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Formanden har ordet
Når I læser dette, er det nye år allerede godt igang.

Tiden går hurtigt, og det føles ganske godt nu, 
med tanke på at foråret er på vej. 

Vi får forhåbentlig også en masse skønne skov-
trolde at se på Norsk Skovkatterings killingeliste. 

Forårets komme betyder også en anden ting - 
nemlig at der skal vælges en ny formand i klub-
ben, da jeg ikke genopstiller. 

Der er kampvalg om formandsposten for første gang i over 25 år, så det 
bliver spændende at se, hvem der skriver den næste leder i vores allesam-
mens Huldrekatten. 

Jeg vil med vemod tage afsked med Norsk Skovkatterings bestyrelse. Der 
har siddet mange forskellige folk på diverse poster igennem de 18 år, jeg 
har været med, og jeg vil takke hver og en som har støttet mig igennem de 
mange år - og tak for alle de mange timer vi har haft sammen. 

Til Anne Hyttel Nielsen og Elaine Derry, som vælger at stoppe efter 
næsten 10 år på posterne, vil jeg sige tusind tak – I ved, hvad I betyder for 
mig!

Ja, tiden går stærkt, og der er sket en del i de sidste 18 år. Både på fami-
lie- og kattesiden. Vores to børn var 7 og 12 år dengang. Nu er de begge 
voksne, og jeg skal være både farmor og mormor til april. 

De skovkatte, vi havde dengang, har været begravet i 12 år, og mange har 
vi sagt goddag og farvel til igennem den tid.
Jeg håber, den nye formand vil passe godt på klubben og dens medlem-
mer.

Vi startede året med at deltage på specialklubmødet med Felis Danica.
 
Der havde også været kampvalg om formandsposten, og det er nu Camilla 
Scharff, der er den nye formand i FD-regi. 
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Pia Børgesen
Formand

På mødet blev der også vist, at igen i år er antallet af søgte stamtavler på 
de norsk skovkatte faldet. 

Jeg håber snart, at den spiral vil vende, og at vi kan få flere opdrættere i 
gang igen. 

Jeg ser frem til et spændende forår, hvor der allerede er planlagt en del ak-
tivitet. 

I februar afholder vi FIP-møde i Skovlunde. I marts har vi den årlige gen-
eralforsamling samt paneldebat, selektiv avl, fejring af topkatte og NSR’s 
uddannelse. I april afholdes der FIP-møde i Vejle, og i maj vores store 
norsk skovkatteshow - The Norwegian Forest Cat Championship. Endelig 
har vi i juni basal farvegenetik i Vejle.

Bestyrelsen har med vilje ikke arrangeret sommerfesten endnu, da vi ikke 
ved, hvem der kommer til at sidde på posterne, og vi vil ikke presse op-
gaver ned over hovedet på en ny bestyrelse.

Jeg ønsker den nye bestyrelse et godt samarbejde, og jeg håber ,I får det 
sjovt, selvom nogle opgaver kan være tunge. Til alle medlemmerne: Tak 
for jeres medlemskab, samt god ro og orden.
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Møde om revision af  standarden
I en pause under udstillingen NFO Championship, 12. maj 2019, planlæg-
ger vi at holde et lille møde. Her vil vi orientere om NFO Breed Councils 

arbejde med at revidere standarden. Alle interesserede er velkomne.

NFO Breed Council har indtil nu fokuseret på at få flere medlemmer. Det 
er lykkedes over al forventning. I 2018 var der 14 medlemmer fra 8 lande. 
I 2019 er vi foreløbigt 46 medlemmer fra 16 lande. Fra Danmark er vi 12 
medlemmer. Medio februar indleder vi diskussionen om standarden. Og 

vi forventer at kunne fortælle herom på mødet 12. maj.

Andreas Munk-Madsen

Et lille tilbageblik fra NFO Championship 2018.
Vi ser spændt frem til NFO Championship 2019.
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Den norske skovkat som familiekat
Fra kælekattekøberens perspektiv

Størstedelen af alle de norske 
skovkatte killinger der kommer til 
verden, bliver solgt som kælekatte 
til familier af enorm diversitet. 
Det kan være både familier med 
et eller flere børn, unge som ældre 
par, enlige ovs. Men trods forskel-
lighederne af familiesammentæt-
ningerne, har de dog det til fælles, 
at de alle faldt for den norske skov-
kat. Men hvorfor? Jeg har været så 
heldig, at komme i kontakt med tre 
dejlige kælekattekøbere, som har 
indvilliget i, at fortælle lidt om dem 
selv og hvorfor det lige var den 
norske skovkat, der blev en del af 
famillieforøgelsen. 

Skovkat på ønskesedlen i 13 år.

Mit navn er Anita, og jeg er vild 
med katte. Jeg kan ikke forestille 
mig et liv uden - de beriger mit liv.

Begyndelsen
For mange, mange år siden forelsk-
ede jeg mig i de norske skovkatte 
på diverse udstillinger.
Naturkatte med et intelligent look, 
personlighed, smuk pels, farver 
og den store flotte, buskede hale. 
Jeg meldte mig efterfølgende ind 
i Norsk Skovkattering, hvor jeg 
kunne beundre samt følge racen, 
suge viden til mig og komme til 
medlemsmøder. Alt dette før inter-
nettet blev den hovedsagelige 
oplysningskilde.

Ny kat
Jeg drømte søde skovkattedrømme 
i 13 år, så da jeg mistede min 
Hellige Birma, så jeg mig om efter 
en skovkat. Valget faldt på Gris-
lingen’s Dixie, eller Dushja, som 
hun blev kaldt herhjemme. Hun 
var en smuk blå og hvid pige, som 
havde det mildeste sind. Mor og 
datter var sammen om opdrættet 
og udstillinger. Jeg glemmer al-
drig, da vi var på besøg hos Dixies 
opdrættere. Dixie lå i sin plysseng 
hos datteren, som langsomt drejede 
sengen rundt, så vi rigtig kunne 
nyde yndigheden. Mit hjerte smelt-
ede, og hun blev min hjertekat. Hun 
kunne mærke, hvordan man havde 
det. Specielt efter en øjenoperation, 
jeg fik foretaget, lagde hun meget 
forsigtigt sin bløde pote på det Grislingen’s Dixie aka Dushja
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ømmeste sted, hvilket hun aldrig 
havde gjort før. Som om hun sagde 
”det er okay. Jeg er hos dig”.
Dengang klubben havde sjove kat-
egorier på udstillingerne, kunne 
Dixie snildt have vundet kategorien 
“Korteste hale”. For lang var den 
ikke, men pyt - hun var ikke an-
skaffet med henblik på udstilling. 
Kun som familiekat og tro følges-
vend. 

Flere katte
På en udstilling var jeg blevet skre-
vet på venteliste til killinger efter 
Rytterparken’s Jennifer Lopez. 
En dag blev jeg så ringet op, om 
jeg ville have hende, p.g.a. allergi 
i familien.  Jeg har egentlig altid 
sagt, at jeg ville have dem fra kil-
ling af, men jeg valgte alligevel at 
komme på besøg for at hilse på Jen-
nifer Lopez. Der var slet ikke noget 
at lægge en finger på - Jennifer 
valgte mig. Hun kom hen og lagde 
sig foran mig, gjorde sig lækker, 
spandt og fortalte en hel masse. Der 

var ingen tvivl - hun skulle med 
mig hjem. Hun var knapt 1 år og 
var noget så teenage-ranglet, men 
hun udviklede sig til at have den 
flotteste pels og store lækre hale, 
som jo er klassisk for den norske 
skovkat. 

