Huldrekatten

Nr. 12 - 2014
29. årgang

Indholdsfortegnelse
Formanden har ordet................................................................ 3
Skovkatten før og nu (fortsat fra sidste nummer)............................. 4
Medlemsmøde.......................................................................... 6
Katteurt.................................................................................... 8
"Side 9 Missen"........................................................................ 9
Referat af generalforsamling.................................................. 10
Nyt bestyrelsesmedlem.......................................................... 19
Den nye redaktør og redaktion............................................... 20
Invitation til sommerfest........................................................ 22
NFO Show 2015.................................................................... 24
Tandbørstning på katte........................................................... 26
At have hankat....................................................................... 28
Konkurrence........................................................................... 32
Den fertile møgkat................................................................. 34
Killingesjov............................................................................ 37
En sød historie........................................................................ 38
Tips og tricks.......................................................................... 40
Import..................................................................................... 42
Titeltagere.............................................................................. 43
Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering...........................46

Klubkalender 2014

2

23. august		

Sommerfest

01. august		

Deadline, Huldrekatten

16. september

Pelspleje, Pitstop for Pets, Hillerød

Formanden har ordet
Et af de sikre forårstegn er Norsk Skovkatterings generalforsamling. I år var vi i Vejle, hvor der var et stort fremmøde på
ca. 25 medlemmer. Det var rigtig dejligt at se så mange støtte
op om vores allesammens klub. I kan læse referatet fra GF et
andet sted i bladet.
Efter GF havde vi bedt Marianne Seifert-Thorsen komme forbi
og holde et lille foredrag omkring PK-def. Som altid var det
meget spændende og informativt at høre, hvad Marianne havde at sige.
Et andet forårstegn er, at alt er begyndt at springe ud. Smukke magnoliatræer viser
deres pragt, småkryb er begyndt at flyve rundt, og kattene ter sig som teenagere i
haven for at fange et flyvedyr.
Jeg håber også, at det vil vise sig på vores killingeliste, at foråret har været over
kattene, så der snart vil dukke flere killinger op på listen. I dag er der 22 killinger
fordelt på 6 kuld, hvilket jeg synes er et meget lavt tal i forhold til, hvad vi plejer
at se her i foråret.
Dog hører vi stadig, at det kan være svært at finde gode hjem til killingerne, så de
”få” killinger på listen er måske et spørgsmål om udbud og efterspørgsel?
Vi har afholdt vores første bestyrelsesmøde, hvor vi fik budt velkommen til de nye
ansigter. Se præsentation andet sted i bladet. Vi glæder os til et spændende
samarbejde det næstkommende år. Vi har allerede planlagt et udstillingsmøde, for vi
skal jo afholde en international udstilling kun for den Norske Skovkat den 8. februar
2015. Håber at I bakker op om denne event, så husk at sætte kryds i kalenderen!
Der vil komme mere info omkring udstillingen i de næste blade.
Det bliver spændende at høre fra FIFes generalforsamling, om forslaget vedrørende
den Norske Skovkat går igennem.
Vi arbejder på at få lavet en lille folder, ”en pasningsvejledning,” som idag skal
følge med enhver killing, som forlader opdræt. I er selvfølgelig velkomne til selv
at lave en - dette er bare en mulighed. Den vil kunne downloades på vores
hjemmeside, når den er lavet.
Vores sommerfest bliver i år på Sjælland, hvor vi har lånt et lokale i en
haveforening. Glæder mig til en hyggelig aften med god mad, og mon ikke her vil
blive talt lidt om kat også.
God sommer til jer alle!
Pia Børgesen
Formand
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Skovkatten før og nu
Del 2, fortsat fra sidste blad
Vi har afholdt en del møder omkring standarden på den Norske Skovkat. Her
bliver der talt om den gamle type og den nyere type.
Visse katteracers udseende har forandret sig drastik gennem de sidste 30 år,
eksempelvis perseren og siam/orientaleren.
Den første standard for den norske skovkat der blev skrevet var i 1972. Den sidste ændring i standarden var i 2008.
Mange taler i dag om den gamle type, den nye type og den klassiske skovkat.
Hvordan står det til med vores skovkat i dag? Det vil vi prøve at få lidt svar på
ved at spørge forskellige dommere og opdrættere af den Norske Skovkat. I de
næste numre af Huldrekatten vil I kunne læse mere herom.
Senere på året vil vi meget gerne invitere et par dommere til et medlemsmøde,
hvor vi forhåbentlig kan få en sund debat omkring standarden, og om hvordan de
forskellige dommere tolker den.
Denne gang bringer vi svarene fra den Internationale FIFe dommer Jørgen Billing.
Jørgen Billing
Kan du som dommer/opdrætter se forandringer i skovkatten gennem tiden?
Ja og heldigvis for det. Der er sket en udvikling af racen. Ellers havde det jo været
nytteløst at godkende NFO'en som racekat med en skreven standard. Denne standard
er guideline for de mål, som opdrætterne skal opdrætte og udvikle deres katte efter.
Jeg ser en tydelig og markant udvikling af skovkattene, til absolut at matche den
skrevne standard mere og mere.
Ligeledes er temperamentet også ved at være på plads. I dag fremstår flere og flere
af NFO'erne som udstillingskatte, med en cool og selvsikker karakter, og vil gerne
lade sig betragte og vise sig frem på en måde, som en udstillingskat skal. I starten
var der flere af NFO-racen der krævede stålhandsker for at kunne håndteres på
udstillinger
Hvordan synes du den har forandret sig?
Jeg synes, de er blevet forfinede i alle detaljerne, som standarden foreskriver.
Bedre hovedforme, stærkere profiler, større ører, flottere farver og mønstre, bedre
temperamenter og ligner mere en racekat, med signifikante og mere ensartede
udtryk og former.
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Jørgen Billing og Anne Køhn på
Jubilæumsudstillingen i 2010
Foto: Arkivfoto.

Mener du, at der indenfor de sidste 10 år er set forskellige typer inden for den
norske skovkat?
Jeg er ikke helt sikker på spørgsmålets formål, men jeg vil vælge at sige, at der er
forskellige udtryk på kattene, som afhænger af de mange opdrætteres forskellige
præferencer i deres opdræt, og hvor prioriteten har været i opdrættet.
Hvad kendetegner de forskellige typer?
Solide typer, allround katte. Så er der de typer, der er mere ekstreme i visse detaljer,
f. eks. ørestørrelser, hovedforme, profiler eller mønstre og farver
Tror du, der er nogen risiko for, at vores race kommer til at forandre sig
drastisk i fremtiden?
Nej, det tror jeg ikke, men der vil heldigvis stadigvæk ske en udvikling i opdrættet,
så hen over årene sker der jo noget, men ikke noget specielt drastisk.
Mener du, at du som dommer/opdrætter kan påvirke udviklingen/bevarelsen
af racen i henhold til den nuværende standard, og synes du, at dommerne har
noget ansvar?
Om jeg kan påvirke? Der jo op til modtageren af mine budskaber, om man tager
noget til sig.
Det er som sådan ej heller mit mål med min dommergerning at påvirke udstillere
eller opdrætterne. Hensigten er at formidle min mening udfra den skrevne standard
og den kontekst, katten er i den pågældende dag.
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Medlemsmøde Pelspleje
Medlemsmødet afholdes
Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 19-22
hos
Pitstop for Pets
Ægirsvej 8
3400 Hillerød
Pelspleje og hvad der dertil hører.
Pitstop for Pets åbner denne aften deres døre og vil fortælle os alt hvad de
ved omkorrekt pelspleje af vores skovkatte. Både i daglig praksis men også
i forbindelse med en udstilling.
Det vil være muligt at købe de fremviste produkter efter foredraget.
Ved ønske om samkørsel eller afhentning på Hillerød St.
kontakt: anne@norskskovkat.dk
Tilmeld dig inde på vores hjemmeside: www.norskskovkat.dk

