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Formanden har ordet
Nu springer foråret endelig ud. Hankattene begynder at kalde
på hunkattene, som også er begyndt at synge deres smukke
sang efter dem. Der er så småt ved at dukke killinger op på
NSR’s killingeliste igen, så nogen har været heldige, og det
har båret frugt.
I april besøgte Norsk Skovkattering Kolding Storcenter. Vores
formål var at promovere vores race, og udbrede et kendskab
til den race, som vi alle holder så meget af.
Det var en stor succes, og der var fyldt med nysgerrige mennesker, som havde
masser af spørgsmål. De var glade for, at de fik lov til at nusse vores skønne katte.
Vi vil på sigt prøve at få flere info-shows op at køre. Det er et godt sted at få solgt
killinger, så meld jer gerne under fanen næste gang, der afholdes Info-show. Vi får
en trailer med 10 bure til at stå i Midtjylland, så nu skal den ikke fragtes mellem
Øst og Vest hver gang.
Generalforsamlingen i Valby var overstået på en lille halv time, så det var hurtigt.
Vi fik en del nye med i bestyrelsen, og de vil præsentere sig et andet sted i bladet.
Jeg glæder mig et spændende samarbejde med dem alle.
Etik og moral var dagens højdepunkt lørdag den 25.april i Vejle. Der var en rigtig
god stemning, hvor der blev vendt en masse spørgsmål, og vi fik nogle gode diskussioner.
Bestyrelsen har valgt at nedlægge NSR’s avlsring, da det ikke længere er aktuelt,
idet vi ønsker at samarbejde med Felis Danicas avlsråd. Tak til Jette Eva Madsen,
Andreas Munk Madsen og Kiri Andersen for jeres tid i avlsringen.
I skrivende stund venter jeg på mødet med FD’s avlsråd. De har inviteret NSR til
at mødes med dem for at høre mere om vores race, og hvad der rører sig. Annette
K. Hansen, Elaine Derry og jeg selv deltager i mødet.
Der har været skrevet meget på Facebook omkring standarden på den Norske
Skovkat i den senere tid. Derfor kunne det ikke passe bedre med et seminar om
standarden netop nu. I kan læse mere om seminaret et andet sted i bladet.
Til sidst vil jeg bringe et stor tillykke, til den dansk opdrættede kat, der løb af
med titlen SW 2015. Tillykke til Dennis og Maria Kulager Ipsen med SW'15
DK*Colletto's Hansi Hinterseer.
Pia Børgesen
Formand
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Mis Kolding

Infoshowet var rigtig godt besøgt. Foto: Dawid Wlodarczyk

D. 11. april gæstede Norsk Skovkattering Kolding storcenter. Der var overvældende mange besøgende, og det var en rigtig dejlig dag med masser af kattesnak
og hygge. Der blev stemt om "Mis Kolding", og vi ønsker Dumle og Maria tillykke
med den overbevisende sejr.
Her er Maria's oplevelser fra racefremvisningen
Et par uger før fremvisningen i Kolding Storcenter er jeg på besøg hos Jane og
Flemming fra DK Vorbeck. Jeg er jo ny inden for udstilling og opdrætter-verdenen,
og de har bl.a. taget rigtig godt imod mig. Jeg havde aftalt med Jane, at vi skulle
mødes ved hende, se katte, hygge og snakke. Her spørger Jane mig, om jeg var
interesseret i at tage med til fremvisningen. Jeg havde allerede tænkt på det, men
bare ikke fået taget mig sammen endnu. Også fordi jeg synes, det er svært at være
ny (det kender I nok alle sammen), men det gav mig skubbet, og allerede samme
aften tilmeldte jeg mig og min skønne killing Dumle (DK Skylight Elektra) på ca.
7 mdr. på daværende tidspunkt.
Jeg gik bare og ventede på, at dagen skulle komme, og jeg vidste, at Dumle ville
elske det, da der forhåbentlig ville komme mange mennesker, der ville nusse.
Dumle er en rigtig kælepotte, og hun er heldigvis helt vild med at være på udstilling.
Hendes første udstilling vandt hun EX1, BIV og blev NOM, så det var fantastisk.
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Dagen kom, og jeg fik samlet alt grejet, til vi skulle af sted. Vi fik båret bure ind og
sat alt om på Stortorvet i centeret. Der begyndte allerede her at samle sig mange
mennesker, som var nysgerrige på, hvad der skete, og hvad vi lavede. Dumle kommer op i buret og virker så tilpas! Hun snuser lige rundt i buret, men derefter vil
hun gerne ud og nusse med de første børn, der allerede står og siger åhhhhh. Dumle
bliver lukket ud og går bare frem og tilbage på bordet foran buret, hun nyder det. Er
det ikke også det, vi alle ønsker med vores katte, når man skal udstille? Og mange
mennesker? Hold nu op, det var over alt forventning! Alle var glade interesserede,
nysgerrige og snaksagelige og ville nusse med Dumle, have taget billeder, og de
spurgte meget interesseret ind til vores race. Det var så fedt at få lov at sprede
budskabet om racekatte, stamtavle osv. Først klokken 14 var Dumle ved at være
lidt træt og gik ind i buret for at hvile lidt (buret stod bare åbent hele tiden), men
hun kunne jo ikke bare ligge der. Så når folk kom forbi, kom poten lige ud, så man
ikke var i tvivl om, at hun var ikke færdig med at nusse!
DK Skylights Elektra holder en velfortjent pause fra nusseriet. Foto: Dawid Wlodarczyk
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Mis Kolding nr. 1. tv., i midten samt til højre de to smukke katte der måtte deles om 2. pladsen.
Foto: Dawid Wlodarczyk

Så var der MIS-konkurrencen. Stemmerne blev talt op ved 15-tiden og der var ikke
meget tvivl, siger den stolte ejer. Dumle vandt med 94 stemmer ud af 200, rimelig
vildt og overvældende, men jeg tror nu også, at hendes killingecharme virkede Da
vi kom hjem, var Dumle så træt og sov og sov i sengen ved siden af mig, da jeg
havde ømme fødder og hals efter al den snak.
Slutteligt vil jeg gerne sige tusinde tak for et fantastisk arrangement af Norsk
Skovkattering i Kolding Storcenter. Jeg håber på, at det bliver gentaget, og der kan
I regne med min deltagelse. Også tak fordi, jeg må bidrage til bladet.
Maria Sørensen, DK Chesspaws

6

Racefremvisning
Endnu engang har vi lavet et samarbejde med MaxiZoo i Frederikssund, hvor vi
kan komme op og vise vores fantastiske race frem.
Lørdag d. 5. september 2015 fra kl. 10:00 til 16:00
MaxiZoo Frederikssund
Askelundsvej 2C
3600 Frederikssund
Sidste år var det en utrolig hyggelig dag med mange besøgende, og vi håber at
kunne lave en gentagelse i år.
Vi vil meget gerne have vores medlemmer med, og vi vil naturligvis gerne kunne
fremvise så mange forskellige farver som muligt for gæsterne.
Det er gratis at deltage, og for at være med skal du tilmelde dig ved at sende en
mail til helene@norskskovkat.dk - husk at skrive hvor mange katte du/I gerne vil
deltage med.
Jeg håber at en masse af jer gerne vil deltage, men husk det er efter først-tilmølle princippet da der er begrænset antal pladser.
Mvh. Helene/Bestyrelsen
DK Vorbeck's Azurite bliver godt kælet igennem af publikum. Foto: Dawid Wlodarczyk
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Killinge-listen
Det er snart ved at være sæson for små poter i
huset igen, og vi vil super gerne være stedet,
hvor killingekøbere kigger først, når det nye
familiemedlem skal findes. For at være det,
så kræver det selvfølgelig en masse dejlige
killinger på netop vores killingeliste. Har du
killingeplaner eller har du måske allerede
killinger til salg, så skynd dig at få dem sat på
vores killingeliste på www.norskskovkat.dk.
Hjælp til dette kan fåes ved at sende en mail
til christina@norskskovkat.dk

Foto: Arkivfoto

Opdrætter-mappen
Husk at vi i Norsk Skovkatterings stand har en mappe liggende med præsentationer
af opdrættere i klubben.
Mappen er med, når vi har standen med f.eks. på info-shows og hobby-udstillinger.
Hvis du er interesseret i at have en reklame med i opdrættermappen, og er på Norsk
Skovkatterings opdrætterliste, skal du lave en A4-side i printfærdigt PDF-format,
der præsenterer dit opdræt og sende den til christina@norskskovkat.dk

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 Feline Foundation,
pengene går ubeskåret til HCM forskning.
Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med
20 kr. i fragt til reg. nr. 4955, konto nr. 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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"Side 9 Missen"