Ny killing
I skrivende stund venter vi ny kil-
ling. En Shadowpaw’s killing (DK 
Shadowpaw’s Edgar Elegante), og 
jeg kan da slet ikke vente med at få 
vores nye baby hjem. 

Opdrættere
De fleste af mine kattes opdrættere 
har jeg stadigvæk kontakt med, 
og det påskønner jeg meget. For 
de killinger, der opdrættes, er jo 
ikke blot et produkt, men levende 
skønne væsener. Opdrætterne har 

Rytterparken’s Jennifer Lopez

DK Shadowpaw's Edgar Elegant
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lagt deres hjerteblod og utallige 
timer i deres arbejde og gjort meget 
ud af at socialisere killingerne, 
sørge for deres sundhed og meget, 
meget mere. Kemien mellem mig 
og opdrætterne betyder meget 
ved køb og ligeledes supervision. 
Selvom man har haft katte hele 
ens voksne liv, er der altid noget at 
lære, samt der kommer hele tiden 
ny viden til, til fordel for vores 
pelsede venner. 

Køb af racekatte
Nogle af mit livs højdepunkter 
har været killinge/kattekøb, samt 
den søde ventetid hen mod den 
store dag. Som jeg har skrevet 
i et tidligere indlæg, er det med 
stor taknemmelighed, at jeg køber 
racekattekillinger. Alt det arbejde 
der ligger bag hvert enkelt kuld, 
hver enkelt killing, samt de bump, 
der ulykkeligvis kan hænde på en 
opdrætters vej, giver mig stor resp-
ekt for deres arbejde.

Hyldest til skov’lingerne
Jeg er fuld af beundring for skov-
kattenes “vilde” naturlook, deres 
intelligens, evnen til at tage tingene 
med ophøjet ro, deres livlighed, op-
findsomhed, den elegante måde de 
klatrer og springer på med største 
lethed. Og så er der næsten ikke 
noget skønnere end den lidt ”hun-
deagtige” velkomst man får ved 
døren, når man kommer hjem. 
Tætheden og kærligheden når man 

pusler om dem, pelspleje, fodring, 
tandbørstning, diverse vaner og ru-
tiner man sammen skaber, for ikke 
at forglemme det allerbedst; KÆL 
og de kys man får. 
De smukke øjne, som rummer 
oceaner af mystik, men samtidig en 
dyb kærlighed og tillid, pelsen der 
bølger om dem og den store hale-
vifte.

Vores skovkatte virker, som om de 
kan klare hele verden, på trods af 
de er dybt afhængige af os. 

Mange hilsner 
Anita Annemone Ernst.

DK Shadowpaw's Edgar Elegant

Kærlighed ved første blik.

Vi hedder Asbjørn og Stine. Vi er 
et ungt par der har æren af, at bo 
sammen med vores skønne norske 
skønhed, DK Achilla Layla's Ram-
bo, eller Ecco, som vi kalder ham 
her hjemme. 
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Side 9-missen

CH Viento's Feeling Fyzzy, JW - NFO n 09 23
Født: 13-08-2017

Ejer: Dorthe & Thomas Bondesen

Love... just pure love
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Vi er begge katte-mennekser og 
inden vi fik ham, havde vi længe 
talt og drømt om at udvide fami-
lien med en kat. Vi havde ikke som 
udgangspunkt krav til racen og 
ønskede os blot en kat, der af sind 
passede til det katteliv vi kunne 
tilbyde.

Vi bor i en lejlighed i Aalborg, og 
ville bla. derfor ikke have en kat til 
frit løb. I flere måneder besøgte vi 
internater og holdt øje med sider 
på nettet i håb om at møde den, 
der var helt rigtig for os. Vi mødte 
mange katte der havde fået en uhel-
dig start på livet, hvilket gjorde os 
bekymrede for om det ville afspejle 
sig i kattens adfærd. Samtidig var 
vi klare over, at det ville blive en 
udfordring at vende en killing, der 
var vant til at være ude, til plud-
selig kun at være inde. 

Objektivt var vi begge vilde med 
langhårede katte, hvilket fik os til 
at læse om den norske skovkat. Her 
kom vi i kontakt med en opdrætter, 

der var sød at inviterede os hjem 
og viste os hvordan hendes norske 
skovkatte-kuld voksede op med 
deres mor og søskende, kærlighed, 
opmærksomhed, socialisering, mad 
af god kvalitet, dyrlægetjek, vac-
cinationer - Ja, der var intet der 
manglede. Der var styr på det hele, 
hvilket gav os en rigtig god mave-
fornemmelse.

Vi satte os på gulvet i opdrætters 
stue, hvor flere af killingerne med 
det samme var nysgerrige, legende 
og opsøgte os. Én kat skældte sig 
ud fra søskendeflokken ved at have 
en anden farve end de andre - den 
var blå og hvid med lidt striber 
(tabby). Den klatrede op på min 
kæreste Asbjørn, fandt ro og sov 
lidt på hans lår og så var der jo 
ikke noget at gøre - vi var solgt på 
stedet. Katten var Ecco og han lod 
til at være helt tryg ved os og vi er DK Achilla Layla's Rambo aka Ecco

Ecco's føreste møde med kattegræs 
hjemme hos os.
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den helt rigtige for os. Det gjorde 
vi naturligvis og efter nogle dage 
kontaktede vi igen opdrætter for 
at aftale et nyt besøg. Efter andet 
besøg var vi helt sikre. Det skulle 
være Ecco, så han blev recerveret 
til os. 

Vi gjorde os mange overvejelser 
om vi skulle have to katte, da det 
ville være fantastisk for dem at 
have hinanden. Opdrætter var god 
til at vejlede os og anbefalte at 
købe to, men kæresten og jeg blev 
enige om, at starte med én, da der 
jo kunne komme endnu en til fami-
lien, på et senere tidspunkt. Samt, 
da vi begge er meget hjemme ville 
Ecco sjællendt være alene. 

Vi fik ham hjem da han var 14 uger, 
hvor opdrætter kom med ham. 
Hun synes det virkede bedst at hun 
afleverede ham her, frem for at vi 
kom og tog ham med fra hans vante 
rammer, hvilket hun havde helt ret 

i dag ret enige om, at det var ham 
der valgte os, lige så meget som vi 
valgte ham. Opdrætter vurderede 
Ecco til at være en af de mest rolige 
i søskendeflokken. Vi tænkte ud fra 
dette, at han af sind umiddelbart 
kunne være et godt match, til det 
katteliv i lejlighed, som vi kunne 
tilbyde. Objektivt set faldt vi lidt 
for hans aftegninger som var asym-
etriske og især én plet som ligner 
en knæbeskytter.