Støt HCM forskning
Når du køber en vognmønt med Norsk Skovkattering's Logo,
er du med til at støtte HCM forskning. Norsk Skovkattering
donerer 5,- kr. pr. solgt vognmønt til Winn Filine Foundation,
pengene går ubeskåret til HCM forskning.
Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med
20 kr. i fragt til kontonummer 4955-6961835. Når pengene
er registreret, sender vi dine vognmønter.
Mønterne kan bestilles via email: anne@norskskovkat.dk
Skriv "Vognmønt" i emnet, og husk at oplyse dit navn og din adresse.
Lad os alle støtte en god sag for at komme HCM til livs!
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Nye medlemmer via opdrætter
Siden d. 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 2014.
Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning af nye
medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til
Christina Kyed
Hvedevænget 3
4173 Fjenneslev
Betalingen skal ske til kontonummer 4955-6961835. Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes velkomstbrev og
Huldrekatten til det nye medlem.
*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Katteurt
Foråret er over os og mange er i fuld gang med at plante og så i haverne. Har du
plads i haven, så vil din kat måske sætte pris på en katteurt.
Smuk for dit øje og en himmelsk lækkerbisken for de fleste kattes næse og ganer.
Nepata er en staude af læbeblomstfamilien. Som ethvert kært barn har den flere
navne, blandt andet blåkant- og katteurt.
Det sidste navn har den fået, da den virker tiltrækkende på mange katte. Undersøgelser har vist, at ca. 50 % af alle katte har ”næse” for Nepata. Det center i kattens
hjerne, der påvirkes af Nepata, er det samme center, der i menneskets hjerne påvirkes
af hash. ”Rusen” varer dog kun nogle få minutter og er ikke vanedannende. Så
længe katten er optaget af at gnide, vælte og rulle sig, snuse eller spise af planten,
har den et højst besynderligt udtryk.
Planten er meget nøjsom, og trives fint på et tørt sted som under et udhæng. Det gør
den – på et lunt vintersted, f.eks. op ad en mur – til et fint grønttilskud til udegående
katte, da der vil være masser af grønne skud.
Planten bliver ca. 30 cm høj, har fine blå blomster og grågrønt løv. Hvis den plantes
på et tørt sted, vil en gennemvanding om foråret sætte yderligere gang i væksten.
Efter den første blomstring i juni/juli kan man klippe de visne blomsterranker af.
Herefter vil komme en ny omend mindre blomstring. Det er vigtigt at lade disse
stængler sidde om vinteren,
da der ellers kan gå frost i
roden.
Det er især de nye skud på
planten, katten ikke kan stå
for.
Fra ”Kattens grønne blad”
Skrevet af Lis Dalstrøm,
DAC. Sakset af Pia Børgesen, Huldrekatten Nr. 2, 2001
Foto: Wikimedia.org
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"Side 9 Missen"

"Jeg har ikke rørt den fugl - jeg sværger!"
DK Lindvigs Felina. Foto: Hanne Lindvig
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Referat fra Generalforsamling
I Norsk Skovkattering d. 6. April 2014 i Bygningen, Vejle.
1. Generalforsamlingens åbning
Formanden byder velkommen og
foreslår Bette Lind som dirigent.
2. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
Bette bliver valgt som dirigent.
Annie Dahl vælges som referent.
Derefter vælges 3 stemmetællere:
Michael Robdrup, Pia Robdrup og Berit
Thaysen.
Dernæst konstaterer Bette Lind, at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig, da indkaldelsen
er sendt ud mere end 3 uger før generalforsamlingen.
3. Formandens beretning
I året, der er gået, har vi brugt meget af
vores tid på at forberede Norsk Skovkatterings tilstedeværelse på World Showet
i Aalborg.
Det var blandt andet meningen, vi skulle
have lavet en ny stand, men i sidste øjeblik måtte vi opgive den idé, da vi ikke
kunne få de gamle filer, der var brugt til
at lave forrige stand.
Det er stadig meningen, vi vil lave en ny
stand. En stand, som kan stå alene, da vi
har problemer med at få den bemandet,
når den er med på show. Der blev brugt
tid på at lave en tipskupon.
Vi fik samlet gaver ind til raffle med det
formål, at samle penge ind til Win Feline
Foundation til forskning i HCM hos den
Norske Skovkat.
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Vi fik også lavet en vognmønt med
NSR’s logo på, og for hver solgt mønt
giver vi 5 kr. til Win Feline Foundation.
Christina vil fortælle jer, hvor mange
penge der kom ind.
Vi havde også fået lavet en gave: En
fin kokarde, som alle udstillere af de
norske skovkatte på WS kunne afhente
i standen, så der var mange aktiviteter i
NSR’s stand på WS.
Jeg vil gerne sige stor tak til alle, der
hjalp til i Norsk Skovkatterings stand
på WS.
Ikke mindst blev der lagt kræfter i et
seminar med Jette Eva Madsen, som
handlede om standarden på de norske
skovkatte. Skovkattefolk fra alle lande
var inviteret, og mødet blev en succes.
Dette seminar blev til på baggrund af
Jette Eva, og Andreas Munk Madsen,
som var blevet udnævnt til tovholdere
samt Gitte Andersen, som også var behjælpelig med bookning af lokaler mm.
Tak til alle dem der var involveret i dette
seminar, og tak til jer der kom og støttede
op om arrangementet.
Årets uddannelse måtte nedlægges, da
der var for få tilmeldte.
Som I nok har læst, så har bestyrelsen
besluttet at nedlægge kørekortet helt. En
af begrundelserne er, at vi ikke kan fylde
holdene op, og så bliver det for dyrt at
afholde. Den anden begrundelse er, at
Felis Danica har lavet en tilsvarende
uddannelse. Vi har derfor besluttet at
afholde et modul, som kun er skovkatterelevant, så hvis man deltager det og i

Foto: Arkivfoto

FD’s uddannelse, så får man sit "NSR
hattelogo" logo. Der har været et enkelt
møde med efteruddannelse til kørekortet
med Bette Lind på Sjælland.
I året der er gået, har vi holdt nogle
medlemsmøder. Der har blandt andet
været: Genetik-møde, selektion af avlsdyr med Pil Refstrup, overvægt hos katte
med Marianne Rasmussen, pelskvalitet
hos norske skovkatte med Jette Eva
Madsen, og et dobbelt medlemsmøde
med Lars Seifert Thorsen, som omhandlede fødsler og udstillinger.
Sidst på året havde vi vores populære
julebanko.
NSR har været på et enkelt info-show.
Det var i Plantorama på Sjælland.
Vi holdte en hyggelig sommerfest hos
Jane og Flemming Vorbeck med skøn
mad og masser af hjemmebag. Tak til
Jane og Flemming fordi I havde lyst til

at åbne jeres hjem for Norsk Skovkatterings medlemmer!
Bestyrelsen har besluttet, at på alle de
danske udstillinger, hvor der afholdes
Breed BIS for den norske skovkat,
bliver der givet en lille pokal til alle
BIS-kattene.
Igen i år har der været medlemmer, der
har været i tvivl om reglerne for topkattene.
Vi er meget strikse på dette punkt. Derfor
er der desværre nogle, der er blevet lidt
skuffede. Regler er til for at blive overholdt, og derfor kan vi kun sige: Send ind
i god tid, og læs nu reglerne ordentligt.
Der blev i 2013 søgt 666 stamtavler på
norske skovkatte, og det er nedadgående
i forhold til året før, hvor tallet var 758.
Jeg håber, at alle vil gøre en samlet
indsats for at få flere medlemmer til
klubben.
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Referat fortsat fra sidste side...

Christina kan fortælle om, hvordan det
går med vores nye tiltag, med at melde
sine killingekøbere ind.
Stor tak til Christine og Mads Bendt
samt Grit Wessel, der fik skaffet flest
medlemmer i 2013.
Pk-Def. Det er desværre en sygdom,
som vi nu også skal have med i betragtning, når vi opdrætter. En del opdrættere både i Danmark og andre lande er
nu begyndt at teste for denne sygdom.
Spørgsmålet er, om vi ønsker, det skal
være en obligatoisk test, og om vi kan få
resultatet skrevet ind på det stykke papir,
der følger med vores kattes stamtavler.
Der er blevet fundet bærere i Danmark,
og man kan se status på dem og mange
andre NFO’er på en tysk hjemmeside
(http://www.ig-hgk.de)
Der er en interesseforening for sunde
katte generelt, og denne har bla. et
samarbejde med UC Davis i Californien,
hvor man kan sende sine tests til.
Jeg vil gerne opfordre medlemmer, der
har ændringer vedrørende den norske
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skovkat, til at lade forslaget gå igennem
NSR. Som specialklub må vi sende et
forslag direkte til FD, og vi behøver ikke
lade det gå igennem en hovedklub eller
flere hovedklubber.
Brug gerne jeres specialklub!
Som mange ved, var der et forslag
omhandlende norske skovkatte med
på Felis Danicas generalforsamling.
Desværre fik det ikke nok stemmer til
at blive sendt af sted til FIFe’s generalforsamling.
I år vil vi bruge en del timer på at forberede næste års jubilæumsudstilling
for at fejre, at NSR har eksisteret i 30 år.
Udstillingen kommer til at foregå på
Sjælland, og den er i samarbejde med
Racekatten, som vil være protektor for
NSR. Det bliver en todagsudstilling,
hvor Racekatten, afholder deres almindelige udstilling lørdag, og NSR afholder
udstilling kun for de norske skovkatte
om søndagen.
Jeg vil til slut takke hele bestyrelsen samt
suppleanter for et godt samarbejde og
Foto: Arkivfoto

