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Formanden har ordet
Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. Bestyrelsen
lagde stærkt ud med et bestyrelsesmøde allerede 9 dage inde i
det nye år. Selvom vi kun var 4 bestyrelsesmedlemmer, så blev
det et givtigt møde, og mange ideer tog form. Vi håber at få skabt
lidt mere liv i klubben, både på den sociale side, men også på
den faglige side, med medlemsarrangementer der forhåbentligt
passer lidt ind i alles smag.
Vi skal have fokus på en ny hjemmeside og en ny webmaster,
som vi håber at kunne præsentere. I den forbindelse vil det være godt med en ordentlig oprydning på hjemmesiden, så vi vil gerne opfodre alle medlemmer, der har
katte oprettet på vores hjemmeside, til at få ryddet lidt op i listen af de katte, man
har liggende derpå. På www.norskskovkat.dk/?page=33 kan du gå ind og redigere
eller oprette dine katte, når du er logget ind.
Som et nyt tiltag vil vi prøve på de udstillinger, vi har standen med, at fejre de katte,
der har opnået nye titler. Læs mere herom inde i bladet.
Der har været stor opstandelse på grund af, at Felis Danica havde lavet en ny
bagside på stamtavlen. Det virkede ikke, som om det berørte så mange skovkatteopdrættere, som mange af de andre raceopdrættere. Men vi kan dog fortælle, at
på FD’s specialklubmøde blev det meddelt, at bagsiden bliver lavet om, og den
vil få et nyt design.
Der blev også talt om, at antallet af ansøgte stamtavler var faldet en del også hos
de norske skovkatte. Her var der ansøgt om 496 stamtavler i 2016. Der blev spurgt
ud i salen, hvad man kunne gøre som specialklub, og om vi gjorde noget for at få
nye opdrættere til. Man blev taget lidt med bukserne nede, da vi ikke var klar over,
at tallet var faldet fra året før (2015), hvor det var steget. Men jeg kunne høre de
andre klubber fortælle om deres tiltag og måtte jo sande, at det er noget af det, vi
allerede gør i forvejen. Vi prøver at tage standen med på udstillinger og infoshows.
Der er ikke så meget lukkethed opdrættere imellem, men det synes jeg heller ikke,
de norske skovkatte-opdrættere har ry for. Jeg synes, vi har det godt på tværs af
racen, og vi plejer at være gode til at fejre og hygge med hinanden på udstillingerne.
Så hvad kan vi gøre mere for at få flere opdrættere til?
En af pionererne for Norsk Skovkat er død. Else Nylund fra Norge havde sammen
med sin mand opdrættet Pan. Æret være hendes minde.
Internationale dommere og opdrættere af norske skovkatte, Jette Eva Madsen og
Anne Køhn, har begge valgt at stoppe som dommere. Trist at miste to store personligheder i kattesporten på en gang. Norsk Skovkattering takker jer begge for den
store indsats, I har gjort for vores race, både på og uden for udstillinger!
Til sidst vil jeg ønske alle Norsk Skovkatterings topkatte et stor tillykke med deres
placering på vores lister. Jeg kan konkludere, at de norske skovkatte stadig klarer
sig meget flot på udstillinger, både i indland og udland.

Pia Børgesen
Formand
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Portræt af en opdrætter
John og Anette Andersen
DK Kvitfjell's
Vi hedder John og Anette. Vi mødte
hinanden i 1972, og i 1974 byggede vi
huset her i Lund. Vores familie består
af vores to sønner. Caspar er uddannet
svagstrømsingeniør, og Simon er uddannet cand. mag. i kommunikation samt
vores to svigerdøtre - sidst men ikke
mindst vores tre skønne børnebørn.

med Valle i 2001 blev John og jeg enige
om, at nu skulle vi have en skovkat ind
i vores liv. Vi fandt en yderst smuk skovkattepige på DK Jyllands hjemmeside,
og vi forelskede os pladask for Signe
med farverne sort tortie makreltabby
med hvidt. Det var egentlig ikke vores
mening, at vi ville opdrætte, men et enkelt kuld kunne jo altid være spændende.
Og ja - så kunne jeg jo også "lave" min
egen kastrathan.

John og jeg er begge vokset op med katte
i vores barndomshjem, og vi var slet
ikke i tvivl om, at vi ville have kat, da vi
flyttede sammen. Først kastraten Albert
og siden kastraten Valle. Jeg har altid
været besat af den norske skovkat, og jeg
har læst mange bøger og tidsskrifter om
den dejlige race. Efter en rørende afsked

Vi planlagde vores A-kuld i 2002 og
søgte stamnavnet DK Kvitfjell´s. Vi
synes, navnet passede fint i tråd med
vore dejlige skiferier sammen med vore
sønner i det smukke Norge.
Vi tog Skovkatte-uddannelse samme år,
og vi har siden da opdrættet et kuld ca
hvert/hvert andet år.

