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Klubkalender 2018
18. Marts......................................NFO Championship, Nyborg
12. April........................................Generalforsamling, Valby
19. Maj.........................................En nostalgisk aften, Vejle
25. August....................................Sommerfest, Horsens
Husk at melde jeres killingekøbere ind i Norsk Skovkattering!
Dette kan gøres billigt via vores medlemstilbud. Læs mere på side 31
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Formanden har ordet
Norsk Skovkattering startede året 2018 med et meget velbesøgt
medlemsmøde, hvor emnet var foder.
34 kattefolk var mødt op for at høre Charlotte Jønsson fortælle omkring
foder og dets indhold. De 34 fremmødte var ikke kun skovkattefolk,
men katteejere af alle racer. Dejligt at vi kan få fyldt møderne op i
stedet for at aflyse dem gang på gang.
Snart løber Championship-udstillingen af stablen. Vi håber, det bliver
en succes, og at det giver mulighed for at starte nye venskaber op på tværs af landegrænser.
Andreas Munk Madsen har sat sig selv på lidt af en prøve. Han er ved at arrangere et møde
for opdrættere af den Norske Skovkat, som skal foregå i en pause på udstillingen. Andreas
har desværre fået en del afslag fra de foredragsholdere, han har spurgt, men vi håber alligevel, at det kan lykkedes. Emnet skulle vedrøre standarden på vores race, som altid er
et spændende og aktuelt emne.
Vi håber og krydser fingre for, at 2018 bliver året, hvor klubben kan få sig en ny hjemmeside. Men når jeg skriver det, så leder vi stadigvæk efter en ny webmaster. SÅ sidder du
derude, og har lyst til at varetage posten som webmaster for NSR, så ring eller skriv gerne
til mig. Det kan både være en post i eller uden for bestyrelsen - det vil vi lade være op til
den, som melder sig.
På generalforsamlingen laver vi en lille rotation. Annie Dahl stiller op som næstformand,
og Anne Hyttel Nielsen stiller op til en suppleantpost. Jeg håber at se mange af jer på årets
generalforsamling i Valby.
Annie, Helene og jeg deltog i årets plenarforsamling. Det var en spændende dag, hvor
mange emner/forslag blev diskuteret. Et par af de forslag, der skal stemmes om i de fire
hovedklubber, omhandler specielt udstilling af killing og ungdyr. Forslagene er blandt andet
stillet for at tage hensyn til killingers immunforsvar.
Til sidst vil jeg nævne årets sommerfest. Det gør jeg, selvom jeg sidder her i januar og
skriver, men bladet udkommer i marts, og vi vil gerne have, at I sætter kryds i kalenderen
den 25. august. Anette og John Andersen fra opdrættet Kvitfjell har sagt ja til at invitere
Norsk Skovkatterings medlemmer hjem. Se mere information på side 22 i dette blad.
Vi ser frem til forårets komme, med lidt lunere vejr, samt nye skovkattekillinger på vores
killingeliste.

Pia Børgesen
Formand
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Indkaldelse til generalforsamling
Til medlemmerne i
Norsk Skovkattering, Danmark.
Der indkaldes hermed til
generalforsamling 2018
i Norsk Skovkattering, Danmark.
Generalforsamlingen afholdes:
Torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby
Dagsorden ifølge lovene:
1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Forslag fremsat af medlemmerne
8. Valg af bestyrelse og redaktør i henhold til § 6
9. Eventuelt
OBS! Sættenissen var på spil i sidste nummer af Huldrekatten - Det er ikke søndag
der er generalforsamling men torsdag.
Selve datoen er god nok. Beklager meget!
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Pia Børgesen
Formand

JYRAK inviterer til international udstilling i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring

17.-18. marts 2018 i
Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg
Lørdag: International udstilling for alle racer, ét certifikat.
Søndag:

Norwegian Forest Cat Championship

- international udstilling KUN for NFO i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring.
Inviterede dommere:
Isabelle Maillard Chiavuzzo, CH - 1, 2
Anne Veland, N - All round
Karl Preiss, N - All round
Ulrike Wahl, DK - 1B, 2
Minna Krogh, DK - 1B, 2, 3, 4
Leslie Grebst, DK - All round
Show hotel: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Værelsespris kr. 755,- (enkelt og dobbelt samme pris) Prisen er inkl. morgenmad og
kat på værelset. Booking direkte på hotellet.
Dyrlægekontrol: Lørdag 7,30 - 9,00; søndag 8,00 - 9,00.
Tilmeldingsfrist: Fredag 2. marts kl. 20,00
Tilmelding: på www.jyrakudstilling.dk
Udstillingsgebyr: DKK 275,- pr. kat i klasse 1-12; kuld DKK 300,-; veteran og pensionist DKK 75,Skovkatteringen arrangerer en række sideklasser om søndagen. Yderligere information ved henvendelse til show@jyrak.dk. Hotel bookes direkte ved hotellet. Vær
opmærksom på at seneste vaccination skal være
givet senest 2. marts 2018; udløbsdato skal være
anført af dyrlægen!
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Beretningen om Donovan
Hvorfor?
Jeg tænker ofte på, hvor mange af jer
der kan nikke genkendende til at have
været ofre eller har hørt ondsindet sladder og eller rygter om en eller flere i
katteverdenen (en fjer bliver hurtigt til
10 høns). Jeg har selv både været offer
og hørt sladder og rygter om andre. Det
er meget trist, at vi ikke bare kan dele
den passion, vi nu har, for vores hobby.
Jeg synes, at der breder sig en utrolig
dårlig tendens. Lad os gøre, hvad vi kan
for at få det ryddet af vejen. Personligt
foretrækker jeg, at folk der hører eller
selv har noget på hjertet, henvender
sig direkte til mig(også selvom det kan
gøre ondt).
Hvor blev den gode moral og etik af?
Næste gang du/I hører dårligt om andre
uden at kende sandheden, så tag ansvar
og sig til personen/personerne, at I ikke
ønsker at være en del af det og bed dem
om at rettet henvendelse til den/dem, det
handler om.
Nu kan I måske undre jer, hvorfor jeg
skriver dette, og det er der jo en bagtanke med.
Jeg har selv en beretning fra mit opdræt,
som jeg ønsker, I skal høre fra mig, i håb
om, at der ikke bliver lavet falske rygter
og historier.
Til det som denne artikel egentlig handler om, nemlig tabet af vores højtelskede SC DK Julle-Kris Donovan, DVM.
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SC DK Julle-Kris Donovan, DVM

