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Husk at melde jeres killingekøbere ind i Norsk Skovkattering!
Dette kan gøres billigt via vores medlemstilbud. Læs mere på side 32
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Formanden har ordet
Norsk Skovkattering har afholdt sin årlige generalforsamling,
denne gang i Bygningen i Vejle.
I forhold til klubbens størrelse, var der ikke mange fremmødte.
Ud over dem bestyrelsen havde bedt møde op, da de var kandidater til poster i bestyrelsen, var der dirigenten og 4 medlemmer
fra vest, der mødte op.
Det må vi i bestyrelsen tage til udtryk for, at rigtig mange af
vores medlemmer er tilfredse med bestyrelsens arbejde, og de tiltag der sker i
Norsk Skovkattering.
I den forbindelse vil jeg også her takke de afgående medlemmer i bestyrelsen for
deres arbejde for klubben og det gode samarbejde. Samtidig vil jeg byde de nye
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkommen, og jeg håber på et aktivt og
godt fremtidigt samarbejde.
En særlig velkomst til vores kasserer Ellen Rotman, som fra den første dag, hun
deltog på bestyrelsesmøde, blev mødt med en del udfordringer. Vi håber, at Ellen kommer godt igennem det, og at hun kan starte sit nye hverv med masser af
gåpåmod. Der vil selvfølgelig gå lidt tid, inden Ellen får styr på alt i klubben og
får adgang til bank, så jeg håber, at medlemmerne vil være lidt tålmodige, inden
det hele fungerer, som det skal.
Vi håber på at se mange til klubbens årlige sommerfest, der i år foregår på Bakken.
Jeg vil gerne opfordre alle nye og gamle medlemmer til at komme denne dag. Det
er en god mulighed for at lære nye mennesker at kende, som har den samme store
interesse, nemlig vores dejlige race.
Der har i påsken været travlt på killingesiden. pt. er der kun 17 killinger til salg
på killingelisten. Der har været stor efterspørgsel på jeres skønne killinger, så jeg
håber, at I alle har fundet et dejligt hjem til forårets killinger og er klar til nogle
sommerkuld - og HUSK nu at få jeres killingekøbere meldt ind i klubben.
Nu vil bestyrelsen trække i arbejdstøjet og få arrangeret næste års nye tiltag:
Norwegian Forest Cat Championship, udstillingen kun for de norske skovkatte.
Vi håber på, at mange af jer vil bakke op om dette arrangement og deltage med
mange af jeres smukke katte.
Jeg vil ønske jer alle en varm og solrig sommer.

Pia Børgesen
Formand
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Referat af generalforsamling
Referat af Norsk Skovkatterings
generalforsamling 12. marts 2017
1.Generalforsamlingen åbnes
Pia Børgesen byder velkommen.
2.Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Bette Lind vælges som dirigent.
Annie Dahl vælges som referent.
Anne Hyttel vælges som stemmetæller.
Der er 9 stemmeberettigede medlemmer
til stede.
3.Formandens beretning
Året, der er gået, har været utrolig udfordrende for os alle i NSRs bestyrelse.
Vores nye kasserer var et rigtig godt
parti. Anne-Mette havde rigtig mange
gode ideer.
I oktober, efter at have meldt afbud et
par gange fra b-møder, meddelte AnneMette bestyrelsen, at hun trak sig fra
posten som kasserer i NSR af personlige
årsager.
Anne-Mette skal have tak for den tid,
hun var med, og tak for de mange gode
input.
Efter at have spurgt flere om de var interesseret i at overtage posten som kasserer,
meddelte Susan Zindel i november, at
hun gerne ville hjælpe indtil vores kommende generalforsamling.
Det har taget et par måneder, inden
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Susan fik adgang til banken, og hun
kunne komme i gang med regnskabet.
Det har selvfølgelig fået nogle uheldige
konsekvenser for medlemmerne.
Ikke alle var opdateret med betalinger,
og de var derfor røget af listerne i et
par uger.
En anden konsekvens, vi ikke havde
tænkt over, var, at Susan også var
valgt som revisor på forrige generalforsamling. Vi valgte derfor at få lavet
årsregnskabet af Susan, og så har Betina
Kristensen revideret det.
Vi er meget taknemmelige for, at Susan
vil træde til og hjælpe os igennem de
sidste på måneder inden GF, og vi er
også taknemmelige, for at Betina havde
tid til at revidere regnskabet på så kort
tid. Tusind tak skal I begge have.
Tak til Pia Schærff fordi du stillede op
som suppleant. Pia valgte at gå af i utide
i september, da klubarbejde og privatliv
ikke rigtig hang sammen.
Derefter fulgte Annette Kjelstrup Hansen, som var bestyrelsesmedlem i flere år.
Annette kunne ikke finde tiden længere,
da deres firma har travlt. Jeg vil gerne
sige stort tak til Annette for tiden i NSRs
bestyrelse. Det har været en fornøjelse at
arbejde sammen med Annette.
Som I nu nok fornemmer, har det ofte
været med meget få fremmødte på

Referat af generalforsamling
diverse b-møder, og desværre også de
samme få der har siddet med de mange
opgaver.
Derfor vil jeg gerne sige stor tak til
bestyrelsen, fordi I holdt ud, selvom det
har været ”lidt” op ad bakke.
I juni på FDs udstilling havde NSR
standen med.
Vi var mildest talt pinlige over, hvordan
Danmarks største specialklubs stand så
ud i forhold til de andres klubber. Det
eneste positive ved den var, at vores
kære medlemmer brugte standen til at
fejre deres flotte resultater. Så på den
måde blev der liv i standen.
Vi håber, at der er nogle medlemmer, der
sidder med nogle kreative evner, og som
har lysten til at gøre vores stand til et
mere spændende fokuspunkt i fremtiden.
NSR havde også standen med i Kolding
på Katteklubbens udstilling. Også her
valgte et par medlemmer at fejre deres
katte med mad og godter i standen samt
i Køge, hvor et par medlemmer fejrede
med lidt til ganen og maven om lørdagen. Søndag fejrede vi topkattene.
NSR ønskede som noget nyt også
medlemmer tillykke med titelkatte i
standen denne weekend.
Her blev der overrakt et diplom, og man
fik lidt foder fra Royal Canin, og der blev