nogle hyggelige timer sammen, hvilket,
jeg mener, er en stor del af bestyrelsesarbejdet, da det gør det lidt sjovere at
være med!
Tak til Jane som desværre ikke ønsker
at forsætte som suppleant.
Tak til Kristina for et fint blad igennem
år 2013. Kristina har desværre valgt at
træde tilbage før tid på grund af personlige årsager.
Til sidst en stor tak til vores sponsorer.
Kommentarer:
Andreas Munk Madsen kommenterer
på faldet i antallet af stambogsførte killinger, da det på 5 år er blevet halveret.
Han spørger, hvad bestyrelsen har gjort
sig af tanker herom. Pia Børgesen svarer,
at det ikke er noget, vi har gjort os nogle
tanker om, da det er et generelt problem
i samtlige racer.
Michael Robdrup pointerer, at der ikke
er så meget salg i killinger i øjeblikket,
da folk generelt er presset på økonomien.
Bette Lind mener, vi skal sammenligne
os med de andre racer, om vi holder
vores position i forhold til dem. SBI og
RAG har fremgang, hvor MCO ligesom
den norske skovkat er faldet i antal.
Derudover så holder vi vores position
på listen. Bette mener også, at vi har en
sund race, og at vi derfor stadig har nogle
af de gamle opdrættere.
Andreas Munk Madsen mener, at vi bør
gøre mere ud af at promovere racens
sundhed og også racens sind.

Pia Børgensen fortæller, at vi holder
fremvisninger og deltager bla. i Roskilde
Dyrskue. Pia forklarer, at det er svært
at samle opdrættere, som vil deltage i
fremvisningerne.
Poul Kiærulff taler også for, at medlemmerne skal bakke op om fremvisningerne.
Michael Robdrup kan berette overfor
forsamlingen, at den netop afholdte
fremvisning bestod af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 alm. medlem, da der ikke
var opbakning.
Flemming Vorbeck foreslår, at vi i vores
stand, når vi medbringer den, tillader
at der er nogle bure i standen, så det
måske nemmere er muligt at få folk til
at bemande standen.
Gitte Andersen taler også for fremvisninger i steder som Plantorama, men hun
har oplevet ikke at få buddet (i Ålborg),
da de også ønskede andre racer.
Bette Lind mener, at diskussionen skal
fortsættes under eventuelt, da vi bevæger
os for langt væk fra kommentarer til
beretningen.
Andreas Munk Madsen spørger ind til
proceduren, når der skal laves forslag
om norske skovkatte til Fife’s generalforsamling.
Bette Lind mener, at det giver god mening, det debatteres på hovedklubbernes
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generalforsamlinger, og forklarer at hvis
et forslag stilles til flere klubber, kan der
komme flere forskellige forslag frem til
Felis Danicas plenarforsamling, men
fremsættes det af specialklubben, bliver
det præcis det forslag, som ønskes til
afstemning. Specialklubberne har møderet på plenarforsamlingen og dermed
mulighed for at fremlægge forslaget.
Bette Lind forklarer, at grunden til, at
NSR’s forslag ikke kom med, var, at man
havde fået det indtryk fra Andreas Munk
Madsen, at det ikke gjorde så meget, hvis
forslaget ikke kom fra Felis Danica, da
det helt sikkert kom via et andet land.
Andreas fortæller, at Polen sender forslaget til Fife’s generalforsamling.
Pia Børgesen føler, at hun og andre
mennesker blev “misbrugt,” da der er
blevet lagt mange kræfter i forslaget for
derefter at få at vide, at det slet ikke var
nødvendigt, da et andet land ville tage
det med.
Bette Lind fortæller, at selvom et forslag,
der er blevet vedtaget i Felis Danica,
men ikke kommer med videre til Fife’s
generalforsamling, så er arbejdet ikke
spildt, for så ved Felis Danica jo, hvad
de skal stemme, når forslaget kommer
fra et andet land.
Beretningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
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4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Christina Kyed beretter, at vi er kommet
ud med et lille underskud. Det skyldes
til dels en nedgang i medlemsantal samt
brug af killingelisten på hjemmesiden.
Vi har desuden haft udgifter på PRartikler i forbindelse med World Show.
Den nye ordning med medlemshvervning (killingekøbere) har i 2013
givet 10 nye medlemmer, hvoraf 4 ikke
har fornyet sit medlemskab for 2014,
3 har fornyet og de sidste 3 skal først
forny i 2015.
Dags dato er der 196 hovedmedlemmer
og 163 familiemedlemmer.
Bette Lind foreslår, at vi kan spare på
Huldrekatten. F.eks. ved at sætte antallet
ned til 3 om året.
Mads Bendt foreslår, at medlemmerne
selv kan vælge, om de vil have bladet
tilsendt som PDF-fil eller på tryk.
Andreas Munk Madsen synes, at vores
egenkapital er flot, så han mener ikke,
at vi skal spare men bruge pengene på
gode arrangementer, som kan promovere
vores race og klub.
Der laves en håndsoprækning, og ca.
halvdelen af de fremmødte kunne godt
tænke sig bladet som PDF.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret.
6. Forslag til vedtægtsændringer
Der er ingen forslag til ændringer.
7. Forslag fremsat af medlemmer
Der er ingen forslag til ændringer.
8. Valg af bestyrelse og redaktør i
henhold til §6
Christina Kyed bliver genvalgt som
kasserer.
Anne Hyttel bliver genvalgt som næstformand.
Annie Dahl bliver genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Elaine Derry bliver genvalgt som suppleant.
Annette Kjelstrup Hansen bliver valgt
som suppleant.
Annette Søndergaard bliver valgt som
ny redaktør.
Susan Zindel bliver valgt som revisor.
Flemming Vorbeck bliver valgt som
revisorsuppleant.

Bette Lind fortæller, at mange af de
engelske opdræt er bygget på katte fra
danske katte, og bestyrelsen kan bistå
som rådgivere til medlemmer, som gerne
vil samarbejde med udlandet.
Jane Vorbeck mener, at det nok hovedsageligt er kælekattekøbere, vi vil promovere os overfor.
Michael Robdrup beder forsamlingen
støtte op om den kommende hobbyudstilling til maj, da halvdelen af kattene på
den sidste (jyske) hobbyudstilling bestod
af bestyrelsens katte, og vi skulle jo helst
gerne have medlemmerne til at bakke op
om arrangement med deres katte.
Poul Kiærulf foreslår, at NSR støtter
vores medlemmer økonomisk, såfremt
de gerne vil tage Felis Danicas uddannelse.

9. Eventuelt
Bette Lind spørger, om der er nogen, som
har yderligere kommentarer til diskussionen om at fremme vores race.
Mads Bendt foreslår, at vi slår os sammen med andre lande, da han har hørt
om et samarbejde mellem Holland og
England.
Carlo hjælper mor med at sy.
Foto: Birgitte Snejstrup
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Michael Robdrup mener, det må være
i opdrætternes egen interesse at bruge
pengene på kurset.
Flemming Vorbeck mener ikke, det er
Norsk Skovkatterings opgave at få vores
opdrættere uddannet. Det må være i
deres egen interesse.
Christine Bendt foreslår, at modulet,
NSR stadig holder, bliver billigere
eller gratis. Pia Børgesen oplyser, at
den opslagsmappe, som NSR giver de
medlemmer som deltager på det skovkatterelaterede modul er meget dyr, og
vi kan derfor ikke gøre det billigere.
Gitte Andersen bringer Norsk Skovkatterings debatforum op, da bestyrelsen
tidligere har lagt ud til medlemmerne
at tage en beslutning om, hvorvidt det
skal lukkes.
Pia Børgesen synes, det er ærgerligt,
hvis forum bliver lukket, og hun foreslår, at medlemmerne skal blive bedre til
at tage emner op derinde i stedet for på
private fora.
Flemming Vorbeck kan ikke se nogen
grund til at nedlægge det, for det gør jo
ingen skade, at det ligger der.
Bette Lind husker at have brugt forum
i forbindelse med vores jubilæumsudstilling og enkelte gange siden, men da
der ikke sker noget derinde, er hun ikke
vendt tilbage.
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Toonscat's iCat, Foto: Vibeke Telkamp

Elaine Derry synes, vi skal lukke det
ned, da det ikke ligner en klub i vækst.
Andreas Munk Madsen er enig med
Elaine, da der godt kan gå et par uger,
før der bliver svaret derinde. Andreas
mener, vi skal være bedre til at skrive
derinde, da aktivitet fremmer aktivitet.
Han foreslår også, at emner, som er på
vej op på bestyrelsesmøder, bliver lagt
på forum inden, så man kan få feedback
med derfra.
Bette Lind mener, at det skal gøre synligt
på forsiden, om der er aktivitet inde på
forum.
Michael Robdrup vil, som webmaster,
gerne sørge for, at man kan se, om der
er aktivitet i forum på hjemmesidens
forside. Han opfordrer dog så til, at
medlemmerne bliver aktive derinde, så
der kan blive tiltrukket mere aktivitet.