Det var d. 11. december 2017 om formiddagen. Jeg havde netop talt med min
dyrlæge for at booke tid til den årlige
vaccination og heldbredstjek af 3 katte
senere i december, deriblandt Donovan.
Jeg slutter samtalen med at sige: god jul
og godt nytår - håber ikke vi ses inden
jul, for så betyder det jo, at der er noget
galt med en af mine katte.
Efter endt samtale går jeg som sædvanlig
ud til Donovan for at give rent vand,
mad og rense bakke samt den daglige
morgensnak og nus. Da jeg kommer ud

Beretningen om Donovan
til ham, kalder jeg som jeg plejer, men
han kommer ikke ud fra sit hus, som han
sover i. Jeg tænker først, at han måske
bare sover tungt, og at det jo er snevejr
og lidt koldt. Jeg sætter mig foran hans
hus og kalder igen, stadig ingen reaktion.
Jeg prøver at ryste bægeret med maden
foran huset, stadig ingen reaktion.
Nu hamrer mit hjerte på fuld kraft, og jeg
ryster kraftigt på hænderne. Jeg stikker
forsigtigt hånden ind for at nusse hans
pote, og jeg opdager straks, at den er
helt kold og stiv. Jeg ser også, at der er
løbet klar væske ud fra hans næse/mund.
Det går her op for mig, at min elskede
bamse ikke var i live længere. Jeg tror,
jeg skreg meget højt, og derefter brød
jeg sammen af gråd.
Grådkvalt får jeg ringet til dyrlægen og
aftalt, at jeg kommer ind med ham med
det samme.
Det hele er meget uforståeligt. Hvorfor
ham, hvorfor nu? Han har jo slet ikke
vist tegn på sygdom overhovedet. Han
har opført sig præcis, som han plejer:
Snakket, spist, drukket, tisset og lavet.
Så hvad gik galt, det var jeg selvfølgelig
nødt til at prøve at finde ud af. Derfor
stod det for mig som en selvfølge at få
ham obduceret.

Akut opstået kredsløbsproblem grundet
små blødninger i hjertet. Der var INGEN
tegn på HCM. Det var, hvad patologerne
fandt frem til.
Hvad har jeg så fået ud af obduktionen?
Det var betryggende at få at vide, der
ikke var tegn på HCM (han har været
scannet flere gange med fint hjerte).
Ligeledes er vi blevet gjort opmærksom
på, at der var intet, vi kunne have gjort
anderledes. Han var i flot kondition og
meget velnæret for hans alder.
Vi ved også, at der ikke ligger noget
arveligt betinget i hans dødsfald, hvilket
vi er enormt glade for.
Donovan blev kun 7 år, og vi savner ham
usigeligt meget hver dag. RIP smukke
bamsedreng.
Såfremt der måtte være nogle, der har
behov eller brug for at læse obduktionsrapporten, er I velkommen til at
kontakte mig.
-Betina Kjær Kristensen
Julle-Kris

SC DK Julle-Kris Donovan, DVM

Som sagt, så gjort. Ventetiden var ulidelig lang og savnet endnu større.
Vi nåede helt hen til 9. januar 2018, før
vi fik svaret.
7

Inspiration og meninger søges!
Kære medlemmer
Hvornår passer medlemsmøder Jer bedst? Hverdage? Lørdage eller søndage?
Hvad vil I have medlemsmøder om?
Vi vil så gerne have flere deltagere til medlemsmøderne, så kom endelig med Jeres
mening, og Jeres ønsker, ved at sende en mail til helene@norskskovkat.dk
Mvh. Bestyrelsen

Opdrættermappen
Nedenstående e-mail sendte jeg rundt
til alle opdrættere på opdrætterlisten i
januar. Jeg modtog kun to præsentationer
til vores opdrættermappe.
Derfor kom jeg til at spekulere på, om
Jeres email-adresser i jeres brugerprofiler på www.norskskovkat.dk ikke er
opdaterede, eller om I ikke ønsker reklame for Jeres opdræt?
Uanset hvad, så ville det være rigtig
dejligt, om der kom flere præsentationer
i mappen, så vi har nogle opdrættere at
henvise potentielle killingekøbere til,
når vi har standen med på udstillinger,
infoshows og dyrskuer.

med, når vi f.eks. har standen med på udstillinger og den skulle jo gerne være opdateret og indbydende for de potentielle
killingekøbere som kigger i mappen.
Derfor vil vi rigtig gerne bede Jer, om at
sende en reklame til opdrættermappen.
Det skal være en A4 side i stående format
med jeres reklame, billeder og logo mm.
i højest mulige opløsning. Den må gerne
sendes enten som Word-fil eller PDF fil
hurtigst muligt.
Som noget nyt vil vi også forsøge, at
have en frisk killingeliste med, når vi
har standen med på udstillinger. Hvis
du gerne vil have dine killinger med på
listen, så skal du blot sørge for, at de er
på killingelisten på vores hjemmeside:
www.norskskovkat.dk

Uddrag af e-mailen:
Kære opdrættere
I Norsk Skovkatterings stand har vi en Opdrætter præsentationerne skal sendes
mappe liggende med præsentationer af til: redaktor@norskskovkat.dk
opdrættere i klubben som er på vores
opdrætter-liste. Opdrætter-mappen er
Mvh. Annette Søndergaard
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"Side 9 Missen"

"Højt på en gren en...
skovkat sad!"
DK Shadowpaw's Uriel
Foto: Anita Anemone Ernst
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Topkatte 2017
Norsk Skovkattering ønsker alle Topkatte
og deres ejere stort tillykke med de flotte
resultater i 2017.
Et specielt stort tillykke skal lyde til Ellen
Rotman, Pia Børgesen og Henrik Buusman
med deres National Winners:
NW IC Toonscat's SunShine
NW Toonscat's Twix, JW
Vi ser frem til dette års topkatte.
Mvh. Bestyrelsen

