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Formanden har ordet
Så er det blevet forår, selvom temperaturen ikke helt følger med, 
og vi havde 10 cm. sne i Borup sidst i april. Det er også tiden, 
hvor killingelisten på NSR´s hjemmeside plejer at være fyldt 
med killinger til salg.

Jeg kan derfor undre mig over, at der pt. kun er 17 killinger til 
salg på killingelisten.

Er der blevet færre opdrættere? Eller kan det skyldes at der har 
været en længere periode, hvor folk har haft svært ved at finde nye hjem til deres 
killinger?

Jeg hører fra opdrættere, at efterspørgslen på killinger er stigende, og nogle har 
kunnet sælge flere killinger, end de har haft til salg. Det skulle helst ikke ende med, 
at killingekøbere skal ty til andre lande for at købe en lækker lille skovkattekilling.

Vi skal huske, at man af og til skal have startet nogle nye opdrættere op. Det er ikke 
nemt, da det kan være et stort arbejde, men jeg synes, at vi alle skylder racen det.

Der var ikke den store interesse for årets generalforsamling. Der var mødt 13 op 
foruden bestyrelsen. Vi havde ellers prøvet at lokke lidt flere til ved at arrangere 
et medlemsmøde efterfølgende, men her var der kun to tilmeldt, så det blev aflyst. 
Beretningen kan læses andetsteds i bladet.

Pt. er vi i bestyrelsen ved at løbe tør for ideer, hvordan vi skal få mere gang i 
medlemsantallet og større interesse for vores møder. Jeg syntes ikke selv, at det er 
sjovt at skrive den ene leder efter den anden, der lyder som en klagesang. 

Jeg vil igen opfordre til alle, der sidder med gode ideér om at melde sig på banen.
Vores hjemmeside fungerer ikke optimalt, og vi vil snart gå i gang med at kigge 
på, hvordan vi får lavet os en ny og mere brugervenlig side. Grit Wessel har tilbudt 
os hjælp til at komme godt i gang.

Norsk Skovkattering ønsker Eva Dahl Eide fra Norge stort tillykke med (N) Migoto’s 
Iver, som her i foråret har opnået to nye titler: MW og SW samt SC (N) Migoto's 
Rikke, JW, DSM, DVM som også er blevet SW i Helsinki. 

I ønskes alle en god sommer! 

Pia Børgesen
Formand
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Hobbyudstilling
Så er der igen noget at glæde sig til -

hobbyudstillingen kommer nemlig til Sjælland

Lørdag d. 15. oktober 2016

i Teatersalen i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

Går du og leger med tanken om at prøve at udstille, men tør du ikke rigtig at
springe ud i det? Så er en hobbyudstilling det perfekte sted at starte.

Der er altid et par garvede opdrættere, som giver et godt råd, eller et lille fif til
hvordan man klarer sig igennem en udstilling. Ellers er der også et bestyrelses- 
medlem, som kan give et godt råd med på vejen.

Så er du en erfaren udstiller eller er du helt grøn, så pak kattene, og kom og få
en hyggelig dag sammen med os andre.

Som sædvanlig forsøger vi at skaffe godt med sponsorgaver.

Vi håber, at der er nogle frivillige, som har lyst til at give en hånd med.

Har du mod på at være med til at lave en udstilling, eller vil du påtage dig en
mindre opgave, som at sætte plakater op i nærområdet eller lignende, så kontakt
Anne Nielsen, på telefon 38607830 eller email: anne@norskskovkat.dk.

Yderligere info omkring tilmelding vil blive offentliggjort på hjemmesiden samt 
Facebook snarest.

Hvis du vil sponsorere en gave, så skal du også kontakte Anne Nielsen.

Håber at se rigtig mange af jer i Valby

Mvh. Bestyrelsen
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Scandinavian Winner Show 2016
Fra Norsk Skovkattering var det kun vores redaktør, Annette Søndergaard, der 
havde taget turen til Helsinki i Finland for at deltage i Scandinavian Winner 
Show 2016. 
Her er lidt billeder fra showet.
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Scandinavian Winner Show 2016
Danmark fik godt nok ingen Scandinavian Winners i år, men Annette Søndergaard's 
killing S*Pax' Ignacio blev nomineret af Anne Veland og det synes vi er super flot. 
Stort tillykke.
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Scandinavian Winner Show 2016
Der skal lyde et stort tillykke til Eva Dahl Eide med begge hendes Scandinavian Win-
ners:  SW SC (N) Migoto's Rikke, JW, DSM, DVM samt MW SW (N) Migoto's Iver

SW SC (N) Migoto's Rikke, JW, DSM, DVM (ovenfor) samt MW SW (N) Migoto's Iver (nedenfor)
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"Side 9 Missen"

"Hov! Lå der allerede en her?"

DK Shadowpaw's Purple Rain

Foto: Annette Søndergaard
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Valby Kulturhus d. 13. marts 2016. 

Generalforsamlingens åbning. 
1. Formand Pia Børgesen bød velkom-
men. 

2. Valg af dirigent: Poul Kiærulf blev 
foreslået og valgt.
Valg af referent: Helene Carstensen blev 
foreslået og valgt.
Valg af stemmetællere: Kiri Andersen 
blev foreslået og valgt.

Der var 11 stemmeberettigede og 2 ikke-
stemmeberettigede til stede.

3. Formandens beretning: 
”Tak er kun et lille ord, men jeg vil starte 
denne generalforsamling med at sige en 
stor tak til min bestyrelse og redaktør.
Alt for mange tager de ting, vi laver, for 
givet, og man får meget sjældent et tak 
med på vejen, så derfor vil jeg lægge 
lidt atypisk ud. 

Tak fordi I vil bruge så meget af jeres 
fritid på at mødes på hverdagsaftner 
og planlægge klubbens fremtid, og 
bruge jeres fritid på medlemsmøder, lave 
bladet, pakke bladet og mange andre 
store og små arrangementer. Købe ind 
til arrangementer, sørge for at være det 
venlige ansigt til klubbens medlemmer 
- Tusind tak skal I have!
 
2015 var Norsk Skovkatterings ju-
bilæumsår nr. 30. Jeg vil kun kort nævne 
jubilæumsudstillingen, da jeg også 

havde den med i beretningen 2015, men 
det var jo alligevel sådan, vi startede 
2015.

Vi har fejret jubilæumsåret på forskel-
lige måder, og vi startede året med at 
lave en International udstilling for de 
Norske Skovkatte, hvor Racekatten var 
protektor. 