Efter besøget hos opdrætteren, hvor 
vi havde siddet og snakket om kat, 
fortalt lidt om os selv og opdrætter 
havde fortalt om hende, og hvad 
hun forventer af killingekøber, 
sagde hun, at hun havde en rigtig 
god mavefornemmelse med os. 
Det blev vi selvfølgelig rigtig 
glade for, men hun bad os om, at 
gå hjem og tænke tingene igennem 
og mærke godt efter om Ecco var 
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i. Hun blev også hos os mens Ecco 
udforskede lejligheden og faldt lidt 
til, hvilket han umiddelbart gjorde 
hurtigt.

Kemien mellem os og opdrætter 
gjorde, at vi lige fra første møde 
følte det så rigtigt, at skulle have 
hendes killing som en del af vores 
familie. I ugerne, hvor vi gik og 
ventede på at han blev gammel nok 
til nye eventyr, var der god tele-
fonisk kontakt med billeder, vide-
oer, informationer om tjek, vacciner 
og registrering. Vi fik endda lov 
til at komme og besøge ham så tit 
vi ville så vi kunne følge hans ud-
vikling. 

I dag er han snart halvandet år og 
har en kampvægt på 5,7 kg. Han er 
en rigtig kælepot og følger os hvor 
end vi går. Han er sjældent mere 
end en meter væk, da han nysger-
rigt følger med i hvad vi laver – og 
aller helst vil være i centrum. Det 

viser han bla. ved at lægge sig 
på vores computertastaturer eller 
bøger, som vi sidder med, møffe sig 
ind under dynen, give sig til kende, 
hvis vi er kommet til at lukke en 
dør mellem os eller bare at give os 
et kærligt puf med panden. 

Dertil er han lærenem. Han lærte 
hurtigt små tricks og at komme 
når vi kalder. Samtlige venner og 
bekendte der kommer i vores hjem, 
sammenligner hans sind og ageren 
med en hunds. Vi kunne ikke 
drømme om en mere hengiven kat. 
Udover de typiske kendetegn, som 
den smukke pels, lange buskede 
hale og kraftige kropsbygning, 
kendte vi ikke meget til racen før vi 
fik Ecco. Den norske skovkat har så 
meget at byde på. Af de individer 
vi har mødt indtil videre, har vi fået 
det indtryk, at racen både er intel-
ligent, kærlig, tålmodig og imøde-
kommende. Alle vores bedste anbe-
falinger til racen Norsk skovkat.

Mange kærlige hilsner fra  
Asbjørn og Stine.
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Skønne dejlige Hømse.

Mit navn er Laila Rann Skovmand 
og min kæreste er Lars Jensen. Jeg 
vil fortælle lidt om vores dejlige 
norsk skovkat PR DK Nordic-
Guardian's Hermes, også kaldet 
Hømse i det daglige.

I foråret 2017 døde vores gamle 
hankat 16 år gammel. Han var en 
rigtig ’far-kat’. Efter et stykke tid 
bestemte vi os for at kigge efter 
en ny kat. Vi havde i forvejen en 
huskat, to blandingskatte maine 
coon/norsk skovkat. Tempera-
mentet på vores blandingskatte 
gjorde udslaget for, hvilken race vi 
kiggede efter. Derfor blev det norsk 
skovkat.

Vi kendte ikke nogen opdræt-
ter, så vi gik på nettet og søgte, 
og kiggede på en masse billeder 
af killinger. Jeg syntes mange af 
billederne viste killinger der så usle 
og sky ud. Men så dukkede der 

billeder op af et kuld fantastisk fine 
killinger. Min kæreste forelskede 
sig straks i en lille killing, som lå 
og holdte om en legetøjsrotte. Det 
viste sig, at opdrætteren boede tæt 
på os, så han kontaktede hende 
straks. Der var desværre en anden 
opdrætter, der havde vist interesse 
i killingen. Men vi aftalte, at vi 
kunne komme næste dag, og se om 
der eventuel var en af de andre kil-
linger, som kunne have interesse.

Næste dag ankom vi, og opdræt-
teren bad os om at vaske hænder 
og spritte dem, inden vi gik ind til 
kattene. Det kunne jeg godt lide. 
Det siger noget om hende og hen-
des omtanke omkring hygiejne. Vi 
kom ind i stuen, hvor alle hendes 
katte inklusiv killingerne opholdt 
sig. Killingerne var født i stuen, og 
voksede op med alle hverdagenes 
lyde. De virkede slet ikke sky eller 
nervøse, men derimod dejligt lege-
syge og nysgerrige. Da vi så hendes 
store kastrat hanner, fik vi begge en 
’whau’-fornemmelse. PR DK NordicGuardian's Hermes - 9 uger. 
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Opdrætteren gjorde os opmærksom 
på, at hun havde sagt ’nej’ til nogle 
købere, men det gjorde mig endnu 
mere tryg ved hende som opdræt-
ter. Alle killingerne var dejlige, 
men min kæreste var dybt forelsket 
i Hermes. Til vores held trak den 
anden opdrætter sig, og vi fik lov til 
at købe ham.

I august kom så dagen, hvor op-
drætteren kom med Hermes. Han 
gik ud af kassen og begyndte at 
undersøge det hele. Gik hen til de 
andre katte uden tøven. Han var 
slet ikke nervøs, og han er den mest 
nervefaste kat vi har.

Hermes er vores trofaste køkken-
hjælper. Lige fra helt lille af, har 
han været interesseret i alt, hvad 
vi laver derude. Han sidder på den 
ene side af køkkenvasken, og følger 
med. Så snart jeg tænder vand-
hanen, så skal der drikkes vand, og 
han stikker hele hovedet ind under 
strålen, så der sprøjter vand ud over 
det hele. Det ser så sjovt ud.

Det viste sig ret hurtigt, efter at vi 
fik ham, at han var meget lærenem. 
Kommandoen sit og giv pote lærte 
han efter kort tid. Senere lærte han 
at apportere, og han elsker det. 
En sjov ting er, når jeg sidder ved 
computeren, og han kommer med 
drillepinden, og smider den foran 
mig. Hvis jeg ignorerer ham, så 
rejser han sig på bagbenene, og 
”klapper” han mig på skulderen. 
”Hey mor kast den så”.

Noget helt speciel ved Hermes er 
han morgenrutine. Når jeg står op, 
så løber han hen til altandøren i 
stuen, sidder og venter på, at jeg 
lukker ham ud. Der sker ikke nog-
et, når min kæreste står op, men 
først når jeg viser mig. Og så er der 
lige det med hans ”toiletvaner”. 
Når Hermes skal lave ”STORT” 
så sidder han ude ved kattebakken 
og kalder på os. For man kan ikke 
bruge bakken, hvis den ikke er helt 
rengjort.

Hver dag når klokken er omkring 
17, kommer han, hopper op i so-

Hermes og Cosmo. 
Det er hårdt at være 'storebror' 
til sådan en lille krabat som 
Cosmo - der er noget at se til.

Der hygges max.
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faen til min kæreste. Så er der 
dømt hygge – nusse – rede tid. 
Han elsker det, og ved at det giver 
godbidder bagefter. Det er lidt sjovt 
med ham, for efter at han er blevet 
voksen, så kan man ikke høre, at 
han spinder. Men vi kan høre det på 
hans vejrtrækning, og mærke det på 
hans strube som vibrerer.