Voksen

Topkattene bliver præmieret i Nyborg når vi afholder The Norwegian Forest
Cat Championship, så hvis du endnu ikke har tilmeldt, så skynd dig forbi:
www.jyrakudstilling.dk
Husk at topkattepræmier ikke eftersendes.
De skal afhentes på dagen på selve udstillingen.
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Topkatte 2017
Kastrat

Killing/Ungdyr

Veteran/Pensionist
Når The Norwegian Forest Cat Championship løber af stabelen d. 17.-18. marts
2018 i Nyborg, får vi brug for hjælpere til små opgaver både dagen før selve
championshippet, altså d. 17. marts og på selve dagen d. 18. marts.
Kunne du tænke dig, at give en hånd med så skriv en mail til:
pia@norskskovkat.dk
Mvh. Bestyrelsen
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Topkatte 2017
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Voksen nr. 1

Voksen nr. 2

Voksen nr. 3

Voksen nr. 4

Voksen nr. 5

Voksen nr. 5

Topkatte 2017

Voksen nr. 7

Voksen nr. 8

Voksen nr. 8

Voksen nr. 10

Voksen nr. 10

Kastrat nr. 1
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Topkatte 2017
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Kastrat nr. 1

Kastrat nr. 3

Kastrat nr. 4

Kastrat nr. 5

Kastrat nr. 6

Kastrat nr. 6

Topkatte 2017

Kastrat nr. 8

Kastrat nr. 9

Kastrat nr. 10

Killing/ungdyr nr. 1

Killing/ungdyr nr. 2

Killing/ungdyr nr. 3
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Topkatte 2017

16

Killing/ungdyr nr. 4

Killing/ungdyr nr. 5

Killing/ungdyr nr. 5

Killing/ungdyr nr. 7

Killing/ungdyr nr. 8

Killing/ungdyr nr. 9

Topkatte 2017

Killing/ungdyr nr. 9

Veteran/Pensionist nr. 1

Stort tillykke til alle!

Fotoplakater
- med dit eget billede...

30x40 cm

40 kr.
PRIS PR. STK.
v/ køb af 5 stk.

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
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Portræt af en opdrætter
Hvem er I? Hvorfor valgte I den
norske skovkat, og hvornår/hvordan
stiftede I bekendtskab med racen?
Vi er Berit Thaysen og Andreas MunkMadsen. Vi mødtes på datalogistudiet i
Århus. Da vi var færdige med uddannelsen, flyttede vi til hovedstaden. Efter
nogle år købte vi hus på Frederiksberg.
Vi var begge vokset op med katte, så
vi syntes, at der skulle være en kat i
huset. Det blev en huskat fra Inges Kattehjem. 13 år senere - i 1995 - skulle
vi have en ny kat. Denne gang blev det
en skovkat. Vi havde engang besøgt en
katteudstilling, hvor en skovkat havde
gjort et særligt indtryk. Vi syntes, at den
havde opført sig mest naturligt, idet den
konstant mjavede og tilkendegav, at den
ville ud af sit metalfængsel!
Vores første skovkat, Frida, viste sig at
være helt anderledes end sin forgænger,
huskatten. Frida var meget mere social,
hun var en skrappere jæger, og hun rodede sig ud i vilde eventyr.
Da vi nu havde fået en kat med ret til at
gå på udstilling og lave killinger med
stamtavle, så skulle vi også prøve det.
På udstillingerne erfarede vi, at det er
vigtigt, at en skovkat har en lige næse.
Derimod giver det ikke point at fange
duer og hugorme. Fridas udstillingskarriere blev ikke så imponerende. Men vi
traf nogle hankatte. Det var dem, der tog
BIV foran Frida. If you can’t beat them,
breed them! Frida var en sølvkat, og det
18

DK Buen
Berit Thaysen og Andreas
Munk-Madsen.
Bor i en skov i Hadsund, Jylland, og de har 1-2 kuld om
året.
Deres A-kuld blev født i 1996,
og deres næste A-kuld i 2017.

CH DK Orchidéa’s Frække Frida. Vores første
skovkat. Foto: Andreas Munk Madsen

var de katte, hun konkurrerede med jo
også. Så uden dybere hensigter parrede
vi i et par generationer sølv med sølv.
Det gav godt sølv, og vi fandt ud af, at
det også er vigtigt på en udstilling - selv
om skovkatte ikke fik point for farver
dengang.
Hvornår fik I jeres stamnavn, og hvad
er historien bag det?

Portræt af en opdrætter
Allerede i 1996 fik vi stamnavn. Det blev
”Buen”. Det hed den gade, vi boede på,
og så er det et nordisk ord. Vi synes, at
norske skovkatte gerne må have navne,
der leder tanken hen på Norge. Det
stræber vi også efter, når vi navngiver
vores killinger.
Hvilke katte har grundlagt jeres opdræt,
og hvilke betyder ekstra meget for jer?
Hvilken slags skovkat vil I gerne opdrætte - hvad er den perfekte skovkat?
Vi ser os selv mere som ejere af katte
end som opdrættere af katte. Vi har
katte, fordi det giver gode oplevelser at
bo sammen med katte. En af de største
oplevelser er at have killinger, og på den
måde er vi også blevet opdrættere.
Der skal være en mening med vores
opdræt, og der skal være sammenhæng
mellem mål og midler. Først og fremmest vil vi have sunde killinger, og det
er også lykkedes på den måde, at vi kun
har haft to defekte killinger ud af knapt
hundrede. Midlerne hertil er kontinuitet
og selektion. Kontinuiteten består i, at
vi har beholdt den samme linje, således
at de killinger, der nu fødes, er syvende
generation efter Frida, vores første
skovkat. Selektionen kommer ved, at
vi er kritiske over for sundheden af de
katte, der parres ind. Med kontinuitet
og selektion begrænser vi risikoen for
ubehagelige overraskelser i kommende
generationer.