Anette og John med familien på udstilling
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Portræt af en opdrætter
Vi har pt. 2 fertile hunhatte: IC DK
Kvitfjell’s Frk. Himmelblå og CH DK
Kvitfjell's Ice Cute. Begge piger er blåtortie makreltabby med hvidt.
Frk. Himmelblå er fra vores H kuld og
mor til vores I-kuld, og hun er den mest
spindende og dyneputtende kat, man kan
tænke sig. Hun har de smukkeste grønne
øjne med et flot alert udtryk.
Ice Cute er fra vores I-kuld, og John
forelskede sig pladask i denne lille killing, så hun måtte blive hjemme. Det har
vi bestemt ikke fortrudt, og vi har store
forventninger til den lille frøken. Hun
har et dejligt temperament, og hun er ofte
at se på scenen på katteudstillinger. Hun
har endnu ikke været til parring.

14 ½ år, en beholder fra vores A-kuld.
Hun har farven blåtortie, og hun er mor
til vores C, D, E og F-kuld. Frække Frida
er en klassisk medium størrelse skovkat
med meget fin harmoni i proportionerne.
Hun er den mest elskelige trofaste kat,
og vi har nydt hendes skønne selskab
på langt over 50 udstillinger - først som
fertil og dernæst som kastrat og SP. Hun
har ofte været at se på scenen, og hun
kan da også prise sig af adskillige Best
In Show-titler.
SC PR DK Kvitfjell’ Isabella er vores
sorte skønhed fra vores E-kuld. Hun er
mor til vores G og H-kuld. Hun er så
absolut Johns kat, og de to har en hel
speciel kemi.

Vores opdræt består endvidere af 3
kastrater:
EC SP DK Kvitfjell’s Frække Frida på

Hun har den flotteste sorte, blanke pels,
som hun altid får stor ros for. Hun har
ligeledes et par BIS’ er på sit visitkort.
Sidst men ikke mindst har vi rosinen i

EC SP DK Kvitfjell's Frække Frida

SP PR DK Kvitfjell's Isabella
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Portræt af en opdrætter

IC DK Kvitfjell's Frk. Himmelblå

DK Kvitfjell's Ice Cream

pølseenden - DK Kvitfjell’s Ice Cream,
som er min kastrat fra vores I-kuld. Ethvert hjem må have en hankastrat, og da
jeg i 2015 mistede min elskede EP DK
Kvitfjell’s Conelius fra vores A kuld, var
jeg ikke i tvivl om, at vi skulle beholde
denne lille lyserøde “gris”. Han var
absolut ingen skønhed som lille nyfødt
killing, men hans kæmpe personlighed
kunne jeg ikke stå for. Han har klaret sig
fint på udstillinger med mange BIV og
et par BIS i sin unge udstillingskarriere.
Som beskrevet er vi at træffe på diverse
udstillinger. Vi tager afsted for at være
opdateret om tiltag inden for vores race,
for at kigge hankatte og ikke mindst for
at møde en masse katteglade udstillere.
Det sociale netværk er vigtigt for opdrættere.

Når vi sælger eller beholder en killing,
er temperament og helbred det vigtigste
for os. Vi tester selvfølgelig for GSD4 og
PK-Def, og vore avlshunner bliver skannet for HCM ca hvertandet. år. Alle vore
katte er til sundhedstjek hvert år, og vi
følger jævnligt kattenes vægt, da udsving
i vægten ofte kan være en indikator for
deres helbred.
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Vi kigger selvfølgelig også på type. Vi
sværger vist lidt til den gamle type, men
vi er selvfølgelig samtidig åbne for at få
nye tiltag ind i vore linjer. Da Frække
Frida er noget nær en perfekt skovkat i
vores øjne, har vi prøvet at videreudvikle
hendes type med længere krop og større
ører med tufser. Men det har været meget
vigtigt for os at bevare den ligesidede
trekant, god højde på den letrundede