Hermes er ikke typen, som kommer 
og lægger sig ovenpå os. Han vil 
gerne nusses, hvis han ligger ved 
siden af. Han er ligeså god, som 
han er stor. Det gælder også når vi 
har gæster. Han elsker når de gider 
nusse ham, men han gider ikke 
løftes og bæres ret længe af gangen.

Da han var killing, ville han gerne 
slås og lege med de andre katte her-
hjemme. Men de syntes ærlig talt, 
at han var mega irriterende. Da han 

var lidt over 1 år, fik vi DK Ste-
vne's Comet, som vi kalder Cosmo 
tildaglig, som også er norsk skov-
kat. Det har vist sig, at være det 
bedste vi har gjort, for vores lille 
katteflok på nu 5 katte. Hermes og 
Cosmo elsker hinanden. Nu er det 
de to, som slås og leger sammen, 
og de ligger og vasker hinanden. 
Hermes smelter mit hjerte med 
hans omsorgsfuldhed overfor sin 
’lillebror’, Cosmo.

Efter at vi har fået Cosmo, der viser 
Hermes også sit omsorgsgen over-
for de andre gamle katte. De har 
accepteret ham, og lader ham slikke 
og soignere dem også. Han er god-
heden selv.

Hermes og Cosmo har den samme 
far, SC PL* Nordrasill Yoe JW 
DVM, og de har begge arvet deres 
fars fantastiske sind og tempera-
ment.

For mig er den norske skovkat en 
fantastisk familiekat. Jeg elsker 
dens fantastiske temperamant, dens 
intelligens, nysgerighed og for ikke 
at forglemme deres imponerende 
størrelse, som virkelig har WHAU-
faktor. Hvis vi, på et tidspunkt, 
skal have ny kat igen, så falder min 
stemme bestemt på denne dejlige 
rave nok engang.

Med kærlig hilsen  
Laila Rann Skovmand
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Skovkatte i det grønne
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2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på

2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på

2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på
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Norsk Skovkattering, Danmark slår dørene op 
for en dag i Skovkattens tegn. 

Derfor inviterer vi til: 
 

The Norwegian Forest 
Cat Championship 

 
Søndag den 12. Maj 2019 byder vi velkommen til Norwegian 

Forest Cat Championship 2019.  
I samarbejde med Racekatten åbner vi endnu engang dørene 

til en dag i Skovkattens tegn, denne gang på Sjælland.  
 

Dette er en international FIFe udstilling, og der kan derfor 
tages certifikater som på andre international udstillinger.  

Derudover vil der være SPECIAL-klasser, som vil hylde 
skovkattens særlige kendetegn, samt FUN-klasser for alle.  

 
Vi håber at se en masse fantastiske Skovkatte, fra mange 

forskellige lande.  
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Søndag den 12.05.2019 
 

MULTIHALLEN 
Birkerød Idrætscenter 

Bistrupvej 1 
3460 Birkerød 

 
The Norwegian Forest Cat Championship.  

En international udstilling kun for NFO.  
 

Følgende dommere har meldt deres ankomst:  
 

Anne Veland – N 
Aliosha Romero – IS 
Marek Chadaj – PL 
Britta Busse – DE 

Raymond Saetre – N 
Minna Krogh – DK 

 
Følg med I vores begivenhed på facebook, her vil der løbende 

komme flere informationer.  
 

TIlmelding vil ske via www.show.racekatten.dk 
 
 

*Vi forbeholder os retten til ændringer 
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FIP - fup og fakta
FIP – Fup og Fakta med Susanne Wehnert

Norsk Skovkattering har i samarbejde med Ragdoll Klubben inviteret 
Susanne til at komme og fortælle om FIP og hvad der er Fup og Fakta i 

forhold til denne sygdom. Da dette emne næppe fylder de 3 timer ud, har 
vi givet Susanne frie hænder til at fylde den resterende tid ud. 

Der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål og arrangementet slutter 
af med fælles frokost for dem som måtte have lyst i det. Foreningen er 

vært med en kop kaffe/The.

Arrangementet afholdes 27/04 2019 fra kl. 10-13 i Bygningen i Vejle, 
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Arrangementer vil også komme på fb og på hjemmesiden og tilmelding er 
via hjemmesiden eller til sys@norskskovkat.dk ikke via Facebook.
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Basal farvegenetik hos NFO 
Afholdes d. 01/06-2019 - kl. 10-15

Kom og bliv klogere på Skovkattens farver, mønstre og 
genetikken der ligger bag.

Charlotte Jønsson, dyrlæge og opdrætter af Norsk Skovkat, kommer og 
tegner og fortæller om farvegenetik, så alle kan være med. Charlotte har 
opdrættet Norsk Skovkat siden 2009 og kender til de udfordringer man 
kan møde. I er velkomne til at medbringe stamtavler, så vi alle kan lære 

noget. Indholdet af mødet skulle gerne sætte deltagerne i stand til at 
gennemskue mulige farvekombinationer, når man planlægger parringer. 

Der er indlagt frokostpause og der er masser af mulighed for at stille 
spørgsmål.

Arrangementet afholdes i Bygningen i Vejle, 
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Arrangementer vil også komme på fb og på hjemmesiden og tilmelding er 
via hjemmesiden eller til sys@norskskovkat.dk ikke via Facebook.

Basal farvegenetik hos NFO
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Opdrætterportræt

Først lidt om mig og min familie. 
Jeg hedder Annie, og jeg er gift 
med Thomas. Sammen har vi 3 
børn, Nicki på 22, Debbie på 20 og 
Joey på 15. Thomas og jeg blev gift 
i 2008, men har været sammen i 
snart 23 år. 

Jeg arbejder til dagligt fuldtid som 
regnskabsassistent hos et stort pri-
vat firma, som jeg har været hos i 
lige knap 9 år nu. 

Mit stamnavn, DK Thomani, er 
en sammentrækning af mit og min 
mands navn. Da jeg skulle søge 
stamnavn anede jeg ikke, at der var 
en database man kunne søge i, så 
jeg fik mit tredjevalg. Mit første-
valg var Anida (sammentrækning af 
Annie Dahl), men det var for tæt på 

Danida, som allerede eksisterede.
Mit andet valg var Ortmann (mit 
mellemnavn), men der findes en 
aby-opdrætter med stamnavnet 
Orthmann, så det blev altså mit 
tredjevalg, hvilket jeg den dag i dag 
er rigtig glad for. 

Jeg er altid blevet bjergtaget af 
skovkattens udseende, så da jeg 
endelig skulle have kat igen, efter 
vores huskat, vi købte da vi flyttede 
i hus, ikke var hos os mere, skulle 
det selvfølgelig være sådan en. 

Dengang anede jeg intet om op-
drætterverdenen, så jeg kom de-
sværre lidt uheldigt i gang. Jeg 
købte killing hos den første op-
drætter jeg besøgte, udelukkende 
af medlidenhed med killingen. Jeg 
havde aldrig besøgt en opdrætter 
før, så jeg vidste ikke at de forhold 
denne opdrætters katte boede under 
var unormale. Jeg har dog heldigvis 
lært af mine fejl, og råder nu altid 
folk, som leder efter killing, til at 
besøge mere end én opdrætter.