GIP EC DK Buens Brynhilde, DM. Hun fik to
gange skrevet sit navn på NSRs vandrepokal til
bedste veteran og pensionist.
Foto: Andreas Munk Madsen

Det grundlæggende mål for vores opdræt
er, at vi vil lave nogle katte, som vi selv
gerne vil bo sammen med. I forhold til
standarden betyder det, at katten skal
være stor og robust. Det er også vigtigt,
at katten selv kan vedligeholde sin pels.
Her er det en fordel, at der er mange
dækhår, og at pelsen ikke er alt for lang.
Disse egenskaber giver også mening i
forhold til skovkattenes historie som et
husdyr fra Norge. Skovkattenes forfædre
har ikke fået bondemanden til at klippe
deres pelsfilter af, og det er også de
egenskaber, som vores killingekøbere
efterspørger. De vil have en stor og flot
og ukompliceret kat.
Standarden tillægger kun skovkattens
hoved halv så stor vægt som krop og pels
og hale, og det stemmer også godt med
skovkattens historie. En lige profil og
et trekantet hoved har ingen betydning
for, om katten kan klare sig i en norsk
19

Portræt af en opdrætter
jagtivrighed noget, vi sætter pris på. De
leger vildt med de daggamle kyllinger,
og hvert insekt bliver hurtigt nedlagt.

IP GIC DK Floresta Leaò’s Sigurd. Vores første
hankat. Foto: Andreas Munk Madsen

skov. Det er kun på en katteudstilling,
at det giver point. I vores opdræt er vi
naturligvis nødt at rette lidt ind efter den
skiftende kattemode, så vores killinger
fortsat kan kaldes skovkatte. Men krop
og pels er altså vigtigst. De egenskaber
ved hovedet, som giver mest mening i
forhold til fortællingen om skovkattene,
er nok det årvågne udtryk og højden på
panden. Vi tror ikke, at sådanne katte kan
klare sig bedre i en skov; men de ser ud
som om, at de kunne.
Skovkattenes temperament er også
vigtigt. De skal være kælne, og de skal
have personlighed. Vores katte er meget
forskellige; men de er allesammen viljefaste og har deres helt egen opfattelse af,
hvilke rettigheder de har, og hvad der er
et godt katteliv. Det fører indimellem til
konflikter om, hvem der må spise først,
eller hvem der har mest ret til at ligge
under dynen eller sove i fodenden. Derfor har vi kun 6 katte.
Ligeledes er skovkattens eventyrlyst og
20

Nu bor vi sådan, at kattene ikke er truet
af biler. Så kastraterne har udgangstilladelse om dagen, når vi er hjemme,
og i sæsonen er de flinke til at bringe
mus hjem. Vi får også leveret fugle
og andet bytte. Frida var den største
jæger, og blandt hendes talrige fangster
kan nævnes en snog, en stålorm og fire
hugorme. Alle levende ved ankomsten.
Hvad betyder udstilling for jer?
En udstilling er en central begivenhed
i racekatteverdenen. Ud over konkurrencen, så er det en social begivenhed,
hvor vi møder andre mennesker, som
gider snakke i lang tid om katte. Det er
også en markedsplads, hvor vi kan se
på hankatte og møde killingekøbere, og
hvor vi kan købe foder og ting til kattene,
og endelig er det et sted til læring. Det er
meget lærerigt at høre en god dommer
forklare om en race, mens 15-20 katte
bliver bedømt.
I dag er det svært for os at nå det hele
på en udstilling. Sådan var det ikke i
starten. Hvis vores eneste kat havde
fået sit EX2 klokken 11, så kunne det
blive en meget lang søndag. Vi samlede
også certifikater, så vores katte kunne
blive European Champion, som det hed
dengang. Vi gik på udstilling både lørdag
og søndag for at få to certifikater. På et

Portræt af en opdrætter
konstateret, at vi opbevarede døde dyr
på værelset. Disse dyr skulle fjernes
øjeblikkeligt, hvis vi ville blive boende.
Det var ikke nok at smide dem i affaldsspanden eller skylle dem ud i toilettet.
De skulle helt uden for hotellets område.
IC DK Buens Tyra. Her som ungkat.
Foto: Andreas Munk Madsen

tidspunkt blev det for meget. Det var
ikke så spændende at møde de samme
dommere, udstillere og katte to dage i
træk, og vores ellers søde katte begyndte
at hvæse, når de blev sat i transportkasse
for anden dag i træk.
På et tidspunkt skal en kat jo til udlandet
og have et certifikat. Det er en glimrende
ordning. Katten bliver ganske vist ikke
bedre af at komme til udlandet, men
ejerne får udvidet deres horisont. Vores
første udenlandske udstilling var i
Berlin. Vi havde forventet, at der måtte
være dobbelt så mange katte som på en
dansk udstilling, når nu Tyskland er et
så meget større land, men der var kun
halvt så mange katte. Udstillingen blev
holdt i en kedelig bygning i det gamle
Østberlin. Vi opdagede, at Stasi havde
haft hovedkvarter der. På hotellet, hvor
vi overnattede to nætter, serverede vi
daggamle kyllinger for vores kat, og en
af dem blev liggende i madskålen, da vi
tog af sted til udstillingen. Da vi kom
tilbage til hotellet, meddelte portieren
os, at der ikke var blevet gjort rent på
vores værelse, fordi rengøringen havde

Op til en anden udstilling fik vi en opringning fra en opdrætter, som havde meldt
sin hankat til udstilling i Tyskland. En
anden udstiller skulle have taget hankatten med, men havde meldt fra. Om vi
kunne tage hankatten med? Jo, det kunne
vi vel godt. Vores rejseplan inkluderede
et hotelophold, så vi kunne komme veludhvilede til udstilling. Men hankatten
holdt os vågne det meste af natten, idet
han kradsede på badeværelsesdøren for
at komme ud til vores to hunkatte. Vi fik
først nattero, da Berit tog sin dyne med
ud på badeværelset og forsøgte at sove
på gulvet med dynen rullet omkring sig
sammen med en kælen hankat, der gerne
ville vaske hår.
Da vi så kom på udstilling og fik rigget
burene, lagde hankatten sig til at sove
på ryggen diagonalt i det lille tyske bur.
Det var spændende at opleve, hvor meget
mere opmærksomhed og beundring en
stor hankat fik fra publikum. Da vi et
par år senere selv skulle anskaffe hankat,
købte vi en søn efter denne hankat.
Vi er begyndt at deltage mere i hobbyudstillinger og kattefremvisninger. De
giver mange af de samme oplevelser som
de officielle FIFe-udstillinger. Ganske
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Portræt af en opdrætter