Flemming Vorbeck foreslår, at der
linkes til opstartede debatter på NSR’s
Facebookside.
Poul Kiærulff foreslår, at man får tilsendt
en mail, såfremt der er nye indlæg på
forum.
Michael Robdrup siger, at det er teknisk
muligt, men at en del af de mails, der
bliver sendt ud fra hjemmesiden, ofte
ryger i folks spamfilter.
Bette Lind foreslår, at man skal undgå
specifikke ord i overskrifterne på de
mails, der bliver sendt ud, så de måske
ikke bliver taget af folks spamfiltre.
Jane Vorbeck ønsker ikke en mail hver
eneste gang, der bliver oprettet indlæg
på forum.
Michael Robdrup foreslår, at det er noget, som medlemmerne selv kan vælge
fra/til.
Bette Lind foreslår, at vi får nogle emneredaktører, som tager opgaven med
at starte tråde op på forum, som kan
starte debatter op. Gitte Andersen og
Andreas Munk Madsen melder sig som
emneredaktører.
Flemming Vorbeck spørger, om vi skal
arbejde hen imod, at testen for PK-Def
bliver obligatorisk, da det viser sig, at
der er en del katte, som er bærere eller
positive.

Pia Børgesen synes, at det ville vær
rart hvis vi kunne få registreret PK-Def
resultaterne sammen med kattens øvrige
tests på "sundhedsbladet" der følger
kattens stamtavle.
Bette Lind fortæller, at der ikke er lukket
op (i Felis Danica regi) for, at alle kan få
registreret hvad som helst, da der jo også
kommer en del arbejdspres i forbindelse
med det. Derfor skal specialklubben
holde møde med Avlsrådet, og de skal
blive enige om, hvorvidt det bliver obligatorisk at teste for PK-Def.
Andreas Munk Madsen er uenig med
Flemming Vorbeck, da han ikke mener,
at tallet af bærere/positive er alarmerende.
Bette Lind mener, at problemet er, at
hvis man ikke tester for sygdommen, så
risikerer vi pludselig, at rigtig mange af
vore avlskatte bærer sygdommen, og så
er det ikke længere bare et lille problem.
Tester man sine katte, så ved man, hvad
man har at arbejde med, og så kan det
hurtigt blive udryddet.
Pia Børgesen mener, at det er vigtigt, at
vi signalerer udadtil, at vi har en sund
race, og hun mener, at det er vores kælekattekøbere, som det oftest går ud over,
når kattene dør et par år gamle.
Flemming Vorbeck forklarer, at det
er omkring 10% af vore katte, som er
bærere, og det er netop blevet til 10%,
fordi vi ikke har været klar over, at syg17
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dommen eksisterede, og at der derfor
ikke er blevet testet.

tydelig forekomst af antal syge katte, før
at det bør være nødvendigt.

Poul Kiærulff er bange for at skræmme
kælekatteejerne væk, hvis vi tester for
alt for mange sygdomme.

Bette Lind siger, at det netop er derfor,
det er en beslutning, som skal tages sammen med Avlsrådet.

Michael Robdrup mener ikke, at tallet
reelt er så højt, da det ikke er så mange,
som har testet endnu. Derfor mener
Michael, at vi skal teste, så billedet kan
blive mere reelt.

Flemming Vorbeck mener, at man skal
tage ansvar som opdrætter, og i
Flemmings optik indebærer det at teste.

Annie Dahl fortæller, at hun ikke siger
til sine kælekattekøbere, at hun tester for
diverse sygdomme.
Flemming Vorbeck sammenligner med
SBI, som ikke tester for noget som helst,
hvor man så intet ved om racen.
Andreas Munk Madsen spørger forsamlingen, om nogen kender/har hørt om
katte, der er syge/døde af PK-Def.
Elaine Derry fortæller, at der er en del
skovkatte som har haft symptomerne,
men hvor man ikke har vidst, at denne
sygdom eksisterede, og der derfor har
været skudt ind under andre sygdomme.
Bette Lind fortæller, at Felis Danica har
en forpligtelse til at medvirke til at sørge
for, der bliver testet, såfremt det kan
være nødvendigt, hvis der eksisterer en
pålidelig test.
Andreas Munk Madsen siger, at der i
reglerne står, at der skal være en be18

Poul Kiærulf spørger, om en obligatorisk
test kan blive slettet igen på et senere
tidspunkt, såfremt det ikke længere
skønnes nødvendigt.
Bette Lind svarer, det kan man sagtens.
Pia Børgesen takker for det gode fremmøde og for god ro og orden og Bette
Lind erklærer generalforsamlingen for
lukket.

King Olav. Foto:Kirsten Sommer

Nyt bestyrelsesmedlem
Annette Kjeldstrup Hansen
Jeg hedder Annette Kjeldstrup Hansen og jeg er 46 år. Jeg er gift med René, og
sammen har vi firmaet 24Sportspræmier & Emblemer, og deraf kommer også vores
opdrætternavn: DK Trophycat. Min datter Christina, som bor i Odense er også en
del af opdrættet.
Vi købte vores første skovkat i 2009. En hankastrat, som bare skulle være
fritgående kat, og vi skulle i hvert tilfælde ikke udstille - ”Det er da synd for katten”. Vi prøvede dog en enkelt udstilling og så var vi hooked!
Nu har vi tilsammen 3 kastrathanner og to unge avlshunner. Vi har dog ikke lavet
nogle kuld endnu, så den oplevelse har vi til gode. Jeg er meget aktiv udstiller, og
jeg nyder samværet med andre katte-tosser.
Jeg har taget skovkatte-kørekortet, og forventer at afslutte Felis Danicas opdrætteruddannelse i foråret 2014. Jeg har deltaget i rigtig mange af Racekattens potemøder
og NSR’s medlemsmøder.
Jeg er med i Racekattens udstillingsudvalg, hvor jeg bl.a. er præmiesekretær. Jeg
glæder mig rigtig meget til at være en del af bestyrelsen i Norsk Skovkattering.

Kære medlemmer
Af og til er der ikke plads til hele billedet i den størrelse som
i sender det ind, derfor forbeholder Norsk Skovkattering sig
ret til at beskære alle billeder der bliver sendt ind til klubben.
Klubben kan derfor ikke drages til ansvar hvis der
mangler fotografens signatur på et billede, men vi gør
selvfølgelig hvad vi kan, for at bevare original proportionerne.
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Den nye redaktør
Annette Søndergaard
Jeg hedder Annette, er 33 år gammel og siden jeg var helt lille,
har jeg elsket dyr i alle afskygninger. Desværre var dyr i mit
barndomshjem begrænset pga. et familiemedlems allergi. Da
jeg flyttede hjemmefra, fik jeg min første huskat - en dejlig
bamse som bestemt har været medvirkende til, at jeg den dag i
dag ikke vil undvære katte omkring mig. Min drøm har, siden
jeg var ganske ung, været at opdrætte norske skovkatte. Men
mine planer om at starte mit opdræt, er på forunderlig vis altid blevet forpurret af
en eller anden huskat, som havde brug for hjælp, så mine planer er faktisk bare
blevet skubbet foran mig de sidste 10 år.
Med god opbakning fra hjemmefronten valgte jeg sidste forår, at forfølge min
drøm om norske skovkatte og det resulterede i, at jeg fik godkendt mit stamnavn,
DK Silverleaf i Juni 2013. Jeg har desuden i foråret 2014 afsluttet Felis Danicas
diplomopdrætterkursus.
Til daglig har vi selskab af to, snart tre, fantastiske norske skovkatte, hvoraf vi
udstiller den ene af dem og håber på, at den anden fortsætter med at udvikle sig
godt, så hun kan blive en af grundstenene i vores fremtidige opdræt.
Jeg vil også være at finde på vores internet forum på www.norskskovkat.dk, da
jeg synes det er spændende, at debattere og udveksle meninger og erfaringer med
andre kattefolk.
Jeg har nogle års erfaring som redaktør og håber på, at kunne bruge min tid på, at
lave et supergodt blad til jer, sammen med den øvrige redaktion. På den
modsatte side kan i læse lidt mere om de andre redaktionsmedlemmer.
For at bladet kan blive ved med, at være et levende blad med en høj indholdskvalitet, så vil jeg gerne opfordre alle til at sende jeres bidrag til os - det kan være
alt fra billeder til artikler, sjove historier og selvfølgelig importer, eksporter samt
titeltagere. Indhold til bladet modtages med tak på redaktor@norskskovkat.dk
Derudover har jeg også et håb om, at hankatteejerne vil sætte deres hankatte på
hankattelisten igen, så vi kan fortsætte med at vokse som forening og vise ind samt
udland, at vores hankatte er nogle af de flotteste af slagsen.
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Den nye redaktion
Pia Robdrup
Jeg hedder Pia og jeg er af den fine årgang 1971. Jeg er den ene del af opdrættet
DK Robdrup, den anden del er min mand Michael.
Der har altid været katte i mit liv, i starten var det huskatte, og i 2009 kom den
første skovkat så til.
Vi fik vores første kuld i 2010, og kuld nr. 6 er netop kommet til verden. Familien
tæller pt 11 skovkatte i alderen fra 14 uger til knap 5 år, samt en dejlig husmis på
15 år.
Jeg er uddannet biblioteksassistent, og har arbejdet hos Frederikssund
Bibliotekerne i lidt over 10 år. Jeg elsker mit arbejde, som giver en masse
kontakt med mange forskellige mennesker.
Vi udstiller en del, og er ofte at finde på udstillingerne rundt omkring i landet,
ligesom vi også gør lidt i at grille og lave mad.
Pernille Dahlsgaard Larsen
Ivrig udstiller og steward med en - måske - spirende opdrætter i maven. Jeg fik
min første skovkat i 2010, og siden da har jeg været prisgivet denne dejlige race.
Jeg har udstillet i efterhånden 3 år og gået steward i omkring 2 år. Som uddannet folkeskolelærer elsker jeg, at lege med sproget i harmoni med både skøn- og
faglitteratur.
Udover kattene er min store interesse musik. Jeg spiller på euphonium i et brass
band og giver privatundervisning samt dirigerer fra tid til anden
Ellers er jeg en stor læsehest, som sluger alt fra krimi til fantasy.
I min husstand bor der pt. Lillemanden (DK Smedegaard's Klods Hans, årgang
2011, skøn kastrathan i gr.4) og undertegnede (årgang 1984, fertil pige gr.?).
Jeg glæder mig til at deltage i udarbejdelsen af Huldrekatten
DK Lindvig's F-kuld.Foto: Hanne Lindvig
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Sommerfest
Norsk Skovkattering byder hermed alle op
til dans, god mad og festligt samvær