"Jensen! Der er mad!"
DK Vindelhusets Averell
Foto: Gitte Bang
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Referat fra Generalforsamlingen
Norsk Skovkattering Danmark's
Generalforsamling d. 28.03.2015 i
Valby Kulturhus
Punkt 1
Valg af dirigent: Bette Lind.
Punkt 2
Valg af referent: Helene Carstensen.
Punkt 3
Valg af stemmetællere: Flemming Vorbeck, Laila Just, Michael Robdrup.
Antal deltagere: 15 deltagere, hvoraf 13
er stemmeberettigede.
Bette Lind konstaterer, at indkaldelsen
er lovlig, og hun pointerer, at agendaen
skal følges, og at vi ikke må slå punkter
sammen.
Punkt 4
Formandens beretning:
Det forgangne år har været travlt. Meget
af tiden er gået med at forberede os
til Norsk Skovkatterings 30 års jubilæumsshow.
Man skal huske, at det er et kæmpe
møllehjul, man sætter i sving, og ikke
alle bestyrelsesmedlemmer er vant til
at lave udstillinger, men alle gik på med
krum hals.
Det var ikke nemt denne gang at få
tilmeldte katte. Det gav bestyrelsen lidt
mere arbejde for at finde på løsninger til
at få flere med.
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Derfor valgte vi at flytte betalingsfristen til 1. februar i håb om, at det kunne
hjælpe, da mange har store regninger i
januar, der også skal betales.
Mange bestyrelsesmedlemmer samt
medlemmer tog en ekstra kat med for
at nå det magiske tal på 150 katte, for
uden det antal kunne vi ikke have afholdt
showet som en international udstilling.
Vi lod folk eftertilmelde, og vi kom til
sidst op på 167 katalognumre, så det
var skønt.
Selvfølgelig havde vi håbet på flere
katte, men set i forhold til almindelige
internationale udstillinger for alle racer i
DK for tiden, så er det vist et tal, vi kan
være meget godt tilfredse med.
Emnet på showet blev Valentine, og
man må sige, at der var hjerter i alle
afskygninger på showet. Jeg synes, at
pynteholdet gjorde det rigtig godt. En
gennemført udstilling er jo lige mig.
Jeg synes, at bestyrelsen og redaktøren
gjorde et godt stykke arbejde! Jeg var
meget stolt af indsatsen fra alle på dagen.
Selvfølgelig kunne vi ikke gøre det uden
hjælpere, så tak til alle uden for bestyrelsen for det arbejde, som I også lagde
i udstillingen!
Der var som altid på vores udstillinger
et væld af gaver. Der skal også siges en
stor tak til alle vores sponsorer – både de
private og firmaer for de fine præmier!
Også tak til Joan, som har brugt mange
timer på at lave en fin hjemmeside til
vores show.

Foto: Pia Robdrup

Alle udstillere fik en nøglering som gave
til minde om dagen.
Hvis vi ellers kigger på resten af året der
gået siden sidste generalforsamling, så
fordeler aktiviteterne sig således:
06-03-2014: PK Deficiency i Vejle.
22-05-2014: Genetik for begyndere - del
2 i Valby - aflyst
31-05-2014: Hobbyudstilling i Vejle aflyst
23-08-2014: Sommerfest i Ballerup.
Sommerfesten var en rigtig skøn dag.
Det var et dejligt sted, Anne havde
fundet. Vi lejede forsamlingshuset i en

kolonihaveforening. Her blev spillet spil,
snakket og spist en masse god mad. Vi
håber på at gentage succesen igen i år.
23-09-2014: Pelspleje i Hillerød / PitStop for Pets - aflyst
04-10-2014: Norsk Skovkatterings uddannelse i Valby
11-10-2014: Norsk Skovkatterings uddannelse i Vejle
Vi har afholdt den nye form for uddannelse i København og i Vejle til trods for,
der kun var 5 tilmeldte, og 3 dukkede
op her.
11-10-2014: Racefremvisning i Gentofte
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15-10-2014: Genetik for begyndere - del
2 i Valby
08-11-2014: Racefremvisning i MaxiZoo Frederikssund
20-11-2014: Julebanko i Greve
17-01-2015: Genetik i Vejle - aflyst
17-01-2015: Racefremvisning Nakskov
- aflyst
Vi synes selv, vi prøver at komme rundt
om i landet og tilbyder aktiviteter, men
der er bare ikke den store tilslutning til
vores arrangementer. Hvad kan vi gøre
bedre?

I år har vi også set et flot blad fra den
nye redaktør og redaktionsgruppe. Vi
ved godt, det er svært at få stof til bladet,
så vi håber, at medlemmerne vil være
mere hjælpsomme med at sende billeder
af deres skønne katte, og små historier
til Annette.
Det var en stor glæde at kunne se sidste
nummer af Huldrekatten, der udkom
i farver. Vi håber at kunne få et godt
tilbud, så vi også i fremtiden vil kunne
bringe Huldrekatten i farver.
Tak til Annette og redaktionen for den
gode indsats.
Et stort emne, der fylder meget i bestyrelsen hvert år, er årets topkatte.
Bestyrelsen mener, at det står meget
godt forklaret, hvilke regler der gælder.
Foto: Pia Robdrup
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Men hvert år skal vi tage diskussionen
med medlemmer, som tolker reglerne
anderledes, end vi gør.
Vi har fulgt dem meget bogstaveligt. Det
vil sige: Kun diplomer er blevet accepteret, ikke titelblade, eller screendumps.
Deadline har været overholdt til punkt
og prikke. En dag for sent, og så er det
bare ærgerligt, men der står også "send
i god tid." Er medlemskabet ikke betalt
til tiden, så er det også bare ærgerligt. Vi
bliver nødt til at have klare spilleregler,
og de er ens for alle. Bestyrelsen har
besluttet at, man fremadrettet kan indsende via mail, og titelblade er nu også
tilladt.
Man kan som formand godt blive lidt
trist, når man hører fra medlemmer, at
de ikke rigtig har noget at bruge klubben
til, og at den eneste grund, til de forbliver
medlem i klubben, er killingelisten.
Norsk Skovkattering er jo også en slags
fagforening for racen. Klubben tænker
kun på, hvad der er bedst for den norske
skovkat. Klubben bliver hørt i sager,
der vedrører racen, hvis der kommer
noget via Felis Danica/FIFe eller andre
klubber. Omvendt kan klubben være et
talerør til Felis Danica.
Som I kan høre, har bestyrelsen haft et
travlt år.
Jeg synes, at vi har gjort det rigtig godt,
og jeg vil gerne sige stort tak til jer alle
for en god indsats og godt samarbejde.

En stor tak til vores webmaster Michael
for det store arbejde, du har lagt i klubben. Både på hjemmesiden men også
med mange andre opgaver, du har påtaget dig. Desværre har Michael valgt ikke
at stille op til bestyrelsen igen.
Vi vil også sige stor tak til Betina for det
gode samarbejde. Betina vælger heller
ikke at genopstille.
Også tak til Linda Guldal, som valgte at
forlade bestyrelsen i utide.
Punkt 5
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Regnskabet er godkendt.
Bestyrelsen ønsker at leje professionel
opbevaring. Dette er en beslutning, der
kan tages af bestyrelsen, og den vil blive
taget op på førstkommende møde.
Punkt 6
Fastsættelse af kontingent.
Der foreslås ingen ændringer.
Punkt 7
Forslag til vedtægtsændringer.
Punktet bortfalder.
Punkt 8
Forslag fremsat af medlemmer.
Punktet bortfalder.
Punkt 9
Valg af bestyrelse og redaktør i henhold
til paragraf 6:
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Valg af formand:
Pia Børgesen er på valg. Hun modtager
genvalg – valgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Helene Carstensen er på valg. Hun modtager genvalg - valgt
Michael Robdrup er på valg. Han modtager ikke genvalg.
Annette Kjelstrup er på valg. Hun modtager genvalg – valgt
Camilla Elsner modtager valg som
bestyrelsesmedlem – valgt
Betina Kristensen er på valg. Hun modtager ikke genvalg
Valg af suppleanter
Christina Kjelstrup modtager valg som
suppleant – valgt
Rikke Thingholm modtager valg som
suppleant – valgt
Elaine Derry er på valg. Hun modtager
genvalg – valgt
Valg af Revisor
Susan Zindel er på valg som revisor. Hun
modtager genvalg – valgt
Flemming Vorbeck er på valg som revisorsuppleant. Han modtager genvalg
– valgt
14

Punkt10
Eventuelt
Hvad kan vi gøre for at øge aktiviteten
omkring vores medlemsmøder?
Bette Lind foreslår lokale undervisere,
samt at sætte barren for antal tilmeldte
lidt lavere.
Bette Lind foreslår at vi laver en ”How
To” på vores hjemmeside, så hvis folk
gerne vil have et infoshow i deres lokale
shoppingcenter, så kan de gå ind og se,
hvem de skal kontakte, hvad der skal
forberedes osv.
Hvordan kan vi få forklaret folk, hvad
det er, de skal bruge NSR til?
Michael Robdrup foreslår, at vi finder
nogle punkter, så vi kan sælge os selv på
samme måde som Dyrenes Værn.
Laila Just foreslår, at vi laver et ”prøveabonnement,” så killingekøberne kan se,
hvad klubben tilbyder.
Camilla Elsner foreslår, at vi får hængt
plakater op hos dyrehandlere som fx
MaxiZoo.
Flemming Vorbeck foreslår mere promovering af vores merchandise – gerne
via hjemmesiden.
Merchandiseforslag: Vest, taske,
mavetaske, klistermærker, toppe, soigneringstaske, campingstole, tablet covers,
smartphone covers.