Det var en succes, og da vi delte udg-
ifterne med Racekatten, som afholdt 
deres udstilling dagen før os, kunne vi i 
NSR holde priserne lidt nede på halleje 
og dommerrejser. Christina vil præsen-
tere os for regnskabet senere.

I april kørte Anne og jeg med traileren 
til Kolding Storcenter for at lave en 
racefremvisning. Vi havde fået et par 
medlemmer til at møde op med deres 
skovkatte, og man må sige, det var en 
kæmpe succes!

Vi blev enige om, at vi gerne vil gent-
age succesen, men det ville være en god 
idé at købe en trailer mere, så man ikke 
skulle køre i sneglefart igennem landet. 
Desværre var der ingen medlemmer, 
der kunne hjælpe klubben med at have 
en trailer stående, så den idé er lagt på 
hylden.

Senere i april gik turen endnu en gang til 
Vejle. Her holdt Poul og jeg et medlems-
møde om etik og moral. Det var en rigtig 
god dag med gode sunde diskussioner 
medlemmerne imellem.

Referat fra generalforsamlingen
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Vi lavede et seminar omkring NFO-
standarden, hvor Bette Lind var primus 
motor.  

Det blev en rigtig god dag med mange 
tilmeldte og stor entusiasme blandt delt-
agerne. Stor tak til Bette Lind, dommer 
og opdrætter under navnet Tilia Nova.

Også tak til den norske opdrætter Julie 
Aastorp N* Skaujentas, den svenske 
opdrætter Annika Berner S* Zygot og 
den danske opdrætter Henrik Buusman 
DK Toonscat, fordi de havde lyst og tid 
til at komme og underholde os en hel 
dag. Og tak til dem som lagde katte til, så 
deltagerne kunne have rigtige modeller 
at forholde sig til.

Der har været afholdt sommerfest på 
Sjælland. Det var meningen, vi skulle 
have afholdt det på samme sted som 
året før, men da vi kun havde meget få 
tilmeldte, valgte vi at holde det privat 
hos bestyrelsesmedlemmet Annie Dahl. 
Tak til Annie og hendes familie for at 
åbne jeres døre for klubbens medlem-
mer!

I Jylland åbnede Annette Agerbak sit 
hjem for Norsk Skovkatterings medlem-
mer i september. Her kunne medlem-
merne se Annettes mini-zoo, og bagefter 
blev der budt på mad.

Vi skulle have afholdt en workshop med 
Bette Lind, ”Dommer for en dag,” men 
desværre havde vi kun 5-6 tilmeldte, og 

det var ikke helt nok, da vi havde en idé 
om at lave gruppearbejde. Vi prøvede 
at flytte datoen til i dag og med Poul 
Kiærulf som foredragsholder. Men her 
havde vi kun 2 tilmeldte, så måske har 
folk ikke lyst til at komme og prøve 
kræfter med standarden. Jeg syntes selv, 
det var en fantastisk ide.

I november var Pil Refstrup på besøg i 
Vejle, hvor hun fortalte om selektiv avl.

Så har vi afholdt vores årlige julebanko, 
og her var som altid et væld af gaver, 
lige fra udstillingsgebyr, kastrationer 
og foder, madskåle mm. Det var også 
meningen, at det skulle være afholdt i 
Jylland, Her havde Ellen Rotman tilbudt 
at åbne sit hjem, men desværre havde 
vi alt for få tilmeldte, så det blev aflyst.

Vi har været på Infoshow i Frederikssund 
i Maxi Zoo, et godt sted at promovere 
vores race.

I januar 2016 startede vi året med at 
besøge JYRAK og afholde fun-klasser 
for de norske skovkatte. Vi havde invi-
teret John Andersen fra DK Kvitfjell, 
Elaine Derry fra DK Fagan og Annie 
Dahl fra  DK Thomani til at være dom-
mere på vores funklasser. Der var fine 
præmier og pokaler til alle vinderne, og 
da JYRAK havde valgt at afholde Breed 
BIS samme dag, havde vi også en lille 
medalje til alle de norske skovkatte, der 
blev BIV og nomineret.

Referat fra generalforsamlingen
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Norsk Skovkatterings kørekort blev af-
holdt i Vejle. Arrangementet var planlagt 
til en lørdag i Valby og søndagen i Vejle, 
men da der kun var 3 deltagere til Valby, 
blev de spurgt, om de ikke havde lyst til 
at køre med i foredragsholdernes biler, 
så alle, der havde tilmeldt sig både i 
Vejle og Valby, fik mulighed for at tage 
uddannelsen i Vejle samme dag.  Det var 
en hyggelig dag, og alle bestod.

I sommer afholdt vi et møde med Felis 
Danicas avlsråd. Vi synes, det blev et 
godt møde, og vi fik nogle gode resul-
tater ud af det. Her blev der blandt andet i 
samarbejde lavet nogle avlsanbefalinger 
for de norske skovkatte. Dem har I kunne 
læse om i Huldrekatten.

Årets topkatte blev fejret på DARAKs 
udstilling i Virum, der desværre var en 

lidt kaotisk udstilling, så vi nåede ikke at 
få så mange katte at se nede ved standen. 
Men vi håber, at ejerne af de smukke 
topkatte blev glade for deres præmier.

På Felis Danicas specialklubmøde blev 
der nævnt, at der var søgt 569 stamtavler 
til norske skovkattekillinger i 2015. I 
2014 blev der søgt 542, så det er en lille 
fremgang. Vi kan jo håbe, at fremgan-
gen forsætter, og killingekøberne bliver 
medlem af vores klub.

NSR fik en killingeliste på Facebook 
i 2015, og det er mit indtryk, at det er 
et stort hit. Man skal selvfølgelig have 
betalt for killingelisten for at kunne delt-
age på FB-killingelisten.

Tak til medlemmerne for at opfordre 
deres killingekøbere til at melde sig ind 

Referat fra generalforsamlingen
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i klubben.  I år var det Sys Vejlø, der 
havde flest tilmeldinger, og hun vinder 
derfor beløbet af sit kontingent tilbage . 

Huldrekatten er udkommet 4 gange i år. 
Hvis I har bemærket det, har det været 
i farver, hvilket gør en stor forskel for 
bladet. Mange tak til redaktør Annette 
og dit redaktionsudvalg for 4 gode blade.

Jeg vil gerne sige tak Camilla Elsner, 
som var vores webmaster. Camilla 
valgte at gå af før tid, da opgaven som 
webmaster ikke var, hvad hun havde 
forventet. Men alligevel brugte en del 
tid på at løse opgaven. 
Annette Søndergaard har varetaget 
hjemmesiden, efter Camilla gik af, og 
det er vi meget glade for. 