IC DK Buens Ulfgeir. Vores nuværende hankat.
Foto: Andreas Munk Madsen

vist mangler de formelle bedømmelser;
men når en kat allerede har været på et
dusin udstillinger, kan der jo ikke siges
så meget nyt om den sag. Til gengæld
skal vi ikke køre så langt, og vi skal
heller ikke urimeligt tidligt op om morgenen.
.
-Af Andreas Munk Madsen
DK Buen

Sommerfest 2018
Årets sommerfest afholdes den 25.08.2018 hos Anette og John –
DK Kvitfjell, som har været så søde at lægge hus til. De bor i Lund
ved Horsens.
Sæt kryds i kalenderen og glæd jer til en hyggelig eftermiddag/aften,
i selskab med andre som elsker den Norske Skovkat. Arrangementet kommer på
hjemmesiden og Facebook med nærmere info inden længe. Og en invitation kommer også ud til Jer alle med nyhedsbrev. Vi glæder os til at se så mange som muligt.
Mvh. Bestyrelsen
IC DK Sakeena's Jealous Guy.
Foto: Sakeena Elkington

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:
redaktor@norskskovkat.dk
Deadline for næste blad:
15.04.2018
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"Killinge-sjov"

"Borte borte - tit tit!"
Fagan's Mr. Moose og Girafskæg
Foto: Elaine Derry
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Kunsten at udstille kat
På grund af de indkomne forslag, der
skal til afstemning i de forskellige
klubber vedr. udstilling af specielt killinger, har bestyrelsen bedt Charlotte
om at skrive nedenstående artikel.
Mvh. Bestyrelsen
I kølvandet på de forslag, der er stillet
af nogle klubber, og som nævnes i formandens leder, har jeg prøvet at se på
hvilket showprogram, man kan stille op
for sin killing, hvis man har tid og lyst
til at gå all in i udstillinger.
En killing kan udstilles, fra den er 4
måneder gammel. Den går op i næste
klasse (ungdyr) 3 måneder senere og
op i voksenklassen, når den bliver 10
måneder gammel. Dvs. at man har et
halvt år at jage den eftertragtede Junior
Winner-titel i.
Ifølge FIFes showkalender er det muligt
at udstille på dobbeltudstillinger hver

weekend stort set året rundt, også selv
om man bare vælger at tage til de nærmeste nabolande. Det vil sige, at man
på et halvt år sagtens kan nå at tage sin
killing med på over 40 udstillinger (hvis
man udstiller både lørdag og søndag).
Når den går op i voksenklasse kan man i
teorien få den helt til Supreme Champion
på bare 3 måneder!
Ovenstående er selvfølgelig ekstremt.
Der er forhåbentlig ikke nogen ved deres
fulde fem, som vil udsætte deres katte for
sådan et show-program. Eller måske er
der, i mere eller mindre omfang.
Pointen er: Hvem skal stoppe en i at
udstille en kat hver weekend? Der er
intet som helst i FIFes eller Felis Danicas
regler om, hvor meget man må udstille
sin kat. Der står bare, at den skal behandles omsorgsfuldt.

Lene Glem med DK Shadowpaw's Bastet. Foto: Charlotte Jønsson
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Kunsten at udstille kat
Hvem skal gribe ind? Er det dyrlægerne
ved indtjek på udstillingerne? De er
mest fokuseret på tegn på smitsomme
sygdomme og parasitter, og desuden er
en del klubber begyndt at lave stikprøver
i stedet for fuld dyrlæge-indtjek.
Er det dommerne? De skal dømme efter
standarden, men det er nok dem, som
har katten mest i hænderne på en udstilling. Men dommere er ikke uddannede
dyrlæger (de fleste af dem, i hvert fald).
Er det klubberne? De vil gerne have
så mange katte på udstillingerne som
muligt.
Er det medudstillerne? Men kommer de
med velmenende råd, eller er de bare
misundelige?
Er det katten? Hvis den bliver syg af
den konstante stress og inaktivitet og
dør f.eks. af FIP, så giver det sig selv.
Men man kan også forestille sig en kat,
som bliver tvær eller måske ligefrem
kammer over og bider en dommer på
en udstilling.
Er det en selv og ens egen samvittighed?
Hvad hvis man ikke selv kan eller vil
se, at man udstiller en killing eller kat
for meget?
Hvor meget er for meget? Hvornår
bliver en kat ’over-udstillet’? En voksen
gennemvaccineret kat kan formentlig
klare flere udstillinger på en måned end
en lille killing kan. Bare fordi vi kan

udstille vores katte hver eneste weekend
året rundt, betyder det ikke, at vi skal.
Dem, der udstiller meget, forsvarer sig
med, at der ikke står noget i reglerne
om, hvor meget man må udstille, så de
gør ikke noget galt. Men i en eller anden
forstand gør de faktisk noget galt. Der
står i reglerne, at vi skal behandle katten
omsorgsfuldt. Hvis man lukker øjnene
fuldstændig for, hvad det er, man byder
sin kat, når man weekend efter weekend
slæber den med på udstilling, så behandler man ikke sin kat omsorgsfuldt.
Katten er et vanedyr. Det er ikke for dens
skyld, at den er med på udstilling. Det
er udelukkende for ejerens skyld. Så har
man også pligt til at tage hensyn.
Er vi virkelig ude i, at FIFe skal lave
regler for, hvor meget man må udstille
killinger og voksne katte? Eller er vi
voksne mennesker?
Katteudstilling – set med dyrlægeøjne
Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg
oplever som dyrlæge, når jeg har min
gang på katteudstillinger.
Når katten bliver undersøgt hos dyrlægen ved indtjek, ser dyrlægen på, om
der er tegn på parasitter (typisk lopper
og øremider), eller infektioner (typisk
ringorm og tegn på katteinfluenza). Dette
gøres primært for at sikre andre katte på
udstillingen mod smittefare.
Dyrlægen kigger også på, om katten generelt fremstår sund og rask, og man kan
i den forbindelse opleve, at katten bliver
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afvist for mistanke om noget, som IKKE
udgør en smitterisiko for andre katte på
udstillingen, men som udgør et problem
for katten selv. Et eksempel kan være
en ung kat med meget rødt tandkød, og
som også er rød bagerst i munden. Dette
menes at skyldes calici-virus. Virussen
er ikke i udbrud (ville typisk vise sig som
sår på tungen), men katten er belastet i
sit immunforsvar og reagerer med stomatitis (betændelse i munden).
Det er altid surt at blive afvist i indtjek
eller for den sags skyld senere på dagen
af en tilkaldt dyrlæge, men man skal
bare huske på, at det altid er for kattenes
skyld; enten din egen eller de andre katte
på udstillingen. Dyrlægen afviser ikke
en kat for at genere den enkelte ejer,
men simpelthen fordi katten udgør et
problem. Det tjener ikke noget formål,
at man bagefter lufter sine frustrationer
på Facebook og kalder dyrlægerne for
inkompetente idioter, som bare er betalte
for at udelukke bestemte katte. Når
dyrlægerne laver en vurdering, er det en
faglig objektiv vurdering af katten - de
ser ikke på, hvem ejeren er. Så respekter
dette i stedet for at svine dem til bagefter.
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden
på Dyreværnslovens §1-3:
§ 1. Dyr er levende væsener og skal
behandles forsvarligt og beskyttes bedst
muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt
men og væsentlig ulempe.
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge
for, at de behandles omsorgsfuldt,
herunder at de huses, fodres, vandes
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DK Robdrup's Ragnar Lothbrok
Foto: Annette Søndergaard