taget et billede af de lykkelige ejere til
vores FB-side.
Huldrekatten har nu været i farver i en
længere periode. Det har vi valgt, det
skal være i fremtiden, da billederne
tager sig meget flottere ud, end når de
er sort-hvide.
Stor tak til Annette og hende redaktionsudvalg for et fint blad med dejlige
artikler.
Jeg ved, at det er svært at finde på ideer,
så hermed en opfordring til medlemmerne – Jeg håber, I vil sende billeder,
søde små historier og titeltagere i fremtiden.
Der har været annonceret en del
medlemsmøder igennem året, både i øst
og vest, og vi har desværre også måtte
aflyse en del. Vi har prøvet at høre, hvad
medlemmerne siger: Holder møderne en
weekend, holde dem en hverdag, finde
spændende emner, men vi må sande, at
det stadigvæk er svært at få folk lokket
med.
Til sommerfesten var der ved tilmeldingsfristen kun 3 tilmeldte, men I sidste
øjeblik fik medlemmerne i det fynske
lavet sommerfesten om, så den blev
afholdt dagen før den oprindelige dato.
Der var et godt fremmøde, og medlemmerne havde en rigtig hyggelig dag/
aften.
Tak til Dorthe og familien, fordi I åbnede
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Referat af generalforsamling
jeres hjem for klubbens medlemmer.
I oktober skulle vi have afholdt hobbyudstilling.
Vi havde inviteret den danske FIFe
-dommer Anne Køhn og den svenske
FIFe-dommer Jörgen Frithiof til at
dømme jeres katte.
Det plejer at være en utrolig hyggelig
dag, hvor der er plads til gode kattesnakke, og lidt sjove konkurrencer ved
siden af de lidt mere seriøse konkurrencer.
Desværre havde vi kun meget få tilmeldinger, og derfor blev Hobbyudstillingen
aflyst.
Vi må nok sande, at hobbyudstillinger
er passé. Derfor har vi fået ideen, at vi i
fremtiden vil afholde et Skovkattemesterskab - også kaldet Norwegian Forest
Cat Championship.
Det skal være som en international udstilling, hvor der kan tages certifikater og
selvfølgelig med små funklasser.
Her vil vi også fejre årets topkatte. Vi
vil skifte mellem øst og vest, og vi kan
da allerede røbe, at det første Skovkattemesterskab er i støbeskeen og bliver
afholdt i vest i marts 2018 i samarbejde
med Jyrak.
Jeg håber, at medlemmerne og andre
skovkattefolk støtter op om det, da det
kræver minimum 150 NFO’er for at
afholde dette show.
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Banko blev aflyst i Jylland, da der kun
var et par tilmeldte.
På Sjælland blev banko afholdt i nye
dejlige lokaler. Desværre må vi lede efter
nye lokaler i år, da der ikke er elevator,
og lokalet ligger på 1. sal.
Vi leder stadigvæk med lys og lygte efter
en ny webmaster. Desværre har personen
ikke meldt sig endnu, men hjemmesiden
trænger meget til en makeover.
Helene og jeg deltog i specialklubmødet
i januar 2017. Igen i år blev der meddelt,
at tallet for de ansøgte stamtavler er
nedadgående: 496 norske skovkatte fik
stamtavler i 2016.
Vi blev også spurgt om, hvad klubberne
gjorde for at få flere nye.
Jeg ved, at det er skrevet i mange af mine
ledere igennem året, der er gået:
”Vi vil opfodre jer til at få jeres killingekøbere meldt ind, så vi kan få nye
kræfter ind i katteverden. De forskellige
klubber skulle gerne bestå langt ud i
fremtiden.”
”Vi skal huske, at man af og til skal have
startet nogle nye opdrættere op. Og ja
det er ikke nemt, det kan være et stort
arbejde, men jeg synes, at vi alle skylder
racen det.”
”Pt. er jeg ved at løbe tør for ideer for,
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hvordan vi skal få mere gang i medlemsantallet og større interesse for vores
møder. Synes ikke selv det er sjovt at
skrive leder efter leder, som lyder som
en klagesang. ”
Til sidst vil jeg sige en stor tak til Rikke
Thingholm, som desværre ikke stiller
op igen. Vi håber, du får lyst til at vende
tilbage til bestyrelsesarbejde, når du igen
får tid.
Tak til hele bestyrelsen som har gjort det
godt på trods af de mange udfordringer,
der har været i året.
Tak til Royal Canin som har været vores
hovedsponsor i år.
Generalforsamlingen bliver spurgt, om
de har kommentarer eller spørgsmål til
beretningen.

Generalforsamlingen ønsker at vide,
hvor mange medlemmer vi har. Vi har i
alt 330 medlemmer.
Generalforsamlingen foreslår, at bestyrelsen udsender en mail med påmindelse
om betaling af kontingent i starten af
året.
4.Fremlæggelse af revideret regnskab
Dirigenten fremlægger problematikken
med, at vores valgte revisor har overtaget
posten som kasserer, fordi den valgte
kasserer valgte at gå i utide, og spørger
om generalforsamlingen kan godkende,
at Betina Kristensen har revideret regnskabet. Det bliver enstemmigt godkendt.
Regnskabet bliver fremlagt af Annie
Dahl, og generalforsamlingen godkender
regnskabet enstemmigt.
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Referat af generalforsamling
5.Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsenforeslår en kontingentstigning på 50,- kr. til vore udenlandske
medlemmer, pga. den store portostigning
der har været, som gør det dyrt at sende
Huldrekatten til udlandet.
Jacqueline Ludwig spørger, hvorfor vi
ikke udsender det elektronisk. Det ønsker bestyrelsen ikke at gøre, da det ikke
ville være en besparelse for os at gøre
dette, da et mindre oplag af Huldrekatten
vil gøre trykningen dyrere.
Andreas Munk-Madsen og Bette Lind
mener, at en kontingentstigning, som er
differentieret, vil give for meget administrativt arbejde. Bette Lind foreslår, at
vi laver en generel stigning.
Andreas Munk-Madsen foreslår, at vi
sætter hovedkontingentet op med 50,kr. men til gengæld sætter prisen for
killinge- og opdrætterlisten ned med de
50,- kr. Han mener dog, at vi skal tænke
over dette og komme retur med et forslag
næste år. Jacqueline Ludwig foreslår,
at vi laver en samlet pris for alle vore
ydelser, så det bliver mere overskueligt.
Bestyrelsen vælger at tænke over det og
fremsætte et nyt forslag næste år.
6.Forslag til vedtægtsændringer
Der er ingen forslag.
7.Forslag fremsat af medlemmerne
Der er ingen indkomne forslag.
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8.Valg af bestyrelse og redaktør i
henhold til §6
Pia Børgesen bliver valgt som formand.
Helene Carstensen, Trine Winkel og
Tanja Petersen bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Ellen Rotman bliver valgt som kasserer
for 1 år (den resterende valgperiode).
Elaine Derry, Sys Vejlø og Jacqueline
Ludwig bliver valgt som suppleanter.
Susan Zindel vælges som revisor.
Poul Kiærulf vælges som revisorsuppleant.
9.Eventuelt
Pia Børgesen fortæller generalforsamlingen lidt om det Norsk Skovkattemesterskab som vi planlægger at lave næste år.
Andreas Munk-Madsen foreslår,at vi laver et medlemsmøde på dagen, eventuelt
i frokostpausen.
Pia Børgesen svarer, at det kan lade
sig gøre, hvis vi har et meget lavt antal
tilmeldte katte, da tiden skal være til det.
Pia Børgesen fortæller også, at programmet for dagen ikke er helt fastlagt.
Andreas Munk-Madsen spørger, om
bestyrelsen har gjort sig nogle overvejelser med hensyn til fald i medlemsantal
og opdrættede killinger. (Fortsættes s.10)