Portræt af en opdrætter
pande, den snorlige profil og en super
pels med lange dækhår og underuld.
Absolut vigtigt har været at bevare hendes smukke udtryk med flotte ovale øjne
med et alert/vågent udtryk.
Vi har valgt ikke selv at holde hankat.
Det skyldes, at vi camperer, og vi har
altid vore 5 katte med. Det vil ikke
være særlig hensigtsmæssig at have en
fertil hankat værende alene hjemme. Det
mener vi ikke, at vi vil byde et levende
individ. Derfor må vi ud og “låne” en
hankat, der har de kvaliteter, vi efterlyser, i forhold til vores hunkatte, når vi
planlægger parring.
Vore katte er jo en vigtig del af familien,
og de er selvfølgelig også med os, når vi
camperer. Hver kat sidder i sit eget bur
i to lag på bagsædet - godt spændt fast,

og når bilen startes, er der dømt hygge.
Det er en behagelighed, for vi har aldrig
problemer, når vi skal til dyrlæge eller
på udstillinger.
Når man vælger at have sine katte med
på camping, er det en betingelse, at de
har lært at gå i sele. Det har de været vant
til, siden de var små killinger, og det er
helt naturligt for dem, at sådan skal det
være, når vi er på camping.
Uden for forteltet har vi en kæmpe
pløk, hvori hver kat har sin egen farve
surfline (surfline bliver ikke vådt, hvis
græsset er fugtigt) på ca. 4 meter. På
denne måde kan vi holde styr på, hvor
de forskellige katte befinder sig. Det er
selvfølgelig et større arbejde, for kattene
går jo selvfølgelig på kryds og tværs af

Med hele familien på camping
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Portræt af en opdrætter
hinanden, og et par gange om dagen er
der et kæmpe udfletningsarbejde - lidt
ligesom i et hundespand.
Selerne har rækkevidde til hækken, og
der er altid et par mus, et lille firben eller andet kryb, som bestemt er værd at
observere. 4 til 5 mus kan sagtens nå at
lade livet i en god sommerferieperiode.
Hvis kattene har behov for et lille hvil,
går de hen til døren ind i campingvognen, og de skal nok give os besked, hvis
der er dømt timeout.
Det er sjovt at se, for når folk går forbi
vores campingvogn, kigger de lige en
ekstra gang. Hov - der går en kat i snor,
nej to, tre, fire nej fem. På denne måde
får vi og kattene mangen en gang en
hyggesnak om den norske skovkat. De
bliver holdt ud, så de kan præsentere sig,
og folk er dybt imponerede over deres
venlige temperament, og at de ofte selv
går folk i møde. Børn er også et hit selvfølgelig på kattenes præmisser.
Det sætter selvfølgelig sin begrænsning
med antal af katte, når man beslutter
sig for, at de skal være en del af campinglivet. Vi har altid haft en aftale om
højst 5 stk katte. Måske en reminder
fra vores skovkattekørekort, hvor Anne
Köhn gav det råd, at man skal passe på
ikke at anskaffe sig alt for mange katte.
Når vi tænker tilbage på årene som opdrættere af den norske skovkat, kan vi
kun sige, at vi valgte den for os perfekte
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DK Kvitfjell's Ice Cute

racekat. Det har været en fornøjelse at
arbejde med denne robuste kat, som er
yderst lærenem og meget social.
- Skrevet af Anette Andersen i
samarbejde med Pernille D Larsen

Har du et smukt, sjovt eller helt fantastisk billede som du gerne vil dele med
os, så send det endelig til:
annettes@norskskovkat.dk
På forhånd tak!

"Side 9 Missen"

"Jeg kan flyve!"
DK Robdrups Carl XVI Gustaf
Foto: Pia Robdrup
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Topkatte 2016
Norsk Skovkattering ønsker alle Topkatte
og deres ejere stort tillykke med de flotte
resultater i 2016.
Et specielt stort tillykke skal lyde til Pia
Børgesen og Henrik Buusman med deres
National Winner:
NW SP/SC Toonscat's Safir DVM, DSM
Vi ser frem til dette års topkatte.
-Bestyrelsen

Voksen

Veteran
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Topkatte 2016
Kastrat

Killing/Ungdyr
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Topkatte 2016
På Katteklubbens udstilling i Køge i februar blev Norsk Skovkattering's topkatte
fejret. Der blev først pudset vandrepokaler og derefter fejret med bobler, knas og
flotte fodergaver fra Royal Canin.
En stor tak skal lyde til vores sponsor Royal Canin og alle de fremmødte.
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Topkatte 2016

Voksen nr. 1

Voksen nr. 2

Voksen nr. 3

Voksen nr. 4

Voksen nr. 5

Voksen nr. 6
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Topkatte 2016
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Voksen nr. 7

Voksen nr. 8

Voksen nr. 9

Voksen nr. 10

Kastrat nr. 1

Kastrat nr. 2

Topkatte 2016

Kastrat nr. 3

Kastrat nr. 4

Kastrat nr. 5

Kastrat nr. 6

Kastrat nr. 7

Kastrat nr. 7
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Topkatte 2016
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Kastrat nr. 9

Kastrat nr. 10

Killing/ungdyr nr. 1

Killing/ungdyr nr. 2

Killing/ungdyr nr. 3

Killing/ungdyr nr. 4

Topkatte 2016

Killing/ungdyr nr. 5

Killing/ungdyr nr. 6

Killing/ungdyr nr. 7

Killing/ungdyr nr. 8

Killing/ungdyr nr. 9

Killing/ungdyr nr. 9
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Topkatte 2016

Veteran/Pensionist nr. 1

Veteran/Pensionist nr. 1

Stort tillykke til alle topkatte og deres ejere!

