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Formanden har ordet

Kære medlemmer

Hvis I læser med nu, så læser I med på min aller 
første leder som formand for Norsk Skovkattering.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle se mig selv sidde
på denne post, men nogle gange så bringer skæbnen 
nogle ting med sig, som man ikke havde forudset, og 
jeg er nu sikker på at jeg nok skal blive glad for det, 
så snart jeg vænner mig til det, for vi har jo en dejlig 
klub med nogle dejlige medlemmer, og jeg har en fantastisk bestyrelse i 
ryggen.

Udover bestyrelsen støtte, så har jeg også støtte fra vores afgående for-
mand Pia Børgesen. Tak for det, og tak for de 18 år du har lagt i klubben. 
Du har været med til at forme klubben, og det er vi alle taknemmelige for. 
De 9 år jeg har siddet sammen med dig i bestyrelsen har været helt fantas-
tiske; tusind tak.

I skrivende stund kæmper hele bestyrelsen rigtig hårdt for, at vores Nor-
wegian Forest Cat Championship kan blive en realitet. Vi forstår ikke 
helt hvorfor vi skal kæmpe sådan for det. Der er SÅ mange flotte Norske 
Skovkatte i Danmark og i de omkringliggende lande, og jeg ved da, at det 
ikke er noget særsyn, at se over 70 Norske Skovkatte på en helt alminde-
lig udstilling i Danmark. Disse udstillinger er alle tiders chance for at pro-
movere vores fantastiske race, som vi alle brænder så meget for.

Næste år gør vi det igen, denne gang med Jyrak som protektor, på deres 
udstilling i januar. Derved håber vi at imødekomme alle de udstillere, som 
siger at de bliver væk, fordi kattene ikke er i kondition på denne årstid. Så 
sæt allerede gerne kryds i kalenderen nu, så vi kan ses i Aalborg.

Det er endelig blevet forår, og med dette kommer løbetider og killinger. 
Der er bare ikke noget mere livsbekræftende end at følge de dejlige kil-
linger fra fødsel til de flytter hjemmefra. Den udvikling som sker med 
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dem, er helt fantastisk. Små hjælpeløse myr, som bliver til store selvsikre 
killinger, vi sender ud i nye hjem.

Det er også den tid, for de fleste vedkommende i hvert fald, hvor pelsen 
begynder at være alle andre steder end på kattene. Møbler og tøj oversås i 
denne tid af pels, og støvsuger man ikke hele tiden, ligger der pelsmonstre 
i samtlige kroge, så man nogle gange er ved at blive helt skør, men vi lev-
er jo med det, for vi kan da ikke undvære vores pelsdyr.

Husk at tjekke vores kalender, der er flere spændende møder planlagt, 
og der er også kommet dato for årets sommerfest, som vi håber at se så 
mange som muligt til, den er altid super hyggelig. Jeg ved at flere spænd-
ende medlemsmøder er i støbeskeen, så hold også øje med vores Face-
bookside.

Vores nye hjemmeside er snart færdig, og den glæder vi os rigtig meget 
til at vise Jer. Vores webmaster og Anne som laver siden har brugt mange 
timer på at få den op at køre, så vi er i bestyrelsen helt sikre på at den 
bliver fantastisk.

Jeg vil slutte af med at ønske Jer alle en dejlig sommer, og med ønsket om 
en masse dejlige killinger.

De bedste hilsener
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At skabe trygge kattemiljøer

Som katteejer søger man det bedste 
for sine elskede katte indenfor de 
rammer, man har til rådighed. Dette 
om så man bor i lejlighed, rækkehus 
eller i hus på landet osv. En af de ting 
katteejere oftest ønsker, er at give 
sine katte mulighed for at komme ud 
og mærke vinden i pelsen og sanse de 
mange lyde og lugte, der er i naturen. 
Men på den anden side er det en stor 
og farlig verden derude, så hvordan 
kan man give katten mulighed for at 
opleve udelivet under sikre forhold? 
Jo, der findes en løsning. Mange 
katteejere, om man så er opdrætter 
eller kælekatteejer, katte-sikrer deres 
udendørsarealer, så kattene har mu-
lighed for at komme ud under trygge 
rammer. I dette blad vil 3 katte-ejere 
fortælle om hvorfor de har valgt at 
kattesikre deres udendørsarealer.

Altan
Helene Vedel Jensen

Mit navn er Helene Vedel Jensen og 
jeg bor i Aalborg sammen med min 
kæreste og mine to dejlige norske 
skovkatte drenge, DK Achilla Layla's 
Ekko og DK Achilla Layla's Dundee.

For snart 3 år siden flyttede vi til 
Aalborg, da vi begge skulle starte 
på Aalborg Universitet. Men at 
finde en lejlighed, hvor vi måtte 
have kat var en kamp, men endelig, 

efter flere ugers søgen, fandt vi en 
dejlig lejlighed midt i Aalborg, hvor 
udlejer sagde god for kattene. Og 
endnu bedre blev det, at der var altan.