og passes under hensyntagen til deres
fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse
med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes,
skal indrettes på en sådan måde, at
dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det
skal herunder sikres, at dyret har den
fornødne bevægelsesfrihed også under
optagelse af foder og drikke og ved
hvile. Dyr skal endvidere sikres mod
vejr og vind i overensstemmelse med
deres behov.
Jeg tager den med, fordi jeg gerne vil
gøre opmærksom på, hvad det er, vi
byder vores katte, når vi tager dem med
på udstilling. De bliver sat i en trans-
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portkasse og kørt i timevis frem til en
udstilling og sat i et lille bur. Så hives de
ind og ud af buret gentagne gange hele
weekenden. De skal forholde sig til en
masse fremmede kattelyde og -dufte,
samt en væld af fremmede mennesker.
De kan ikke undgå at blive udsat for
forskellige vira og bakterier, som deres
kroppe også skal forholde sig til. En
del spiser og drikker ikke ret meget på
en udstillingsdag, og en del går heller
ikke på bakken men vil hellere holde
sig, til de kommer hjem. Nogle af dem
overnatter også på fremmede steder og
skal forholde sig til dette. Måske kører
nogle udstillere sammen og deler også
hotelværelse, så kattene skal forholde sig
til fremmede katte, når de skal slappe af.
Alt dette er en stress-belastning for
kroppen, og selv om det ser ud, som
om katten bare ligger og sover i buret
hele dagen, kører dens alarmberedskab
måske på højtryk.
Nogle gange ser man killinger i udstillingsburene, hvor der er pus i et øje
eller snot fra næsen. Dette er ikke, fordi
dyrlægen ved indtjek har overset en syg
killing, men et udtryk for en stress-udløst
infektion. Selve belastningen ved at
komme på udstilling udløser sygdom,
som ligger latent i kroppen. Sådan en
killing skal jo sendes hjem, både for sin
egen og for de andre kattes skyld. Desværre oplever jeg, at folk bliver mildest
talt knotne, når man påpeger problemet.
De skynder sig bare at tørre snottet væk
– problem løst.

Når katten kommer hjem i vante omgivelser, har kroppen brug for kortere eller
længere tid til at restituere sig efter en
udstilling. Det er sikkert meget forskelligt fra kat til kat, hvor lang tid. Men det
er noget, man skal have in mente, når
man udstiller meget. Jeg er overbevist
om, at man kan byde en voksen gennemvaccineret kat mere, end man kan byde
en lille killing på 4-6 måneder. Sidstnævnte er mere sårbar og i farezonen
for at udvikle våd FIP, hvis den i øvrigt
er disponeret for det.
Der findes ikke noget i FIFes regler om,
hvor meget man må udstille sine katte, så
det er op til den enkelte at vurdere, hvor
meget de vil drive rovdrift på deres katte.
Langt de fleste udstillere har en sund
udstillings-etik. Husk også at vi afholder
udstillinger for at udbrede kendskabet til
racerne. Det er i vores egen interesse,
at publikum ser friske og opvakte katte
i burene i stedet for snottede killinger,
skræmte katte eller katte der sidder og
hænger og generelt syner slatne.
Husk også på at hvis ens egen kat begynder at blive dårlig på en udstilling,
så har man altid lov at gå til udstillende
klub og bede om at pakke katten sammen og tage hjem. Kattens tarv må altid
komme i første række frem for chancen
for at komme på scenen
-Af Charlotte Jønsson
Dyrlæge
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Jørgen Billing med IC S* Pax' Julius, JW

Vi har stillet en række spørgsmål til international FIFe-dommer Jørgen Billing
for at høre en dommers side af sagen,
når man snakker om udstilling af katte.
En kat går i åben klasse som 10
måneder gammel, og den kan i teorien køres til SC på 11 weekender.
Gør dommerne noget for at bremse
sådan en kat? Må de? Hvad kigger
de efter? De er jo ikke dyrlæger (de
fleste, ihvertfald).
Som dommer har vi intet med folks udstillingsfrekvens at gøre. Vi er der kun
for at dømme kattene efter de regler, som
er udstukket til os.
Hvilket pres er kattene under på en
udstilling?
Et stort pres på mange områder: nye
dufte, omgivelser, hænder, rutiner,
fravær af tryghed, som nogle katte
påvirkes mere af end andre. På dobbeltudstillinger ser jeg katte resignere eller
på anden vis være ”kede af det” på dag 2.
28

Hvor ofte oplever du som dommer,
ejere der udstiller deres katte i en
grad, så det påvirker dyrenes velbefindende?
Heldigvis ikke så ofte, men alle katte er
jo udsat for påvirkninger under en udstilling, der kan medføre en anden form
for velbefindende end den ønskelige for
katten.
Har det ændret sig igennem tiden?
Sker det oftere nu end for 10 år siden?
Jørgen: Ja. Der er jo flere udstillinger
nu end tidligere, og dermed er der flere
katte, der udstilles oftere end førhen, og
de transporteres mere rundt i verden på
lange rejser.
Har dommerne et netværk, hvor
de "advarer" eller gør hinanden
opmærksomme på katte, som overudstilles?
Jørgen: Nej ikke mig bekendt.
Synes du, at dommere generelt er gode