Senere blev jeg, via et katte-forum, 
henvist til Birgitte og René, som 
har opdrættet DK Rebi Cats i 
Århus. Her købte jeg Rebi Cats 
Alta, som er stammoderen til alle 
de katte jeg har og bruger i mit op-
dræt i dag. 

Annie Ortmann Dahl

Mig og Aaliyah, som den dag 
blev BOB 4 ud af 5.
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Året efter vendte jeg tilbage til 
Birgitte og René og købte min 
første fertile hankat. Jeg har aldrig 
været fan af røde katte, men da jeg 
elsker tortie og gerne ville lave 
tortie killinger, købte jeg Rebi Cats 
Max Line Speed, som er rød med 
hvid. Max har heldigvis fået ændret 
mit syn på de røde katte. Max lig-
ger også bag alle mine avlskatte, 
hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg 
tror ikke der findes en kat med et 
dejligere sind derude, Max er sim-
pelthen så fantastisk.

Jeg købte senere en avlskat hjem 
fra Sverige, S*Fridalas Qalla. Jeg 
beholdt en hankat efter hende Tho-
manis Cherry Garcia, men på trods 
af adskillige forsøg, både med mine 
egne hunkatte og andres hunkatte 
blev han desværre aldrig far. Vi 
prøvede i over 2 år, og han var også 
til dyrlægetjek for at se om ”alt var 
i orden”, og anatomisk var alt som 
det skulle være. Da dyrlægen be-

gyndte at tale om, at skridtet videre 
var elektroejakulation for at teste 
hans sæd, satte jeg grænsen. Hvis 
Cherry var som han skulle være, og 
stadig ikke kunne lave killinger, så 
var det nok bare ikke meningen at 
han skulle være far.

Senere beholdt jeg en hunkat efter 
Qalla, Thomanis Penny. Penny var 
meget svær at få gjort drægtig, der 
måtte 3 forsøg til, og da hun så 
endelig fødte var det desværre 3 
dødfødte killinger. Her efter beslut-
tede jeg mig simpelthen for, at luk-
ke den linje og ikke arbejde videre 
med den mere. 

I dag indeholder vores husstand 9 
katte. 5 kastrater og 4 fertile hun-
ner, som alle trives indbyrdes.

I skrivende stund venter vi 
forhåbentlig killinger, da Thomanis 
D.Va (Diva) har været til parring 
hos en lækker hankat. Når hun har 
termin, er det 1½ år siden jeg sidst 
har haft killinger, hvilket er den 
længste ”pause” jeg har haft mel-
lem killinger, siden jeg startede 
med at opdrætte. Så jeg er skruk! Vi 
håber også at Thomanis Chai snart 
går i Løb, så hun kan nå at få kuld 
og komme i kondition igen inden 
World Show i Tyskland i oktober. 
Hun var jo afsted i Finland sidste 
år, hvor det gik rigtig godt. Hun 
kom hjem med en nominering, og 
jeg var meget stolt af hende.

Thomanis Aura Dione, Thomanis 
Chai, Rebi Cats Max Line Speed og 

Thomanis Letty.
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Helt fra starten af, har jeg ville 
opdrætte killinger. For mig har der 
ikke været nogen tvivl i forhold 
til, at jeg skulle arbejde med denne 
fantastiske race. Både udseendet og 
sindet er jo slet ikke til at stå for. 
Jeg er vokset op med både hund og 
(hus)kat, og den måde skovkattens 
sind er, er bare så meget mig. Skov-
katten skal altid være hvor dens 
mennesker er, det elsker jeg. Det er 
dog ikke altid så praktisk. Det kan 
for eksempel være ret svært, at få 
lov til, at gå på toilettet alene.

Deres udseende er også helt fantast-
isk. Deres imponerende pelspragt 
med den flotte krave når de står i 
fuld kondition, og man kan jo blive 
helt fortabt i deres blik, når de kig-
ger én dybt i øjnene. En skovkat i 
fuld kondition som sidder og skuer 
ud over sine enemærker ser, i mine 
øjne, helt majestætisk ud. 

Meget hurtigt efter jeg købte min 
første kat deltog jeg på min første 
hobbyudstilling i Norsk Skovkat-
tering, hvor jeg mødte og talte 
med en masse søde opdrættere. 
Blandt andet Inge Lise og Steen 
Heinze (Monsholt) og Birgit Larsen 
(Kvilles). Jeg husker tydeligt Birgit 
gå rundt i hallen med Børste, han 
var så imponerende at se på, og jeg 
blev (om muligt) endnu mere solgt 
til racen. 

Der var ikke langt fra hobbyudstil-
ling til rigtig udstilling, og så var 
jeg fanget. Jeg har udstillet rigtig 
meget tidligere, og begyndte også 
at gå steward på udstillingerne, 
men er droslet noget ned på udstil-
lingerne de senere år. Steward går 
jeg dog stadig, da jeg synes det er 
et rigtig spændende arbejde. Mange 
spørger om det er fordi jeg skal 
uddanne mig til dommer, men nej. 
Den ambition har jeg altså ikke lige 
nu.

Det er svært at beskrive den per-
fekte skovkat. For mig har meget af 
det med udtrykket at gøre. Hvis jeg 
skal give et eksempel på en, som 
i min verden er tæt på den perfekt 
skovkat, så er det Thomanis Chai 
fra mit seneste kuld. Hun har den 
perfekte trekant, som ørerne følger 
helt som de skal. Ørerne sidder 
præcis hvor de skal og har brede 
baser. Hun har en helt lige profil 
og (de i mine øjne meget vigtige) 

Thomanis Chai, JW
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ovale, skråtstillede øjne. Hun har 
en flot og muskuløs krop og masser 
af tyngde, og halen går lige over 
skulderbladene. Hun har et par 
”mangler” i mine øjne. Jeg ville 
gerne have haft tufser på hende og 
selvom strukturen er der i hendes 
dækhår, så ville jeg meget gerne 
have at hun havde flere af dem. 
Nogle vil måske mene at det er ar-
rogant at pege på en kat fra eget 
opdræt, men jeg kan ikke gøre for 
det. Jeg er simpelthen helt vild med 
Chai.

Mit hjerte brænder for skovkatten 
og for udbredelsen af vores smukke 
race, med det dejlige sind. Hver 
gang jeg sælger en killing, spørger 
jeg om ikke køber har lyst til at 
prøve en udstilling af, og jeg tilby-
der min hjælp med alt fra kørsel til 
burgardiner. Det lykkes desværre 
alt for sjældent, men jeg stopper 
ikke med at forsøge, da jeg synes 
det er vigtigt for racen at få køberne 
i gang med at udstille og eventuelt 
senere måske også med at opdrætte.

I min fritid har jeg, siden 2009, sid-
det i Norsk Skovkatterings besty-
relse og siden 2012 været en del af 
Racekattens udstillingsudvalg. Jeg 
deltager så ofte, det er mig muligt, i 
fremvisninger, hos alt lige fra dyre-
handlere til Roskilde Dyrskue, så 
jeg kan være med til at få udbredt 
viden om vores race. 