Fotoplakater
- med dit eget billede...

30x40 cm

40 kr.
PRIS PR. STK.
v/ køb af 5 stk.
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Skil dig ud og få dine helt unikke og
personlige plakater. På VoresTrykkeri
kan du uploade dit eget billede eller
grafikfil, og få en flot plakat til din
væg, lige klar til at sætte i ramme.
Vi har et hav af forskellige størrelser
at vælge imellem.

KLIK IND PÅ

www.vorestrykkeri.dk

Kært farvel og velkommen
Forventningens sødme og på gensyn til Han blev lømlet at se på, men min fasen sjæleven
cination af ham blev ikke mindre. Det
hjalp så heller ikke, at opdrætter endnu
Fra man ser et billede, til man reagerer, ikke havde fundet et passende hjem til
kan der til tider gå et stykke tid. For mig ham. Kuldet er helt specielt, og som
gik der flere uger, og selv efter gentagne opdrætter vil man altid prøve at finde
billeder på Facebook kom der ikke det bedste hjem til den enkelte killing.
rigtig skub i mig. Hvorfor ikke? Fordi
jeg havde allerede en nfo-hankastrat og Hjemme hos mig boede Lillemanden,
endda i samme farvegruppe.
DK Smedegaard’s Klods Hans. Han og
jeg har været en del igennem. Han er den
Hjemme hos mig er der skam plads første kat fra opdrættet, som er blevet
nok til en del katte, men der er også en Supreme, og gennem tiden har vi delt
husorden og naboer at tage hensyn til. mange oplevelser – alt fra udlandsture
Flere gange om dagen så jeg på disse til hobbyudstillinger og besøg hos mine
billeder af denne killing, som bare faldt forældre. Lillemanden har været min
direkte i min smag. Smuk farveforde- klippe. Han var der altid, når jeg kom
ling og med et gavtyveagtigt udtryk i hjem, og når jeg vågnede om morgenen.
ansigtet. Jeg har altid ønsket mig en Han var ikke en påtrængende kat, men
blotched tabby med meget hvidt, og det han nød at ligge ved siden af mig i sohavde denne gut.
faen om aftenen og blive beundret samt
hygget om. Lillemanden var den første
Dagene gik, og killingen udviklede sig. skovkat, som jeg har haft fra killing, og
DK Fagan's Runner Bean

SP DK Smedegaard's Klods Hans, DVM
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Kært farvel og velkommen
det har været utroligt at følge ham fra
lille til fuldvoksen.
Mens jeg skriver dette, bliver jeg rigtig
trist. Lillemanden var min sjæleven, og
som mange nok ved, har jeg mistet ham
til sygdom.
En dag var han slet ikke sig selv. Han
kom ikke og fulgte mig på badeværelset,
og da jeg fandt foder frem, viste han
sig heller ikke. Han lå på en stol i katteværelset, og han havde ikke lyst til at
bevæge sig. Når man kender sin kat godt
gennem mange år, ved man, når der er
noget galt. Jeg tog til dyrlæge med ham,
hvor der blev mærket godt igennem
hans bug, og der blev taget blodprøve.
Denne blev sendt til Laboklin i Tyskland
til analyse.
Svarerne kom flere dage efter, og de
viste forhøjede levertal. Dyrlægen anbefalede scanning eller human aflivning. De kunne desværre ikke scanne,
så jeg tog til en anden dyrlæge for at
få flere svar. Første blodprøve skulle
give os et svar på, hvad der var fat med
leveren, og om den stadig var i vigør.
Derfor blev galdetallene målt. Disse
var så høje, at de ikke var målbare. Der
blev taget røntgenbilleder for at se, om
leverens størrelse kunne give nogle svar.
Billederne var utydelige, så dyrlægen
foreslog, at han på egen regning ville
scanne Lillemanden. Her blev det klart,
at Lillemandens lever var umådelig stor.
20

Den var fyldt med blod og galde, som
den ikke kunne komme af med. Galdeblæren havde lukket af, så leveren var
lukket ned.
Dette sker også for mennesker, men vi
har mulighed for at tage til læge, når vi
får ondt. Lillemanden havde skjult det
rigtig godt, og da han ikke er en kat,
som jeg går og løfter på hver dag, så
havde han desuden formået at tabe sig
en del, inden jeg blev bekymret. Som
kæledyrsejer kan man mange gange få
lyst til at slå sig selv grundigt, fordi man
ikke fattede mistanke før, men i længden
hjælper dårlig samvittighed ikke. Man
får det bare værre med sig selv oven i
sorgen.
I samråd med dyrlægen blev Lillemanden lagt til at sove.
SP DK Smedegaard's Klods Hans, DVM