Jeg kunne straks se mulighederne og 
begyndte, sammen med mine foræl-
dre, at udtænke mulige måder hvorpå 
vi kunne lave et sikkert kattemiljø 
derude, så kattene havde mulighed 
for at komme ud og lytte til det rige 
fugleliv, der er i vores boliggård.

Altanen er bygget ind i murværket, 
som en slags forlængelse af det 
tilstødende værelse, så der er loft 
over altanen, hvilket er dejligt i 
dårligt vejr. Da altanen er indbygget 
i murværket har den en åbning, der 
kunne minde om et hul passende til 
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et stort vindue. Så første opgave var 
at finde en løsning, der kunne sikre, 
at kattene ikke ville falde ud over 
altankanten, som befinder sig på på 
1. sal. Løsningen blev en træramme 
der passede i altanhullet og på denne 
træramme, blev der sat hønsenet 
fast. Den færdige træramme blev 
placeret i altanhullet og boret fast 
til murværket, så den sad solidt fast.

Næste opgave var så at designe et 
kattemiljø. Da altanen ikke er ret stor, 
var det begrænset hvad vi kunne finde 
på, men da der er højt til loftet, valgte 
vi at bygge en gulv-til-loft klatrekon-
struktion, så kattene havde mulighed 
for at komme op i højden, samt for at 
give dem noget mere plads at færdes 
på trods den sparsomme plads.

Min far er en rigtig ”gør-det-selv” 
mand og havde anskaffet en masse 
paller, værktøj samt stammerne fra 
et birketræ, der samme sommer var 
blevet fældet i min morfars have.
Men hvad nu? Materialerne var der, 
så nu skulle der designes. Min mor er 
en kvinde med mange ideer, så hun 
begyndte straks at tegne. Da ideerne 

var på plads, skulle der bygges, så 
mens min mor og jeg dirigerede, 
hamrede og borede min far. Men der 
skulle selvfølgelig også være noget 
for kæresten og jeg derude, så mens 
den ene ende af altanen blev dedikeret 
til kattene, blev der bygget et hygge-
hjørne af paller, som blev pyntet 
med puder og tæpper i den anden 
ende. Dog blev hyggehjørnet hurtigt 
overtaget af de pelsede herskere.

For mig er noget af det vigtigste 
at facilitere kattenes mulighed for 
at få deres sanser stimuleret. Dette 
forsøger jeg at opnå ved at plante 
kattevenlige planter på altanen, som 
de vil kunne snuse til eller spise. For
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at give dem mulighed for at mærke 
græs under poterne, har jeg sået 
almindeligt plænegræs i en 50x40 
cm bakke. Denne har de nydt meget.

Overordnet er det en befrielse at vi 
besluttede at sikre altanen. På varme 
sommerdage bliver det udelideligt 
varmt i lejligheden, da solen står lige 
ind af stuevinduerne, men da vi nu kan 
holde altandøren åben døgnet rundt 
uden at skulle våge over kattenes 
færden derude, bliver det til at holde 
ud. Så det er jo win-win for alle parter.

I min barndom har vi altid haft katte 
og de har fået lov at gå ude som inde, 
som det passede dem i en ’åben’ have. 
Jeg drømmer om at flytte i hus med 
have. Hvis dette en dag sker, skal ha-
ven helt sikkert kattesikres, så mine 
katte har mulighed for at komme 
ud under sikre og trygge forhold.
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Side 9-missen

Aldaran's Luke Skywalker - NFO ds 09
Født: 29-05-2018

Ejer: Sakeena Elkington

"Damerne elsker mænd der er gode til 
børn - ikke sandt?"
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Kattevoliere
Jacqueline Ludwig

Mit navn er Jacqueline Lud-
wig og sammen med min dat-
ter, Michelle Ludwig, har vi op-
d r æ t t e t  N o r d i c - G u a r d i a n ' s .
 
Da vi besluttede at købe norske 
skovkatte, var det også klart, at vi 
byggede et voliere. Grunden var 
meget enkel; de bør have muligheden 
for at komme ud og mærke lidt til 
de naturlige omgivelser, samt sk-
aber volieret et sikkert udemiljø.

Første opgave var at finde et egnet 
sted. Vi besluttede at bygge volieret 
på sidevæggen af garagen. Så havde 
vi også en sidevæg mindre at tænke 
på i forhold til vedligeholdelse, samt 

var tagrenden også etableret i forve-
jen, så det gav os også det mindre 
arbejde. Ydermere har vi en stor 
gammel hængebirk stående på det 
areal, vi gerne ville bygge volieret 
indenfor, hvilket ikke gjorde spor, da 
vi valgte at bygge volieret rundt om.