Meget af min fritid går med 
deltagelse i, eller afholdelse af 
medlems- og bestyrelses- og ud-
valgsmøder, samt udstillinger. Jeg 
elsker at deltage i arrangementer, 
hvor man mødes med mennesker 
som deler ens passion, vende er-
faringer og problematikker med 
mennesker som enten kan dele ud 
af erfaring, eller få glæde af mine 
erfaringer. 

Jeg er rigtig glad for bestyrelses-
arbejdet, og mit øvrige arbejde i 
katteverdenen. Det har givet mig 
rigtig mange gode venskaber, og 
et fantastisk netværk, som jeg ikke 
ville være foruden. Vi deler hinan-
dens glæder og sorger, og hygger os 
til såvel faglige møder som sociale 

Thomanis Mercy

Thomanis D.va
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arrangementer. Jeg deltager altid i 
både sommerfest, julefest og banko 
og alle de faglige møder jeg har 
mulighed for at deltage i og synes 
det er fantastisk at vi har alle de 
muligheder for at mødes, både for 
at lære noget, men også bare for at 
være sammen og hygge os. 

Bestyrelsesmøderne holdes altid 
privat, hvilket der kan komme 
mange spændende oplevelser ud 
af. Engang da vi sad til møde hos 
mig, hvor jeg havde killinger, som 
var 3-4 uger gamle, begyndte en 
af killingerne pludselig at skrige 
helt vildt. Hele bestyrelsen farede 
ind til fødekassen for at se hvad 
der foregik, og det viste sig at én af 
killingerne sad fast i en rille som 
var på den del af fødekassen som 
kunne vippes ned foran. Jeg tog fat 
i killingen og prøvede at berolige 
den, så den stod stille og ikke skreg 
så meget, da skrigeriet selvfølgelig 
gjorde missemor meget urolig. Det 
begyndte at dryppe rigtig meget 
med blod. Vi troede først at det 
kom fra killingen, men det vidste 
sig heldigvis bare at være killingen, 

som havde fået revet hul i blommen 
på én af mine fingre. Min mand 
drønede ud i garagen efter et koben, 
som et af bestyrelsesmedlemmerne 
straks benyttede til at brække 
fødekassen i stykker, så den stak-
kels killing kunne komme fri. Alle 
fra bestyrelsen skrev dagen efter, 
for at høre hvordan den stakkels 
lille killing havde det. Han var hel-
digvis ikke kommet noget til over-
hovedet. Det er dog sjældent, at det 
er så ”voldsomme” ting vi oplever 
til bestyrelsesmøder. Det er nu altid 
både spændende og hyggeligt alli-
gevel, at besøge hinandens hjem og 
opleve hinandens katte, og få et 
indblik i andres opdræt. Det synes 
jeg i hvert fald, at jeg har lært 
meget af, gennem mine lige knap 
10 år i bestyrelsen. 

Jeg håber at være involveret i 
bestyrelsesarbejdet mange år end-
nu, så jeg fortsat kan være med til 
at arbejde for at fremme udbredels-
en af vores dejlige race. Èn gang 
skovkat, altid skovkat.Rebi Cats Alta 

Thomanis Gemma 
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"Båtte båtte tit tit"

DK Achilla Layls's Lara - NFO ds 09 24
Født: 16-09-2017

Killingesjov
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Forhøjet blodtryk hos katte

Forhøjet blodtryk (Hypertension) er 
en stærkt overset lidelse hos ældre 
katte, da de ikke viser tydelige tegn 
på sygdom. Dette kan have alvor-
lige konsekvenser for kattens hel-
bred. Man ville sandsynligvis finde 
denne lidelse hos langt flere katte, 
hvis blodtryksmåling var en del af 
den årlige sundhedsundersøgelse af 
den ældre kat.

Forhøjet blodtryk kan deles op i to 
grupper:

• Primær hypertension: uden under-
liggende sygdom

• Sekundær hypertension: med un 
derliggende sygdom

Kun i 20 % af tilfældene er der 
ikke nogen underliggende sygdom 
som forårsager det høje blodtryk. 
Det er altså oftere, at katte lider 
af ”sekundær hypertension”. Kro-
nisk nyresvigt er den sygdom, som 
hyppigst forbindes med forhøjet 
blodtryk. Ca. en ud af fem katte 
med kronisk nyresvigt har sam-
tidig forhøjet blodtryk. En anden 
lidelse, som ofte giver anledning 
til forhøjet blodtryk, er forhøjet 
stofskifte, hvor ca. en ud af fem af 
katte med denne sygdom også har 
forhøjet blodtryk.

Kliniske tegn
Forhøjet blodtryk kan, lige som 
hos mennesker, føre til alvor-
lige skader i øjne, hjerte, hjerne 
og nyrer. Forandringer i øjnene 
ses hos halvdelen af katte med 
forhøjet blodtryk. Dog vurderes de 
skadelige forandringer først at ske 
sent, og den høje forekomst skyld-
es sandsynligvis, at det sygdom-
men opdages på et sent tidspunkt. 
Skadelige forandringer i øjnene, 
som blødninger i nethinden, kan 
føre til blindhed hos katten. Da der 
også er en særlig stor blodforsyning 
til hjernen, tager denne også skade, 
ved langvarigt forhøjet blodtryk. I 
ca. halvdelen af katte med forhøjet 
blodtryk forekommer neurologiske 
symptomer, som fx desorientering, 
krampeanfald, slingerhed og skæv 
hovedholdning.

Behandling af forhøjet blodtryk
Det er vigtigt ikke kun at behand-
le det forhøjede blodtryk, men 
også huske samtidig at behandle en 
eventuel underliggende sygdom. 
Formålet med behandlingen er at 
forhindre organskader og øge kat-
tens sundhed. Forhøjet blodtryk 
kan behandles med tabletter og 
en kat med et kontrolleret blod-
tryk, kan leve et normalt liv. Du 
kan finde flere informationer om 
forhøjet blodtryk, samt møde katten 

Af Husum Dyreklinik
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”Amodeus” på denne hjemmeside: 
https://www.amodeus.vet/da/

Rutinemæssig blodtryksmåling
Når man skal måle blodtrykket hos 
katte, skal man være opmærksom 
på, at forhøjet blodtryk kan opstå 
helt naturligt, som følge af stress 
og angst. Dette skal der tages højde 
for, hvis man måler blodtrykket 
under et dyrlægebesøg, da denne 
situation for de fleste katte netop er 
forbundet med stress og/eller angst.

Blodtrykket måles lige som hos 
mennesker, ved at lægge en lille op-
pustelig manchet omkring kattens 
forben eller hale. Da det er vigtigt, 
at katten er relativ rolig under mål-
ingerne, skal dette foregå i et stille 
lokale og katten skal evt. vænne 
sig til de nye omgivelser inden 
målingerne påbegyndes.

Katteorganisationen ISFM (Inter-
national Society of Feline Medicin) 
har lavet anbefalinger til hvor ofte 
blodtrykket bør måles:

Raske katte (fra 3-6 år) Årligt
Raske senior katte (fra 7-10 år) Mindst en gang årligt
Raske gamle katte (over 11 år gamle) Mindst 1-2 gange årligt
Katte med risikofaktorer som underliggende sygdomme 
(Kronisk nyresvigt, forhøjet stofskifte) eller katte med tegn 
på andre organskader, især symptomer fra øjne, hjerne eller 
hjerte.

