensen fra ”The Touch

Vores katte hopper op og ned af hylder, reoler og kradsetræer, men hvad gør det 
egentlig ved deres kroppe? Det er alment kendt at katte er utrolig smidige, men 
hvordan opfører deres skelet sig egentlig, og hvilke skader kan der opstå? 
Lone er ledmanipulatør for blandt andet katte, og hun vil gøre os alle klogere på 
kattenes skelet og hvad der egentlig sker når de springer rundt. 

Onsdag den 1. juni 2016  fra kl. 19:00 - 22:00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Tilmelding sker på mail til: helene@norskskovkat.dk
Medlemmer deltager gratis, men alle andre er også mere end velkomne for den 
nette sum af 50kr pr. deltager.  Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2016 kl 20:00

Mvh. Bestyrelsen

Medlemsmøde
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Eksport

Sakeena´s 
Elizabeth Taylor 
NFO fs 09

Ejer: Simona Ferrari

Opdrætter: Sakeena 
Elkington

Sakeena´s Sky Full 
of Stars 
NFO w 63

Ejer: Jane Swansson

Opdrætter: Sakeena 
Elkington
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Eksport
DK Vorbeck's 
Didgeridoo
NFO f 02 21 64

Ejer: Cinzia Venga

Opdrætter: Jane og 
Flemming Vorbeck

Sakeenas 
Strawberry Swing 
NFO ds 09 22

Ejer: Silvia Nüesch

Opdrætter: Sakeena 
Elkington
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Titeltagere
National Winner
Kastrat

Fagan's T.J. Maxx

Ejer: Elaine Derry

National Winner
Killing/Ungdyr

S*Zygot's Moltas, JW

Ejer: Dorthe Ellgaard
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Titeltagere
Supreme 
Champion
Fagan's Potbelly DVM

Ejer: Elaine Derry

Supreme Premier
DK Robdrup's Sebastian 
Vettel

Ejer: Annette Søndergaard
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Titeltagere
Grand 
International 
Premier
Fagan's Lady Beetle

Ejer: Anders Daniel Møller

Grand 
International 
Premier
Fagan's T.J. Maxx

Ejer: Anders Daniel Møller
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Titeltagere

Champion
Thomanis Rengar The 
Pridestalker

Ejer: Helene Carstensen

Champion
Thomanis Lux the Lady of 
Luminosity

Ejer: Annie og Thomas Dahl



Kontingent m.m.:
Hovedmedlem    200,-
Familiemedlem      35,-
Hankatteliste    120,-
Killingeliste    125,-
Opdrætterliste      50,-
Killinge- og
opdrætterliste    155,-

Annoncepriser 2016:
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.05.2016

Forsidebillede:
DK Scarlett-Sandra`s 

Sneezy
Ejer: Pia Schærff

Foto: 
Pia Schærff

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

Ansvarshavende redaktør:
Annette Søndergaard
Parkvej 29
4490 Jerslev Sj.
Tlf. 2298 0033
annettes@norskskovkat.dk

Redaktionsudvalg og kor-
rektur:
Pernille D. Larsen
Pia Robdrup

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. Send billede og information 
til Christina Kyed.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via hjemme-
siden eller til Christina Kyed. Killinge-
listen på internettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.

Hjælp til juridisk bistand
Kontakt Christina Kjeldstrup

Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der  ikke hører ind 
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & He-
lene  Cars tensen .  Ves t  -  Rikke 
Thingholm Hansen. Tilmelding er 
obligatorisk, medmindre andet er  
angivet. Emneforslag er meget vel-
komne.

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger 
i infostanden. Kontakt Christina Kyed.

Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler 
m.m. modtages meget gerne og sendes 
til annettes@norskskovkat.dk.

For adresser, telefonnumre og 
e-mail: Se modstående side og 
nedenfor.

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