Det foreslås, at vi sætter en webshop op
på vores hjemmeside.
Bette Lind foreslår, at vi kan spørge
vores medlemmer, om de er opdrættere
eller kælekatteejere, så vi kan finde ud
af, hvad de er interesseret i af aktiviteter,
så det kan blive mere målrettet.
Camilla Elsner siger, det er gratis at
oprette et sådan spørgeskema på nettet.
Annette Kjelstrup foreslår, at vi gør
vores opdrættermedlemmer opmærksom
på, at de gerne kan/må gøre deres killingekøbere opmærksomme på NSR, og
hvad de kan bruge os til.
Bette Lind foreslår, at når man sætter

killinger til salg på killingelisten, så
skal der være et fastsat flueben ved rekvirering af killingefolderen, så i stedet
for at skulle tilvælge det, så skal man
fravælge det.
Bette Lind spørger, om prisen for brug af
Killingelisten er for høj (125kr)
Bette Lind opfordrer bestyrelsen til at
gentænke medlemskabet, à la samme
princip som oven for: Det skal være
fravalg og ikke tilvalg, når det gælder
Killingelisten og Opdrætterlisten.
Flemming Vorbeck foreslår, at man
betaler ”pr. annonce” på listerne, så man
betaler, når man sætter en annonce op
og ikke pr. år.

Ny suppleant
Rikke Thingholm
Jeg hedder Rikke, og jeg er en "crazy cat-lady"
årgang '72. Jeg bor i Odense sammen med min
mand. Flemming. og vores 4 piger. Jeg har haft
katte hele mit liv - og norske skovkatte de sidste
7 år. Vi har pt 2 kastrater og en avlshun, og så
har vi en avlshun på vej - mormis er drægtig,
spændende! Vi fik vores stamnavn (DK DeliCat)
i juni 2014, og vi har endnu vores første kuld at
se frem til. Jeg er lige blevet færdig med Felis
Danicas Diplomopdrætteruddannelse (jubiii),
og jeg tog Norsk Skovkatterings tillægsmodul
(Skovkattekørekortet) sidste år. Jeg vil rigtig
gerne deltage i oplysning og udbredelse af vores skønne race, og det bedste sted at
gøre det, må jo være i Norsk Skovkattering. Derfor har jeg meldt mig til denne post.
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Den nye webmaster
Camilla Elsner
Mit navn er Camilla, jeg er 32 år, og jeg har
opdrættet katte siden 2008 - dog med en lang
pause grundet min boligsituation. Dette er ikke
længere et problem. Nu glæder jeg mig til stille
at kunne starte mit opdræt igen (DK Cayica,
red.) og ikke kun rende på de fleste udstillinger,
som jeg har gjort de sidste par år. Foruden det at
opdrætte samt udstille mine katte, så bruger jeg
også meget tid på at lege med grafik og webdesign. Både til min egen hjemmeside, men også
til andre, som ønsker at få gavn af mine egenskaber. Jeg har siddet med design
siden år 2000, og jeg har en del viden omkring det, men jeg mangler også at lære
meget mere endnu. Jeg er selvlært i al min designviden, og jeg har da også nogle
venner til at hjælpe mig, hvis jeg støder panden mod muren. Men min motto er
”Kan selv og vil selv.” Det har fulgt mig hele livet, og ja måske har det lidt at
sige, fordi jeg er født med en dværgvækst. Da jeg elsker at erherve mig ny viden
og så, at NSR søgte en nye webmaster, tænkte jeg: ”Hvorfor ikke hjælpe klubben
som repræsentanter for den norske skovkatte som jeg holder utroligt meget af?”
Ønsker for fremtiden: Jeg håber på at finde mig godt tilrette i den "nye" stilling,
og at jeg kan leve op til de forventninger, der end må være for mig på denne
post.

Ny suppleant
Christina Kjeldstrup
Jeg hedder Christina, og jeg er 23 år. Til daglig bor
og læser jeg på Syddansk Universitet i Odense, men
her til sommer flytter jeg tilbage til Sjælland. Sammen med min mor, Annette, har jeg opdrættet DK
Trophycat. I 2009 fik vi vores første norske skovkat,
og siden da er familien vokset til at bestå af i alt fem
skønne skovkatte. Den første parring af vores ene
hunkat er så småt ved at være på plads, så det første
DK Trophycat-kuld skulle gerne komme i løbet af i
år. Det bliver spændende!
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World Show

FIFe Worldshow 2015
Malmö, Sverige
24.-25. oktober 2015
Tilmelding åbner
d. 24. august 2015
Læs mere
www.ww2015.com

IP DK Zalethcos Goliath og SP DK Zalethcos Enzo Aslan nyder livet i Fjellerup.
Foto: Annette Skov
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"Gammeltrunten"
Selma er en helt unik og meget speciel hunkat, som kom til vores hjem som 6 årig.
Hun er en skilsmissekat der desværre kom i klemme, og ikke var ønsket af nogen.
Jeg blev ringet op om jeg var interesseret i hende. Jeg tog ind og så hende, og uanset hvad, tog jeg hende med hjem, uden at vide om jeg egentlig kunne få hendes
stamtavle. Efter nogen søgen, fandt jeg hendes opdrætter ud fra de oplysninger,
tidligere ejer havde oplyst om. Selma gik ind i vores hjerter med store træsko på,
hendes personlighed er helt unik.
Selma som ellers har et jernhelbred, kom galt af sted, da vi skilte vores hunde.
Tæven var gået i løbetid, så vores hanhund bliver indlogeret i køkken med børne
gitter til stuen, så kattene havde et fristed, da vores nye pige ikke syntes at han
var helt sjov at være sammen med endnu. Der er ikke rigtig nogen forklaring på
hvad der var sket – det er kun rent gæt. Selma er normalt total ligeglad med vores
hunde, de kan bare fedte af hvis hun ikke gider dem, med en pote plantet i panden
på hunden, for at vise – her til og ikke længere.
Vi har flere gange sat gitter op uden problemer. Kattene hopper bare over uden
problemer, så derfor tænker jeg ikke på det som noget særligt, men i så fald er
der sket et eller andet. Da jeg kommer hjem fra job næste dag, troede jeg faktisk
at hun havde brækket sit ene bagben, så af sti af sted til dyrlæge. Selma bliver
gennemtjekket og gramset på, og de finder ikke noget brækket, men tværtimod
havde hun feber. Hun bliver sat på antibiotika for at slå feberen ned.
Efter nogle dage, bliver dyrlægen kontaktet igen, da jeg ikke syntes at der var synderlig meget forbedring, hverken med bagben eller feber. Selmas gang var så dårlig,
at hun var helt nede på hælen at gå, som om hun ikke rigtig kunne holde sig oppe
på tæerne. Jeg bliver bedt om at tage et par dage mere, og vende tilbage med status.
Efter en lille uges tid, har jeg en ny samtale med dyrlægen, da jeg observerer en
blodplet hvor hun har ligget. Jeg vender ”bunden” i vejret på katten, men finder
intet, så der var ikke nogen klarhed over hvad det er og hvor det kom fra.
Men morgenen efter klokken 05.15 var jeg så ikke i tvivl. Der observerer jeg snask
i skedeåbningen på Selma. Der gik jeg så lidt i panik. Kunne først ringe til dyrlægen
efter klokken 08.00. Langt om længe kommer jeg igennem. Forklarer hvad jeg har
set og spørger – kan hun have livmoderbetændelse, og spørger om det måske er
derfor, at hun stadig havde det skidt trods antibiotika.
Fik den chokerende melding fra dyrlægen – det kan da godt være – men at steri18