Lørdag den 23. August 2014
i

Haveforeningen Brøndgården
Vestbuen 73
Syrengangen 3
2750 Ballerup
Vi starter kl. 14.00 og fester til den lyse morgen.
Norsk Skovkattering indkøber kød og tænder op i grillen.
Man medbringer selv drikkevarer samt forskelligt tilbehør
efter sammenskudsprincippet. f.eks. kartoffelsalat, salat,
dressing, brød mm.
Medbringer man kage, så giv venligst Anne besked
Tilmelding kan ske til: anne@norskskovkat.dk
Sidste frist for tilmelding er den 9. august 2014

Vi glæder os til at se Jer alle
sammen til en hyggelig dag
Bestyrelsen
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Lidt stemningsbilleder fra tidligere års sommerfester. Foto:Arkivfotos
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30 års Jubilæums udstilling

Norsk Skovkattering indbyder til Internationalt NFO Show

Tema: Valentine
Søndag den 8. februar 2015
i
Sorø Hallen
Ringstedvej 20
4180 Sorø

I samarbejde med Racekatten har Norsk Skovkattering Danmark fornøjelsen af, at
invitere til international udstilling, kun for Norske skovkatte.
Kom og vær med til en hyggelig dag, hvor vi ud over at konkurrere om certifikater,
BIV, NOM og BIS også kan dyste i fun-klasser om bl.a. bedste pels, bedste NFOlook, bedste hale mm. Det er gratis at deltage i fun-klasserne. Mere information
kommer på dagen.
Inviterede dommere der har sagt ja (ret til ændringer forbeholdes):
DK
Anne Køhn
II
DK
Bette Lind
II
FI
Kristina Rautio
II
DK
Minna Krogh
II
SE
Lena Björkander
II
NO
Anne Veland
II
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren.
Tilmelding
Tilmelding åbner den 1. november 2014, online på: www.norskskovkat.dk –
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Allé 52,
2770 Kastrup.
Sidste til- og afmeldingsfrist er den 31. December 2014, eller når halkapacitet er
nået.
NB! Der vil være begrænset antal pladser.
Tilmelding er først gældende når betaling er registreret.
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Udstillingspriser
Pr. kat
250 kr.
Kuld
300 kr.
Veteran- og pensionistklasse, ekstra
+75 kr.
Avls- og opdrætsklasser
75 kr.
Farvebedømmelse (bestilt ved tilmelding)
+100 kr.
Farvebedømmelse (på udstillingen)
+150 kr.
Kat uden for bedømmelse
120 kr.
Kat alene i dobbeltbur
320 kr.
Betaling
Udstillingsgebyret betales samtidig med tilmelding på:
Konto nr.: 4955-6961835.
Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling på udstillingen.
Norsk Skovkattering tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt halkapaciteten
ikke nåes.
Åbningstider
Udstillingen er åben for publikum kl. 10.00 – 17.00. Ingen katte må forlade
udstillingen før kl. 18.00
Dyrlægekontrol
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle katte skal være i bur senest kl. 9.30.
Seneste vaccination iflg. Felis Danicas regler er den 25. Januar 2015 - dette gælder
også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato og
skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende.
Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte: Chefsteward Dan Kjær Kristensen på mail:
steward@norskskovkat.dk.
Meld dig inden udstillingen og du går forrest ind i køen ved in-check.
Præmier
Modtages med stor tak – venligst kontakt Annette Kjelstrup Hansen på e-mail:
annettek@norskskovkat.dk
Annoncer til kataloget
Materialer sendes senest d. 15. januar 2015 til Michael Robdrup på e-mail:
webmaster@norskskovkat.dk. Format A5 – kun trykklart materiale i PDF-format .
Standplads på udstillingen
Kan reserveres hos Michael Robdrup på e-mail: webmaster@norskskovkat.dk
Husk at angive antal meter.
~ Vi glæder os til at se dig ~
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Tandbørstning på katte
Forebygning frem for behandling
Tandbørstning er dén
enkeltstående behandling,
der har størst betydning for
tændernes sundhed.
Det er uden sammenligning den mest effektive og
billigste forebyggende behandling imod tandsten,
tandkødsbetændelse og
paradentose.

Du har måske hørt om tandbørstning på
katte, og du har måske endda prøvet. Det
er ikke en nem opgave – det ved vi godt.
Her får du vores forslag til, hvordan du
kan træne tandbørstningen med din kat
og alligevel få det til at lykkes.
Forbered dig på at bruge mindst 3 uger
på at arbejde rutinen ind og gå langsomt
frem. Med tålmodighed skal det nok
lykkes!
(Tip: Bruger du klikkertræning, er det
oplagt at bruge det i indøvningen)
Trin 1 – Opbyg tillid
Væn kat til at blive rørt over næseryggen,
snuden, kinderne, mundvigene og
læberne. De første par gange når I måske
ikke så langt. Det er normalt, og det er
vigtigt, at du går langsomt frem her.
Brug evt. en bestemt kommando hver
gang. Det kan f.eks. være: ”Vis bis26

serne”. For nogle katte kan dette første
trin tage meget lang tid. Det kan være
frustrerende, at tandbørsten ikke engang er kommet frem endnu, men dette
første trin er uhyre vigtigt for successen
længere fremme. Sidegevinsten er, at
din kat vil få mere tillid til dig, og at
du fremover også vil kunne undersøge
den bedre.
Trin 2 - Put fingeren i munden
Lad en finger løbe langs mundvigene
og på indersiden af læberne og rør ved
tandkødet og tænder. Løft op i læberne
og se på tænderne. Husk at rose når det
går godt, men undlad at skælde ud eller
give belønning, hvis det ikke gør.
(Tip: Dyp din finger i bouillon, smør
eller dyretandpasta).
Trin 3 – Brug tandbørsten
Hold støttende om snuden eller hovedet
og løft læben. Pas på, at du ikke kommer til at holde for næseborene. Børst
i rolige bevægelser på de store hjørnetænder og de forreste kindtænder.
Det er vigtigt, at du ikke bliver for ivrig
på dette trin. Start med nogle få tænder
ad gangen og måske kun 5-10 sekunder
hvert sted.
Trin 4 – Hele vejen rundt
Nå trin 3 fungerer stabilt (uden at katten
forsøger at flygte), kan du nu udvide
tandbørstningen til alle tænderne. Gå
forsigtigt frem, og tag langsomt flere

Brug en lille blød tandbørste til din kat.
Foto: Arkivfoto

og flere tænder med. Det kan være
svært at børste de bagerste kindtænder,
hvis munden er åben. Hold derfor let
kattens mund lukket. Brug små cirkelbevægelser, når det er muligt, og hold
tandbørsten på skrå 45° på tanden, hvis
det skal være rigtig fint.
Trin 5 – Brug 2-3 minutter hver dag
Når rutinen kører stabilt, og I hygger jer
med projektet, kan du strække seancen,
så du bruger mindst 2 minutter effektiv
tid på at børste tænderne. På dette trin
kan du også udvide til at børste indersiderne og tyggefladerne af tænderne.