Kært farvel og velkommen
Vi havde gennemgået forskellige alternativer, idet leveren i visse tilfælde kan
regenerere sig selv, men jeg ville ikke
tvangsfodre ham og evt. udsætte hans
pine. Det skulle min Lillemanden ikke
igennem. Jeg kunne se i hans øjne, at han
nu var klar til at sige på gensyn. Jeg ved
godt, at en værdig afsked er den største
gave, vi kan give vores katte, men selve
gaven er svær at give, når man står i
situationen.
For mig var gaven, at jeg fandt ud af,
hvad Lillemanden døde af. Jeg fik svar
og mulighed for at sige farvel. Ikke alle
får dette, og jeg er taknemmelig derfor.
Snart vil han finde hvile i mine forældres
have, hvor hans bedste ven Basse (DK
Zalethco’s Balthazar) ligger begravet.
I sorgen over Lillemanden findes dog en
lille spire. En uvorn, legesyg og kælen
spire, som vil få sin helt egen plads i

mit hjem og i mit hjerte. Jeg glæder mig
meget til at byde ham velkommen, og
jeg er sikker på, at han også kommer til
at blive noget helt specielt for mig, for
det er han allerede.
Nogen har fortalt mig, at har man først
haft skovkat, så vil man savne racen, når
den ikke længere er i hjemmet.
De havde ret.

-Pernille D Larsen

DK Fagan's Runner Bean

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 infoshows 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 pia@norskskovkat.dk
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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 killingekøbere 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 2017.
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
Susan Zindel
Felevej 15
2730 Herlev
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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Killingelisten
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.
Husk at som en udvidet service tilbyder
vi også, at medlemmernes killinger også
kan komme på vores Facebook killingeliste, så snart de er registreret på den

originale killingeliste på hjemmesiden.
Hjælp til dette kan fåes ved at sende en
mail til annettes@norskskovkat.dk

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

DK Shadowpaw's Viggo M
Foto: Charlotte Jønsson
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Lopper
Norsk Skovkattering inviterer til medlemsmøde:
Onsdag den 3. maj 2017
Kl. 19-22
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Lopper. Vi vil alle undgå dem, men vi er alle i risikozonen.
Hvilke risici er der ved et loppeangreb? Hvordan håndterer vi det bedst?
Hvordan bekæmper vi det? Skal vi til dyrlægen hvis vores katte får lopper?
Vi har inviteret Louise Knigge på besøg.
Louise er dyreven af hele sit hjerte. Hun er uddannet veterinærsygeplejerske
og har bla arbejdet for Husum Dyreklinik og Hospital for familiedyr (KVL).
I dag er hun konsulent for Bayer Animal Health på Sjælland. Her er hun
informationsansvarlig, og giver rådgivning til både dyrlæger og veterinærsygeplejerske, med primær fokus på parasitologi.
Dette giver hende en enorm viden, som hun meget gerne vil dele ud af.
Der vil naturligvis være rig mulighed for at stille alle de spørgsmål man
måtte have.
Mødet er gratis for alle vores medlemmer, og for ikke-medlemmer koster
det 50 kr. som man betaler i indgangen.
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside www.norskskovkat.dk, eller
ved at skrive til Helene på mail: helene@norskskovkat.dk
Arrangementet er betinget af minimum 10 deltagere.
Sidste tilmeldingsfrist er den 12. april 2017.
Vi glæder os til at se jer!
Mvh. Bestyrelsen
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"Killinge-sjov"

"Cheese!"
DK Shadowpaw's Uruk-hai
Foto: Charlotte Jønsson
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Til minde om Else Nylund
n 09 23, blev brugt som skabelon, da
standarden for den norske skovkat skulle
skrives. Dette var en meget stor ære, og
ikke mindst sagde det meget om hvor
racetypiske og smukke katte Else og Egil
havde. Else og hendes mand var aktive
opdrættere i mange år, og også deres tre
børn havde et stort hjerte for kattene.
Else var en meget varmhjertet og venlig
dame, og med sin store gæstfrihed inviterede hun tit og ofte andre kattefolk
hjem til både middage og overnatning
- især i forbindelse med udstillinger.
For tre år siden fejrede Else Nylund 40 år som
medlem i Norak. Foto: Eva Dahl Eide