"Side 9 Missen"

"Smile for the camera, dear."
"I'm trying, woman! I'm trying!"
DK Shadowpaw's Viggo M
Foto: Charlotte Jønsson
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Referat af generalforsamling
Pia Børgesen svarer, at hun har set, at de
i Sverige har opgang nu, og hun håber,
at det smitter af på Danmark.
Jacqueline Ludwig foreslår, at vi annoncerer i diverse butikker for vore
udstillinger, for gennem udstillingerne
at få flere medlemmer og potentielle
opdrættere.
Andreas Munk-Madsen foreslår, at vi
laver et samarbejde med foderproducenter, specialbutikker eller dyrlæger
om annoncering hos dem en uge før
udstillingerne.
Når Norsk Skovkattering afholder hobbyudstilling, tager Anne Hyttel sig af
dette, så det gør vi allerede.
DK Silverleaf's Snorlax
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Pia Børgesen fortæller, at Racekattens
udstillingsudvalg gør det samme før hver
udstilling, men desværre giver det ikke
det store resultat på besøgssiden.
Andreas Munk-Madsen foreslår, at vi
får foderproducenter til at bruge norske
skovkatte i deres reklamer og annoncer.
Bette Lind mener, at den bedste måde, vi
kan fremme racen, er ved at få opstartet
nye gode opdrættere, selvom det er et
stort arbejde.
Generalforsamlingen havde ikke mere
til eventuelt, og formanden sagde tak
for i dag.
-Af Annie O. Dahl
DK Robdrups Kronprinsessan Victoria

Fotoplakater
- med dit eget billede...

30x40 cm

Skil dig ud og få dine helt unikke og
personlige plakater. På VoresTrykkeri
kan du uploade dit eget billede eller
grafikfil, og få en flot plakat til din
væg, lige klar til at sætte i ramme.
Vi har et hav af forskellige størrelser
at vælge imellem.

40 kr.
PRIS PR. STK.
v/ køb af 5 stk.

KLIK IND PÅ

www.vorestrykkeri.dk

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 infoshows 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
pia@norskskovkat.dk
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Præsentation af nye B-medlemmer
Sys Vejlø
Som ny suppelant i NSR er jeg blevet
bedt om, at skrive lidt om mig selv. Mit
navn er Sys Vejlø og jeg har opdrættet
DK Chrisycat og bor i Svendborg sammen med min mand og vores 6 katte,
Jeg har 2 voksne børn som er flyttet
hjemmefra og min datter har nu også
fået sit eget opdræt med NFO. Når
jeg ikke beskæftiger mig med kattene,
arbejder jeg som pædagog med voksne
udviklingshæmmede.
Jeg købte min første norske skovkat DK
Plicas Cabbi, også kaldet Cici i 2006.
Derefter tog tingene fart og vi fik stamnavn i 2007, kom på flere udstillinger
og drømmen om killinger opstod og
i slutningen af 2007 kom vores første

kuld til verden.
Siden har vi haft 15 kuld killinger, været
på en masse udstillinger, mødt mange
dejlige killingekøbere og gode venskaber er opstået. 2016 blev året hvor vi
fik vores første BIS på en kat med eget
stamnavn og det er nu noget særligt.

Jacqueline Ludwig
Mit navn er Jacqueline, og jeg kommer
fra Sachsen (Tyskland).
For 9 år siden flyttede vi (min familie og
jeg) til Danmark, hvor vi boede sammen
med vores perserkatte i et hus i Lem.
I 2013 mistede vi vores sidste perser i
en respektabel alder af 16 år.
Siden da, synes vi der manglede noget
i vores hus og familie og vi kom til den
beslutning, at vi ønskede norske skovkatte at dele vores liv med.
Så i 2014 bød vi vores første to kastrater
velkommen, og i dag bor her 5 kastrater
og 4 fertile katte. Jeg er glad for at alle
vores katte kan leve sammen og trives
sammen med os i familien.
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I 2016 besluttede vores datter (der bor i
det nordlige Tyskland), at melde sig ind i
vores danske klub, og til at deltage aktivt
og ofte på udstillinger.

Præsentation af nye B-medlemmer
Tanja Bindslev Petersen
Mit navn er Tanja Bindslev Petersen,
Jeg bor ude på landet, sammen med min
mand og vores to fælles børn på 16 og
22 år, hvor vi blandt andet også har 2
hunde og 2 heste.
Mit opdræt hedder DK Moster´s, og
i 1991 startede jeg perser opdræt. Jeg
opdrættede perser frem til 2000 hvor jeg
desværre måtte sande, at mine arme ikke
holdte til pelsplejen. Det var ikke sjovt,
at komme til den erkendelse, da jeg jo
har haft dem inde på livet siden 1985,
da min mor slæbte både min søster og
jeg med på diverse udstillinger. Det var
også der interessen for racekatte kom fra
og drømmen om at starte selv var stor.
Jeg overvejede flere racer og mit hjerte
havnede så hos den Norske Skovkat.

Opstarten var ikke nem, og det var ikke
uden vanskeligheder, men efter nogle år
følte jeg, at nu var jeg på rette vej.
Det vigtigste for mig i mit opdræt er
sundhed frem for alt. Jeg sætter stor pris
på at det er sunde velfungerende katte
jeg har og ikke mindst mine killinger
jeg sender ud i nye hjem.