lisere så gammel en kat, var ikke noget
jeg burde tænke på. Det skal lige siges
at Selma på dette tidspunkt er 14 år
gammel. Jeg var dybt rystet – fik nok
snakket dem efter munden og fik sagt –
det er jo det – men inden i var jeg total
kaos – min puttetrold havde det skidt
og hvad dælen gjorde jeg nu. Men den
melding dyrlægen kom med overraskede mig meget. Om det var for at spare
mig for en masse penge, ved jeg ikke,
men jeg tænkte ”fandme nej” de skal
ikke bestemme hvor mange penge jeg
skulle bruge på min gamle tøs.
Fat i nogle rigtig gode venner – panik
hvad gør jeg – er der andre muligheder
– men nej, der var kun sterilisation
som den eneste udvej. De gode venner, Pia og Michael Robdrup, var ved
deres egen dyrlæge på det tidspunkt
jeg ringer. De tager en snak med
dyrlægen, som gerne vil tjekke min
Foto: Tanja Petersen
gamle tøs. Så jeg smider alt hvad jeg
har i hænderne, og ræser til Skibby med Selma. Hjertet oppe i halsen, kunne han
gøre noget for hende, eller var det virkelig nu vi skulle sige farvel, et farvel jeg
slet ikke var parat til endnu.
Søren gennemtjekker Selma og spørger, om hun har slået ryggen – hvilket jeg ikke
kunne svare på, da jeg ikke havde set noget. Han finder et ømt punkt på ryggen, og
forklarer, at det formentlig var årsagen til hendes meget dårlige gang. Vi snakker
frem og tilbage om hendes eventuelle livmoderbetændelse, som nu blev bekræftet
via en scanning. Der er væske i begge hendes horn. Men hendes ryg var det helt
afgørende for hvordan hendes fremtid så ud. Skulle det vise sig, at hun havde skubbet
en ryghvirvel, ville det måske ikke være hensigtsmæssigt at lade hende gennemgå
en operation. Hendes blodpanel var dog super flot, så noget positivt var der da.
Søren ville tage nogle billeder af ryggen, og lade dem afgøre hvad der skulle ske.
Søren informerede om at i løbet af 2 timer ville det være overstået, hvis alt gik vel.
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Vi aftaler, at jeg tager med Pia hjem og afventer. Jeg var nervøs. Tiden gik, og vi
kiggede på uret konstant. Efter 1 time blev vi enige om, at var det skidt, så havde
vi nok hørt noget. Humøret steg lidt i forhåbning om, at det nu kun var positive
meldinger der kunne komme, trods jeg vidste, at der var risiko ved at lægge så
gammel en kat i narkose, men hvilket valg havde jeg ellers?
Søren ringer til Pia – sikke et sug jeg fik i maven – krydsede fingre for, at det nu
kun var positive meldinger der kom. Pia smilede over hele hovedet, og jeg var
lettet – min gamle trunte havde klaret operationen, og hun gerne ville hjem.
Da vi ankommer på klinikken, bliver vi straks vist ud til Selma – jeg kalder på
hende og hun løfter hovedet og miaver retur. Jeg er lettet over, at vi nu kan tage
hjem og nurse omkring hende. Hun putter sig i sin kasse som nu var sat på varmeslange (som også bruges til killinger) og der bliver snorket igennem. Hun fik ny
antibiotika og smertestillende med hjem.
Allerede dagen efter kan jeg tydeligt se forskel, hun er mere aktiv og tigger efter
godbidder. I løbet af få dage bliver forskellen mere markent, hun kommer mere op
på sine tæer og går meget mere stabilt. Søren får små videoklip af hendes gang, så
han kan se udviklingen. 6 dage efter er hendes operationssår næsten lægt, og kun
en svag streg kan ses. Hun har ændret sin adfærd markant til den positive side. Hun
nurser de andre katte og kalder, hvis hun ikke lige kan se dem.
Jeg kan ikke takke Pia og Michael nok for deres hjælp og støtte. De har været guld
værd i hele forløbet. Det samme har Søren Bach fra Skibby Dyreklinik, som ikke
bare afviste min gamle syge kat, men gav hende alle muligheder for at blive rask
igen.
Selma har fået en chance til – Hendes tid var ikke slut endnu, og jeg håber, at vi
får flere gode år med hende trods hendes høje alder.
Selv om man er en ældre dame, kan man
stadig godt jage en teaser eller tage jagten efter et stankelben der har forvildet
sig ind i stuen.
Tanja Petersen, DK Mosters

Foto: Tanja Petersen
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"Killinge-sjov"

"Et umage par"
DK Thomanis Thonolan og Joey. Foto: Annie O. Dahl
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Skovkattens udvikling
På Scandinavian Winner Show i Göteborg 4.-5. april 2015 blev en dansk opdrættet
skovkat, Coletto’s Hansi Hinterseer, bedste semilanghårs ungkat. Det afstedkom
kritiske kommentarer på bl.a. Facebook, idet nogle mente, at kattens hovedform
og ører var for ekstreme. I den anledning bringer vi et interview med den ene af
kattens ejere, international dommer og opdrætter Jörgen Frithiof.
Fortæl om dit forhold til norske skovkatte?
Lad os tage den korte version: Midt i 1980-erne skulle min huskat have en racekat
til selskab. Jeg tog på Sydkattens udstilling for at studere de forskellige racer, og
der blev jeg stående foran burene med store langhårede energibundter. Sidan da har
jeg været solgt. Jeg har haft andre racer gennem tiden: Europé, orientalere, birma
og ragdoll. Men der har altid været skovkatte, og de forsvinder aldrig.
Du er både jo opdrætter og international kattedommer. Har du formuleret et
mål for, hvad du især gerne vil bidrage med til NFO-racen?
Som opdrætter har jeg snarere en overordnet vision om at skabe den “perfekte”
skovkat, sådan som jeg tolker standarden. Jeg mener ligesom de fleste opdrættere
og dommere, som jeg har talt med, at den perfekte kat endnu ikke er født. Det er
svært at pege på mål på detailniveau, da jeg ønsker, at alt skal hænge sammen.
Men hvis jeg skulle pege på én detalje, så er udtrykket nok det vigtigste for mig,
både som dommer og opdrætter.
Hvordan gik til, at du blev ejer af netop den kat?
Det var et rent tilfælde, at jeg var så heldig at blive ejer af Hansi Hinterseer. Annika
Berner, som er medejer af katten, ringede og bad mig kigge på Colettos hjemmeside,
der var han! En i mine øjne fantastisk smuk 12 ugers URESERVERET hankilling,
med både de tekniske detaljer i orden og en efter min smag helt fantastisk attraktiv
farvefordeling. Efter at have talt med Annika, så viste jeg billederne til min kone.
Derefter tog det ikke mange minutter før vi havde bestemt os. Ham ville vi have!
Vi som ellers ikke skulle have en hankat ...
Hvordan oplevede du de negative kommentarer?
Mit forhold til de negative kommentarer er meget delt. Jeg synes, at det er vigtigt
- og sundt for racen - at vi, der arbejder med racen, sætter spørgsmålstegn ved de
katte, der vinder. Det er en af de muligheder, vi som opdrættere har for at styre
racens udvikling: Diskussion. Så det er jeg tilhænger af. Men jeg synes samtidig,
at man skal vælge passende fora for kritikken, og også vælge en passende måde
at fremføre den på.
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SW DK Coletto’s Hansi Hinterseer. Foto: Richard Katris