Øjeblikkelig måling

Fakta:
Hvad er forhøjet blodtryk?
Forhøjet blodtryk (hypertension) er et udtryk 
for, at hjertet arbejder hårdere end normalt, 
og derved at både hjertet og arterierne er 
under større pres
Blodtrykket er forhøjet, hvis overstiger de 
normale grænseværdier. Hos katte er blod-
trykket forhøjet, hvis det systoliske tryk 
overstiger 160-170 mm Hg. Det systoliske 
tryk, der er et udtryk for den kraft, hvorved 
hjertet pumper blodet ud i pulsårene.

Synlige symptomer på forhøjet blodtryk:
1. Katten har måske en eller to gange 
tidligerhaft et rødt øje, hvor det unormale 
igen er forsvundet.
2. Blod i forreste øjenkammer eller i glas-
legemet bag øjets linse.
3. Blødninger i nethinden i små eller større 
områder.
4. Udvidede blodårer i nethinden.
5. Nethindeløsning i et eller begge øjne.
6. Pupillerne bliver mere og mere udvidede 
og trækker sig ikke sammen ved påvirkning 
af lys. Katten viser nu tegn på stærkt nedsat 
syn eller blindhed.
7. Katten kan have næseblod, vægttab, øget 
tørst eller viser symptomer på neurologiske 
forstyrrelser og ændret adfærd.
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Julehygge/pakkespil i Vest (Odense)

Den lille sovende fyr, på billedet, er 
DK DeliCat’s Don Diego - en rigtig 

charmetrold og hyggefis.

Søndag d. 18.11.18 havde Norsk skovkattering inviteret til Julehygge og 
pakkespil. Vi var så heldige, at Rikke fra DK DeliCat gerne ville lægge 
hus til, og samtidig kunne vi få lov til, at nusse hendes skønne killinger 
næsten pelsløse. Vi var en lille flok der mødte op og særligt dejligt var det, 
at møde nye ansigter, som vi meget håber, at se mere til ved fremtidige ar-
rangementer. Vi spiste æbleskiver, drak gløgg og kaffe, hyggesnakker og 
ja, nussede killinger, inden vi kastede os over pakkespillet, hvilket med-
virkede til meget latter, nogen vandt mere end andre, men sjovt var det. 

Tusind tak til Rikke DK DeliCat, Rikkes mand for fremragende service og 
selvfølgelig til de medlemmer der deltog, for en super hyggelig eftermiddag. 
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!REMINDER!

Den består kun af et modul, da den er et tillægsmodul til 
FD-opdrætteruddannelsen. Skovkattehuen udløses først, når 
FD-opdrætteruddannelsen er bestået. 
Skovkatteuddannelsen kan dog godt tages før FD-opdrætteruddannelsen.

Denne gang finder uddannelsen sted i Vejle:

Søndag den 10. marts 2019
Bygningen i Vejle, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Uddannelsen har 5 lektioner, som ser sådan ud:
1. Skovkattens historie
2. Skovkattens standard
3. EMS-koder (genetik)
4. Sygdom
5. Klargøring til show

Norsk Skovkattering forbeholder sig ret til ændringer.

Med venlig hilsen
Annie O. Dahl

Uddannelsesansvarlig og næstformand

Norsk Skovkatterings uddannelse
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Topkatte 2018

Nr.: Point: Kat: Ejer:

1 652 GIC S*Pax’ Julius, JW, DVM Annette Søndergaard

2 634 SC DK Shadowpaw’s Purple Rain, DVM Annette Søndergaard

3 605 DK Guldal’s Ellie Linda Guldal Hansen

4 600 IC DK Julle-Kris Kuga Betina & Dan Kjær Kristensen

5 573 GIC NO*Neverwood’s Ajani Goldmane Jane & Flemming Vorbeck

6 570 Thomanis Chai, JW Annie Dahl

6 570 SC PL*Nordrasill Yoe, JW, DVM Jacqueline Ludwig

8 560 Thomanis Bastion Helene Carstensen

9 550 DK Robdrup’s The Only One Pia & Michael Robdrup

10 545 IC D*Muffin’d Èowyn Annette Søndergaard

Voksen

Norsk Skovkattering ønsker alle Topkat-
tene og deres ejere stort TILLYKKE med 
de flotte resultater i 2018.

Vi vil se frem til dette års Topkatte. 

Mvh Bestyrelsen 
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Nr.: Point: Kat: Ejer:

1 630 IP/IC N*Migitos Åvelia Lars Kyed

2 612 IP DK Shadowpaw’s Bastet Charlotte Jønsson & Martin Bo

3 570 SP DK Shadowpaw’s Viggo M Charlotte Jønsson & Martin Bo

3 570 Thomanis Aaliyah Annie Dahl

5 565 IP IC DK Chrisycat’s Kiwi Mie Vejlø

6 536 SP DK Vorbeck’s Azurite Jane & Flemming Vorbeck

Kastrat

Nr.: Point: Kat: Ejer:

1 660 Ch S*Viento’s Feeling Fuzzy, JW Dorthe & Thomas Bondesen

1 660 Tooncat’s Vivaldi, JW Pia Børgesen & Henrik Buusman

3 657 Thomanis Chai, JW Annie Dahl

4 650 Allegrias von der Bernsteinküste, JW Jane & og Flemming Vorbeck

4 650 SE*Torfskatten’s Perfect Day, JW Linda Guldal Hansen

6 599 Tooncat’s Zilke Pia Børgesen & Henrik Buusman

7 590 DK Guldal’s Farmer Smurf Linda Guldal Hansen

8 550 D*Muffin’s Galates Annette Søndergaard

8 550 DK Fjellumhøje’s Karla Madsen Ulla Høegh

Nr.: Point: Kat: Ejer:

1 492 Thomanis Aaliyah Annie Dahl

Veteran

Killing/ungdyr

Topkatte 2018

Topkattene vil blive fejret lørdag d. 2 marts 2019 i Dragør, 
når DARAK afholder udstilling.