Ellen Rotman
For 3,5 år siden besluttede vi i familien,
at vi skulle have Norsk skovkat. Vi
faldt pladask for en smuk killing hos
en opdrætter, men "kom til" at købe to
fantastisk dejlige killinger.
For 8 måneder siden kom nummer tre og
i dag, er vi de heldige ejere af fem dejlige
Norske skovkatte, som vi udstiller.
Til dagligt sidder jeg på kontoret i
Agrosam, ja og min fritid bruger jeg på
drillepinde i alle afskygninger og du er
velkommen til at komme og hilse på mig
på udstillinger, hvor jeg oftest er at finde
i Agrosam's stand.
Jeg glæder mig til at være en del af Norsk

Skovkatterings bestyrelse og jeg er sikker på, at arbejdet bliver både spændende
og udfordrende.
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Norsk Skovkattering, Danmark
slår dørene op for en dag i Skovkattens tegn.
Derfor inviterer vi til

The Norwegian Forest
Cat Championship
Vi ønsker at hylde den Norske Skovkat og håber
derfor, at dette kan blive til en årlig tradition.
Vi håber at se en masse fantastiske Skovkatte fra
mange forskellige lande.
Det er en international FIFe udstilling, og der kan
tages certifikater som på alle andre internationale
udstillinger.
Der vil også være FUN klasser, hvor vi vil hylde
kendetegnene ved den norske skovkat.
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Søndag den 18.03.2018
Nyborg Idræts & Fritidscenter
Storebæltsvej 13-15
5800 Nyborg

The Norwegian Forest Cat Championship
En international udstilling kun for NFO
På denne dag vil vi også præmiere Topkatte 2017
I samarbejde med JYRAK er der inviteret følgende dommere:
N – Karl Preiss
N – Anne Veland
DK – Ulrike Wahl
DK – Minna Krogh
DK – Leslie van Grebst
CH – Isabelle Maillard Chiavuzzo
Tilmelding kommer til at ske på www.jyrak.dk
Følg med Norsk Skovkatterings facebook side. Her vil der
løbende kommer flere informationer.
Showhotel:
Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Værelsespris: 755,- (enkelt og dobbeltværelse er samme pris)
Prisen er inkl. morgenmad og kat på værelset
Booking skal ske direkte hos hotellet
15

Portræt af en opdrætter
Anja Rose Lorentzen
DK SilverRose
I mit barndomshjem har vi altid haft kat,
så det var en selvfølge, at vi skulle have
kat, da min mand, Egon, og jeg flyttede
sammen og fik børn. Jeg fik jo en” familepakke” dengang i 1989: Mand og to
små piger. Snart fik vi sammen endnu 3
børn, så vi har i alt 4 piger og 1 dreng. I
dag er familien vokset og tæller også 2
børnebørn samt 2 på vej.

dejlig krydsning af noget langhårskat.
Han var hvid med et gråt V i panden og
semilanghåret. Var vi kommet en time
før, havde vi også fået hans søster med
hjem. O’Malley havde vi i rigtigt mange
år. Han var en skøn hankastrat og gik på
jagt på de omkringliggende marker. Vi
fik mange mus, muldvarpe og engang
også en brud (dværgvæsel, red.). Det er
nu 3 år siden, O’Malley gik bort til de
evige jagtmarker, 17 år gammel.

Vores første kat var en dejlig rød hankat,
Mozart, som vi fik på en planteskole, da
børnene var ret små. Han var nok 5 mdr.
gammel. Han blev desværre kun nogle
år, da han døde af de skader, han pådrog
sig, da han blev kørt ned. Så børnene og
jeg kørte til et nærliggende dyrehospital
en tid derefter for at se, om de havde en
ny kat til os. Det blev til O’Malley - en

I 2005 ca. begyndte jeg at kigge mere
efter en norsk skovkat på internettet.
Jeg havde jo fået lyst til at vide mere
om denne spændende race, som den
dyrlæge, vi købte O’Malley af, mente
han var. Det var han nu ikke, ved jeg i
dag. Hans profil var bestemt ikke lige.
I min søgen på nettet stødte jeg på opdrættet DK Chrisycat, som Sys Vejlø har.
De havde den skønneste killing, som jeg

DK Zekape's Tinsoldat

IP DK Nemador's Bugatti
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SC DK Librian's Mjølner, DVM

IC DK SilverRoses Bonita

måtte kigge på, men øv den skulle til en
opdrætter i Tyskland. Det endte med, at
vi skrev sammen i næsten to år, inden der
kom en killing, der faldt i min smag. Den
27.10.2009 blev DK Chrisycat’s Dizzy
født, og hun flyttede hjem til os, da hun
var stor nok til at forlade sin mor. Det
blev vores første norske skovkat. Sys
snakkede godt for sig, og inden jeg fik set
mig om, var jeg med hende på udstilling
med Dizzy. Det tog da heller ikke lang
tid for hende at overtale mig til at prøve
en fertil hunkat.

katte, vi har her i huset. Tinsoldat er også
Honeys bedste ven. De ligger altid sammen, og Honey stamper på ham, som om
hun var hans killing.

Vi havde også i mellemtiden (2010) fået
DK Zekape’s Tinsoldat, som min søn så
på NSR’s killingeliste. Det viste sig, at
Tinsoldat var en døv hvid hankastrat med
de skønneste blå øjne. Vi undersøgte,
hvordan man holder en døv kat for at
kunne give den et godt liv, og så flyttede
Tinsoldat ind. Det er en af de mest kælne

Jeg havde tænkt meget over at få en fertil
hunkat og bestemte mig for at prøve. Det
er jo sådan, at Sys har en dejlig hunkat,
Aurelia, og det var hende, jeg ønskede en
killing efter. Det blev til DK Chrisycat’s
Honey, og så var jeg solgt til sølvkatte.
Jeg måtte vide noget mere, så derfor tog
jeg Norsk Skovkatterings ”kørekort” og
fik i 2013 mit stamnavn: DK SilverRose.
Jeg har også DK Nemador’s Bugatti,
som er en skøn hankastrat. Han har lige
det look, jeg mener, en norsk skovkat
bør have. Desværre var han jo allerede
kastrat, da jeg mødte ham. Mange har
da også spurgt, hvad jeg dog ville med
ham, ” du skal nok få kastrater nok i dit
opdræt,” sagde de. Det har de erfarne
17
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opdrættere sådan set ret i, men Bugatti
er bare så skøn, og han er altid klar ved
sofaen til hygge.
Nu er det sådan, at hvis man gerne vil
have killinger i sin hunkat, så skal man
ud at låne en hankat. Det var ikke sådan
ligetil, fandt jeg ud af. Jeg var jo ny og
kendte ikke rigtigt så mange, der ligesom
kunne sige ”god” for mig. Derfor begyndte jeg at overveje selv at få min egen
hankat. Det skulle være en, som passede
ind i min plan for mit opdræt.
På en udstilling mødte jeg Brian og Lisbet fra DK Librian, og de havde deres
Nordisk Mytologi-kuld med. Her faldt
jeg med det samme for Mjølner(I dag SC
DK Librian’s Mjølner,DVM, red.), som
dengang blot var en dejlig stor killing,
og han måtte da heldigvis godt flytte
hjem til mig. Mjølner er super dejlig og
giver sit gode temperament videre til sit
afkom. Det var især hans mandelformede grønne øjne, lige profil og gode
pels, jeg ønskede mig. Athene er hans
datter og ligner sin far så meget.
GIC DK SilverRoses Athene
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Her er der siden kommet to andre
hankatte til: IC F*Far Away Frozen
Lands Lundy, som jeg har i fællesskab
med Sys, og S*Holy Smoke’s Rusty
Cage. Alle mine katte har store volierer
med kattehuse, klatretræer og mange
liggepladser, hvor de er om natten, og
mens jeg er på arbejde. Hos os kommer
hankattene ind i huset ligesom hunnerne.
De kommer ind sammen med hunkattene, hvis der ikke er nogen i løb - ellers
kun sammen med kastraterne. Hos os
lever hankattene ligeså meget på sofaen
eller et af de andre favoritliggesteder
som hunkattene.
De katte, jeg gerne vil opdrætte, skal
være racetypiske, have godt temperament både sammen med andre katte og
mennesker. Jeg har et billede af, hvordan
de skal se ud, og jeg tænker harmoni før
størrelse. Nogle har jo mødt GIC DK
SilverRoses Athene fra mit første kuld.
Hun er meget harmonisk, men ikke en
stor hunkat sammenlignet med nogle af
dem jeg ser i dag på udstillingerne idag.
Gode benstammer er et must, samt en
SilverRose G kuld 7 uger