Da min mand er tømrer, var alt 
selvfølgelig nøje og præcist planlagt. 
Den største udfordring var at forbinde 
huset (stuen) og volieret, som havde 
en afstand på 8 meter fra hinanden. 
Løsningen på dette problem blev en 
lukket gangbro, så kattene kunne 
komme til og fra volieret nemt og 
sikkert. Gangbroen skulle være høj 
nok til at køretøjer kunne passere un-
der, da den ville komme til at krydse 
indkørslen til huset. På en af stuens 
sidevægge lavede vi et gennembrud 
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Lige nu har vi en bænk, der er bygget 
omkring bunden af birkens stamme, 
som katte kan ligge på, samt vi kan 
sidde på den, når vi er inde for at 
hilse på kattene. På garagens væg 
har vi monteret valnøddekasser i 
forskellige højder, så kattene har 
mulighed for at klatre, hoppe og 
komme i højden, samt kan de lege 
og sove på dem. Ydermere har vi sat 
et hundehus med fladt tag ind i vo-
lieret. Hundehusets flade tag er meget 
populært at sove på, men de elsker 
også at kunne gemme sig inden i. 

Vi valgte et stabilt og tætmasket net 
at lukke volieret af med. Kattene 
benytter til tider nettet til at klatre i, 
hvilket heldigvis ikke er noget prob-
lem grundet materialets gode kvalitet. 

Det var egentlig planen at hegne en 
del af haven ind, men da vi bor tæt på 
en trafikeret vej, og jeg er en pylret 
person, når det gælder mine elskede 
katte, blev dette afblæst. I stedet 
valgte vi at bygge et vægdrivhus på 

i væggen for at kunne installere en 
kattelem til store katte, så kattene 
let kunne komme ud på gangbroen 
og over i volieret. Min mand valgte 
at bygge forlængelsen ud af træ.

En anden vigtig faktor var, at volieret 
skulle bygges stabil og robust, så 
det kunne holde til diverse kraftige 
vinde eller eventuelle storme, som 
det danske vejr til tider byder på. 
Dette for at sikre kattenes sikkerhed 
og at de trods vejret kan færdes sik-
kert udendørs. Norske skovkatte er 
nemlig en hårdfør race, der trods 
vind og vejr nyder at være udendørs.

Af materialer til volieret har vi brugt:
- imp. høvlet stolpe 70x70mm
- volierenet galvaniseret 13x13mm
- trailer renoveringsplade 12mm
- acrylglas

Vi har ændret interiøret i volieret 
flere gange i mellemtiden. Det er 
lige med at finde ud af, hvad man 
kan lide og det er ikke altid så nemt. 
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bagsiden af huset. Her har kattene 
mulighed for at være og stadig få en 
fornemmelse af naturen dog i tørre 
omgivelser. For eksempel bruger 
vi dette, når kattene har været i bad 
op til et show og vi derfor ikke vil 
have, at de går ud i volieret og bliver 
beskidte; ja, så kan de i stedet få 
en fornemmelse af at være ude ved 
at benytte drivhuset. For at kunne 
håndtere hvor og hvornår kattene 
færdes i de forskellige rum i huset, 
samt deres adgang til voliere og 
drivhus, har vi installeret kattelemme 
med chip i de forskellige døre.

Dette er blandt andet smart hvis vi skal 
holde kattene adskilt ved eventuelle 
planlagte parringer. Drivhuset anv-
endes også hvis kattene gerne vil være 
lidt i fred og ro fra resten af flokken.

Vores katte har adgang til hele 
huset, bortset fra soveværelset, 
badeværelset og vores søns værelse.
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Den kattesikrede have
Jane og Flemming Vorbeck

Da vi købte vores hus i Vejen i 2007 
var noget af det første, vi fik gjort 
at få lavet et hegn, så kattene kunne 
komme ud. Så vi kørte i byggemark-
edet og købte en bunke tentorpæle og 
nogle ruller trådhegn i 90 cm højde, 
og så var det ellers bare at gå i gang. 
Efter en dags arbejde i haven var 
hegnet færdigt, og så var vi klar til at 
lukke kattene ud! Det havde vi glæ-
det os til, efter at vi tidligere havde 
boet i lejlighed uden mulighed for at 
give kattene et ordentligt friluftsliv. 
Der gik dog ikke lang tid, før vi ikke 

kunne finde den ene af vores dengang 
4 katte. Kort efter fandt vi ham ude 
på den anden side af hegnet, og vi 
måtte snart erkende, at vi dels havde 
undervurderet kattenes evner til at 
bryde ud samt overvurderet vores 
egne evner som hegnsbyggere. Så der 
var ikke andet for end at hyre profes-
sionel hjælp. Vi bestilte PODA til at 
komme og lave vores hegn, og vi fik 
en smed til at lave en flot, stor låge til 
vores havegang. Det var dyrt, men vi 
var nødt til at få det lavet ordentligt! 
Denne gang blev hegnet 180 cm høj, 
og det gjorde lågen også. Hegnet var 
almindeligt delfinhegn med 5x10 
cm masker, hvilket var fint, ligesom 
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der var 5 cm mellem tremmerne i 
vores nye havelåge. På toppen af 
hegnet blev der monteret strømtråde.

SÅ kunne kattene endelig komme i 
haven. Næste projekt blev så at finde 
en glarmester, som kunne montere en 
kattelem i en rude i køkkenet. Der var 
meget stor forskel på de løsninger 
og priser, vi fik. Lige fra umuligt 
til besværligt og meget dyrt til intet 
problem og til at betale sig fra. Det 
blev selvfølgelig den sidste løsn-
ing, hvor glarmesteren rent faktisk 
fremstillede en ny termorude med 
hul i, som kattelemmen passede i, og 
så kom han blot og skiftede ruden. 
Super løsning, som stadig fungerer.