I året, der kommer, håber vi på, at vi 
får lavet en ny hjemmeside. En der er 
mere brugervenlig. Men det kræver 
selvfølgelig, at vi finder en webmaster.

Jeg vil sige tak til de afgående medlem-
mer i bestyrelsen. Tak Christina Kjel-
strup som var suppleant. 

Og til sidst: Hjertelig tak til Christina 
Kyed, som har været min samarbejd-
spartner igennem ca. 15 år. Christina 
startede med at sidde mange år sammen 
med mig i redaktionen, og hun var min 
højre hånd på bladet Huldrekatten. 

Med årene blev Christina valgt til 
kasserer, hvor vi også har haft et fantas-

tisk samarbejde. Det vil blive underligt 
at sidde på b-møder uden dig Christina. 
Jeg vil savne dig!

Håber vi alle får et godt 2016.”

Der var ingen kommentarer til forman-
dens beretning, som med bifald blev 
godkendt. 

4. Fremlæggelse af revideret regn-
skab: 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, 
som blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 
og gebyrer. Det blev vedtaget.

6. Forslag til vedtægtsændringer: 
Ingen forslag

7. Forslag fremsat af medlemmerne: 
Ingen forslag

8. Valg af bestyrelse og redaktør i 
henhold til paragraf 6: 
Som næstformand:
Anne Hyttel Nielsen. Anne blev valgt 
for en 2-årig periode.
    
Der var et bestyrelsesmedlem på valg.
Annie Dahl. Annie blev valgt for en 
2-årig periode.

Camilla Elsner udtrådte af bestyrelsen 
i det forgangen år, hvorfor der skulle 
vælges et bestyrelsesmedlem for en 

Referat fra generalforsamlingen
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1-årig periode.
Trine Winkel blev foreslået og valgt for 
en 1-årig periode.

Kasseren var på valg.
Christina Kyed ønskede ikke genvalg.
Anne-Mette Steffensen blev foreslået og 
valg for en 1-årig periode.
    
Der var tre suppleanter på valg.
Elaine Derry: Elaine blev valgt for en 
1-årig periode.

Rikke Thingholm Hansen: Rikke blev 
valgt for en 1-årig periode.

Pia Schærff: Pia blev valgt for en 1-årig 
periode.

Redaktøren var på valg.
Annette Søndergaard blev valgt for en 
2-årig periode.

Referat fra generalforsamlingen
Revisoren var på valg.
Susan Zindel blev valgt for en 1-årig 
periode.

9. Eventuelt: 
Annette har tilbudt, at hvis bestyrelsen 
lover, at der kommer ny hjemmeside, 
så vil hun gerne varetage posten som 
webmaster. 

Medlemmerne i vest har beklaget sig 
over, at der ikke foregår nok for medlem-
merne i Jylland. Dertil kan bestyrelsen 
berette, at der faktisk har været mere 
aktivitet i Jylland i det foregående år, 
end der har været på Sjælland. 

Efter GF blev der overrakt en gave til 
Christina Kyed, som har valgt at stoppe 
efter mange års arbejde i NSR. Og vi 
forsatte med med at hyggesnakke om 
klubbens fremtid.
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Kasserer Anne-Mette Steffensen

Jeg hedder Anne-Mette og er forholdsvis 
nyt medlem i Norsk Skovkattering. 

Jeg fik min første skovkat i 2009. Siden-
hen er der kommet en skovkat mere til 
- så må vi se, om der kommer flere. 

Hele familien er meget glade for de 
dejlige katte og vi begyndte i 2015 at 
komme til katteudstillinger med vores 
katte.

Jeg er selvstændig bogholder og har 
mit eget firma der til dagligt laver 
regnskab for mindre og mellemstore 
virksomheder.  Jeg arbejder primært 

Præsentation af nye B-medlemmer
hjemmefra, så jeg har rigtig meget tid 
sammen med kattene. Specielt den 
mindste af kattene er meget hjælpsom 
og kaster sig henslængt over tastaturet 
på min computer.  Hans hjælp giver mig 
et begrænset udbytte i arbejdet, men 
hyggeligt er det.

Jeg er glad for, at være blevet en del 
af bestyrelsen i Norsk Skovkattering, 
hvor jeg håber, at jeg som kasserer kan 
bidrage til arbejdet i foreningen, så vi 
fortsat har en god forening for vores 
fælles interesse.

Kærlig hilsen
Anne-Mette, Lukas & Emmet
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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 anne-mette@norskskovkat.dk

Præsentation af nye B-medlemmer
Bestyrelsesmedlem, Trine Winkel

Jeg hedder Trine, og jeg fik min første 
skovkat i 2004. Mit stamnavn, DK Twik-
kes, fik jeg sammen med min lillesøster 
Rikke i 2006, og samme år blev vores 
første kuld født. 

Jeg er den aktive del på udstillinger og 
kurser. Flere kender mig nok bedst som 
chefsteward for Racekatten. 

Jeg tog skovkattekørekort i 2008, og 
i 2012-2013 tog jeg Pawpeds G1, G2 
og G3, fordi jeg gerne ville udvide 
mit kendskab til alle racerne - primært 
indenfor genetik, sygdomslære og 
anatomi/fysiologi. 

Jeg arbejder til dagligt som konsulent 
for Idexx Laboratories og besøger 
dyreklinikker og dyrehospitaler i hele 
Danmark. Mit job består primært i at 
diskutere mulige laboratorieydelser med 
dyrlægerne. 

Gennem mit job har jeg et bredt kend-

skab til sygdomme og muligheder for 
diagnostik på dyr. 

Jeg har valgt at indtræde i bestyrelsen, 
fordi jeg ønsker at være med til ud-
bredelsen af skovkatten som en god 
familiekat og for at medvirke til, at 
skovkatten forbliver en sund og ukom-
pliceret race. 
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Præsentation af nye B-medlemmer
Suppleant, Pia Schærff

Mit navn er Pia Schærff, og jeg har op-
drættet norske skovkatte siden 2012. 
Mit stamnavn er DK Kitura. 

Udover at være opdrætter har jeg ar-
bejdet med frilandsgartneri, på fabrik 
og i landbrug, men i øjeblikket går jeg 
hjemme med dårlig ryg. Derfor har jeg 
god tid til alle mine dyr.

Konfirmation
Invitationer Glaskort
Foldebordkort Vinetiketter 
Takkekort Plakater

vorestrykkeri.dk
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Kristian
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Pernille

VÆLG
mellem mange 
størrelser og

DESIGNS

Billigere end du tror!
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Sommerfest

Norsk Skovkattering byder endnu 
engang alle  op til dans, god mad 

og festligt samvær

Lørdag d. 20. august 2016 hos

Dorthe Wendelboe Andersen
Egenappevej 53
5700 Svendborg

Vi starter kl. 14.00 og fester til ……….??