Portræt af en opdrætter

IC Chrisycats Honey

pels med god struktur. En ligesidet trekant med god placering af ørerne (med
tufser) vil jeg altid arbejde hen imod.
En lige profil med en god top og god
hage er også ønskeligt. Min hunkat IC
DK SilverRoses Bonita har et dejligt råt
look, og det vil jeg også gerne bevare.
I fremtiden ønsker jeg at lave nogle
racetypiske norske skovkatte med det
dejlige temperament, som mine katte
heldigvis giver videre. De skal være
sunde og raske, og derfor tester jeg også
for PK-Def, GSD4 og avlskattene kommer til HCM-scanning ca. hvert andet år.
Det er jo sådan, at de fleste killinger, vi
sælger ud, er som kælekatte i en familie,
og alle kender jo til at miste et elsket
kæledyr. Derfor er det vigtigt med sunde
og raske dyr.

I dag kommer jeg gerne til de udstillinger, jeg kan. Som regel er der altid en
af kattene, der mangler et certifikat for
at kunne komme videre i systemet, og
måske er der en killing, der skal med for
trænings skyld. Det er jo ikke alle katte,
der synes, det er ligeså spændende at
komme på en katteudstilling som deres
ejere. Det er her, Bugatti også kommer i
spil. Han er altid klar til at komme med.
Hvis ingen af de andre katte er i kondition, så står han først i rækken. Siden
jeg var med Sys på katteudstilling første
gang for snart mange år siden, har jeg
fået mange gode venner. Det er venner,
som man altid kan få hjælp hos i svære
stunder, som da min ene hunkat fik killinger, og de bare alle døde. Da hendes
næste kuld blev født, og der kun var én
enkelt overlevende killing, var jeg ikke
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jeg husker, var, da IC DK Chrisycat’s
Honey og SC DK Librian’s Mjølner
DVM, fik deres første kuld. Det var
vores A-kuld. Spændingen var stor, da
hun gik i fødsel, og Tinsoldat veg ikke
fra hendes side. Killingerne blev født
uden problemer, og Honey klarede det
helt naturligt. Hvilken lettelse og hvilket
fantastisk øjeblik det var at holde den
førstefødte DK SilverRose-killing i
hænderne.

S*Holy Smoke's In Between Love
og GIC DK SilverRoses Athene

meget værd. Jeg fik gode råd og vejledning hos mine venner i katteverdenen.
Det viste sig, at hankatten, hun var parret
med, havde fået en bakterie, og så kom
hele bestanden i behandling.
I skrivende stund har hunkatten 6 skønne
killinger på 4 uger, men det var meget
hårdt at se de andre killinger dø, uden
man kan gøre noget.
Et liv med norske skovkatte byder også
på mange sjove oplevelser, da de er
yderst lærenemme og intelligente. Flere
af mine katte kan åbne skydedøre ved
at lægge poten omvendt under døren og
så køre den til siden. De elsker at lege
og skal nok være der, når der kommer
gæster.
Nogle af de mest fantastiske øjeblikke,
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Udstillingsmæssigt var et af højdepunkterne, da min ældste hankat Mjølner fik
sin Supreme-titel, og da GIC DK SilverRoses Athene fra mit eget opdræt fik sin
GIC-titel.
Noget, der er vigtigt for mig i denne
katteverden med udstilling og opdræt af
den norske skovkat, er, at man er åben
og ærlig overfor hinanden. Det er vigtigt
for at bevare det gode samarbejde og det
gode ry en norsk skovkat har.
Tak til de søde kattevenner jeg har. De
er altid klar, når jeg har brug for hjælp.
- Af Anja Rose Lorentzen i samarbejde
med Pernille D. Larsen

Drægtighed og fødsler
Da vi desværre måtte aflyse arrangementet om drægtighed og fødsler på
grund af sygdom, arbejder på at få lavet
et nyt arrangement i vest.
Marianne Seifert-Thorsen kommer og
deler ud af sin store viden om dette emne
og vi håber at både du som er ny og uerfaren opdrætter og du som er erfaren vil
finde dette emne spændende.
DK Chrisycats Ipanema
Som mange ved, så går tingene ikke altid
som vi håber og ønsker os i forbindelse med drægtighed og fødsler og det kan der
være mange grunde til og dette vil Marianne også komme ind på.
Arrangementet vil blive i Vejle og om alt går vel, en søndag i oktober – nærmere
om dette i næste blad.
Vi håber, at medlemmerne i Vest vil støtte op om dette arrangement.
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.
Tilbuddet kan benyttes af både nye
og gamle medlemmer af foreningen.
Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
DK Silverleaf's Eevee.
Foto: Pia Robdrup
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Giardia hos kat
Giardia er den mest almindelige tarmparasit – zoonose (udtryk for at det smitter til mennesker) – i kat. Den overføres
oftest gennem forurenet vand, foder/mad
eller via smitte fra et andet værtsdyr.
Den ﬁndes i hele verden og er en af de
hyppigste årsager til diarré hos katte,
især katterikatte er udsatte, da de smitter
hinanden. Symptomer vil være til stede
fra en til tre uger efter indtagelse af smittekilden (cysten). Der er i dag klarlagt
fem arter af Giardia, Giardia lamblia
er den art pattedyr, og altså også mennesker, kan blive inﬁceret med.
Sunde og raske dyr med et godt immunforsvar har sjældent problemer
med holde parasitten nede, medmindre
smittepresset er meget stort. En kat der
holder infektionen nede, kan være smittebærer. Killinger, syge og ældre katte
er især modtagelige, også ved et lavt
smittepres.
Giardia har to former: den svømmende
dråbeformede trophozoite, der lever af
glucose fra tarmen, har en slags sugekop
hvormed den klæber til tarmvæggen.
Den indeholder to cyster der igen indeholder to nye trophozoiter. Hos kat
ﬁndes Giardia i hele tarmsystemet, når
trophozoiten når til tyndtarmen er den
moden og deler sig i to cyster. Det er
cysten der smitter når den bliver udskilt
med afføringen eller ”drypper” fra katten
og en anden kat ”samler” den op.
Nogle trophozoites går ikke videre til
22