Skovkattens mor, eller «grand old lady»
som hun ofte blev kaldt, har forladt os.
Hun sov stille ind den 16. december
2016 på Furuset Plejehjem efter længere
tids sygdom.
Hele verdens skovkattefolk står tilbage
i sorg og vemod.
Else og hendes mand Egil Nylund har
med opdrættet Pan´s (godkendt i 1974 )
betydet meget for både godkendelse og
udviklingen af vores elskede race.
Allerede for ca 45 år siden startede Else
og Egil med at opdrætte Norske Skovkatte. De var meget engagerede i dette,
og de var også på barrikadene, dengang
racen blev godkendt som racekat i FIFe
i 1977. Deres egen Pan’s Truls, NFO
26

Der findes mange hyggelige og morsomme historier fra den tid. Else betød
så meget for andre opdrættere og delte
villigt ud af sin store viden og erfaring. Ikke mindst var Else altid parat til
at hjælpe nye i gang ved at sælge dem
killinger til avl og til at låne dem sine
flotte hankatte. Else og Egil var medlemmer af NORAK, og Else blev sidenhen
udnævnt til æresmedlem i klubben, som
stod hendes hjerte så nært. Else og Egil
var initiativtagere og meget engagerede
da Norsk Skogkattring blev stiftet i
1975. Også her blev Else udnævnt til
æresmedlem , blandt andet på grund af
hendes store indsats for at få vores race
godkendt og for at få Norsk Skogkattring stiftet.
Else og Egil var også meget aktive
udstillere, som fik flotte resultater med
deres smukke skovkatte.
Egil døde fra Else i 2004, og hun savnede

Til minde om Else Nylund

Norsk Skogkattrings sidste hilsen til Else.
Foto: Eva Dahl Eide

han meget hver eneste dag.
Deres helt særlige liv med kattene i centrum blev ikke det samme efter at Egil
gik bort. Til sidst svigtede Elses helbred,
og hukommelsen blev dårligere. Men
kattene, dem huskede hun, og lyste op
hver gang hun mødte katte, så billeder
af dem eller blot snakkede om dem. De
boede for evigt dybt i Elses hjerte.
Elses store indsats for racen, og for

racekatte generelt, har gjort at hun nyder
meget stor respekt både nationalt som
internationalt.
Vi blev mindet om dette da Else gik bort,
for da strømmede det ind med kondolancer fra både nær og fjern.
Else vil aldrig blive glemt af Skovkattefolket.
Æret være hendes minde.
-Eva Dahl Eide

Fra Norsk Skovkattering Danmark skal der også lyde en stor
og dybfølt tak til Else Nylund. Tak for dit store kattehjerte og
hårde arbejde for vores elskede race. Tak for alt.
Æret være Elses minde.
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Voksen

Kastrat
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Killing

GIC NW Ayra am Emmenwald*CH, JW
Photo:Snowfox.ch - Rebekka Kettiger-Gamma

SP/SC UK*Normystic Lord Burr, JW, NSW,
DSM. Photo: Richard Handy
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Humle Vendellek*PL, JW
Photo:Karolina Laskowska

BW16 IT*Nimue Benroy, JW
Photo:Michela Berlot

Tocho Kiyo’Kag*PL, JW
Photo: Ilse van Voren

NW16 Tony Stark Santaella*ES, JW
Photo:Carolina Garcia

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 relevante oplysninger til:
annettes@norskskovkat.dk

WW16 S*Zygot’s Snigger, JW
Photo:Catchy Images - Nynke van Holten
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Deadline for næste blad:
01.05.2017

Sommerfest 2017

”Der er noget om snakken
tag med Skovkatteringen på Bakken”
Lørdag den 12.08.2017 kan I allerede nu sætte kryds i kalenderen.
Norsk Skovkattering inviterer nemlig til sommerfest, og denne gang rykker
vi ud i det fri. Vi sætter næsen mod Nordsjælland og Dyrehaven, hvor vi vil
tage på skovtur efter alle kunstens regler.
Vi skal nok sørge for at lægge en bestilling ind på det gode vejr, til gengæld
skal I medbringe mad, efter sammenskudsprincippet, og drikkevarer til eget
forbrug.
Vi sørger for lidt til underholdningen, men skulle I ligge inde med en fantastisk selskabsleg eller et spil, så er I mere end velkomne til at medbringe det.
Husk også gerne et tæppe til at sidde på.
Vi glæder os til en fantastisk tur i det fri, sammen med vores medlemmer.
Nærmere informationer om tid og mødested vil komme når vi nærmer os.

Lad os holde den største sommerfest nogensinde!