Norsk Skovkattering indkøber kød og tænder op i grillen.

Man medbringer selv drikkevarer samt forskelligt tilbehør efter sammenskuds 
princippet, f.eks. kartoffelsalat, salat, dressing, brød m.m.

Det vil også være dejligt med lidt kage til kaffen, så hvis der er nogle som har 
lyst til at bage, så skriv det på tilmeldingen..

Tilmelding kan ske til rikke@norskskovkat.dk

Sidste frist for tilmelding er d. 5. august 2016

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en rigtig hyggelig dag.

Mvh Bestyrelsen
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Sommerfest
Lidt stemningsbilleder fra sidste års sommerfest
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En killing i kuldet er ikke optimal
En artikel fra arkivet, suppleret med lidt 
nyt af Elaine Derry, www.fagan.dk

Den 6. maj 2010 fødte én af vores nor-
ske skovkatte, Midnatstjernen’s Klara 
Kluk, en killing. En skøn lille sort/hvid 
hunkilling som nu hedder Fagan’s Miss 
Muh-Ko. 

Kun en killing i et kuld er sjældent 
optimalt, da moderen hurtigt kan miste 
interessen for den. Hun føler ikke, at 
hun har et kuld, hun skal tage vare på, 
og samtidig mangler den lille nogle 
søskende at ligge med.

Det var også, hvad vi erfarede med Kluk. 
Da lille Muh blev født, havde vi også 
et kuld på 9 uger. Kluk syntes, de var 
meget mere interessante, og hun gad ikke 
rigtig ligge i kassen hos Muh, og hun var 
meget rastløs. 

Generelt om enlige killinger der enten 
”kun” mangler søskende eller også deres 
mor. Gennem mit arbejde på Aalborg 
Dyrehospital har jeg rådgivet en del af 
vore kunder, som af sit gode hjerte har 
opfostret en enlig killing uden søskende, 
og jeg har set de problemer, det kan give. 
Det er selvfølgelig værre, hvis den også 
mangler sin mor. 
Alle killinger er søde, og det vil en enlig 
killing selvfølgelig også være. Den kan 
være ekstremt kontaktsøgende over for 
mennesker, da den ikke har artsfæller, 
Men på sigt vil nogle kunne udvikle en 

uhensigtsmæssig adfærd på grund af den 
manglende optimale opvækst.  Det at gå 
på bakken og at skrabe i gruset ligger 
meget dybt i killinger, og det er tit slet 
ikke nødvendigt at vise dem, hvordan de 
skal gøre. Men selvom de er renlige som 
små, kan de nogle gange blive urenlige, 
når de bliver ældre. En killing, som vok-
ser op alene uden hverken søskende eller 
mor, vil højst sandsynligt få mange flere 
udfordringer gennem livet end dem, der 
i det mindste har en mor. 

Killinger ligger sammen i en bunke, 
fra de er helt små. Både for tryghed og 
varme. Men når de bliver ældre, har de 
meget behov for en eller flere legekam-
merater, som de kan få modspil af og 
udvikle sig sammen med. 

I deres leg gennem opvæksten prøver de 
mange grænser af. De ”bokseleger,” de 
bider hinanden, og de driller deres mor. 
Det er her, de lærer, at der bliver sagt 
fra, når de bider for hårdt eller bliver 

Muh og Goose i leg
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for vilde. Det er den grundlæggende op-
dragelse, der er SÅ vigtig, så de som æl-
dre kan udvikle sig til velafbalancerede 
og harmoniske katte, der er klar til livets 
udfordringer. 
Nogle af de killinger, der mangler den 

basale killlingeadfærd i opvæksten, kan 
heldigvis vokse op og blive helt normalt 
fungerende katte, men en stor del vil i 
perioder have svært ved at håndtere æn-
dringer i deres voksne liv og vil hurtigere 
kunne blive stresset. 

Det kan ses ved, at nogle får uren-
lighedsproblemer, nogle får destruktiv 
adfærd i form af overdreven kradsen i 
møbler, vægge m.m. Nogle kan få ag-
gresivitetsproblemer overfor andre dyr 
i husstanden, ejeren, børn, gæster etc. 

Ligeledes kan en killing, som er vokset 
op uden søskende, have svært ved at 
begå sig blandt andre katte, når den 
bliver ældre. Jeg har fået en del tilbage-
meldinger fra ejere, som fortæller, at de 
kan observere, at de katte, som bor med 
sådan en killing/kat, kan føle sig lidt 

En killing i kuldet er ikke optimal

Muh og Goose i leg

utrygge over for den, eller slet og ret 
ikke bryde sig om den. Det kan skyldes, 
at sådan en killing har et anderledes 
legemønster end en optimal præget kat. 

På grund af alle de problemer, jeg har set 
gennem mit arbejde med enlige killinger, 
har jeg altid svoret, at hvis vi nogensinde 
kun fik en killing, så skulle der skaffes 
mindst én ven. Jeg har haft en aftale med 
min veninde som opdrætter burmesere, 
at vi altid ville kunne låne en killing fra 
hende, hvis hun havde en på nogenlunde 
samme alder. Desværre var der ingen på 
det tidspunkt, hvor Muh blev født. Vi 
ledte videre og fik sat en masse i gang 
med søde og hjælpsomme opdrættere, og 
min gode ven fra Dyrenes Beskyttelse 
ledte også. 

Vi var selvfølgelig meget opmærk-
somme på, at den fremtidige killing 
skulle komme fra en tam og sød mor, 
som var sund og rask. 

Muh var 2 dage gammel, da vi fik 
skaffet den bedste ven til hende. Vores 
fantastiske venner Kim og Louise, som 
også opdrætter norske skovkatte, havde 
6 dage forinden fået 5 skønne killinger. 
De var alle store og fine og voksede godt. 

Vi blev enige om, at vi prøvede at få 
den største af hannerne hjem til Kluk 
og Muh. Da de fleste taber sig de første 
døgn hos deres nye mor, inden de væn-
ner sig til den nye mælkesmag, valgte vi 
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ham, der havde en god ”madpakke” med 
hjemmefra. Han hed Naturell’s Topgun, 
men hos os Goose (gennem årene skiftet 
navn til Gåsefar)

Vi tog Goose med hjem, da han var 
8 dage, og da han blev lagt ned i kas-
sen til Kluk, vaskede hun ham næsten 
omgående, og efter et par minutter fik 
hun et dejligt roligt udtryk i øjnene. Hun 
lagde sig til rette og nød fra den stund 
sine 2 unger, og hun glemte de store på 
9 uger.  Muh, som havde ligget meget 
alene i kassen, kravlede op på sin store-
bror og var lykkelig.