cystestadiet, disse kan ikke leve udenfor katten og ikke smitte en anden kat.
Cysterne udskilles tilfældig mere eller
mindre løbende fordi parasitterne er af
forskellig alder. Cysterne, der har en
kraftig beskyttelseshinde, kan overleve
i normale omgivelser, især i jord og vand
har de lang levetid, da de trives godt i et
fugtigt miljø.
Kliniske tegn er: ildelugtende diarré der
lugter sur/sød, vandig med slim og bleg
i farven ofte karrygul. Efter den første
fase af infektionen vil diarré ofte gå fra
vandig til grødet som tegn på, at værten
har fået infestationen nogenlunde under
kontrol. Nogle dyr kan tabe vægt, men de
ﬂeste vil stadig vil have en god appetit.
Parasitten er sjældent livstruende, men
killinger kan dehydrere.

Typisk afføring hos en kat med Giardia.
Foto: Arkivfoto

Giardia hos kat

Snaptest med et positivt resultat; Katten har Giardia
Foto: Arkivfoto

Diagnose
Der ﬁndes et antigen snap test kit for
Giardia, som de ﬂeste klinikker har
– og det ﬁnder med rimelig stor sikkerhed ud af om katten har parasitten.
Der følger ofte en tarminfektion med,
især hvis katten har gået længe med
parasitten. Der kan også være anden
årsag til diarré. Derfor er det bedre at
få kørt en afføringsproﬁl - der oftest
udover giardia, også omfatter påvisning
af sygdomsfremkaldende bakterier og
ormeparasitter - på et eksternt laboratorie, for at være helt sikker på årsagen til
katten har diarré og dermed sætte den
helt korrekte behandling i gang. Katten,
og så frisk afføringsprøve som mulig,
taget over tre dage, skal du have med
til dyrlægen. Nogle dyrlæger laver selv
en mikroskop test, problemet er hvis
katten lige præcis ikke, i den prøve har

udstødt cyster, så ﬁndes der ingenting.
Antigentesten kan efter endt behandling
vise positiv, også selvom katten klinisk
er negativ, idet der i en periode stadig
klæber antigener til tarmvæggen. Tarmen har en ret hurtig turnover af sit
”betræk” og dermed bliver antigenet
også udskilt.
Problemet er, at det umiddelbart efter
endt behandling ikke er muligt at sige,
om der er tale om en falsk positiv. Der
bruges i ligeså høj grad det kliniske
billede, som indikator for hvordan behandlingen virker.
Da det altid er en god ide at holde pause
i behandlingen, kan man ligeså godt
vente 8-10 dage efter endt behandling,
og så tage testen inden en eventuel ny
behandling.
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Behandling
Fenbendazol, Panacur i tabletform som
er et almindelig ormemiddel, har vist
sig at være effektiv i behandlingen mod
Giardia.
Der er forskellige måder at løse problemet
• 8 dages behandling med Panacur. Effekt vurderes efter et par dage, er der
stadig problemer behandles i nye 8 dage.
• Er der fortsat problemer efter de 2
gange 8 dages behandling, behandles
med Flagyl i 8-10 (som er max) dage.
• De virkelig sejlivede tilfælde be-

handles i 8 dage med både Flagyl og
Panacur.
• Metronidazol, Flagyl er ofte det dyrlægen udskriver da det både bekæmper
Giardia og en eventuel tarm infektion.
• Alle katte der har kontakt til de samme
bakker behandles!
Drægtige katte bør ikke behandles med
hverken Panacur eller Flagyl, da der ikke
er undersøgt for eventuelle bivirkninger.
Drægtige katte isoleres for at mindske
smittepresset og behandles efter endt
fødsel.
For at få bedre konsistens i afføringen, er det rigtig godt at fodre med et

Killing med giardia versus rask kuldbror, begge 10 uger gamle. Foto: Arkivfoto
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ﬁberholdigt foder mens behandlingen
står på og indtil der ses bedring. Dyrlægen har foder med ekstremt højt fiberindhold. Ellers kan stivelsesindholdet nemt
øges ved at drysse en teskefuld HUSK
(loppefrøskaller) over foderet. Tolereres
godt af katte og samler afføringen godt.

dlingsforløbet da der kan sidde cyster
i pelsen.

Ikke dokumenteret råd: En opdrætter
jeg arbejder tæt sammen med, har haft
langvarige diarré problemer og var sikker på det var Giardia. Der blev af ﬂere
omgange behandlet med Panacur for
senere at behandle med Flagyl. Mens
behandlingen stod på så det ud som der
kom en smule mere fasthed i afføringen.
Når behandlingen var tilendebragt blev
diarréen væsentlig værre end før kuren
startede, de stakkels cyster var vildt
stressede. Efterfølgende har opdrætterens katte fået konstateret Tritrichomonas
foetus, som symptommæssigt ligner
Giardia. I mikroskop forveksles Giardia
og Tritrichomonas foetus ofte.

En damprenser kan erstatte kemikalierne
med 140 grader varm damp – hurtigere,
nemmere, renere og mere sterilt – og kun
med postevand.

Forebyggelse
For at kattene ikke skal reinﬁcere sig selv
under behandlingen, er det nødvendigt
at holde en meget høj hygiejne:
• Vand og foderskåle afvaskes daglig –
nyt vand og nyt foder.

• Omgivelserne støvsuges daglig.
• Alle vaskbare ﬂader vaskes af med
Rodalon eller Klorin daglig.

Kattene må ikke have adgang til det
rengjorte areal før alle ﬂader er helt tørre,
da eventuelle cyster har særlig gode
forhold i vådt miljø. Vær forsigtig med
at katten ikke får Rodalon på sig, slikker
katten sine fødder eller pels kan der ske
ætsninger i halsen – og det går stærkt.
Giardia smitter voldsomt. Dyr som
ﬂytter i nyt hjem vil være stressede og
chancen for udbrud væsentlig forøget.
Har den nye ejer andre katte, vil disse
også blive smittet. Har du jævnligt
problemer med Giardia, er det en god
idé at isolere katte der sælges i et totalt
rengjort værelse og give dem otte dage
på Panacur – lever killingerne direkte fra
isolationen til deres nye hjem.

• Kattebakken bundskiftes og skoldes,
eller afvaskes i Rodalon eller Klorin
daglig – rengør også grusskovlen.

Tak til Dyrlæge Stig Feldballe, Dyreklinikken Skovlunde- Herlev, for professionel assistance til denne artikels
tilblivelse.