Hvilke fora er egnede til at diskutere racens udvikling?
Godt spørgsmål. Jeg er ærlig talt lidt forbavset over, at vi ikke har mere aktive
Breed Councils, hvor sådanne spørgsmål altid burde stå på dagsordenen. Det har
jo været forsøgt, men uden den store succes.
Vi har jo alle logistiske muligheder for at indlede samarbejde mellem opdrættere,
inden for vores eget forbund FIFe og mellem forskellige katteorganisationer. Det
er svært at få opdrættere til at samarbejde på en bred front. Det ved jeg godt. Men
det er gjort før (i gamle dage), for eksempel ved FIFe-seminaret i Hörby 1999.
Hvis vi ikke kan anvise et egnet forum, hvordan vi kan så forvente en respektfuld debat?
Faktisk findes der jo mange fora, hvor man kan diskutere vigtige spørgsmål om
racen - måske er der alt for mange? Hvis jeg må karikere lidt, så synes jeg, at det
sker alt for ofte i dag, at den der er utilfreds med et debatforum eller raceklub
foretrækker at starte et nyt debatforum eller en ny klub frem for at diskutere med
dem, der har andre synspunkter, på de eksisterende fora. Som jeg ser det, så risikerer
vi at få en forfærdelig masse relativt små diskussionsgrupper og raceklubber, der
har som udgangspunkt, at deltagerne skal HAVE SAMME MENING. Hvis man
ikke er enig, så er man ikke særligt velkommen.
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Som sagt er det nemt at karikere; men uden forskellige anskuelser og muligheder
for at diskutere respektfuldt, så kommer der ingen udvikling. Og vi ved, at “groupthink” er et psykologisk fænomen, som gennem historien har haft katastrofale
konsekvenser.
Er Truls stadig standarden?
Nej, det er han ikke. I og med at man lavede standarden i 1979 og satte ord på,
hvordan en skovkats udseende og egenskaber skal være, så blev ordene - og vores
fortolkninger af dem - gældende. Det er standarden, som er standarden.
Har de norske skovkatte forandret sig de sidste 30 år, og i hvilke retninger?
Ja, det synes jeg. Racen har grundlæggende udviklet sig ud fra opdrætternes fortolkningen af den skrevne standard. Standarden er fuld af beskrivende, sammenlignende
begreber; og det, der for eksempel opfattedes som store ører og lang krop i 1976,
opfattes ikke på samme måde i dag.
Hvis standarden kræver store ører, og alle skovkatte har lige store ører, så opfattes
disse “store ører” som normale og som mellemstore snarere end store. I den situation kræves der endnu større ører, for at vi vil opfatte dem som store.
Med dette eksempel vil jeg illustrere, at - ja - racen er blevet forandret. Og det
skyldes, at vores perceptionsevne fungerer, som den gør; det skyldes, at standarden
ikke er målbar, men skal fortolkes; og det skyldes vores menneskelige stræben efter
hele tiden at forbedre og udvikle.
Vi hører ofte opdrættere, dommere og udstillere sige, at “den perfekte kat er endnu
ikke født”, og vi prøver hele tiden at nærme os perfektion. Det sjældent, at vi hører
det modsatte - at nogen siger, at den perfekte kat er allerede født (og død) ...
Hvem eller hvad har drevet denne udvikling?
HVEM der driver udviklingen er enkelt at svare på. Det er selvfølgelig opdrætterne.
Men opdrætterne påvirkes selvfølgelig af mange forhold ...
Jeg tror, jeg fik svaret på, HVAD der driver udviklingen ovenfor. Vi er bare mennesker, og de fleste af os - dog ikke alle - stræber mod det, vi anser for at være
udvikling, mod forbedringer, at løfte “det hele” et trin højere.
Det er derfor, det er så vigtigt at holde diskussionen om racen og racens udvikling
levende. Hvor står vi? Hvor vil vi hen?
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Vi har set, at klassiske racer som PER og SIA er ændret meget de sidste 30-40
år. Skal vi forvente/frygte/ønske en tilsvarende udvikling for NFO?
Skovkatten er jo allerede - ligesom blandt andre de nævnte racer - blevet ændret i
løbet af de sidste 30-40 år. Jeg tror ikke, at der vil komme lige så store forandringer
de kommende 30-40 år inden for nogen af de nævnte racer. Der vil være forskellige
eksterne begrænsende faktorer, eksempelvis standardens rammer, men også rent
anatomiske og helbredsmæssige faktorer.
Mener du, at Hansi Hinterseer er et fremskridt i forhold til Truls?
Med forbehold for, at han stadig er en ung kat, så svarer Hansi vældigt godt til min
fortolkning af standarden. Om han er en forbedring? For mig er han det positive
resultat af snart 40 års avlsarbejde, siden racen blev godkendt. Og idet jeg antager,
at alle opdrættere undervejs har haft en ambition om at forbedre og udvikle racen,
så synes jeg, at jeg har belæg for mit synspunkt.
Men dit spørgsmål har jo også en mere filosofisk side: Hvordan kan vi vide, om
udvikling er det samme som forbedring? Grundlæggende vil jeg ikke sige, at racen
er blevet bedre; men den er blevet udviklet, og Hansi modsvarer mit billede, min
tolkning af standarden. Og skulle jeg vælge mellem Hansi og Truls - så tager jeg
Hansi.
Hvilke specifikke egenskaber hos Hansi foretrækker du i sammenligning med
Truls?
Det er selvfølgelig vældig kompliceret og ikke mindst uretfærdigt at sammenligne
en levende kat med en kat, som jeg desværre kun har set på fotos. Truls ser desuden
ret forskellig ud fra billede til billede.
Men her er min mening. Min referenceramme går tilbage til slutningen af 1980erne, det er min opfattelse, at det generelt ikke var bedre før. Jeg ser ikke Truls som
det optimale ideal, og når jeg har snakket med pionererne, så var det ikke alle, som
mente det - ikke engang, da Truls levede. Der var dem, der mente, at han var alt
for ekstrem, og det var ikke alle, som syntes, at det var optimalt, at hans mor var
korthåret. Jeg ser opdræt som en stræben fremad, ikke bagud, og jeg tror ikke, at
den perfekte kat er født endnu.
For eksempel med dagens referenceramme, det vil sige standarden på de katte, som
konkurrerer og har konkurreret på udstillinger de seneste fem år, og med standardens beskrivelse af hovedet (lang lige profil, trekantet hoved, god højde, store
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SW DK Coletto’s Hansi Hinterseer og Jörgen Frithiof