Over årene har vi haft forskellige 
katte, som har forsøgt at bryde ud 
af haven. Nogle har været mere 
kreative end andre, så vi har måtte 
justere lidt på løsningen for at være 
sikre på at kunne holde alle inde. 
Ret beset har der været tale om to 

forskellige katte, som har fundet en 
vej ud. Resten har holdt sig fint på 
matriklen – nogle dog først efter at 
have fået et rap over øret eller snuden.

I 2013 fik vi vores første kuld og 
dermed vores ilddåb som opdræt-
tere. Det gav så nye udfordringer ift. 
hegnet, for det viste sig hurtigt, at 
det var ret lige meget ift. killingerne, 
om vi havde et hegn med 5x10 cm 
masker eller slet ikke noget hegn, for 
killingerne kunne vade lige igennem! 
Samme problem med havelågen, 
hvor der jo også var 5 cm mellem 
tremmerne, så her kunne killingerne 
også rende lige igennem. Hvad gør 
man så? Vi tog i byggemarkedet 
igen, og denne gang købte vi noget 
fintmasket net, som møjsommeligt 
blev monteret med strips på den 
nederste del af hegnet hele vejen 
rundt i haven. Det tog det meste af 
en dag og nogle ødelagte fingrer, man 
hvad gør man ikke for sine katte?
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SÅ kunne killingerne også komme i 
haven. De drønede ud med halerne 
oppe som små radiobiler. Én af kill-
ingerne styrede direkte over mod 
hegnet, hvor de før blot var gået 
igennem, men nu var der lukket! Tro-
ede vi! Killingen klatrede da bare op 
ad det nymonterede, fintmaskede net 
og kravlede igennem hegnet længere 
oppe. Slut med killinger i haven!! Det 
er nu rarest, når vi kan have døren til 
haven stående åben om sommeren, så 
vi var nødt til at finde på en løsning, 
så vi også kunne være sikre på, at 
killingerne blev i haven. Løsningen 
blev at indkøbe noget volierenet med 
2,5x2,5 cm masker, som vi så fik 
PODA til at montere på de eksister-
ende stolper i stedet for delfinhegnet. 
Til havelågen fandt vi på at købe et 
par plader af gennemsigtig akryl, 
som så blev monteret på den neder-
ste del af havelågen, så killingerne 
heller ikke kunne smutte ud den vej. 
Og nu kan killingerne rende rundt i 
haven uden fare for, at de stikker af.

Det sidste, der blev sikret med 
strøm, var hankattenes løbegård, 
som står inde midt i vores have. 
Ikke fordi hankattene forsøgte at 
komme ud, men fordi vi havde en 
hunkat, som hele tiden udfordrede 
vores foranstaltninger for at holde 
kattene i haven. Hun havde fundet 
ud af, at hun kunne komme op på 
toppen af hegnet ind til hankattene, 
og herfra kunne hun hoppe op på 
taget af deres hus, videre over på 
et udhus og så ellers ud af haven. 
Det stoppede, da vi fik sat strøm 
på toppen af drengenes løbegård.

Inde i haven har vi et mellemstort 
træ. De tidligere ejere af huset havde 
en ølbænk til at stå under træet, hvor 
man kunne sidde i skyggen og nyde 
en øl. For os har træet dog aldrig haft 
anden funktion end at smide en masse 
blade om efteråret, som vi så kunne 
rende og samle sammen. Hos andre 
opdrættere havde vi set, hvordan 
man havde lavet en pæl med nogle 
platforme på, som kattene kunne 
klatre op i og sidde og nyde ud-
sigten. Det blev inspiration til vores 
helt egen platform i træet i haven.
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Nogen vil sikkert synes, at det er 
synd, men vi besluttede simpelthen 
at save kronen af træet og bygge en 
platform på toppen samt en platform 
og et par trin til kattene, så de kunne 
komme op i træet. Til vores over-
raskelse har træet blot sat nye kviste 
med blade under platformen, så om 
sommeren kan man kun lige skimte 
platformen på toppen, men når der 
sidder en kat på toppen og spejder 
ud over det hele, så ved man, at 
det ikke er et helt almindeligt træ. 
I starten var platformen blot nogle 
brædder, som var sømmet på toppen, 
men efter at have set, hvordan 12-14 

uger gamle killinger legede tagfat 
deroppe, blev vi enige om at få sat 
nogle sider på, så de i hvert fald ikke 
bare kunne rutsje ud over kanten.