• Katten bades et par gange i behan-

Af Lis Dahlstrøm, Sundisk Abyssinere
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Opdatering 2017
Hvad mon der er sket i katteverdenen de sidste 5
år?
For en del år siden var det obligatorisk, at skulle
deltage på et møde for at holde sig opdateret som
indehavere af NSR’s uddannelse.
Det skal man ikke længere, da bestyrelsen mener at mange opdrættere
er gode til at holde sig opdateret. Og man forhåbentlig med sin erfaring
bliver klogere.
Men af og til er det svært, at holde styr på alt og holde sig helt opdateret.
Derfor har vi valgt at invitere Bette Lind, Felis Danicas formand - international dommer og opdrætter af Norsk Skovkat til at hjælpe os med at blive
”up to date”.
Nye er naturligvis også velkommen til at deltage.
Tirsdag d. 20. juni 2017
Kl 19.00
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside: www.norskskovkat.dk, eller
ved at skrive til Helene på mail: helene@norskskovkat.dk
Sidste frist for tilmelding er 31. Maj 2017
Mvh. Bestyrelsen
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"Killinge-sjov"

"Er græsset virkelig grønnere på den anden side som
de mennesker nogle gange siger?"
DK Thomanis Tanqueray
Foto: Annie O. Dahl
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Da vi sendte en killing til Langbortistan
I august 2016 havde vi en flok gode
kattevenner på besøg til grillmad og
hygge, og snakken kom jo selvfølgelig
til at dreje sig om katte, opdræt, killinger
og salg af disse. Nogle af vores venner
havde en forespørgsel på en hankilling
som de desværre ikke kunne honorere.
Så de sendte køber videre til os, som
netop havde en ledig hankilling.
Henvendelsen var fra Sydafrika – som
er både eksotisk og meget, meget langt
væk.
Køber var meget begejstret for den ledige killing, og mente at den ville passe
perfekt ind i hans opdræt (og også til
de andre, meget få, skovkatte som er i
Sydafrika)
Vi havde en del betænkeligheder ved at
sende en killing så langt væk, men efter
snak med andre opdrættere som havde
sendt og modtaget killinger via cargo,
blev vi meget beroliget og blev enig
med os selv om at det turde vi også godt
gøre. Det er ikke muligt at sende en cat
til Sydafrika som pet in cabin, den skal
sendes som cargo.
Efter meget snak frem og tilbage med
køber om hans planer, forhold for kattene og hans generelle opfattelse af kattehold, indgik vi en aftale om at vores
killing ville være et godt match, og at vi
gerne vil sælge vores killing Macaron
ham.
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DK Robdrups Macaron

Så begyndte forberedelserne på at
klargøre Macaron til den lange rejse helt
om på den anden side af jorden. Han
skulle have pas, vaccineres mod rabies,
sundhedsattest mm. Datoer for vacciner,
sundhedsundersøgelser mm skulle alt
sammen passes nøje sammen med afrejsen. Til den del var vores dyrlæge en
kæmpestor hjælp.
Da dagen for afrejsen oprandt den 14.
november, var vi både spændte og noget
nervøse inden afgang til SAS/Cargo i
lufthavnen i Kastrup. Den agent som vi
havde haft tæt kontakt med hos TRUST
Forwarding (TRUST var Macarons
rejsebureau) tog godt i mod os, og var
helt fantastisk til at tegne og fortælle om
hele forløbet. Alt om hvordan Macaron
ville blive håndteret, opholde sig i flyet,
overnatte mm. Så da vi havde fået udlev-

Da vi sendte en killing til Langbortistan
eret endnu flere papirer og den enorme
transportkasse som han skulle rejse i,
var vi helt beroliget og klar til at sende
vores lille dreng ud på hans store eventyr. Vi afleverede ham hos kureren, og
drog hjem med en masse sommerfugle
i maven som dog flaksede noget rundt.

Den slags må bare ikke gå galt.

Heldigvis lever vi jo i en højteknologisk
verden, så vi kunne følge Macarons
lange rejse fra start til slut via en fly-app
på vores smartphones, det var trygt og
godt – selvom vi fik nervøse trækninger,
da flyet forsvandt ind over det mørke
indre Afrika. Det dukkede dog heldigvis
op igen

Macaron spankulerede ud af transportkassen som om han bare havde været på
en smuttur, og ikke havde rejst omkring
48 timer. Det viser bare hvor godt han
er blevet håndteret hele vejen af et topprofessionelt og dygtigt crew

Macaron fløj fra København til Amsterdam hvor han overnattede. Fra Amsterdam fløj han til Johannesburg og skulle
så derfra videre med endnu et fly til
hans endelige destination. En rejse på
ca. 10.000 km.
Alt forløb helt efter planen, indtil han
skulle udleveres til agenten i Johannesburg.
Der viste det sig desværre, at der var et
problem med importpapirerne pga der
manglede et stempel fra en embedsdyrlæge. Der var vi meget, meget tæt
på at panikke, for vi var jo sikre på at
alt var ok. Hans papirer var tjekket af
os, af vores dyrlæge og af agenten fra
TRUST. Men ingen havde opdaget et
lille felt, hvor der skulle være et fint,
officielt stempel fra en embedsdyrlæge.

Gudskelov fik agenten trukket i nogle
tråde, og fik Macaron udleveret sent
om aftenen og med hjem på kontoret.
Med et halvt døgns forsinkelse blev han
udleveret til hans nye ejer.

Og naturligvis også hvor omstillingsparate, cool og seje skovkatte er.
Her i april har Macaron været udstillet
for første gang, og han har klaret sig
glimrende, og har langt mere end indfriet alle hans nye ejers forhåbninger.
Udstillingsformen er ikke helt som vi
kender her i FIFe-land, men mere som i
TICA med flere dommerringe på en udstillingsdag. Det tog Macaron i stiv pote,
og han skal snart udstilles i Pretoria.
Vi har meget tæt kontakt med Macarons
nye ejer, og får nogle gode opdateringer
flere gange om ugen. Den nye ejers begejstring vil nærmest ingen ende tage. Det
er så dejligt at få den slags opdateringer
fra en glad killingekøber – helt omme på
den anden side af jorden.
Så vi kan kun sige til andre, der står med
tankerne om eksport til Langbortistan:
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Da vi sendte en killing til Langbortistan
Kast Jer ud i det, hvis I har den helt
rigtige mavefornemmelse, og har en god
og tryg kontakt med køber. Vi havde
vores betænkeligheder, men de er i den
grad gjort til skamme.
DK Robdrups Macaron, NFO n23
Født 9. juli 2016
Far: IC DK Toonscats Jumanji
Mor: GIC DK Hass Betty Boop
-Af Pia og Michael Robdrup
DK Robdrup
DK Robdrups Macaron