- set med dommerøjne
til at vurdere katten på dagen, eller
lader for mange sig rive med og vælger
den kat, som "plejer" at vinde?
Jeg vil svare for mig selv (det er politisk
mest korrekt, da jeg ellers kan ende i
gabestokken), og mit svar til spørgsmålet
er: Jeg har dage, hvor jeg er god og desværre dage, hvor jeg skulle have blevet
hjemme, men de dårlige dage forsøger
jeg at minimere ved at træne mig mental
til opgaven. Er jeg inden i en periode,
hvor jeg ikke kan give det, som der
betales for, så melder jeg fra til opgaven.
For mig handler det ikke om, hvem der
plejer at vinde, men om at præmiere
den kat som er bedst på dagen. Selv højt
meriterede katte har dage, hvor de ikke
stråler. Konkurrencen er hårfin, og er
katten ikke i top, så står runners up fra
sidste udstilling klar til at tage trofæet.

medier)?
Det ved vi generelt ikke noget om, og det
er principielt uinteressant, hvis katten er
glad og trives med at være til stede på
dommerbordet.

Hvordan kan en dommer vide, om en
kat kommer på udstilling hver weekend? (er det kun via f.eks. de sociale

Det var ordene fra FIFé dommer Jørgen
Billing.

Hvor meget er for meget, i dine øjne?
Der er for mig ikke et entydigt svar på
det spørgsmål, men personlig forsøger
jeg at lære min kat at kende og er opmærksom på de reaktioner, der er og
kommer, under og efter en udstilling.
Så vurderer jeg på disse faktorer og
gør, hvad der er bedst for kattens trivsel
og velbefindende. Jeg forsøger at finde
en omgangsform med udstillinger, der
matcher katten bedst muligt. Jeg har
katte, der elsker at rejse og vise sig frem,
og andre der absolut mener, at hjemmelivet er det bedste.

Jørgen Billing med DK Silverleaf's Take a Chance on Me
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BURGARDIN.DK
Unikke udstillingsgardiner og masser af tilbehør til katteudstilling.

10% rabat i marts 2018 på alle produkter ved reference til denne annonce.
Kan ikke kombineres med andre rabatter..
Kontakt os gerne for nærmere info.
www.burgardin.dk Tlf +45 6169 1521
email: evalethnissen@yahoo.dk
Find os på Facebook: Burgardiner/Udstillingsgardiner til katteudstilling
(@burgardin.dk ) samt Katteseng.dk (@katteseng.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 resten af 2018
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
Ellen Rotman
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Betalingen skal ske til reg. nr. 4426, konto nr. 6961835.
Husk at skrive på betalingen hvad den dækker.
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.
*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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En nostalgisk aften

Det bedste medlemsmøde jeg nogensinde har været med til

når man så fremmødet, og det ærgrer mig
simpelthen, så jeg bliver helt ked af det.

Alligevel så ærgrede jeg mig. Meget
endda. Kun 6 deltagere, hvoraf jeg selv
var den ene og vores formand var den
anden, altså kun 4 medlemmer uden for
bestyrelsen.
Skovkattens danske pionerer er en
hastigt uddøende race, og med dem forsvinder også uvurderlig og uerstattelig
viden. Viden om vores race, historierne
om kampen for at få racen godkendt og
om det arbejde det krævede at få lavet
grundlaget for den genpulje, vi i dag er så
privilegerede at have til vores rådighed.
De kan historierne om, hvad der skete i
de tidlige år. Det er ikke historier, der er
skrevet ned nogen steder, og det betyder,
at når pionerer, som Birgit Hartoft, ikke
kan eller vil komme og fortælle mere,
så mister vi denne her viden. Skal det
virkelig være sådan? Betyder vores
historie, både skovkattens og NSR’s, så
lidt? Man kunne godt få den mistanke,

Vores pionerer, her iblandt Birgit Hartoft
og hendes mand, har lagt helt utrolig
meget arbejde i vores race og i vores
klub, da den i sin tid blev startet op. De
mennesker, der drev det i de år, kan vi
takke for rigtig, rigtig meget - blandt
andet at specialklubberne har den status,
som de har i dag.
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Som overskriften siger, så deltog jeg den
1. februar i det bedste medlemsmøde,
jeg nogensinde har været til. Vi havde
inviteret Birgit Hartoft på besøg, og
hun fortalte utrolig underholdende om
de første cirka 15 år med skovkatte i
Danmark og begyndelsen på NSR. Hun
havde billeder af nogle af de vigtigste
katte i vores races historie - de katte som
har lagt grundstenene for vores genpulje.
Imens hun fortalte og viste billeder, sad
jeg og blev mere og mere imponeret. De
katte hun viste, det var bestemt ikke dem
alle, jeg havde hørt om, men ikke desto
mindre så kunne jeg genkende dem. Jeg
kunne genkende dem i de katte, jeg ser
på udstillingerne i dag. Jeg kunne se dem
i mine egne fire katte herhjemme. Særligt
Flatlands Bjørnstierne gjorde et kæmpe
indtryk på mig, for hvis jeg ikke vidste
bedre, så ville jeg påstå, at han gik rundt
hjemme i min egen stue.
Da jeg fik vristet mine øjne fra Bjørnstierne, fortsatte Birgit med flere billeder

og historier. Jeg var fuldstændig tryllebundet, og jeg slugte det hele råt. Ja,
personligt kunne jeg faktisk godt have
siddet der 4 timer til ganske uden problemer. Jeg var så betaget og så imponeret af, hvor stor en indflydelse de folk
og deres hårde arbejde har haft. Min respekt for dem voksede for hver historie,
men samtidig voksede min frygt for, at
al denne viden skal gå tabt. Det må den
simpelthen ikke! Vi har så afgørende en
historie, oh det ville være en tragedie,
hvis vi mistede visheden om den.
Det her er et møde, som jeg mener, at
alle vores medlemmer bør deltage i, både
opdrættere, udstillere og kælekatteejere.
Derfor har vi også arrangeret mødet i
Vejle. Se mere på s. 38 i dette blad.
Kære medlemmer. Gør jer selv den tjeneste at deltage. Det er så vigtigt, at det
ikke går tabt.
-Af Helene Carstensen
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Voksen