ører) så tror jeg, at flertallet af dagens katte måske er nogenlunde lige lange osv.,
og jeg TROR, at jeg i en sammenligning ville finde Truls relativt kort i forhold til
de andre, og at han ville have medium store ører, igen i forhold til de andre.
Vi bruger tillægsord i standarden, og det kan jo blive lidt anstrengt. Tag kroppen som
eksempel. Den skal være lang (den skal også være meget andet, men nu fokuserer
jeg på længde). Hvis fire katte er lige lange, og en femte kat er længere, hvilke katte
er så lange? Hvis den femte kat får ros for sin længde, og hvis vi om to år kun har
katte, som er lige så lange som kat nummer fem, OG hvis der så kommer en kat
nummer seks, som er endnu længere, hvilke katte vil vi så kalde lange?
Standarden nævner rundt hoved som en fejl. Det er min erfaring, at det ofte er
hoveder, som også er forholdsvis korte, som bliver runde. Små ører er nævnt som
en fejl. Ingen steder nævnes “for lange” eller “for store” som fejl. Hovedlængden
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styrer vi ved at kræve, at hovedet skal være trekantet, og der står i standarden, at
skovkatten skal være højbenet; men der er der ingen begrænsninger.
Alt dette bidrager til, at vi avler på mere længde og større ører. Dette ser jeg som
eksempler på, hvordan standarden styrer udviklingen af racen. Og efter min mening skal standarden gøre netop dette: vejlede opdrættere i, hvordan de skal tænke
i deres opdræt.
I SIA standarden er ører beskrevet som “store og spidse, brede ved basen;
forlænger trekantens linjer”. Det er næsten de samme ord som i NFO standarden. Tror du, at NFO ørernes udvikling vil standse ved katte som Hansi?
Eller vil fremtidens NFO få ører som dagens SIA?
Nej, jeg ser slet ingen risiko. I og med at vi har udsagnet om, at ørets yderlinje skal
følge hovedets linjer ned til hagen, så findes der en begrænsning i vores standard.
Hos siameserne er det snarere ørets midterlinje, som skal udgøre trekantens forlængelse. Lignende beskrivelser af, hvordan øret skal forlænge hovedets linjer til
hagen findes i flere standarder, for eksempel La Perm, Snowshoe og Singapura;
så den type beskrivelse af ørets placering er ikke ualmindelig. Dog er skovkattens
standard ene om den ydre begrænsning.
Er standarden tilstrækkelig til at fastholde en vis harmoni i proportionerne?
Jeg synes egentlig, at den beskrivelse vi har burde være tilstrækkelig; men måske
kunne standarden have godt af enkelte supplerende harmonibeskrivelser.
Der er en historie om NFO som en race, der gennem naturlig selektion er tilpasset klima og miljø i Skandinavien. Det er vel selve identitetsfortællingen? Skal
den historie have indflydelse på vores avlspraksis og på dommernes praksis?
Ja, det synes jeg bestemt. Visse ydre faktorer, som har hjulpet skovkatten med at
klare sig i det nordiske klima er efter min mening grundlæggende og burde have
endnu større gennemslagskraft, både i avl og på udstillinger. Et eksempel er den
unikke skovkattepels, hvis kvaliteter vi burde bekymre os mere om.
Men vi skal blive enige om, HVILKE egenskaber, vi anser for at være racetypiske. Det nordiske klima varierer jo vældigt afhængigt af, om man befinder sig
på de norske kolde og nøgne indlandsfjelde, langs kysterne, inde i skovene eller
ved Oslofjordens relativt milde klima. Derfor er det naturligt, at der har været en
spredning på ydre egenskaber.
For eksempel oplever jeg af og til personer, som argumenterer for, at den naturlige
skovkat må have haft ganske små ører for at klare det nordiske klima; og det
synspunkt mener jeg ikke er holdbart. Dels har langt fra alle levet i et arktisk klima,
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dels kan lidt større ører tjene en vigtig funktion i et sådant klima - et eksempel er
polarræven. Derimod er det vigtigt, hvordan ørerne er beskyttede. Med reel behåring
på og i øret holdes det varmt og beskyttet, og ørernes behåring ser i hvert fald JEG
som en vigtig racetypisk egenskab. Og det synes jeg, at den skrevne standard har
greb om, idet det tydeligt fremgår, at en skovkat SKAL have tufser. Det havde jeg
gerne set, at de involverede aktører - ikke mindst dommerne - havde fokuseret lidt
mere på.
Nogle udstillere klipper pelsen foran ørerne, så ørerne ser større ud. Hvad
mener du om den praksis?
At nogle udstillere bruger deres muligheder til - på en måde som ikke skader katten - at præsentere katten på en måde, som de synes fremhæver kattens ydre på en
bedre måde, har jeg absolut ikke noget imod.
Du udtrykte, at det er vigtigt med isolerende pels omkring ørerne. Så forringer
det vel katten, når man klipper pelsen foran ørerne?
Nej, jeg mente, at det er vigtigt med hår på og i ørerne. Tufserne indeni og ovenpå
er vigtige, og de skal være der, i overensstemmelse med både historiebogen og
standarden. At klippe hår foran ørerne er snarere et tiltag, man gør for fremhæve
kattens ydre på en UDSTILLING. Jeg synes jo også, at man skal vaske sin skovkat, hvis man udstiller den. Den er uden diskussion en naturkat; men efter min
mening er en udstilling en skønhedskonkurrence, hvortil efter min mening hører
eksempelvis et bad.
Er det vigtigt, at en skovkat har en pels, som den selv kan vedligeholde?
Ja, for mig er den unikke skovkattepels et af vores vigtigste varemærker, og den
skal vi værne om; såvel udseende som struktur og egenskaber!
Men kan vores udstillinger fremme en pels, der er nem at vedligeholde? Er det
ikke snarere sådan, at en langhåret pels bliver belønnet; uagtet at den lettere
filtrer, hvis katten alene skal passe den?
Her synes jeg igen, at standarden giver et udmærket pejlemærke, når den taler om
en halvlang pels, og at en kat i fuld pels har skjortebryst, fuld krave og knickers.
Og her er standarden jo tydelig og omtaler begrænsninger af pelslængde, og at
pelsen hovedsageligt skal bedømmes ud fra kriterierne struktur og kvalitet. Det er
sådan, jeg ønsker det. Hvis længde belønnes foran disse egenskaber, så er det helt
enkelt en fejl.
Interview og oversættelse: Andreas Munk-Madsen.
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Tidlig neutralisering
Hvis du ikke har købt din kat for at have den som avlskat, så er det absolut tilrådeligt
at få katten neutraliseret. At neutralisere en kat betyder, at man foretager et mindre
indgreb under narkose, hvor man hos hankatten fjerner testiklerne og hos hunkatten
oftest fjerner livmoderen og æggestokkene.
Hvorfor så neutralisere?
Der er rigtig mange gode grunde til at neutralisere sin kat. Hvis man ikke ønsker
killinger, som kan blive en dyr og tidskrævende affære, så er den eneste 100%
sikre metode til at undgå dette på, at lade sin kat neutralisere. Killinger er enormt
søde - det hersker der ingen tvivl om, men hvor mange tænker over, at en drægtig
hunkat som skal have et kejsersnit en søndag aften, kan koste på den dyre side af
10.000 kr i dyrlægeregninger? Et kuld killinger, som måske skal flaskes op, kan
også blive en meget tidskrævende affære, for de skal mades døgnet rundt, også
selvom man skal op og på arbejde, og imens man er på arbejde.
Når de små pelstotter så er gamle nok, så skal man også have have fundet hjem til
alle killingerne eller være parat til at beholde hele banden selv, hvilket de færreste
har tid og overskud til.
Hunkatte
En hunkat, der ikke er neutraliseret, vil blive kønsmoden, når den er imellem 6-12
måneder gammel (der er dog set tilfælde med udsving begge veje mht. alder).
Katten er polyøstral. Det vil sige, at den kommer i løbetid cirka hver måned fra
januar til oktober, efter den er blevet kønsmoden, lige indtil den er blevet parret
eller neutraliseret. Indendørskatten kan dog være i løbetid med måneds mellemrum
hele året, grundet den kunstige belysning.
Når en hunkat er i løbetid, så vil man typisk opleve, at den er enormt kælen, meget
højlydt og kaldende. Denne skønsang kan være til stor gene for ejeren eller naboer,
som måske ikke får meget søvn i kattens løbetid. Nogle hunkatte spiser mindre og
stresser rigtig meget de dage, løbetiden varer. Nogle hunkatte urinmarkerer også,
når de er i løbetid (noget som let kan blive en dårlig vane, de også gør uden for
deres løbetid), og det er også set, at hunkatte nærmest opfører sig som om, at de
komplet har glemt, hvad kattebakken skal bruges til i løbetidsperioden, mens andre
hunkatte måske begynder at hypersoignere sig pga. stress.
Render ens hunkat frit, så kan man være sikker på, at den render ud og bliver parret af op til flere forskellige hankatte. Tanken om killinger er for nogle måske ikke
særlig afskrækkende, men man skal huske på, at hvis man lader sin hunkat parre
af en tilfældig hankat, så aner man reelt intet om hans temperament og heller intet
om, hvilke sygdomme hankatten bærer på. Her tænker jeg både arvelige sygdomme
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men absolut også sygdomme såsom katteaids og katteleukæmi, som dels smitter
ved parring samt bid.
Man kan vælge at benytte sig af p-piller i stedet for neutralisation, men det er ikke
en langsigtet og holdbar løsning at have en kat på p-piller, da disse kan blive kastet
op, og hunkatte, som får p-piller i en længere periode, har desuden stor risiko for at
udvikle livmoderbetændelse og kræft i mælkekirtlerne, æggestokke samt livmoder.
En del katte på p-piller kan også ændre adfærd og blive mere hysteriske. Samtidig
er p-piller over en årrække faktisk også en dyrere løsning, end neutralisation er.
Hankatte
En hankat, der ikke er neutraliseret, vil blive kønsmoden, når den er imellem
6-10 måneder (der er også her tilfælde med udsving i alderen). En hankat, som
er blevet kønsmoden, er ofte meget territorial, og den gør andre opmærksomme
på dens territorie ved at strinte. Når en hankat strinter, så står han med bagparten
imod det, han strinter på, løftet hale og afsætter en lille eller stor mængde urin. Det
kan være på vægge, døre, møbler, din seng - ja, alt, han mener, er en del af sit lille
kongerige. Hankatteurin lugter ikke godt - tværtimod, det stinker. Desuden vil de
fleste hankatte, når de ikke får lov til at parre, blive stressede, trave hvileløst rundt
og kalde på hunkatte, og nogle af dem kan også blive aggressive overfor sin ejer,
som slet ikke kan forstå, hvor den vidunderlige killing, de havde for to måneder
siden, er blevet af.
Lader du hankatten rende frit, imens han er fertil, så udsætter du ham for risikoen for
at komme hjem med rigtig mange grimme sygdomme, der smitter, enten ved seksuel
kontakt eller bid. Især bid er noget, man skal tænke over. Fertile hankatte har et ret
stort territorium, og de slås gerne med nabolagets andre hankatte om territoriet og
de hunner, der er i området. Derudover strejfer de gerne langt efter hunner, lader
sig styre af de naturlige drifter, og lever livet rigtig farligt i forhold til trafikken og
andre katte. Hans ypperste mål i livet er at formere sig, absolut intet andet.
Generelt er det en god idé altid at holde ens kat på egen grund, da fritløbende katte,
og især fertile frtiløbende katte meget ofte giver grund til nabostridigheder.
Hvornår kan man neutralisere?
Nogle dyrlæger anbefaler en speciel alder eller vægt, før de vil foretage indgrebet.
Det hænger nogle gange sammen med, at de ikke allesammen har udstyr eller ekspertise til at foretage indgrebet på små killinger, men killingerne kan på trods af
ok alder også være for små, hvilket kan gøre indgrebet mere besværligt og derved
betyde, at killingen skal ligge længere tid i narkosen, hvilket ikke er optimalt.
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De fleste killinger kan faktisk med stor fordel neutraliseres tidligt - helt ned til 10
ugers alderen. I Danmark er der flere og flere opdrættere og internater, der er begyndt at gøre dette fast. Jeg tror på, at det er den eneste løsning for både at nedbringe
antallet af uønskede killinger, aflivninger som følge af adfærdsproblemer (hvoraf
en del af disse er relaterede til kønsdriften), samt bevaring af vores racekatte. Det
er mange dyrlæger heldigvis enige i, og der er i dag flere og flere dyrlæger, som
tilbyder tidlig neutralisering.
Nogle vælger konsekvent ikke at neutralisere deres killinger tidligt, og det er ofte
forbundet med en holdning om, at det er synd for så lille en killing at gennemgå
det kirugiske indgreb, en neutralisering er. Men det har faktisk vist sig, at killinger
meget hurtigere kommer sig efter narkosen, end ældre katte gør. Størstedelen af
killinger, der bliver neutraliseret tidligt, er friske igen allerede, når man henter dem
hos dyrlægen.
Derudover giver det meget mindre stress for en killing, at opdrætteren tager kuldet
samlet med og får neutraliseret, og de så kan komme hjem i vante omgivelser og få
trøst af mormis, imens de kommer sig over indgrebet og så bliver klar til et nyt liv
hos de nye ejere. På den langsigstede
bane er der også fordele ved tidlig
neutralisation. Der er større tendens
til fedme hos katte, der neutraliseres
i 2-års alderen, end hos katte der neutraliseres mellem 7 uger og 7 måneder
sammenlignet med en kontrolgruppe
af intakte katte. Kort sagt, der er kun
fordele ved tidlig neutralisering.