Billeder og Inspiration søges
Kære medlemmer
Som altid mangler redaktionen billeder. Vores arkiver af billeder i en høj nok
opløsning er efterhånden meget tomme, og vi har brug for Jeres hjælp.
Derfor: Send meget gerne billeder til redaktionen af jeres smukke katte. Søde, sjove
og skæve billeder i høj opløsning modtages med kyshånd. Både billeder der egner
sig til forsiden, killingesjov, side 9 missen mm.
Hvis du har noget du gerne vil dele med os, en idé til en artikel eller et emne vi
skal tage op i bladet, så er du også meget velkommen til at skrive en mail til os
omkring det.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Email: annettes@norskskovkat.dk
Mvh. Redaktionen
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Nyt til vores medlemmer
Har din Norske Skovkat taget titel?
På Katteklubbens udstilling i Køge
kunne vi løfte sløret for en lille ekstra
overraskelse for vores medlemmer. Vi
vil gerne belønne vores titeltagere lidt
ekstra.
Derfor:
Er du så heldig, at din kat tager titel på
en udstilling hvor vi har NSR-standen
med, så læg gerne vejen forbi. Her vil
vi ønske dig og din kat tillykke med den
nye titel, og du vil få en lille præmie fra
Royal Canin, og et diplom fra NSR. Og
vi vil meget gerne have lov til at tage et
billede til vores Facebookside
DK Fagan's Runner Bean kigger på aftensmaden. Foto: Pernille D. Larsen

DK Silverleaf's T-Bone hjælper med at rydde op
Foto: Mikkel Steffensen
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Nye medlemmer via opdrætter
Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for
opdrættere i Norsk Skovkattering, at melde deres killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes
gældende for "gamle" killingekøbere.
Lige nu gælder tilbuddet resten af 2017
og hele 2018.
Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning
af nye medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til
Ellen Rotman
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Betalingen skal ske til reg. nr. 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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Killingelisten
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
Husk at som en udvidet service tilbyder
vi også, at medlemmernes killinger også
kan komme på vores Facebook killingeliste, så snart de er registreret på den
originale killingeliste på hjemmesiden.
Hjælp til dette kan fåes ved at sende en
mail til annettes@norskskovkat.dk

Killinger fra Shadowpaw's Y og Z kuld. Foto: Charlotte Jønsson

Ønskeseddel
Som nyvalgt suppleant til bestyrelsen i Norsk Skovkattering Danmark, skal jeg være
med til at lave arrangementer i Vest, som gerne skulle have medlemmernes interesse.
Dette glæder jeg mig meget til, og jeg modtager meget gerne gode idéer og ønsker
til hvad vi skal arrangere for Jer medlemmer.
Derfor, kontakt mig gerne med gode idéer vi kan arbejde videre med.
Email: sys@norskskovkat.dk

Venlig hilsen
Sys Vejlø
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Sommerfest 2017

Sommerfest i dyrehaven/Bakken.

d.12 August 2017

Mødested foran Cirkusrevyen
Kl. 12
Medbring egen picnickur v ,tæppe og egne
drikkevarer. Vi sørger for lidt underholdning.

tilmelding sker enten via vores hjemmeside
www.norskskovkat.dk eller at skrive til Anne
Hyttel Nielsen på mail : anne@norskskovkat.dk
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. August 2017
Hold Jer orienterede på Facebook.
Arrangementet er betinget af minimum 12 deltager.

Vi glæder os til en skovtur sammen med en masse medlemmer,
eventuelt med en afslutning på Bakken.
Mvh. Bestyrelsen
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Eksport
DK Tumlings Optimus
Prime
NFO ns 09 22
Ejer: Hauptlin Maicol
Opdrætter: Dorthe og Thomas
Bondesen

Titeltagere
Junior Winner
Toonscat's SunShine
Ejer: Henrik Buusman og Pia
Børgesen

35

Titeltagere
Junior Winner
S*Pax' Julius
Ejer: Annette Søndergaard

Supreme Champion
Fagan´s Elg-Ko
Ejer: Elaine Derry
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Titeltagere
Supreme Champion
S*Little L’s Vicuña
Ejer: Pia og Michael Robdrup

Supreme Premier
DK Thomanis Sheldon Lee
Cooper
Ejer: Helene Carstensen
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Titeltagere
Grand International
Champion
DK Shadowpaw's Purple Rain
Ejer: Annette Søndergaard

International
Champion
S*Säterjäntens Lotus
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen
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Titeltagere
International
Champion
DK Robdrups Unité
Ejer: Pia og Michael Robdrup

International
Champion
Europa’s Danske
Jakobine
Ejer: Annette Preuss
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Titeltagere
International
Champion
DK Tumlings Sugarbabe
Ejer: Dorthe og Thomas Bondesen

International
Champion
N*Tingoskattens Yoshi
Ejer: Dorthe Ellgaard og Pia
Schærff
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Titeltagere
Champion
Europa’s Danske
Jakobine
Ejer: Annette Preuss

Champion
Toonscat's SunShine
Ejer: Henrik Buusman og Pia
Børgesen
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet. Send billede og information
til Annette Søndergaard
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via
hjemmesiden. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet
tilmelding.
Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Pia Børgesen
Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der ikke hører ind
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.

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

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & Helene
Carstensen. Vest - Sys Vejlø. Tilmelding
er obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Ellen Rotman
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til annettes@norskskovkat.dk.
For adresser, telefonnumre og
e-mail: Se modstående side og
nedenfor.

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem
200,Familiemedlem
35,- Deadline for næste blad:
01.08.2017
Hankatteliste
120,Killingeliste
125,Forsidebillede:
Opdrætterliste
50,IC DK Shadowpaw's
Killinge- og
Gunnar
Redaktionsudvalg og kor- opdrætterliste
155,Ejer:
Charlotte
Jønsson og
rektur:
Martin Bro
Pernille D. Larsen
Annoncepriser 2017:
Pia Robdrup
Farve:
Charlotte Jønsson
Pr. 4 blade
6.500,Tryk: Degn Grafisk
Hanne Hansen
www.degngrafisk.dk

Huldrekatten

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

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

Lindevej 25
4140 Borup
Tlf.: 5756 1234
pia@norskskovkat.dk
Sandbygårdvej 11
2700 Brønshøj
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf 2260 4020
kasserer@norskskovkat.dk
Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

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

Bestyrelsesmedlem:
Tanja Petersen

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

Bestyrelsesmedlem:
Trine Winkel
Topkattelisten

Engskolevej 32
2730 Herlev
Tlf 31557340
trine@norskskovkat.dk

Suppleant:
Elaine Derry

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

Suppleant:
Sys Vejlø
Medlemsmøder vest, infoshow vest

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

Suppleant:
Jacqueline Ludwig

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

Unik

Skræddersyet til
den Norske Skovkat
ke

foderpiller

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

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