Vi er dybt taknemmelige over, at Kim og 
Louise var villige til at lade os få Goose.  

En killing i kuldet er ikke optimal

Tiden gik og Muh blev 14 uger, og 
Goose 15 uger, og de var altid sammen. 
Både når der skulle puttes, leges og når 
den store have skulle udforskes. 
De store katte syntes, de var et par sjove 
størrelser, og de var sjældent sure på 

Mor Kluk med ungerne 
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dem, så jeg vil sige, at Muh og Goose 
er vokset op og blevet et par super søde 
harmoniske katte. 
Det var hele tiden meningen, at Muh 
skulle blive hjemme, men vi faldt pla-
dask for Goose og hans søde væsen, så 
han blev også hjemme.

Hvis man skal ud og lede efter en mak-
ker til en enlig killing, kan der være op 
til ca. 2 uger i aldersforskel men ikke så 
meget mere, hvis de skal have optimal 
fornøjelse af hinanden. 
Jeg synes, der er kommet mere fokus 
på, at enlige killinger ikke skal vokse op 
uden en eller flere legekammerater, og 
jeg ser flere hjemmesider, hvor opdræt-
terne har skaffet en lånebror eller søster. 
Det er i princippet ligegyldigt, hvilken 
race vennen har, bare den kommer fra en 
sød mor, som er sund og rask. 

Jeg vil lige nævne, at hvis man får en 
enlig killing i et kuld, og en ven ikke 
er en mulighed, så vil processen gå 
meget bedre, hvis der er voksne katte 

og måske store killinger i hjemmet, som 
kan hjælpe lidt med opdragelsen. Sådan 
en killing kræver et større arbejde af 
opdrætteren, som skal hjælpe til med 
opdragelsen af den lille enlige.
Gåsefar og Muh har i skrivende stund 
rundet de 6 år. De er begge vokset op og 
blevet super søde katte med hver deres 
personlighed, som passer godt sammen 
med resten af Fagan-kattene. 

-Af Elaine Derry, DK Fagan
Fagan’s Miss Muh-Ko

Naturell’s Top Gun



24

Stress og stresshåndtering v/Michelle Garnier

Michelle Garnier er katterådgiver og hjælper sine klienter med adfærdsud-
fordringer.  Hun vil fortælle os om katte der stresser og hvad vi som ejere kan 
gøre for at hjælpe vores katte bedst muligt, således at vi kan have en harmonisk 
hverdag med vores katte. 

Onsdag den 10. august 2016 
fra kl. 19:00 - 22:00
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Tilmelding sker på mail til: helene@norskskovkat.dk
Medlemmer deltager gratis, men alle andre er naturligvis også mere end 
velkomne for den nette sum af 50kr pr. deltager. 
Sidste frist for tilmelding er den 10. juli kl 20:00 

Mvh. Bestyrelsen

Medlemsmøde

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

Så snart de er på killingelisten på 
Foto: Arkivfoto

hjemmesiden, så kan de også sættes på 
Norsk Skovkatterings killingeliste på 
Facebook.
Hjælp til dette kan fåes ved at sende en 
mail til anne-mette@norskskovkat.dk
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Nye medlemmer via opdrætter

Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for 
opdrættere i Norsk Skovkattering, at melde deres kill-
ingekøbere 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 2016.

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 

Anne-Mette Steffensen
Ejbydalsvej 81
2600 Glostrup

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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Jeg skal da ikke have skovkat
Altså lige indtil jeg så det billede på 
Facebook.

Jeg opdrætter somali-katte, og da jeg er 
aktiv udstiller af disse katte, så er det jo 
dumt at fylde huset op med en kastrat 
mere. 

Jeg har i mange år sagt, at jeg rigtig godt 
kunne tænke mig en hvid maine coon 
eller norsk skovkat. Jeg synes, at de er 
fantastisk smukke, men jeg har aldrig 
aktivt søgt efter en sådan kat. Så var det, 
jeg så denne lille killing på Facebook. 
Billedet poppede bare op, og jeg var 
solgt! En lille rød/hvid baby. Jeg havde 
absolut ingen forstand på standarden, 
men sikken et look den killing havde. 

Nå, men jeg ”likede” billedet og tænkte 
ikke mere over det, før der igen poppede 
et billede op af denne lille killing 14 dage 
senere. Jeg syntes, at den killing blev 
pænere og pænere, så en kommentar og 
et hjerte blev det til. Jeg gik faktisk også 
så langt som til at stjæle billedet og sende 
det til min veninde, hvortil hun udbrød: 
Skal du have skovkat? NEJ, det skulle 
jeg ikke, men se lige hvor skøn den er.
Killingen voksede og blev i mine 
utrænede øjne, skønnere og skønnere. 

Jeg måtte altså høre opdrætter, om han 
var solgt. Jeg spurgte faktisk hver eneste 
gang, jeg var i kontakt til opdrætter. Det 
var han ikke, men jeg skulle da ikke have 
skovkat, vel? 

Killingen blev 3 mdr. og blev faktisk 
også solgt, men opdrætter fortrød salget, 
og da var det så, hun ringede til mig: Vil 
du have ham eller hvad? Du kan jo lige 
komme ned og se ham!
Ja naturligvis kan jeg da lige komme ned 
og se ham, for så er det da også smadder 
nemt ikke at blive fristet over evne, ikke? 
Ja, jeg besøgte opdrætter, og ja jeg købte 
killingen. Således gik det til, at jeg fik 
skovkat.

Toonscat’s RytmeHans flyttede ind d. 
23. dec. 2015. Sikken en omvæltning af 
den fede slags. 

Hansen (som han er døbt her) vadede 
bare lige ind til mine somalier, hvor de 
altså lige skulle se denne mærkelige 
kat an. Der gik ikke lang tid, før de alle 
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havde accepteret Hansen. De har virkelig 
glæde af hinanden, men hvor somalien er 
lynende hurtig, så har Hansen altså lidt 
svært ved at følge med i det tempo - til 
stor morskab for mig, for det ser godt 
nok sjovt ud, når han prøver at følge 
somalierne.