Her ses Bella's mave efter indgrebet - kun to
sting er der brugt. Bella blev neutraliseret
12 uger gammel og var faktisk oppe og lege
med sine søskende samme aften, og har efterfølgende været helt upåvirket af indgrebet.
Drengene blev også neutraliseret samme
dag, og stort set alle fire var friske og i fuld
firspring, allerede da vi hentede dem ved
dyrlægen midt på eftermiddagen.
Foto: Annette Søndergaard
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En holdningsændring
Jeg har, som ny opdrætter med mit første kuld sidste år, selv skulle tage stilling til
spørgsmålet om, hvorvidt jeg ville neutralisere mine killinger, før de flyttede til
deres nye hjem eller ej. I mine overvejelser talte jeg bl.a. med andre opdrættere, og
flere af dem fortalte, hvordan de førhen solgte fertile kælekillinger med klausul i
kontrakten om, at killingen skulle neutraliseres, inden den f.eks. var 1 år. Men ingen
af de opdrættere, jeg talte med, kunne bekræfte, at det egentlig var sket hos de nye
ejere. Derimod ser jeg oftere og oftere uregistrerede opdrættere reklamere med især
"ægte skovkatte killinger uden stamtavle" - altså blandinger, hvoraf en eller flere af
forældrene faktisk har stamtavler, som de gerne viser frem til potentielle købere.
Det tager kun et kort øjebliks søgen på internettet for at få bekræftet, at de uregistrerede opdrættere lever i bedste velgående, og det, de laver, frygter jeg faktisk på
lang sigt, vil ødelægge vores race, for de har jo argumenterne i orden, når de sidder og sælger deres killinger til uerfarne købere, som måske ikke helt har forstået
forskellen på en skovkatteblanding og en ægte skovkat. Hvis alle køberne talte med
både en uregistreret og en registreret opdrætter før deres køb, så tror jeg ikke, at
der var nær så mange, der valgte de tavleløse katte. Men dette er ikke tilfældet, så
vi må stå sammen og finde en anden måde at lukke deres forretninger på, hvis vi
vil bevare vores race og vores muligheder for at finde gode kælekattehjem.
Her tænker jeg, at den eneste løsning er, at afskære dem deres ”forsyninger” af
norske skovkatte med stamtavler. Jeg ved godt, at nogle købere faktisk respekterer
en aftale nedfældet i en kontrakt, men man skal huske på, at det kun kræver en
eneste køber, som ikke gør, for at starte et uregistreret opdræt, hvor der slet ikke
fokuseres på alle de vigtige ting, som vi registrerede opdrættere arbejder for. Her
tænker jeg især sundhedsmæssigt, men også de andre ting der for os er vigtige, så
som temperament og type. Derfor ser jeg tidlig neutralisering som et fantastisk redskab. Oveni købet er det også en super god service til vores kælekattekøbere. At de
kan købe en killing, der har fået hele pakken i form af vaccinationer, ID-mærkning
og neutralisering. På den måde skal de ikke risikere at opleve alle de negative ting,
der er forbundet med, at en killing bliver kønsmoden. De skal ikke bekymre sig om
den ekstra udgift eller risiko, der altid er ved kirugiske indgreb. Det eneste, de skal
fokusere på, er at få deres killing hjem og nyde den. Præcis derfor har jeg valgt at
neutralisere mine kælekillinger, før de flytter i deres nye hjem.
Annette Søndergaard, DK Silverleaf
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Sommerfest
Norsk Skovkattering byder hermed alle op
til dans, god mad og festligt samvær

Lørdag den 15. August 2015 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 1. august 2015
Vi glæder os til at se Jer alle sammen til en hyggelig dag
Mvh. Bestyrelsen

Medlemsservice
Har du brug for hjælp til at farvebedømme dine killinger, eller er det
svært at se kønnet på dem. Så kommer vi gerne på besøg og hjælper med
de små problemer.
Vi skal blot have dækket udgifterne til transport som vil være 2 kr. pr. km
og eventuelt broafgift, med mindre vi finder en anden løsning.
Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
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Trips og Tricks

Foto: Dawid Wlodarczyk

For nogle numre siden viste vi billeder af en foderkasse. Ideen med sådan en er, at
hullet kan laves i en størrelse, så kun katte, der passer til hullet i kassen, kan gå ind
igennem hullet for at spise derinde. Vi har nu også fundet en mere avanceret løsning. Zooplus har lanceret en ID-chip foderkasse. Den er utrolig nem at indstille
til ens kats chip, og den virker ved, at der sidder to chiplæsere, som læser kattens
ID-chip, når den stikker hovedet ind igennem bøjlen, og så åbner låget på foderet.
Hvis en kat med en ikke-godkendt ID-chip stikker hovedet igennem hullet, sker der
intet. Dvs. at kun de katte, som man har registreret i maskinen, kan spise af skålen.
Jeg (redaktøren) har selv købt den hjem, og jeg har netop afsluttet træningsprogrammet på den. De tre af mine 5 katte, som jeg gerne vil lade spise af den, spiser nu
af den uden problemer. De to, som skal passe på vægten, kan blive fodret seperat i
en anden med foder, der er tilpasset dem. Super genial opfindelse fra "SureFeed".
Har du nogle super Tips &
Tricks du vil dele med os
andre, så send dem
endelig på email til:
annettes@norskskovkat.dk