Mvh. Bestyrelsen
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Det gode billede til bladet
Redaktionen efterspørger ofte billeder til bladet og de medlemmers katte vi viser i
bladet, er også tit de samme medlemmers katte. Det er der en grund til - vi mangler
billeder og det er de samme som hjælper os hver gang (og det skal i have en stor
tak for). Vi vil så gerne kunne vise flere medlemmers smukke katte frem, og især
nu hvor bladet er i farver, det gør bare billederne så meget flottere. Sagen er den,
at vi har en masse gamle billeder liggende, men kun få nyere billeder. De gamle
billeder er primært gemt i sort/hvid og i dårlig opløsning, så de ville ikke være så
spændende i vores blad, som bladet er nu til dags.
Vi kan se på de sociale medier, at rigtig mange af jer er gode og flittige fotografer,
som tager rigtig mange smukke billeder af jeres katte. Dem må i meget gerne dele
med os. Vi mangler især billeder i høj opløsning, dvs. dem der egner sig til forsiden,
side-9 og killingesjov.
For forsidebilledet gælder følgende:
Billedet skal være på min 2 mb, gerne større
Billedet skal være med natur baggrund
Billedet skal være af et medlems kat
Her kan ikke beskæres eller
skrives omkring billedet

Her kan beskæres og skrives
omkring billedet

IC S*Viento's Rocky Road . Foto: Jane og Flemming Vorbeck

Derudover så skal billedet også være taget på en måde, så der er plads til at
skrive de almindelige Huldrekat-oplysninger omkring. Her ser i et eksempel:
Alle andre billeder er naturligvis også velkomne, men vi mangler især dem som
lever op til kravene herover.
I må meget gerne sende jeres billeder til: annettes@norskskovkat.dk
På forhånd tusind tak for hjælpen!
Mvh. Redaktionen
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Ny webmaster søges
Norsk Skovkattering søger stadig en ny webmaster!
Er du god til computere, kender lidt til programmering og har
fritid til overs som du ønsker at dedikere til Norsk Skovkatterings
hjemmeside, så er det netop dig vi mangler.
Vores nuværende side skal snart skiftes ud og dette kan blive i samarbejde med
en ny webmaster. Den nuværende side er skrevet i Classic ASP og er lavet som et
CMS specifikt rettet mod Norsk skovkattering. Arbejdet omfatter vedligeholdelse
af den nuværende side samt fremadrettet opdatering mm. på den nye side.
Posten som webmaster kan bestrides både som ekstern konsulent der referer til
bestyrelsen, eller i kombination med en bestyrelsespost.
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
Mvh. Bestyrelsen
GIC Twikke's Ariel
Foto: Trine Winkel

IC Shadowpaw's Purple Rain
Foto: Annette Søndergaard
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Dommer for en dag
Spændende seminar i Vejle:
Lørdag d. 18. marts 2017
kl. 10 - 16
Bygningen
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle
Norsk Skovkattering indbyder alle medlemmer til et spændende seminar,
hvor I kan prøve at være kattedommer.
På seminaret udfylder deltagerne i mindre grupper dommersedler for et antal
katte. Dommersedlerne sammenlignes og diskuteres i plenum.
Formålet er, at deltagerne opnår en bedre forståelse af standarden og af
dommerens situation. Deltagerne lærer også om den bedømmelsesskala,
som anvendes på dommersedler.
Dagens vejleder er Jette Eva Madsen, som i mange år har været FIFe-dommer
og opdrættet norske skovkatte.
Vi forventer en hyggelig dag i selskab med søde katte og skovkatteejere.
Alle er velkomne, både nye og erfarne opdrættere. Vi holder frokostpause ved
12.30-tiden, hvor man kan købe en lækker buffet i en lille café i Bygningen,
eller spise sin medbragte mad. Det forudsættes, at deltagerne har læst FIFes
skovkattestandard inden mødet.
Arrangementet er gratis for medlemmer, og det er betinget af mindst 12
tilmeldinger.
Tilmelding sker ved at skrive til Rikke på mail: rikke@norskskovkat.
Der er frist for tilmelding mandag d. 6. marts kl. 20.
Mvh. Bestyrelsen
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Opdatering 2017
Hvad mon der er sket i katteverdenen de sidste 5
år?
For en del år siden var det obligatorisk, at skulle
deltage på et møde for at holde sig opdateret som
indehavere af NSR’s uddannelse.
Det skal man ikke længere, da bestyrelsen mener at mange opdrættere
er gode til at holde sig opdateret. Og man forhåbentlig med sin erfaring
bliver klogere.
Men af og til er det svært, at holde styr på alt og holde sig helt opdateret.
Derfor har vi valgt at invitere Bette Lind, Felis Danicas formand - international dommer og opdrætter af Norsk Skovkat til at hjælpe os med at blive
”up to date”.
Nye er naturligvis også velkommen til at deltage.
Tirsdag d. 20. juni 2017
Kl 19.00
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside: www.norskskovkat.dk, eller
ved at skrive til Helene på mail: helene@norskskovkat.dk
Sidste frist for tilmelding er 31. Maj 2017
Mvh. Bestyrelsen
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Nyt til vores medlemmer
Har din Norske Skovkat taget titel?
På Katteklubbens udstilling i Køge
kunne vi løfte sløret for en lille ekstra
overraskelse for vores medlemmer. Vi
vil gerne belønne vores titeltagere lidt
ekstra. Derfor:
Er du så heldig, at din kat tager titel på
en udstilling hvor vi har NSR-standen
med, så læg gerne vejen forbi. Her vil
vi ønske dig og din kat tillykke med den
nye titel, og du vil få en lille præmie fra
Royal Canin, og et diplom fra NSR. Og
vi vil meget gerne have lov til at tage et
billede til vores Facebookside