Hansen vil også rigtig gerne putte med 
somalierne, og de vil også gerne putte 
med ham, bortset fra når Hansen direkte 
lægger sig oven på dem. Når man tænker 
på, at somalien vejer ca. 4 kg som vok-
sen, så havde Hansen rundet 5 kg. som 7 
mdrs. Lad mig sige det på denne måde: 
Jeg holder vejret nogle gange, når han 
får lagt sig på en somali. Det samme 
gælder mine små killinger. Hansen ved 
nok ikke, hvor stor han er, så de små får 
godt nok en takling nogle gange, men 
det går fint alligevel.

Det tog dog lidt tid, eller rettere lang 
tid, før Hansen syntes, at killingerne var 
sjove. Han var rædselsslagen for de små. 
Når de kiggede på ham, så lagde han sig 
fladt ned (hvis han altså ikke gemte sig) 
og hylede. For pokker altså, men det er 
jo almindeligt kendt, at killinger spiser 
kastrater, og Hansen var sikker på, at 
hans sidste time var kommet - mange 
gange.

Jeg ville jo også prøve at udstille Hans-
en. Pia og Henrik havde sagt, at de ikke 
kunne garantere noget (det kan ingen jo) 
og jo, han var da meget pæn. 

Han blev meldt til på Katteklubbens 
udstilling i januar, og så måtte jeg ellers 
i gang med at sætte mig ind i standard 
og ikke mindst vask. 
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Begge dele gik vist nogenlunde, og jeg 
glædede mig til den udstilling. 

Første bedømmelse var virkelig noget 
skidt. Dommeren syntes ikke rigtig, der 
var noget godt ved Hansen, men som hun 
sagde, var det jo heldigt, at han var alene 
i killingeklassen, så han fik sit EX1. 
Tak for det så. 
Om søndagen kunne det kun gå bedre, og 
mon ikke det gjorde det. EX1-BIV-BIS, 
og jeg var lamslået. Hansen fik en super 
bedømmelse, og dommeren var sød til 
at fortælle om Hansen, så jeg som ”ny” 
kunne lære lidt.

Siden er det jo gået fremragende for 
Hansen. 7 udstillinger, 6 BIV og 6 
NOM, og 2 BIS’er, så han er vist mere 
end ”meget pæn”. Jeg er simpelthen 
så stolt af den dreng, og jeg får stadig 
gåsehud, når jeg tænker på dommernes 
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ord om ham.

På forrige udstilling i Malmø havde jeg i 
øvrigt en sjov oplevelse. Et par opdræt-
tervenner og jeg stod og så sceneshowet 

i Kat. II. Noget som vi sjældent har gjort. 
Vi stod der og gættede på vinderne, da 
jeg stille spurgte dem, om de egentlig var 
klar over, at vi stod og så på Kat. II panel. 
De udbrød begge, at det var, fordi jeg var 
så tosset at have købt en skovkat, så nu 
var vi jo nødt til at følge med der også. 
Sådan er der så meget, men jeg har 
ikke et sekund fortrudt, at jeg har købt 
Hansen. 

Det herlige er også, at man lærer nye 
mennesker at kende, nye dommere, og 
en masse nye katte som man lige skal 
tjekke ud, og jeg må sige, at jeg er blevet 
taget rigtig godt imod. Tak for det, og 
selvfølgelig en stor tak til Pia og Henrik 
for at sælge mig Hansen. 

Jeg elsker den dreng - så ved I det.

Af Tine Jensen, DK Catika 

Medlemsservice
Har du brug for hjælp til at farvebedømme dine killinger, eller er det 
svært at se kønnet på dem. Så kommer vi gerne på besøg og hjælper med 
de små problemer.

Vi skal blot have dækket udgifterne til transport som vil være 2 kr. pr. km 
og eventuelt broafgift, med mindre vi finder en anden løsning.

Tilbuddet kan benyttes af både nye og gamle medlemmer af foreningen.

Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
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TEMA 

 
 

Felis Danica sætter spotlight på   racerne 
  Breed BIS for flere racer • Best in Breed for alle øvrige racer   
i samarbejde med DARAK - JYRAK - KATTEKLUBBEN - RACEKATTEN 

samt Felis Danicas  specialklubber 
 

Gå ikke glip af denne chance for at sætte spotlight på din race! 
 

Dommere, som har bekræftet: 
 

•    Anne Veland, Norge...........................I-II-III-IV 
• Christiano Sandon, Italien…..............................I-II 
• Dietmar Sagurski, Tyskland..................I-II-III-IV 
• Elena Noskova, Rumænien..................I-II-III-IV 
• Fabio Brambilla, Italien.................................I-II-III 
• Linda Knyova, Tjekkiet....................................II-III 
• Marie Westerlund, Sverige......................I-II-III-IV 
• Martti Peltonen, Sverige............................II-III-IV 
• Tea  Friskovec, Schweiz............................I-II-III-IV 
• Veikko Saarela, Finland........................I-II-III-IV 

 
Tilmelding: 
Onlinetilmelding på www .jyrakudstilling .dk . Check venligst at du 
får en kvittering for tilmelding på mail! 
Papirtilmelding sendes til Dorthe Elwarth, 
Søndergårdvej 4, 7323 Give eller show@jyrak .dk . 

 
Tilmeldingsfrist: 
Tilmelding åbner den 15 .4 .2016 . Sidste til- og afmeldingsfrist 5 .6 .2016 
eller ved opnået halkapacitet . 

 
Pris og Betaling: 
Pr . kat i klasse 1-12 samt 14......................... kr .   300,00 
Pr . kuld i klasse 19..................................... kr .  350,00    
Veteran eller Pensionist - tillæg:.............. kr .      75,00        
1 kat alene i dobbeltbur........................... kr .   450,00 

 
Bank registreringsnr . og konto nr (Nykredit): 
8117-2151477, IBAN DK2681170002151477, Swift NYKBDKKK 
Modtager: 
Landsforeningen Felis Danica c/o Christina Kyed 
Slotherrensvej 301 . 2610 Rødovre 

 
Annoncer: 
Kontakt Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals 
Tlf .: 98 75 07 07 eller inge .nord@felisdanica .dk 

 
Stande: 
Kontakt Aase Nissen, Søvej 2, 4771  Kalvehave, Tlf .  5538  9088 
Pris pr løbende meter incl . moms .  . . . . . . . . . . . . . kr .        325,00 
Specialklubber under Felis Danica tilbydes gratis stand på denne 
udstilling . Kontakt Aase Nissen for yderligere information . 

Breed BIS 
Felis Danica har fået tilladelse til afholdelse af et ubegrænset antal 
Breed BIS, under forudsætning af at antalsbestemmelserne i øvrigt 
overholdes . Der kan afholdes Breed BIS i samtlige kategorier, og gerne 
flere i hver kategori . 