At børste en kat eller hunds tænder kan
hurtigt komme til at lyde kompliceret,
men det er i virkeligheden ikke nogen
større videnskab. Det vigtigste er at
komme i gang. Med øvelsen kan du
forfine teknikken.

Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling Heidi Nielsen og Dyrlæge
Søren Drimer Pejstrup
Husum Dyreklinik
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At have hankat
Interview med Pia Robdrup fra DK Robdrup

Jumanji nyder solen i hans kattegård. Foto: DK Robdrup

Først og fremmest: Hvorfor valgte I at få egen hankat?

Vi havde hele tiden sagt, at vi ikke ville have hankat selv. Vi ville hellere betale
os fra ydelserne og ulemperne. Vi havde ikke lyst til at have en kat boende ude
for sig selv, afsondret fra os og de andre katte, men så mødte vi i efteråret 2012
en ualmindelig sød, smuk og charmerende lille killing – DK Toonscats Jumanji.
Han slog fuldstændig benene væk under os, da vi mødte ham første gang. På vej
hjem i bilen, diskuterede vi ikke OM, vi skulle sige ja til ham, for vi var slet ikke
i tvivl om, at han skulle bo hos os, men HVORDAN vi kunne give ham de bedste
vilkår, når han voksede til.

I faldt for en dejlig hankilling, som bare måtte bo hos jer. Hvilke forberedelser var vigtige for jer, før I fik ham hjem?

Vi snakkede meget om, hvordan vi kunne give ham gode forhold. Hvordan han
skulle bo, og hvordan vi kunne gøre det bedst muligt. Hele tiden havde vi også den
tanke, at det jo ikke er for evigt, at han skulle bo for sig selv. Han skal ikke være
fertil, resten af livet. Hans trivsel kommer før alt andet! Den dag, han ikke trives
som fertil med de ulemper, det giver, bliver han kastrat. Lige meget om vi så har
nok så mange planer og ønsker for parringer og kuld. Han betyder så meget for
os, at det kommer i klart første prioritet.
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Da I valgte ham, hvad var jeres forventninger så til ham?

Vi havde jo ikke planlagt at der skulle være en hankat i vores familie og opdræt. Vi
mødte ham, snakkede længe og grundigt med hans opdrættere om hans stamtavle,
hans forældre, og andre familiemedlemmer. Om alle de fordele og ulemper, der er
ved at have en hankat. Han er, i hvert fald i vores øjne, den perfekte hankat - også
til vores piger. Han kan tilføre meget af det, de mangler mht. fx type, ører, profil,
og så er han jo lige vores type. Vi faldt med et brag for hans rå look. Selv da han
var helt lillebitte, var man aldrig i tvivl om, at han ville blive meget maskulin. At
han så også er gr. 3 (sorttabby uden hvid, red.), gør jo bestemt heller ikke noget,
selvom det ikke er det vigtigste. En god kat har også en god farve.

Hvad betyder det for jer ikke at skulle ud at låne?

Vi skal stadig låne hankat, selvom han teoretisk kan bruges på alle vores hunkatte.
Men vi vil også gerne kunne bruge ham på afkom efter vores hunkatte. Med egen
hankat bestemmer vi selv, hvornår vi kan og vil parre en hunkat. Vi skal ikke planlægge og aftale os ud af lige så meget som ved lån af fremmed hankat.

Om DK Robdrup:

DK Robdrup består af Michael og Pia Robdrup, som
bor i Skibby, Nordsjælland.
Her deler de tilværelsen med
5 fertile hunkatte, 1 fertil
hankat, 3 kastrater samt et
ungdyr og en killing. Michael
og Pia fik deres første kuld
i 2010 og har siden da haft
6 kuld.
Man kan ofte møde dem på
udstillinger, hvor de gerne
viser deres skovkatte frem
for interesserede. Michael er
webmaster for norskskovkat.
dk og desuden formand, når
klubben holder hobbyudstillinger.
Lige nu har de kuld efter IC
DK Robdrups Røskva og CH
DK Toonscats Jumanji. Se
mere om opdrættet på
www.missebarnet.dk

Michael Robdrup med Jumanji. Foto: DK Robdrup
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Artikel fortsat fra sidste side...

Rent praktisk, hvad skal man så tage hensyn til, når man planlægger
at købe en fertil hankat?
Man skal tænke sig grundigt om.
Har man mod på at have ham gående ude i egen bolig? De fleste hankatte strinter,
og det ønsker fåtallet at få ind i deres hjem. Fertile hankatte er mere eller mindre
territoriale, og de kalder på damer, så der er man også nødt til at tænke på ens
omgivelser. Man skal også overveje, om man har plads til ham. Vi vil gerne tilbyde
en hankat gode pladsforhold og gode vilkår i en kærlig atmosfære. Nogle har, som
vi, et hankattehus tæt på sig ude i haven, hvor han går sammen med en anden kat,
så han har selskab. Det er ikke ligetil at have egen hankat. Der er både fordele og
ulemper.

Hvordan bor jeres hankat?

Vores hankat har et hus på 6 m2. Det har været anneks til et sommerhus, så der er
en køjeseng i det. Den øverste køje er uden madras, hvor der i stedet er forskellige kattesenge som sovepladser. Den nederste køje har stadig madrassen, og den
er meget populær, når der skal hygges, og vi har kvalitetstid sammen med vores
hankat. Så ligger vi på sengen, og han ligger på ryggen tæt op af os. Så nyder han
virkelig livet. Vi har også lavet en lille terrasse foran huset. Der står et lille cafébord og et par stole, så vi også kan sidde ude i solen og nyde hinandens selskab.
Der er løbegård til hankattehuset. Den ligger i forbindelse med de andre kattes løbegård, så han har hele tiden mulighed for at se de andre katte
samt snuse gennem hegnet. Løbegården er ca. 50 m2. Der er græs og
naturligvis flere klatre- og kradsemuligheder, ligesom der også er forskellige liggehylder i forskellige højder. Der er nettag over hele hankattegården.
Han er også så heldig, at han har mulighed for at bo sammen med en af vores andre
Jumanji og Askja nyder hinandens selskab. Foto: DK Robdrup
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katte – IC DK Robdrups Askja. Hun har selv valgt at bo ude i hankattehuset sammen med ham. De er meget glade for hinanden, sover sammen, spiser sammen og
vasker hinanden. Det er vi meget, meget glade for, for så mister han ikke fornemmelsen af, hvordan man er sammen med andre katte.

Hvor tit er I ude ved jeres hankat?

De har altid tørkost stående, så de kan spise, når de har lyst. Om morgenen kommer
vi ud med vådmad til dem, og om aftenen får de daggamle kyllinger. Det er meget
populært. De elsker deres kyller - de flyvetræner dem grundigt, inden de bliver spist.
Natmad er mere vådmad, og det er også oftest ved den fodring, at vi bruger mest tid
ude i hankattehuset. Pelspleje, hyggestund og dejligt socialt samvær med begge katte.

Hvad er fremtiden for jeres hankat?

Fremtid er umulig at spå om. Vi har ønsker og håb, men der kan så let komme noget i
vejen for planer og tanker. Det vigtigste for os er, at han trives, er sund og rask og en glad
kat. Det er han lige nu, men det kan ændre sig, og så må vores planer også ændre sig.
Vi er begge blevet meget klogere på det med at have hankat, og vi har revurderet
vores holdninger efter at vi er blevet beriget med vores hankats selskab i vores
familie. Han har rykket ved fordomme, og jeg tror ikke længere, at han er vores
første, eneste og sidste hankat.
af Pernille Dahlsgaard Larsen