Import
NO*NeverWoods
Ajani Goldmane
NFO n 09 24
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck
Opdrætter: Linn Sletvold
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Import
(N) Migoto's
Kleopatra
NFO f 09 24
Ejer: Tanja Petersen
Opdrætter: Eva Dahl Eide

Titeltagere
National Winner
Kastrat
Toonscat's Safir
Ejer: Pia Børgesen og Henrik
Buusman
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Titeltagere
Grand International
Champion
DK Skylights Alea
Ejer: Camilla Vingaard Hansen og
Pia Schærff

Titeltagere
Grand International
Champion
PL*Nordrasill Yoe, JW
Ejer: Jacqueline Ludwig
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Titeltagere
International
Champion
Europa’s Danske Malke Ko
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

Titeltagere
International
Champion
Lahna Dove de maison
Blanche
Ejer: Pia Schærff
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Titeltagere
International
Champion
DK Shadowpaw's Purple Rain
Ejer: Annette Søndergaard

Champion
N*Tingoskattens Yoshi
Ejer: Dorthe Ellgaard og Pia
Schærff
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Titeltagere
Champion
S*Zimexis Vanilla Sky
Ejer: Jacqueline Ludwig

Champion
S*Säterjäntans Lotus
Ejer: Thomas og Dorthe
Bondesen
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet. Send billede og information
til Susan Zindel
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via hjemmesiden eller til Susan Zindel. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet
tilmelding.
Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Pia Børgesen
Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der ikke hører ind
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.

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

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & Hel e n e C a r s t e n s e n . Ve s t - R i k k e
Thingholm Hansen. Tilmelding er
obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Susan Zindel
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.

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem
200,Familiemedlem
35,- Deadline for næste blad:
01.05.2017
Hankatteliste
120,Killingeliste
125,Forsidebillede:
Opdrætterliste
50,- SC. Fagan´s Miss Muh-Ko,
Killinge- og
DVM
Redaktionsudvalg og kor- opdrætterliste
155,rektur:
Ejer: Elaine Derry
Pernille D. Larsen
Annoncepriser 2016:
Pia Robdrup
Farve:
Charlotte Jønsson
Pr. 4 blade
6.500,Tryk: Degn Grafisk
Hanne Hansen
www.degngrafisk.dk

Huldrekatten

Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark

ISSN 0906-3803
www.norskskovkat.dk
Udkommer i 210 eksemplarer

Formand:
Pia Børgesen
Medlemskontakt, uddannelsesansvarlig, kontakt til andre klubber

Lindevej 25
4140 Borup
Tlf.: 5756 1234
pia@norskskovkat.dk

Næstformand:
Anne Hyttel Nielsen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

Sandbygårdvej 11
2700 Brønshøj
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Annie Dahl
Referent/sekretær, topkatteliste

Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

Skovkanten 52
2970 Hørsholm
Tlf.: 2961 1857
helene@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Elaine Derry

Abildgårdsvej 27
9900 Frederikshavn
Tlf.: 2286 4106
elaine@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Rikke Thingholm Hansen
Medlemsmøder vest, infoshow vest

Granvej 24
5250 Odense SV
Tlf.: 2982 9853
rikketh@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Trine Winkel
Topkattelisten

Engskolevej 32
2730 Herlev
Tlf 31557340
trine@norskskovkat.dk

Husk at melde jeres killingekøbere ind i Norsk Skovkattering!
Dette kan gøres billigt via vores medlemstilbud. Læs mere på side 22
Kasserer uden for bestyrelsen:
Susan Zindel

Felevej 15
2730 Herlev
Tlf.: 2343 0992
susanzindel@gmail.com

Unik

Skræddersyet til
den Norske Skovkat
ke

foderpiller

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.
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.

Royal Canin - styrker kattens karakter
Er du opdrætter kan du få stor glæde af Royal Canins opdrætterordning - ring på tlf. 8915 3535.