Catwazaki's Leona og Nidalee.
Foto: Karina Pandell
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FIP
FIP smitter ikke
Har du oplevet FIP på tæt hold, kan du sikkert huske smerten ved at miste en
ung kat. Sygdommen rammer mest de helt unge dyr, som hermed snydes for hele
livet, og det er utroligt trist. Hvis vi alle hjælpes ad, både dyrlæger, opdrættere
og killingekøbere, kan vi reducere forekomsten af FIP.
Hvad er FIP?
Sygdommen hedder FIP, Felin Infektiøs Peritonitis, oversat smitsom bughindebetændelse hos kat. Det er et gammelt, lidt misvisende navn, for sygdommen
smitter i sig selv ikke, og forekommer med mange andre udtryk end bughindebetændelse. Der ses en våd form, og en tør form. Katte, der blive syge af den
våde form, bliver tynde på kroppen, men får en stor, væskefyldt mave. De, der
får den tørre form, kan have mange forskellige symptomer. Kroppen indeholder
mange små ”granula”, altså små ansamlinger af sygdomsmateriale. De dannes,
fordi kroppens immunsystem kæmper for at indkapsle sygdommen. Disse små
klumper kan sidde alle vegne, både i lever, nyrer, rygmarv, hjerne, øjne osv. og
giver symptomer alt efter, hvor de har sat sig. Alle katte, der bliver sløje af fip,
ender med at dø af det. Der er ingen effektiv behandling.
Hvad forårsager sygdommen?
FIP i udbrud ses, når det virus, der hedder coronavirus, trænger ind i tarmvæggen og undergår en forandring, en mutation. Herefter kaldes det FIP virus.
Coronavirus findes i næsten alle hjem med flere katte. Langt de fleste opdrættere
har coronavirus i hjemmet. Det virus giver ofte anledning til diarre. I så fald er
det i store mængder i især tarmene. Tarmens immunceller, makrofager, forsøger
at fjerne virus, men bliver i stedet inficeret og huser mutationerne. Af denne
årsag er det tilrådeligt hurtigt at få kureret dårlig mave i et katteri, og en god renlighedsstandard er også vigtig. Man mener, den uheldige udvikling lettest sker,
hvor kattene er udsat for massivt smittepres. Stress som følge af f.eks. flytning,
parring, fødsel, eller ufred i katteholdet er også en faktor, der kan udløse sygdommens opståen.
Nogle katte er arveligt indrettet, så de kan udvikle fip, og andre har en gensammensætning som betyder, de ikke kan få FIP.
Kan man undersøge, om en kat har FIP?
Man kan tage en blodprøve og undersøge for antistoffer mod coronavirus. Det
siger ikke ret meget andet, end om katten har været i kontakt med coronavirus.
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Der findes ikke en måling for FIP virus. En blodprøve taget på en sløj kat er dog
ofte en god hjælp til at stille diagnosen. Hvis en kat er syg, kan man sammen
med en forhøjet FIP titer også se andre forandringer i blodbilledet: for lav almbumin, for høj gammaglobulin, for lav blodprocent, mv.
Er man som opdrætter eller dyrlæge i tvivl, er det en rigtigt god ide at lade katten
obducere. Ofte er symptomerne rigeligt tydelige til, at der kan stilles en sikker
diagnose. Andre gange må der en blodprøve til. Er der stadig tvivl, kan en obduktion oftest afklare, hvad problemet var.
Hvad kan vi gøre for at hindre sygdommen?
Vi kan desværre ikke regne med, at vi hurtigt kan slippe af med FIP. I visse racer
er generne for at kunne få FIP hyppigere forekommende end i andre racer. Det
er nu af forskere klarlagt, at der skal være en vis genetisk sammensætning i en
kat, for at den overhovedet kan udvikle FIP. Der er altså et klart arveligt element.
Derfor er det vigtigt at tænke nøje over, hvilke katte, der avles på. Det ville være
optimalt, hvis opdrættere lukker både hankatten og hunkatten, hvis der i et kuld
killinger er en, der får FIP. Desværre springes der ofte en generation eller et par
kuld over, så man kan opdage det for sent, så der allerede er solgt killinger til
videre opdræt med de lumske gener. Hvis en hankat har parret flere hunkatte, og
der i de første mange kuld ikke er FIP, er det fristende at tro, det skyldes hunkattens gener, hvis der pludseligt er FIP hos nogle killinger. Det kan jo også være
tilfældet, men man skal i så fald påvise FIP i hunkattens linjer for at være sikker,
og fortsat bruge hankatten i avl.
Det kræver åbenhed blandt opdrættere at analysere, hvilke linjer der huser de
arvelige egenskaber. Der er ingen grund til at skjule det, for man kan som opdrætter ikke se på en killing, om den vil få FIP. Det er som nævnt ikke smitsomt
i sig selv, og man har ikke noget at skamme sig over eller blive blacklistet for.
Det kan ske for enhver. Men man bør ikke blive ved at avle på katte, der har
givet FIP. Hvis man lukker øjnene for det, og fortsætter avl på forældre til FIPsyge dyr, er man medvirkende til, at denne forfærdelige sygdom fortsætter og
ikke bliver bremset.
Af dyrlæge Anne Sørensen
Fasanvejens Dyreklinik
www.fasanvejensdyreklinik.dk
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Hjælp forskningen
Lyons' Den ved University of Missouri er gået i gang med et stort forskningsprojekt,
for at kortlægge generne for farverne silver og golden, således at det en dag kan
lade sig gøre at teste for disse farver via DNA.
For at holde forskningsomkostningerne nede, så søger de katte til projektet.
Sakset og oversat fra deres hjemmeside:
Vi mangler DNA prøver - mund swabs, blod eller væv. Alle DNS kilder kan bruges
til dette projekt - læs mere under instrukserne for at samle DNA.
Sølv katte, specielt hvis du tror du har homozygoter.
Wide-band katte – Vi leder efter ekstremer – chinchilla og specielt golden!
Send billeder af kattene, og kopier af stamtavlerne. Vi bruger tit billederne til
referencer.
For mere info om projektet og links til hvordan du kan hjælpe, kig endelig forbi:
http://felinegenetics.missouri.edu/feline-research-projects/silver-and-golden
Kontakt the Lyons' Den
felinegenome@missouri.edu
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Nye medlemmer via opdrætter
Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for
opdrættere i Norsk Skovkattering at melde deres killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes
gældende for "gamle" killingekøbere.
Lige nu gælder tilbuddet til og med 2015.
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
Slotsherrensvej 301
2610 Rødovre
Betalingen skal ske til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835.
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.
*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Hankattelisten
DK Troldpus's
Mr. Arkison,
NFO a 01 21 64
Født: 26-04-2012
Far: DK Troldpus's Lord
Arkibal
Mor: DK ZACS Nuka
Troldpus
Kirsten Sommer, 5600 Faaborg
Tlf.: 23902302
Email: skovtrolden@troldpus.dk
Hjemmeside: www.troldpus.dk

Import-Eksport
Import
SE*Prana's Ganesh,
NFO ns 09
Opdrætter: Susanne Jacobson
Ejer: Charlotte Jønsson & Martin Bro
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Titeltagere
Supreme Premier
DK Vorbeck's Azurite
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck

Grand International
Champion & DVM
Shadowpaw's Florian
Ejer: Charlotte Jønsson &
Martin Bro
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Titeltagere
Grand International Premier
DK Cayica's Muraco Achal
Ejer: Camilla Elsner

Grand International Premier
DK Thomanis Sheldon Lee Cooper
Ejer: Helene Carstensen

42

Titeltagere
Grand International Premier
S*Fridala's Qalla
Ejer: Helene Carstensen

Grand International Premier
DK Robdrup's Sebastian Vettel
Ejer: Annette Søndergaard

43

Titeltagere
International Champion
S*Little L’s Vicuña
Ejer: Pia og Michael Robdrup

International Champion
Cerin Amroth's Silmarien
Ejer: Annette Søndergaard

Har din killing taget den lange rejse til eller fra Danmark eller har din smukke skovkat taget en ny titel på den seneste udstilling? Så send os et billede,
samt relevante oplysninger til annettes@norskskovkat.dk
For at komme i næste blad skal det senest være os i hænde den 1.august
2015
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Titeltagere
International Premier
SC DK Toonscat's Safir DVM DM
Ejer: Pia Børgesen & Henrik Buusman

Premier
DK Cæsar Cormath
Ejer: Anne-Mette Steffensen
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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. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet
tilmelding.
Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.
Hjælp til juridisk bistand
Kontakt Christina Kjeldstrup

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

Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der ikke hører ind
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.
Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & Hel e n e C a r s t e n s e n . Ve s t - R i k k e
Thingholm Hansen. Tilmelding er
obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Christina Kyed.
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til annettes@norskskovkat.dk.
For adresser, telefonnumre og
e-mail: Se modstående side og
nedenfor.
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annie@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

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

Bestyrelsesmedlem:
Annette Kjeldstrup Hansen
Hobbyudstillingsformand

Egevej 28
4652 Hårlev
Tlf.: 3030 1090
annettek@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Camilla Elsner
Webmaster

2000 Frederiksberg
Tlf. 3155 7222
camilla@norskskovkat.dk

Suppleant:
Christina Line Kjelstrup
Juridisk bistand

Egevej 28
4652 Hårlev
Tlf.: 5129 1405
christina.k@norskskovkat.dk

Suppleant:
Elaine Derry

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

Suppleant:
Rikke Thingholm Hansen
Medlemsmøder vest, infoshow vest

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

Unik

Skræddersyet til
den Norske Skovkat
ke

foderpiller

Til den voksne Norwegian Forest Cat
Norsk skovkat har en tyk pels med en vandskyende overpels og en ulden
underpels. NORWEGIAN FOREST CAT støtter hudens barriere funktioner
med Omega-3 fedtsyrer og boragoolie. Bevarer idealvægten hvilket
også reducerer belastningen af knogler og led. En kombination af
specielle fibre reducerer hårbolle dannelsen og øger den
naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.
Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid knoglestruktur, og har en
naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at den er aktiv af natur. Den har en enestående
dobbelt pels, der kræver pleje og et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til.
Derfor har Royal Canin udviklet dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

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