Vil du dele dine erfaringer i forhold til at
have en fertil hankat boende?
Har du en god historie eller nogle smukke
billeder, som du kunne tænke dig at dele?
Send gerne en mail til:
redaktor@norskskovkat.dk
Deadline den 1. august 2014
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Konkurrence
Deltag i konkurrencen om at vinde
10 kg Pure Kat (værdi 559 kr.) til din kat
Kunne du tænke dig, at din kat blev model for Kingsmoors nye smagsvariant,
som snart bliver lanceret? Alle indsendte billeder vil komme i betragtning.
Norsk Skovkattering er i samarbejde med Kingsmoor på jagt efter Jeres
gode sommerbilleder!
Krav til billedet:
- være taget af dig selv
- være taget udendørs
- kattens hoved skal være fuldt synligt
- være på min. 5 MB eller tilsvarende kvalitet
- maks 5 billeder pr. medlem
Send en mail med dit billede vedhæftet og emnet: "Sommerkonkurrence" til
redaktor@norskskovkat.dk.
Sidste frist for indsendelse af billeder er den 1. august 2014
Vinderen vil blive trukket af Kingsmoor, få direkte besked og bliver offentliggjort i næste nummer af Huldrekatten.
Præmien vil derefter kunne afhentes på en nærmere aftalt katteudstilling i
Danmark.
Ved indsendelse af billeder til konkurrencen accepterer du, at Norsk Skovkattering og Kingsmoor frit bruger evt. tilsendte billeder i forbindelse med
markedsføring, eller f.eks. i medlemsbladet.
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
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Den fertile møgkat
Stof til eftertanke
Vi bemærkede ham første gang for et par
måneder siden - eller rettere vi bemærkede først, at vores katte var meget opmærksomme på noget uden for hegnet,
der omkranser vores have. Kort efter så
vi ham også selv: En semilanghårskat,
sikkert med noget MCO i sig, men helt
sikkert ikke renracet.
Herefter lagde vi mærke til ham jævnligt, især fordi vores egne katte var oppe
at køre over ham, og vi så ham strinte
op af bilen og husmuren ude i carporten,
hvilket betød, at vi begyndte at referere
til ham som “Den fertile møgkat”. Helt
sikkert tiltrukket af vores hunkatte, som
han jo nok har kunnet lugte på lang
afstand.
Vi blev hurtigt enige om, at han ikke
hørte til nogle steder, for han så herrens
ud, og vi så ham blandt andet en dag,
hvor det styrtregnede, og hvor han var
fuldstændig gennemblødt, hvilket kunne
tyde på, at han ikke har haft mulighed
for at søge ly nogle steder.
Belært af bitter erfaring fra sidste år,
hvor en anden fertil hankat brød ind
i vores have og parrede en af vores
hunkatte, blev vi enige om at forsøge at
indfange ham i en mårfælde, vi indkøbte
til formålet sidste år, så fælden blev sat
op med foder i, og så afventede vi.
Foderet forsvandt fra fælden, men den
eneste, der blev fanget i den, var en
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korthårskat, som også holder til i området men helt sikkert hører til et sted, for
den ser fin og velnæret ud, så den fik lov
at gå igen.
Vi opdagede dog ret hurtigt, at den
fertile møgkat kunne fiske foderet ud af
fælden uden selv at gå i den. Han stak
simpelthen poten ind gennem tremmerne
og fiskede det op af skålen og ud gennem
tremmerne, hvorefter han i ro og mag
kunne spise foderet.
Flemming prøvede en dag at sætte sig
ud i carporten og kalde på ham, og han
kunne rent faktisk kalde ham til sig ved
at lokke med lidt foder også. Han var dog
noget sky og utryg men helt sikkert ikke
en vildkat. Flemming kunne dog ikke
lokke ham i fælden, og han blev også
revet, da han forsøgte at tage fat i katten.
Vi forsøgte en uges tid at indfange katten
ved at sætte os ud i carporten og kalde
ham til os ved at lokke med noget foder,
men han var som sagt sky og ikke helt
tryg ved os, så vi kunne ikke rigtig lokke
ham i fælden. En sen onsdag eftermiddag
lykkedes det dog pludselig Flemming at
få ham bakset i fælden, og så havde vi
ham endelig!
Herefter ringede jeg til en kontakt fra
Kattens Værn, hvis nummer jeg fik
sidste år i forbindelse med den anden
fertile strejfer (som vi desværre aldrig fik
indfanget). Der var dog telefonsvarer på

Den fertile Møgkat. Foto: DK Vorbeck

og en besked om, at hun kun arbejder for
KV visse dage om ugen (kan desværre
ikke huske hvilke), så jeg måtte indtale
en besked. Vi blev dog enige om at
kontakte en kredsformand for Dyrenes
Beskyttelse også, for hvis vi ikke hørte
fra KV forholdsvis hurtigt, så var vi
jo nødt til at komme af med katten på
anden vis.
Den lokale kredsformand for DB ville
komme forbi torsdag eftermiddag og
kigge på katten. I mellemtiden blev vi
enige om, at installere katten i det ene
rum i vores hankattehus, som for tiden
ikke bliver beboet af andre. Så møgkatten blev sat i hankattehuset med mad og
vand, og da der også er kamera i rummet
kunne vi holde lidt øje med ham.
Torsdag eftermiddag kom kredsformanden for DB og blev vist ud til katten.
Han baksede med det samme katten i en

transportkasse og oplyste mig op, at hvis
han ikke led af nogle sygdomme, så ville
de sætte ham fri i området igen med et
halsbånd på med en seddel i - fertil vel at
mærke! Jeg argumenterede for, at en kat
som ham fyldt med sår, rifter, flåter og
knuder da umuligt kunne høre til nogen
steder, men DB kredsformanden holdt
på, at sådan er DB’s politik, så sådan
ville det blive. Jeg kunne lige se for
mig, hvordan vi så igen skulle bruge en
måned på at indfange ham, og hvordan
han så i endnu længere tid skulle gå for
lud og koldt vand! Så jeg bad simpelthen
kredsformanden om at tage ham ud af
transportkassen igen, for så skulle jeg
nok selv finde en løsning, om jeg så selv
skulle køre til dyrlæge med ham og få
ham aflivet. Så sådan blev det, og det
var nok første, eneste og sidste gang,
vi ringer til Dyrenes “Beskyttelse” for
at få hjælp.
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Artikel fortsat fra sidste side...

Heldigvis havde Bodil fra Kattens Værn
ringet til mig torsdag morgen, hvor jeg
havde fortalt hende, at DB kom for at
hente katten, og aftalt at jeg nok lige
skulle give hende en update, så jeg tog
fat i Bodil igen, der ville komme forbi
torsdag aften. I mellemtiden oprettede
jeg en sag hos Vejen kommune, der
heldigvis er en af de efterhånden få kommuner, der har en aftale om vildkatte
med Kattens Værn. Når man er ansat
ved kommunen, som jeg er, og har det
direkte nummer til den ansvarlige, så er
det heldigvis en smal sag.
Et par gange i løbet af torsdagen var jeg
ude at kigge til katten, og nusse ham
lidt på hovedet. Som skrevet var han
FYLDT med flåter og knuder, så han må
virkelig have gået længe uden menneskelig kontakt. Alligevel ville han rigtig
gerne nusses og begyndte også at spinde
og trille om på ryggen for at blive nusset
på maven. Tænk at et dyr som ham viste
mig sådan en tillid! I stedet for at tænke
på ham som “den fertile møgkat”, så
begyndte jeg nu at tænke på ham, som
en stakkels kat, der trods svigt og et usselt liv virkelig fortjente en chance. Han
måtte jo have være nogens kat engang,
siden han kunne være så sød og kælen.
Og denne “nogen” har sikkert sparket
ham ud, da han blev fertil og begyndte
at opføre sig som fertile hankatte nu gør.
Hvor kan det gøre mig arrig, når folk
svigter det ansvar, de har over for dyr,
som de påtager sig!
Torsdag sidst på eftermiddagen kom
36

Bodil fra KV så, og jeg viste hende ud
til katten. Hun satte sig ned på gulvet til
ham og snakkede stille og roligt til ham,
og han tøede forholdsvist hurtigt op over
for hende, og lod hende nusse sig. Efter
et stykke tid fik hun ham uden problemer
ind i den tildækkede transportkasse, og
hun lovede at give mig opdateringer på
ham, inden hun tog afsted med ham.
Den følgende mandag eftermiddag blev
jeg ringet op af Bodil - desværre med
trist nyt. Katten var smittet med FIV, så
han var blevet lagt til at sove, hvilket
både Bodil og jeg var rigtig kede af,
for var der nogen, der havde fortjent en
ny chance, så var det ham. Som Bodil
sagde, så var han så sød, at hun faktisk
allerede havde et nyt hjem på hånden
til ham.
Så sådan kan en fertil møgkat gå hen og
blive en stakkels kat, som man fælder
en tåre over, når man hører, at han er
blevet lagt til at sove. Desværre er han
langtfra den eneste, og det er nok kun et
spørgsmål om tid, før vi bliver plaget af
den næste fertile møgkat i rækken, for
der er desværre masser af uansvarlige
mennesker derude, hvis måde at holde
kæledyr på ikke harmonerer med vores
egen måde. Når man som os bruger
tusindvis af timer og kroner på sine
kæledyr, så er det svært at fatte, at andre
ikke engang vil ofre en kastration på en
kælekat, men i stedet bare sparker den
ud til et usselt liv, og så kan vi andre så
rydde op efter deres uansvarlighed.
af Jane Vorbeck, DK Vorbeck