Men ellers ligner vores have nok de 
fleste andre haver, hvis man ellers 
ser bort fra mængden af ukrudt, som 
vi ikke bare tør sprøjte pga. Kattene, 
men må fjerne med håndkraft igen 
og igen, hvor der er en græsplæne at 
drøne rundt på og nogle buske at søge 
tilflugt under, når solen står højt på 
himlen. Én ting er i hvert fald sikkert: 
Kattene NYDER at kunne komme i 
haven og få brændt noget krudt af, 
og vi nyder at kunne have døre og 
vinduer ud mod haven stående på 
vid gab om sommeren uden at skulle 
bekymre os om, hvorvidt kattene vil 
stikke af eller ej. Og vi kan tydeligt 
mærke forskel på, om de kommer i 
haven eller ej. Er det dårligt vejr, og 
de ikke rigtig gider ud, eller bliver 
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de holdt inde op til en udstilling, 
efter at have været i bad, så kan vi 
tydeligt mærke forskel, da de bliver 
rastløse nærmest vælter hele huset.

Så selvom ingen af os er særlig be-
gejstrede for havearbejde, så er vi 
rigtig glade for, at vi har vores ind-
hegnede have, så kattene kan komme 
ud og få frisk luft i trygge rammer.

Mange tak 
Til de katteejere, der har taget sig tid til at skrive ovenstående artikler 
og dele deres erfaringer. Forhåbentlig vil disse glæde og inspirere andre 
katteejere, der ønsker at skabte sikre udemiljøer for deres elskede katte.
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Jeg hedder Annette Preuss og 
bor mellem Næstved og Slagelse 
sammen med min mand Steffen.

De fleste af jer kender mig nok som 
den ”tossede” kattedame, som ta-
ger rundt i det danske land kun for 
at gå steward samt enkelte gange 
have en kat med. Men jeg fik faktisk 
mit stamnavn helt tilbage i 2005.

Min første Norske Skovkat købte 
jeg i 2003. Hun hed Europa’s Lokke 
Due (Laika). Da hun var et par år 
ville vi da gerne prøve at have kil-
linger på hende, men ingen killinger 
uden et stamnavn. Så vi fik vores 
stamnavn DK Preuss, samt vores 
første kuld skovkattekillinger den 
20. marts 2005. Fødslen skete selv-
følgelig søndag aften ved et kejser-
snit. Tre ud af syv killinger overle-
vede. Hvilken debut som nyopstartet 
opdrætter! Vi har den dag i dag sta-
dig PR Preuss’ Giorgio Armani på 
14 år, som er fra vores første kuld.

Opdrætterportræt
Af Annette Preuss

Vi besluttede os for at sterilisere 
Laika, men ville lige trække et kuld 
mere på hende. Det fik vi så, men 
denne gang blev det dog torsdag ef-
termiddag, men også ved kejsersnit. 
Ved samme lejlighed blev Laika ste-
riliseret, da man, ifølge FIFe’s regler 
ikke må bruge en hunkat i avl efter 
gentagne kejsersnit. Vi fik to kil-
linger ud af det denne gang, hvoraf 
vi beholdte GIC Preuss Magic Noir 
(også kendt som Den Sorte Satan).

Jeg plejer at sige til nye skov-
kattekøbere, at man aldrig kan 
nøjes med én skovkat. Her-
hjemme er der endnu ikke sat mak-
simum antal på fra manden. Så 
længe han har fri golf er han glad.

Sommeren 2006 forelskede jeg mig i 
Europa’s Tarok Junior (creme blotc-
hed med hvidt). Han blev kastrat, og 
det er jo ikke just den bedste måde 
at komme videre som opdrætter på. 
Så i 2007 skulle der ske noget, og 
Europa’s Unikke Jubilee (Lille), 

DK Shadowpaw's Vanity Fair (Mille)

DK Preuss' Giorgio Armani
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den flotteste sort/sølv blotched med 
hvidt, flyttede ind. Så begyndte det 
at tage fart med udstillingerne, for 
hun skulle da have en titel inden hun 
fik killinger. Lille blev forsøgt par-
ret tre gange med to forskellige han-
katte uden resultat. Vi fortsatte med 
at udstille og endte endelig, efter en 
lang vej, at blive Supreme Cham-
pion (ja, jeg tør slet ikke tælle hen-
des bedømmelser). Da Lille var 6,5 
år gammel, opdagede jeg en mikro-
skopisk knude på hendes mave, og i 
samråd med dyrlægen valgte jeg at 
sterilisere hende. Knuden viste sig 
dog heldigvis at være en harmløs lille 
fedtknude. Ved sterilisationen opda-
gede dyrlægen, at Lille havde cyster 

i livmoderen og sandsynligvis al-
drig ville have kunne blive drægtig.

Nu havde jeg været så mange år i 
katteverden og lært en del, blandt 
andet at et godt temperament be-
tyder meget. DK Preuss’ Magic 
Noir har sin mors sure tempera-
ment, så hende valgte jeg at få ste-
riliseret samme dag som Lille. Så 
var vi tilbage ved start igen; et op-
dræt, men ingen fertile hunkatte.