Adresse:
Hollænder Hallen 

Halvejen 3, 2791 Dragør

HUSK at topkattepræmierne ikke eftersendes.
De skal afhentes på selve udstillingen.
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Topkatte 2018

Voksen nr. 1

Voksen nr. 3

Voksen nr. 5

Voksen nr. 2

Voksen nr. 4

Voksen nr. 6
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Topkatte 2018

Voksen nr. 6

Kastrat nr. 2Kastrat nr. 1

Voksen nr. 10Voksen nr. 9

Voksen nr. 8
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Topkatte 2018

Kastrat nr. 3 Kastrat nr. 3

Kastrat nr. 5 Kastrat nr. 6

Killing/ungdyr nr. 1 Killing/ungdyr nr. 1
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Topkatte 2018

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

Killing/ungdyr nr. 6Killing/ungdyr nr. 4

Killing/ungdyr nr. 4Killing/ungdyr nr. 3
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Topkatte 2018

Killing/ungdyr nr. 8 Veteran nr. 1



39

Køn: Han

Født: 02/03-2018 

EMS-kode: NFO d 09 23

Ejer: Jane og Flemming Vorbeck 

Opdrætter: Jane og Flemming Vorbeck

Junior Winner
Allegrias von der Bernsteinküste 

Titeltager

Champion
DK Fagan's Fifi Skægøgle

Køn: Hun

Født: 17/07-2017 

EMS-kode: NFO f 09 24

Ejer: Elaine Derry 

Opdrætter: Elaine Derry

Champion
DK Fjellumhøje's Karla Madsen

Køn: Hun

Født: 25/02-2018 

EMS-kode: NFO a 09 24

Ejer: Ulla og Jørgen Høegh 

Opdrætter: Ulla og Jørgen Høegh
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Titeltager

Køn: Han

Født: 04/10-2012 

EMS-kode: NFI w 62

Ejer: Lars Kyed 

Opdrætter: Christina og Lars Kyed

Køn: Hun

Født: 08/07-2014 

EMS-kode: NFO n 03 24

Ejer: Lars Kyed 

Opdrætter: Eva Dahl Edie

International Champion
N*Migoto's Åvelia

Køn: Hun

Født: 28/05-2018

EMS-kode: NFO w 63

Ejer: Pia & Michael Robdrup 

Opdrætter: Pia & Michael Robdrup

Distinguished Show Merit
Mi-Chi's T.Hansen

Grand International Champion
GIC DK Robdrup's The Only One
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Titeltager
Distinguished Variety Merit

Mi-Chi's T.Hansen
Køn: Han

Født: 04/10-2012 

EMS-kode: NFI w 62

Ejer: Lars Kyed 

Opdrætter: Christina og Lars Kyed
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Eksport
DK Vorbeck's Elspeth, Sun's Champion
Køn: Hun

Født: 29/06-2018

EMS-kode: NFO n 03

Opdrætter: Jane og Flemming Vorbeck

Flytter til: Island

DK Vorbeck's Ajani Goldmane Jr.
Køn: Han

Født: 29/06-2018

EMS-kode: NFO n 09

Opdrætter: Jane og Flemming Vorbeck

Flytter til: Holland
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Import
N*Vargskogen's Zirkon
Køn: Han

Født: 02/08-2018

EMS-kode: NFO n 09 24

Opdrætter: Christin Brennholt

Ejer: Ulla Høegh

Importeret fra: Norge

S*Segersjö's Vide
Køn: Han

Født: 15/10-2018

EMS-kode: NFO ns 09 24 

Opdrætter: Cina Selander 

Ejer: Lykke Kastbjerg 

Importeret fra: Sverige

IT*Nine World's Drogon
Køn: Hun

Født: 23/09-2018

EMS-kode: NFO ns

Opdrætter: Isabella Vida

Ejer: Lykke Kastbjerg

Importeret fra: Italien
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NSR SØGER
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Nye medlemmer via opdrætter
Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for opdrættere i Norsk Skovkatte-
ring at melde deres killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af 

KUN 100 kr. for det første medlemsår. 
 

Tilbuddet gælder også for "gamle" killingekøbere *

Lige nu gælder tilbuddet resten af 2018 og hele 2019.

Hvordan?
Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk 
 
Vælg: Min profil \ Filer til download \ Blanketter \ Hvervning af nye medlemmer 
via opdrætter \ Download filen nu

Udfyld blanketten og send den til klubbens kasserer:

Maj-Britt Hansen 
Lyshøjgårdsvej 27, 4.TH 

2500 Valby

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 Hul-
drekatten til det nye medlem.

*OBS: Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmere!



Kontingent m.m.:

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

Annoncepriser 2018:
Kontakt kasseren for priser

Deadline for næste blad: 
01-05-2019 

Forsidebillede:
GIC DK Harmakhet's Miss Monroe

Ejer: Gitte Andersen 
Opdrætter:Britta og Per Werner

Tryk:  Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

Ansvarshavende redaktør:
Helene Vedel Jensen
Vendsysselgade 8, 1th
9000 Aalborg

redaktor@norskskovkat.dk

Redaktionsudvalg og  
korrektur:
Elaine Derry
Charlotte Jønsson

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. 
Send billede og information til Helene 
Vedel Jensen.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via 
hjemmesiden. Killingelisten på inter-
nettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Dorthe Wendelbo Andersen.

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

Medlemsmøder
Øst:  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 Maj-Britt Hansen.

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

Bankoplysninger: 
Reg. nr.: 4426 - Konto nr.: 6961835

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

Hvem skal jeg spørge  -  i Norsk Skovkattering



ISSN 0906-3803
www.norskskovkat.dk

Udkommer i 180 eksemplarer
Huldrekatten
Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark

Lindevej 25 
4140 Borup 
Tlf.: 24 94 93 20
pia@norskskovkat.dk

Formand:
Pia Børgesen

Suppleant:
Anne Hyttel Nielsen

Suppleant:
Elaine Derry

Næstformand:
Annie Dahl
Uddannelsesansvarlig

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Sys Vejlø 
Medlemsmøder Vest,  
Topkattelisten

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder Øst, Infoshows Øst
Udstillingsformand

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

Bestyrelsesmedlem:
Dorthe Wendelbo Andersen
Hjælp til førstegangsudstillere,  
Infoshows Vest

Egenappevej 53
5700 Svendborg

dorthe@norskskovkat.dk

Kasserer:
Maj-Britt Hansen
Medlemsregisteringer, killinge-, hankatte-, 
og opdrætterlisten, samt voksenbørsen

Lyshøjgårdsvej 27, 4.TH
2500 Valby
Tlf.: 91 55 38 35
kasserer@norskskovkat.dk

Suppleant:
Charlotte Hallenberg
Medieansvarlig,  
webredaktør

Hvidtjørnevej 5
4600 Køge

charlotte@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Hanne Hansen
Infostand

Nordstjernevej 2A
4340 Tølløse

hanne@norskskovkat.dk



Show Hall: Multihallen, Birkerød Idrætcenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Last day of registration is the 19th of April 2019 on show.racekatten.dk

Showmail: udstilling@racekatten.dk
Website: www.racekatten.dk

Racekatten
International FIFe show - 11th & 12th of may 2019

2 days / 2 certificates

Judges:
Saturday for all breeds:
Aliosha Romero (IS) - 1b -2 - 3 - 4
Anne Veland (N) - Allround
Marek Chadaj (PL) - Allround
Raymond Saetre (N) - 1 - 2
Minna Krogh (DK) - Allround
Britta Busse (DE) - Allround
Karl Preiss (AT) - Allround

Sunday for all breeds except NFO:
Britta Busse (DE) - Allround
Sirpa Lindelôf (S) - 2 -3 - 4
Zvezdan Memedov (S) - 1 - 2
Karl Preiss (AT) - Allround
Satu Hamalainen (FI) - Allround

Judges:
Sunday only for NFO:
Aliosha Romero (IS) - 1b -2 - 3 - 4
Anne Veland (N) - Allround
Marek Chadaj (PL) - Allround
Raymond Saetre (N) - 1 - 2
Minna Krogh (DK) - Allround

Foto: Melissa Kvant