"Killinge-sjov"

"High-five!"
Julle-Kris Elaine the gain. Foto: Betina Kristensen
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En sød historie

Hvordan man giver sin kat piller - en trin-for-trin guide
(-som absolut skal tages med et gran salt...)
- Tag katten op og hold den i venstre arm, som når du holder en baby.
- Placér højre pege- og tommelfinger på hver side af kattens mund og tryk let på
kinderne. Når katten åbner munden, smutter du pillen ind og lader katten lukke
munden og synke alt imens du roser den.
- Saml pillen op fra gulvet, og grav katten frem under sofaen. Hold i venstre arm
og gentag punkt 1.
- Led efter katten i soveværelset, og smid den snaskede pille væk.
- Tag en ny pille, hold katten i venstre arm, mens du holder godt fast i bagpoterne med venstre hånd. Tving kæberne fra hinanden og skub pillen så langt
ind i munden som muligt med højre pegefinger. Hold munden lukket (kattens) og
tæl til 10.
- Saml pillen op af akvariet, smid den ud. Tag endnu en pille ud af pakningen, og
tag katten ned fra klædeskabet. Tilkald ægtefælle eller ven.
- Knæl på gulvet med katten i spænd mellem knæene, mens du holder godt fast
i for- og bagpoter. Ignorér kattens lave knurrelyde. Få ægtefælle eller ven til at
holde kattens hoved i et fast greb, mens han med den anden hånd tvinger en lineal ind i munden (kattens). Lad pillen trille ned ad linealen, og gnid kattens hals
gentagne gange.
- Få katten ned fra gardinerne, og tag en ny pille frem. Gør notat om at købe en
ny lineal og reparere gardinerne. Fjern forsigtigt stumperne af de kongelige figurer, og læg dem til side til senere reparation.
- Vikl katten ind i et badehåndklæde, og få ægtefælle eller ven til at lægge sig
hen over katten, så kun hovedet (kattens) lige akkurat er synligt under armhulen
(ægtefællens/vennens). Sæt pillen fast i enden af et sugerør, tving kattens mund
op med en blyant, og pust i sugerøret.
- Check etiketten på pilleglasset, og vær sikker på, at pillen ikke er skadelig for
mennesker. Drik et glas vand for at fjerne den grimme smag. Sæt hæfteplaster på
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ægtefælles eller vens underarm, og fjern blodet fra gulvtæppet med koldt vand
og sæbe.
- Hent katten i naboens skur. Tag en ny pille. Placér katten i et overskab i køkkenet med lågen på klem, så kattens hoved stikker ud. Tving munden op med en
dessertske. Send pillen ned i halsen med en elastik.
- Hent en skruetrækker i garagen, og sæt køkkenlågen tilbage på hængslerne.
Læg et koldt kompres på kinden og undersøg, hvornår du sidst fik stivkrampevaccination. Smid t-shirten væk, og find en ny.
- Ring til brandvæsenet for at få katten ned fra træet på den anden side af gaden.
Undskyld over for naboen, som kørte ind i stakittet for at undgå at ramme katten.
Tag den sidste pille frem.
- Bind kattens for- og bagpoter sammen med sejlgarn, og fastgør den til spisebordet. Hent de tykke havehandsker fra skuret. Tving kattens mund op med en
svensknøgle. Skub pillen ind i munden efterfulgt af et større stykke oksefilet.
Hold hovedet lodret (kattens), og hæld 3 dl vand ned i halsen (kattens) for at
skylle efter.
- Få ægtefælle eller samlever til at køre dig på skadestuen. Sid helt roligt, imens
lægen syer finger og underarm og fjerner små pillestykker fra højre øje. Stands
ved Ikea på vejen hjem, og bestil et nyt spisebord.
- Ring efter dyrlægen for at få ham til at give katten pillen !!
Der er heldigvis også nemmere og mere sikre måder at give piller på. På de
næste sider "Tips og Tricks" kan du læse et af forslagene.

Har du et eller flere gode råd som
du gerne vil dele med os, så skriv
endelig til
redaktor@norskskovkat.dk
Så er det måske dit råd vi bringer
i næste nummer.
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Tips og tricks
Pilleskjulere (Pill pockets)

Foto: Hrønn S. Meyer

Historien på foregående side er
naturligvis opdigtet, men der er
mange katte som bestemt ikke bryder
sig om, at skulle have en pille, og
formentlig også rigtig mange katteejere som ikke bryder sig om, at
skulle tvinge en pille i halsen på sin
kat. Er man af den ene eller anden
grund i den situation, så kan disse
små lommer, lavet som bløde kattegodbider med et lille hul i måske
være en løsning.
Man tager pillen, stikker den ind
i hullet på godbidden og klemmer
derefter enden på godbidden forsigtigt sammen, så pillen er gemt
indeni.
Originalnavnet på produktet er Pill
pockets. De fåes i to smagsvarianter
med enten kylling eller laks og kan
købes forholdsvis billigt på internettet via www.amazon.com
- af Pernille D. Larsen

Byg selv Fødekasse

Det er ikke så svært at bygge sin egen
fødekasse, hvis man har en god opskrift.
På Norsk Skovkatterings hjemmeside finder
du en opskrift på, hvordan du selv kan
bygge den.
Log ind på www.norskskovkat.dk → Min
Profil → Filer til download →
Byggevejledninger. Her ligger opskriften
klar til at printe ud.
God fornøjelse
Foto: Arkivfoto
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Tips og tricks
Kattesikre ledninger

Hvis man er en af de
katteejere som har
prøvet, at have en
kat der har kastet
al sin kærlighed
på ledninger, så er
her et godt råd til
hvordan tyggeriet
kan kommes til livs.
Det kræver blot en
tur til legetøjsbutikken, en saks, lidt tid
og fingerkræfter

Foto: Dk Vorbeck

For at beskytte ledninger imod nysgerrige killinger, og ældre katte som har fået
sig en dårlig vane, kan man med fordel køre en tur ned i den lokale legetøjebutik
og købe en pose Hama plastic perler. De findes i mange størrelser, og farver.
Man tager så perlerne enkeltvis og klipper dem igennem med en god saks.
Derefter kan perlerne krænges på ledningen en efter en, indtil ledningen er fuldt
beskyttet. Dette afholder de fleste katte fra, at have lyst til at lege med ledningen
mere. Skulle man alligevel opleve, at ens kat en enkelt gang imellem får tygget i
ledningen, er det rigtig nemt blot at udskifte en enkelt perle igen.
- af Flemming Vorbeck
Foto: Dk Vorbeck
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Import
S*Little L's Vicuña
NFO w 61
Ejer: Pia og Michael Robdrup
Opdrætter: Sylvia Dalhkvist

(N) Bjørnebær av Moltemyr
NFO n
Ejer: Dorthe Ellgaard
Opdrætter: Wenche Øymoen

S*Golden Oracle´s Sugar Rush
JW
NFO d 09
Ejer: Dorthe Ellgaard
Opdrætter : Anne Franklin.
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Titeltagere
Grand International Champion
DK Librians Mjølner
Ejer: Anja Rose Lorentzen

Premier

S*Fridalas Qalla
Ejer: Helene Carstensen
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Titeltagere
International Champion
(N) Bjørnebær av Moltemyr
Ejer: Dorthe Ellgaard

Champion

DK Toonscat's Jumanji
Ejer: Pia og Michael Robdrup
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Titeltagere
Junior Winner
S*Golden Oracle´s Sugar Rush
Ejer: Dorthe Ellgaard

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
For at komme i næste blad skal det senest være
os i hænde d. 1. august 2014

☺
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet. Send billede og information
til Christina Kyed.
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger til Christina
Kyed. Den trykte liste opdateres én
gang om måneden, og tilmelding skal
ske senest den 25. i måneden. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet tilmelding. Hvis du ønsker lister tilsendt,
kontakt da Christina Kyed.
Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Betina Kjær Kristensen.

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

Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der ikke hører ind
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.
Medlemsmøder
Kontakt Anne Hyttel Nielsen (øst) eller
Linda Guldal Hansen (vest). Tilmelding
er obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Christina Kyed.
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til redaktor@norskskovkat.dk.
For adresser, telefonnumre og
e-mail: Se modstående side og
nedenfor.

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem
200,Familiemedlem
35,Hankatteliste
120,Killingeliste
125,Opdrætterliste
50,Killinge- og
Redaktionsudvalg og kor- opdrætterliste
155,rektur:
Pernille D. Larsen
Annoncepriser 2014:
Pia Robdrup
Sort/hvid annonce:
Pr. 4 blade
2.500,Engelsk oversættelse:
Farve:
Birgit Hartoft
Pr. 4 blade
6.500,-

Deadline for næste blad:
01.08.2014
Forsidebillede:
IC DK Robdrup's Røskva
Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk
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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.