I den periode har de fleste af jer nok 
set mig rigtig meget som steward. 
Det er en rigtig hyggelig og til tider 
hård tjans. Jeg har fået rigtige mange 
kattevenner som ikke har skovkatte. 
Dem havde jeg nok ikke fået hvis jeg 
”kun” havde holdt mig til at udstille, 
samt blevet ved mit bur. Jeg syntes at 
det er en rigtig spændende opgave, 
når man møder på dagen, får tildelt 
”sin” dommer og ser alle de flotte 
katte som bliver bedømt. På nuvæ-
rende tidspunkt har jeg vel været 
steward omkring 75 gange inklusiv 
ved World Show i Aalborg i 2013 og 
ved World Show i Malmø året efter.DK Europa's Danske Jakobine (Bine)

DK Preuss' Giorgio Armani
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I 2005 købte jeg Europa’s Mr. T 
(igen kastrat), men jeg måtte bare 
have en gr. 3 efter Migoto’s Mone 
og da resten var gr. 4 , ja så var vi 
her igen. Så startede udstillingerne 
igen, men desværre blev Lille T. syg 
og jeg mistede ham inden han blev 
8 måneder. Europa havde et kuld 
på daværende tidspunkt hvor der 
endelig var en gr. 3 (sort blotched) 
killing; en yndig lille pige, så DK 
Europa’s Danske Jacobine (Bine) 
flyttede ind i huset. 3 uger efter syn-
tes min gode veninde Charlotte, at 
jeg da også skulle lade Mille (DK 
Shadowpaw’s Vanity Fair) flytte ind.

At få 2 tøser næsten samtidig har 
jeg aldrig fortrudt. De nyder hinan-
dens selskab så meget, især når de 
andre ikke gider lege. Mille er gr. 
8 (Sort tortie smoke med hvidt). Så 
gik det ellers igen med udstillinger.

2018 var så året hvor vi skulle have 
killinger - YES - YES. Bine gik i 
løb og så til hankat med hende. Des-
værre ingen drægtig hunkat. Anden 
gang hun løb, havde hankatten da-
mebesøg og tredje gang var hun lige 
blevet vaccineret få dage før, så jeg 
blev frarådet og sende hende i byen 
til parring. Ja og Bine - hun løber 
skam ingen steder nu, hvor foråret 
2019 er skudt i gang! Mille har til 
gengæld været på besøg hos en flot 
sølvdreng, men med mit opdrætter-
held – ja, så har man kun lov at håbe.

I oktober måned flyttede der en dej-
lig lille bamse ind hos os (ja endnu 
en kastrat). DK Shadowpaw’s Dum-
le Deluxe. Charlotte havde brugt 45 
min på at genoplive ham ved føds-
len, så han skulle enten blive hos 
hende og Martin eller også skulle 
han bo hos Tante A. Dumle er på 
nuværende tidspunkt 9 måneder og 
vejer ca. 7-8 kg. Han er den flot-

DK Shadowpaw's Dumle Deluxe
DK Shadowpaw's Vanity Fair (Mille)

DK Shadowpaw's Vanity Fair (Mille)
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teste sort/sølv makrel med hvidt 
og har det dejligste temperament.

Jeg har forsøgt at suge al den viden 
som jeg kan om den Norske Skov-
kat, sygdomme, regler osv. til mig.

Jeg startede med NFO kørekor-
tet som ny, har desuden været 
på Felis Danica steward kursus.

I 2017/2018 bestod jeg Felis Da-
nica’s Diplomopdrætterkurser, som 
for en ”gammel” opdrætter var me-
get lærerigt. Jeg har været på gene-
tikkursus (2-3 gange), kattefødsler 
(uden kejsersnit), foderforedrag, og 
øvre luftvejsinfektioner hos katte.

På udstillinger, er det, for mig, ikke 
kun dommerens bedømmelse som 
tæller. Det er lige så sjovt at møde 
mennesker. Når man er på dyrskue 
eller andre racefremvisninger og 
publikum fortæller, at de har en 
”halv”skovkat derhjemme (for den 
er lidt langhåret), kan man vise 
dem en rigtig skovkat og måske få 
skubbet dem i den rigtige retning, 
næste gang de skal have en kat.

DK Preuss Giorgio Armani (14 
år), DK Preuss Magic Noir (10 
år), DK Europa’s Danske Jaco-
bine (3 år), DK Shadowpaw’s 
Vanity Fair (3 år), DK Sha-
dowpaw’s Dumle Deluxe (9 mdr.). 

Til slut er det er mig en glæde, at 
annoncere, at for første gang i 10 
år blev der, d. 1 Maj 2019, født to 
dejlige DK Preuss-killinger. Trods 
spænding og nervæsitet, foregik 
fødslen, denne gang, helt uden 
komplikationer. 

Tak fordi I læste med.

DK Shadowpaw's Dumle Deluxe

DK Shadowpaw's Dumle Deluxe
DK Shadowpaw's Vanity Fair (Mille)

DK Shadowpaw's Dumle Deluxe
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NFO-Quiz

1. I hvilket årstal blev den norske 
skovkat godkendt som race i den 
internationale organisation, FIFé?
a. 1970.
b. 1976.
c. 1979.

6. Hvad kaldes de ekstra lange hår den 
norske skovkat har mellem poterne?
a. De har ikke noget specifikt navn.
b. Potehår.
c. Snesko.