 
Det oplyses løbende hvor mange katte, der er tilmeldt i de forskellige 
racer, og hvad status er på muligheden for Breed BIS . 

 
Best in Breed 
For alle tilstedeværende racer, hvor der ikke afholdes Breed BIS, afholdes 
i stedet Best in Breed konkurrencer . 

 
Felis Danicas Topkatte 
På udstillingen præmieres Felis Danicas topkatte 2015 

 
Program 
Lørdag 18 .6 .2016 : Bedømmelser og udvælgelse til Best in Breed 

Topkatte  præmiering 
Søndag 19 .6 .2016:  Best in Show og Best in Breed 

 
Dyrlægekontrol og vaccinations  dato: 
Indcheck lørdag kl . 7:00 til 9:00; 
søndag skal kattene være i bur senest kl . 09 .00 

 
Sidste dato for nyvaccination/revaccination: 3 . juni, 2016 . 
Vaccinationen må ikke være mere end ét år gammel medmindre andet 
fremgår af dyrlægens påtegning på vaccinationsattesten! 

 
Åbningstider: 
For udstillere lørdag 7:00 til 18:00; 
søndag 8:00 til 18:00 - dog tidligst ved slut på BIS 
For publikum: begge dage fra 9:00 til 16:00 . 

 
Sponsorer: 
Er meget velkomne . 
Kontakt Bette Lind, Ørnebjergvej 63, 3650 Ølstykke, 
Tlf .: 2440 1626 eller formand@felisdanica .dk 

 
 
 
 

Hovedsponsor: 
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"Killinge-sjov"

"Buuuuh - blev du bange?"

DK Vorbeck's Every Rose has its Thorn
 Foto: Jane og FDlemming Vorbeck
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Mediterranean Winnershow 2016
Flemming og jeg havde jo snakket om, 
at tage en tur til Rom til Mediterranean 
Winner Show, hvis Didgeridoo, som 
vi har solgt til Italien, blev junior win-
ner, og det gjorde hun jo som bekendt. 
Hendes nye ejere, Cinzia og Domenico 
bor nemlig i Rom, og hun skulle også 
udstilles der. Samtidig kunne vi benytte 
lejligheden til at hilse på min moster, der 
har boet i Rom de sidste 25 år, og hendes 
italienske mand.

Vi kørte hjemmefra fredag omkring 
11:30 - vi skulle flyve fra Hamburg kl. 
17:45, og vi har ca. 2½ time til Ham-
burg. Det tog godt 3 timer derned pga. 
trafik og vejarbejde. Flyvetur mm. for-
løb heldigvis uden problemer, og da vi 
ankom til Fiumicino, blev vi hentet af 

min moster og onkel. Vi kørte direkte 
til en restaurant i den ende af byen, hvor 
de bor, og der mødtes vi med Cinzia og 
Domenico. Sammen havde vi en rigtig 
hyggelig aften med MASSER af mad, og 
trods at Cinzia og Domenico kun taler 
italiensk, så lykkedes det os alligevel at 
snakke en masse.

Da vi var færdige med at spise var det 
næsten midnat, og vi tog direkte hjem til 
min moster og onkel, hvor vi skulle over-
natte og gik direkte i seng, da Domenico 
ville hente os kl. 6:30 om lørdagen, så vi 
kunne køre med ham til showet (Cinzia 
er frisør og arbejder altid om lørdagen).
Om morgenen da vi ankom til showhal-
len ca. kl. 7, hvor der skulle være check-
in fra 7-9, var portene lukket og låst, og 
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folk holdt i kø og ventede - noget med 
en nøgle, der manglede. Ca. 20 min. efter 
lukkede de stewards ind og 10 min. efter 
begyndte de at lukke udstillere ind, en 
halv time senere end annonceret. 
Eftersom vi var nogle af de første, fik vi 
plads tæt på indgangen og kom igennem 
indcheck og dyrlægekontrol uden kø.

Da vi kom ned i ringen med NFO og 
fandt vores bur, gik Domenico som 
det første i gang med at spritte buret 
fuldstændigt af - det er åbenbart helt 
normalt i Italien. Til gengæld gør man 
ikke noget ud af burgardiner - nogen har 
lagt et tæppe i bunden af buret, og det 
er det! Lidt synd for kattene, syntes vi. 
Didgeridoo havde dog både sider, bund 
og top og plastic ud mod publikum.
I selve hallen var der toiletter ét sted til 

de 5-600 udstiller, der var plus besøgen-
de, og man kunne kun få mad og drikke 
hos en lille snack bar med 3 borde og 
tilhørende stole - slet ikke dimensioneret 
til antallet af mennesker, der skulle spise 
i løbet af dagen.

De ti dommere, der var, var placeret 
ovre langs den ene langside i hallen, og 
de havde meget lidt plads, så der var 
trængsel omkring dem, da bedømmel-
serne endelig gik i gang.

Didgeridoo skulle til Stephane Henry, 
som en af de sidste grupper. Gruppe 
6 NFO bestod af hele 7 katte - i kata-
loget var der 41 NFO, men der var 
flere ABS'ede katte, så der var virkelig 
ikke mange NFO på showet, hvilket vi 
selvfølgelig syntes var super ærgerligt.
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Didgeridoo var alene i sin klasse og fik 
selvfølgelig EX1. Til BIV var hun oppe 
imod en anden dansk-opdrættet killing, 
der var blevet EX1 af 2, og den slog hun 
- de har kæmpet om BIV 5 gange, og nu 
står den 3-2 til Didgeridoo. Til NOM 
havde hun konkurrence af en kæmpe gr. 
3 MCO han, som var rigtig, rigtig fin, og 
han endte desværre efter meget lang tids 
overvejelse med at tage NOM.

Da bedømmelserne var færdige om 
lørdagen ved 19:30 tiden kørte vi med 
Domenico hjem til hans og Cinzias lej-
lighed, hvor de bød på snacks og aperitif, 
og vi fik set deres andre katte, bl.a. ham, 
som det er meningen, Didgeridoo skal 
parres med, når den tid kommer. Derefter 
kørte vi til en restaurant, hvor vi skulle 
mødes med en masse andre italienske 
NFO-folk - vi blev vist 12 i alt - og fik 

superlækker mad og vin. Efter vi havde 
spist blev der pludselig stillet en kage på 
bordet med billede af Didgeridoo med 
hendes JW kokarde, og der blev hældt 
champagne op til os alle sammen - virke-
lig en overraskelse og rigtig sødt af dem.
Omkring midnat blev vi kørt til hotellet, 
hvor vi gik direkte i seng, for de ville 
hente os kl. 8 næste morgen.