Stort tillykke til alle. Nr. 1 Topkattene kan ses på de næste sider.
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Killing/Ungdyr

Kastrat
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Adult no. 1: SC MW NSW SE*NC'S Te Amo,
JW, DVM, DSM

Adult no. 1: SC DK Shadowpaw's Purple Rain,
DVM

Kitten no. 1: Isadora Vendellek*PL, JW

Kitten no. 1: N*Neverwoods Dack Fayden, JW

Kitten no. 1: IT*Nimue B.B. Baba Bedi, JW

Kitten no. 1: IT*Nimue Cheyenne, JW
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Kitten no. 1: IT*Nine Worlds’ Body Language,
JW

Kitten no. 1: S*Pax’ Julius, JW

Kitten no. 1: DK*Sakeena´s Genghis Kahn, JW

Kitten no. 1: UK*Tiganlea Baron Igor, JW

Neuter no. 1: GIP Ingrid Vendellek*PL

Neuter no. 1: GIP/SC Tolstoï des Fines
Terres*CH, JW, DVM, DSM
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Medlemsmøde
En nostalgisk aften
Vi har inviteret Birgit Hartoft på besøg til en hyggelig aften, hvor hun vil
fortælle nogle af de mange historier hun har samlet sammen igennem årene. Små
sjove anekdoter, finurlige oplevelser og de historier der fortæller om resultatet af
hårdt arbejde, passion og engagement. Fortællinger der beretter om Skovkattens
historie.
Datoen er d. 19. maj 2018 kl. 11-14
Bygningen Vejle
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle
Medlemmer deltager gratis, ikke-medlemmer deltager for den nette sum af 50 kr
pr. person, som betales ved ankomst.
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside, ellers ved at sende en mail til
helene@norskskovkat.dk. Sidste frist for tilmelding er: mandag d. 27 april 2018
Vi glæder os til en rigtig hyggeligt aften sammen med jer
Mvh. Bestyrelsen

Konkurrence
Skal din kat være det næste forsidebillede på Huldrekatten?
Vi mangler forside-egnede billeder. Dvs. billeder i høj opløsning med god plads
rundt om motivet som selvfølgelig skal være skarpt og af en norsk skovkat. Helst
taget udendørs.
Der vil blive trukket en vinder i blandt de indsendte forslag. Vinderen offentliggøres og præmieres til The Norwegian Forest Cat Championship i Nyborg i marts,
så skynd dig at sende dit billede til redaktor@norskskovkat.dk. Man må sende så
mange billeder til konkurrencen som man har lyst til.
Vinderen modtager 10 kg. Royal Canin kattemad. Gaven kan ikke sendes eller
ombyttes til kontanter.
Mvh. Bestyrelsen
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Import
S*Viento’s Feeling
Fuzzy
Nfo n 09 23
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen
Opdrætter: Camilla Wester

D*Muffin's Galates
Nfo d 22
Ejer: Annette Søndergaard
Opdrætter: Sabrina Kaiser
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Titeltagere
Distinguished
Variety Merit og
Supreme Champion
DK Shadowpaw's Purple Rain
Ejer: Annette Søndergaard

Supreme Champion
Fagan's Elg-Ko
Ejer: Elaine Derry
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Titeltagere
Supreme Champion
DK Chrisycats Ipanema
Ejer: Sys Vejlø

Grand
International
Champion
DK Chrisycats Lady Love
Ejer: Sys Vejlø
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Titeltagere
International
Champion
S*Zygot's Zircon Rock
Ejer: Mie Vejlø

International
Champion
DK DeliCat's Duchess
Ejer: Rikke Thingholm Hansen
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Titeltagere
International
Champion
DK Dan-Queen Fe
Ejer: Annette Søndergaard

International
Champion
S*Pax' Julius
Ejer: Annette Søndergaard
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Titeltagere
International
Premier
DK Chrisycats Kiwi
Ejer: Mie Vejlø

Champion
DK Fagan's Elephant Foot
Yam
Ejer: Elaine Derry
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Titeltagere
Premier
Fagan's Chorizopølse
Ejer: Elaine Derry

Premier
DK Fagan's Potbelly
Ejer: Elaine Derry
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet. Send billede og information
til Annette Søndergaard
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via
hjemmesiden. 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 & Helene
Carstensen. Vest - Sys Vejlø. Tilmelding
er obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Ellen Rotman
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til annettes@norskskovkat.dk.
Bankoplysninger:
Reg. nr.: 4426
Konto nr.: 6961835
For adresser, telefonnumre og
e-mail: Se modstående side og
nedenfor.

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem
200,Familiemedlem
35,- Deadline for næste blad:
Hankatteliste
120,15.04.2018
Killingeliste
125,Opdrætterliste
50,Forsidebillede:
SC DK Julle-Kris Donovan,
Killinge- og
DVM
Redaktionsudvalg og kor- opdrætterliste
155,rektur:
Foto: Betina Kristensen
Pernille D. Larsen
Annoncepriser 2018:
Pia Robdrup
Kontakt kasseren for priser
Tryk: Degn Grafisk
Charlotte Jønsson
www.degngrafisk.dk
Hanne Hansen

Huldrekatten

Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark
Formand:
Pia Børgesen
Medlemskontakt, uddannelsesansvarlig, kontakt til andre klubber
Næstformand:
Anne Hyttel Nielsen
Medlemsmøder øst, infoshow øst
Kasserer:
Ellen Rotman
Bestyrelsesmedlem:
Annie Dahl
Referent/sekretær, topkatteliste

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

Lindevej 25
4140 Borup
Tlf.: 5756 1234
pia@norskskovkat.dk
Sandbygårdvej 11
2700 Brønshøj
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf 2260 4020
kasserer@norskskovkat.dk
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:
Tanja Petersen

Ougtvedvej 1
4291 Ruds Vedby
Tlf: 5826 2124 bedst efter 18.00
tanja@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Sys Vejlø
Medlemsmøder vest, infoshow vest

Ørbækvej 133
5700 Svendborg
Tlf. 5087 6342
sys@norskskovkat.dk

Suppleant:
Elaine Derry

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

Suppleant:
Jacqueline Ludwig

Vesterbrogade 31
7860 Spøttrup
Tlf. 2340 5698
jacky@norskskovkat.dk

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.