2. Den første norske skovkat i Danmark 
der blev godkendt på en dansk udstil-
ling hed Norwegian Wood's April Dream. 
Men hvad var kattens kendte kaldenavn?
a. Sidser.
b. Sille.
c. Sally.

5. Den norske skovkat findes i et 
utal af farver, men hvilke af neden-
stående farver er IKKE tilladt?
a. Creme, fawn, hvid og maske-
farve samt lilla.
b. Chokolade, lilla, cinnamon og 
fawn samt maskefarve.
c. Chokolade, sort, rød og lilla 
samt maskefarve.

3. I første omgang blev den norske 
skovkat godkendt uden certifikatsta-
tus. I hvilket årstal kom den norske 
skovkats certifikatgodkendelse, så 
skovkatten kunne udstilles på lige fod 
med alle andre godkendte katteracer?
a. Den kom først 5 år efter (1981).
b. Den kom allerede året efter (1977).
c. Racen er stadig ikke certifikatgodkendt.4. Hvad kaldes de ekstra lange 

hår den norske skovkat som oftest 
har sidende på spidsen af ørene?
a. Ørehår.
b. Dun.
c. Tufter.

7. Den norske skovkat findes i stort set 
alle farver og kombinationer, men hvil-
ken farve findes kun hos denne race?
a. Blå.
b. Amber.
c. Rød.
8. EMS nr. bruges i FIFé for en ens-
artet beskrivelse af kattens race, farve 
og mønster, samt mængden af hvid. 
NFO står for norsk skovkat. Hvad 
står EMS-koden NFO ns 09 22 for?
a. Blå-sølv tabby bicolour.
b. Sorttortie-sølv blotchedtabby m. hvid.
c. Sort-sølv blotchedtabby m. hvid.

9. Hvilken hovedform er karak-
teristisk for den norske skovkat?
a. Trekantat.
b. Rundt.
c. Bokseformet.

Find de korrekte svar nederst på side 48
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"Hvis jeg nu bare havde tommelfingre..."

DK Shadowpaw's Edgar Elegante - NFO ns 03 23
Født: 08-11-2018

Ejer: Anita Annemone Ernst

Killingesjov
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NSR Beretning 2019

Kære alle,

H j e r t e l i g  v e l k o m m e n  t i l 
N o r s k  S k o v k a t t e r i n g s  g e n -
e ra l fo r saml ing  he r  i  Va lby.

Det er en fornøjelse at se jer alle, 
dejligt at I også har valgt at komme 
langvejs fra. Vi er mange, som er med 
til at skabe en fantastisk klub. Vores 
medlemmer, bestyrelsen, kassereren, 
revisorerne, redaktøren og redaktion-
sudvalget, vores foredragsholdere 
samt vores sponsorere, tak til jer 
alle for at tage en tørn for klubben.

Det har været et rigtig godt år, med 
den nye bestyrelse. De har været 
aktive, iderige og det, er der kom-
met en del nye tiltag ud af. Nogle 
gange ser det måske ikke ud som 
om at NSR er så synlig eller aktiv.

På et år, har bestyrelsen været en 
del af følgende arrangementer:

- Afholdt NFO show med alt 
der hørte sig til, blandt andet 
det møde Andreas arrangerede.

- Sidste års generalforsamling.

- En Nostalgisk Dag med Birgit
Hartoft.

- Sommerfest hos opdrætterne 
Kvitfjell.

-  Julebanko med julefrokost, 
hvor vi i timerne forinden af-
holdt bestyrelsesmøde hos An-
nie. Vi spiste frokosten, men 
måtte herefter aflyse, da Annie 
måtte køre akut til dyrlægevagten. 
Banko blev afholdt på en ny dato.

- Klap en killing og vind en 
pakke hos opdrættet  Delicat .

Af Pia Børgesen
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- Fornyeligt afholdte vi et FIP møde 
i Skovlunde sammen med Racekatten.

- Desværre blev møderne om-
k r i n g  ” Ø v r e  l u f t v e j s i n f e k -
tioner hos kat” med Charlotte 
Jønsson, og NSR’s kørekort aflyst 
på grund af manglende tilmeldinger.

Det er ærgerligt når noget afly-
ses, da bestyrelsen har brugt 
energi på at finde foredragshold-
ere, datoer, booke lokaler mm.

-  S t a n d e n  h a r  v i  d e l t a -
get med 5 gange i løbet af året.

- Vi var selvfølgelig repræsenteret 
på NFO showet i Nyborg, hvor 
der var god aktivitet i standen.

- Vi har været på infoshow med telt 
og stand på Ryegård gods. Her var 
vi så heldige at det var midt i maj, 
hvor sommeren 2018 slog igennem.

- Standen har været med på ud-
stillingen i Køge i september, hvor 
der var lidt nyt til salg i standen.

- Igen var standen med på Felis 
Danicas show i Forum i oktober.

- Standen var med på Daraks ud-
stilling her i marts, hvor vi fejede 
topkattene og havde morgenhygge 
med skovkattefolket begge dage.

Standen har altid været et lille 
problembarn, uanset bestyrelse.