Om søndagen ankom vi til udstilling-
shallen lidt i ni. Flemming havde fået 
at vide, at eftersom han skulle hjælpe 
til sceneshow, så skulle vi være der kl. 
9, men chefstewarden kom nu først kl. 
9:20. I følge kataloget skulle scene-
showet gå i gang kl. 10, på deres power-
point på storskærmen stod der kl. 10:30, 
men i realiteten blev kl. 11:15 - italienere 
går ikke så meget op i punktlighed!
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Kategori 2 var selvfølgelig til sidst, 
og jeg fulgte ikke rigtigt med i de an-
dre kategorier, da jeg var træt og øm i 
fødderne. Det var dog lidt sjovt, at en 
af de store MCO opdrættere i Italien 
(Clabacoons) kom ned i NFO-ringen og 
bad Cinzia om at tage Didgeridoo med 
op i deres ring. I MCO ringen stod alle 
MCO-folkene så og skulle holde hende 
og røre hende, og da de fandt ud af, at 
jeg var opdrætter, så fik jeg masser af 
positive tilkendegivelser - men hun har 
selvfølgelig også slået mange af deres 
MCO'er på vej til JW-titlen.

I kategori 2 sceneshowet var jeg mest 
interesseret i ungdyrspanelet, som Didg-
eridoo jo ville have været oppe i. Kun 3 
katte fik stemmer: En skovkat fra Norge, 

Mediterranean Winnershow 2016
en gr. 5 MCO og en gr. 4 MCO, som 
vandt. Jeg vidste, at Didgeridoo tidligere 
har slået en gr. 5 MCO, og jeg spurgte 
Cinzia, om det var den, der fik stemmer. 
Hun svarede, at Didgeridoo havde slået 
alle de italienske katte på scenen inklusiv 
den, der vandt - så blev jeg altså lidt stolt.

Sceneshow sluttede ved 17-tiden, men 
showet var først slut for udstillere kl. 19, 
så folk måtte pænt blive. Vi skulle dog 
flyve kl. 19:50, så Domenico kørte os i 
lufthavnen, hvor vi fik lidt at spise inden 
afgang. Kl. 22. landede vi i Hamburg, 
og kl. 01:00 var vi hjemme i Vejen. En 
lang men god weekend med masser af 
oplevelser!

-Af Jane Vorbeck, DK Vorbeck

En hilsen fra redaktøren
Så er årets generalforsamling overstået og for mit vedkommende betød det bl.a. 
at jeg har indvilligt i, at være redaktør for bladet i to år mere. Jeg har været rigtig 
glad for de forrige to år. De har været spændende og udfordrende for mig og 
mit redaktørteam. Til jer medlemmer vil jeg gerne komme med to opfordringer: 

Vi mangler materiale til bladet, både billeder, historier, artikler, idéer mm. så har i 
noget der kan bruges, så send det meget gerne til os. Det er jeres bidrag der skaber 
Huldrekatten.

Der er plads til flere frivillige i vores redaktion. Som en del af redaktionen, så får 
du medbestemmelse i hvad der bliver bragt i vores blad. Vi har brug for mennesker 
som vil hjælpe med indsamling af materiale, korrekturlæsning mmm.

Har du materiale liggende eller kunne du være interesseret i at være en del af teamet, 
så skriv til mig på annettes@norskskovkat.dk.

Mvh. Annette Søndergaard, Redaktør
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Racefremvisning i Plantorama
I starten af april gæstede Norsk Skovkattering Plantorama i Hillerød. Det blev - som 
altid - en kæmpe succes. Her er nogle stemningsbilleder fra dagen.

Man behøver ikke at være i bestyrelsen for at deltage med sin skovkat. Det er oftest 
også muligt, at låne gardiner og få hjælp og vejledning, hvis man gerne vil deltage 
men ikke har noget udstyr. Det er altid enormt hyggeligt og vi får talt med rigtig 
mange mennesker og promoveret vores race rigtig godt, til glæde for os alle. Hvis 
du har lyst til at deltage, så meld dig til næste gang vi arrangerer en racefremvisning.
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Racefremvisning i Plantorama
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Racefremvisning i Plantorama
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Import

F*Lahna Dove de 
Maison Blanche

NFO w 62

Ejer: 
Pia Schærff Jensen

Opdrætter: 
Christian Samy

F*Far Away 
Frozen Lands Lundy

NFO ns

Ejer: 
Anja Rose Lorentzen og 
Sys Vejlø

Opdrætter: 
Angelique Esteoulle
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Import

N*Tingoskattens Yoshi

NFO n 03 24

Ejer: 
Dorthe Ellgaard og 
Pia Schærff Jensen

Opdrætter: 
Brita Schwerin

S*Pysida's Azalea

NFO f 02 21 62

Ejer: 
Jane og Flemming Vorbeck

Opdrætter: 
Andrea Pinto
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Titeltagere

Distinguished Variety Merit

Toonscat's Milky Way

Ejer: Ellen Rotman

Distinguished Variety Merit

Toonscat's J-Lo

Ejer: Annette Kjelstrup Hansen
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Titeltagere

International 
Champion
Thomani's Rengar the 
Pridestalker

Ejer: Helene Carstensen

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 den 1. maj 2016 
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Titeltagere

International 
Champion
HU*Gallifrey’s Admiral 
William Adama

Ejer:  Joan Jacobsen og Susanne 
Andersen

International 
Champion
Toonscat's Quark

Ejer: Pia Børgesen og Henrik 
Buusman
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Titeltagere

Champion
DK Shadowpaw's 
Purple Rain

Ejer: Annette Søndergaard

Champion
NW S*Zygot's Moltas, JW

Ejer: Dorthe Ellgaard



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

Annoncepriser 2016:
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.08.2016

Forsidebillede:
Toonscat's Sylvester, JW

Foto: Pia Børgesen

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

Redaktionsudvalg og kor-
rektur:
Pernille D. Larsen
Pia Robdrup

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. Send billede og information 
til Anne-Mette Steffensen.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via hjemmesi-
den eller til Anne-Mette Steffensen. Killin-
gelisten på internettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.

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

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & He-
lene  Cars tensen .  Ves t  -  Rikke 
Thingholm Hansen. Tilmelding er 
obligatorisk, medmindre andet er  
angivet. Emneforslag er meget vel-
komne.

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og lig-
ger i infostanden. Kontakt Anne-Mette 
Steffensen

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.

Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
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Er du opdrætter kan du få stor glæde af Royal Canins opdrætterordning - ring på tlf. 8915 3535.

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

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.

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.

Un
ikk

e foderpiller