Det er rigtig svært at få nogen til at 
melde sig frivilligt til at tage tjansen i 
standen. For et par år siden efterlyste 
vi folk til at kunne have en trailer 
med nogle bure samt stand stående 
i Vest, så man ikke skulle køre over 
broen med trailer og stand. Desværre 
var der ingen der meldte sig og så 
blev den ide blev lagt på hylden.

- Vi har arbejdet på en videooptagelse 
omkring standarden; det er Charlotte, 
vores webmaster, der står for projektet.
Min svigerfar Gunner Buusman fil-
mede Bette Lind, som var dommer 
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med en masse skovkattemodeller.
Lyden var rigtig dårlig, da der var for 
meget larm, så vi tager det om i et 
mere stille miljø end på en udstilling.

- I dag har vi haft paneldebat, med fem 
erfarene opdrættere som øste ud af 
deres viden. Nu er vi i gang med den 
årlige generalforsamling. Det slutter 
ikke her, der er mere på programmet:

- I april afholdes der FIP møde i Vejle.

- I maj er der vores store Norsk Sko-
vkatte show i Birkerød - The Norwe-
gian Forest Cat Championship, hvor 
Andreas igen er vært for et NFO-møde.

-  Inden sommerferien har vi 
b a s a l  f a r v e g e n e t i k  i  Ve j l e . 

Nu lidt om selve bestyrelsen: 

- Bestyrelsen har afholdt 8 besty-
relsesmøder. Et møde omkring 
hjemmesiden, hvor vi havde in-
dbudt Michael Robdrup til at 
drøfte fremtidens hjemmeside.
- Et heldagsmøde på Fyn, samt 
et heldagsmøde med overlever-

ing af sidste års regnskab til Maj-
Brit. Vi har prøvet at bruge skype, 
men det virker ikke som vi ønsker.

Vi finder på de kreative ideer 
når vi er samlet, og her deler 
vi også erfaring, som kan bru-
ges i klubben. Blandt andet når 
der skal rådgives nye medlemmer.

Det har været herligt at se Maj-
Britt få styr på vores regnskab, 
selvom der selvfølgelig er lidt ud-
fordringer, når man er ny på posten.

Maj-Britt har fået lov til at bruge 
lidt penge til ny computer, printer 
og et nyt regnskabsprogram. Tak 
for det store arbejde Maj-Britt.

Det var også første år for vores 
nye redaktør Helene Vedel Jensen.

Jeg vil gerne sige tak til Helene som 
har leveret 4 Huldrekatten til os, med 
assistance fra sit redaktionsudvalg.
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Bette Lind gav sig tid til at hjælpe 
med at lave Helenes første num-
mer af bladet. Tak til jer alle!

Vo r e s  n u v æ r e n d e  f o r æ l d -
ede hjemmeside driller til tider.

Derfor havde bestyrelsen glædet sig 
til at kunne præsentere en ny hjemme-
side lige efter sommerferien 2018.

Vores samarbejdspartner meldte imi-
dlertid ud, at der først kunne leveres 
en ny hjemmeside i efteråret 2019.

Dette førte sammen med flere 
andre ting til, at bestyrelsen har 
besluttet at finde en anden løsning.

Heldigvis ser det lyst ud, da NSR og 
Anne Brændgaard har lavet en kontrakt 
på at lave en ny hjemmeside, hvilket 
vi skal betale ca. 8000 kroner for.

Vores webmaster Charlotte og Anne, 
har et rigtig godt samarbejde, hvilket 
er super vigtigt i denne proces.

Anne Brændgaard har blandt andet 
lavet MCO klubben hjemmeside.

I år har Annie, Helene og jeg været 
på Special klubmødet, hvor vi 
mødtes med de øvrige special-
klubber inden mødet med FD.

Man b lev  en ige  om,  a t  de r 
skulle oprettes en gruppe på FB 
for alle specialklubberne, for at 
kunne udveksle ideer og tiltag.

På mødet med FD blev der igen i år 
vist at antallet af søgte stamtavler 
på de Norske Skovkatte er faldet.

I Felis Danica var medlemstal-
let for alle hovedklubberne i 2009 
på 2586. I 2018 er tallet faldet til 
1769, så på landsplan har vi mistet 
817 medlemmer. Det er måske en 
tendens vi ser i hele katteverdenen.

Desværre  e r  vores  medlem-
stal også svundet ind med tiden, 
pt. har vi 348 medlemmer, det 
er fordelt på 159 hovedmedlem-
mer og 189 familiemedlemmer.
Det betyder ikke, at vi bare ser til og ikke 
prøver at gøre noget for at stoppe det.
Vores opdrættere kan blandt andet 
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melde deres killingekøbere ind i 
klubben for 100 kr. Det er der hel-
digvis en del, der benytter sig af.

Den opdrætter, der meldte flest kill-
ingekøber ind i det forløbende år 
ville få sit kontingent tilbagebetalt.

I år er det opdrættet DK Toonscat ved 
Henrik Buusman og Pia Børgesen. 
Tak for jeres opbakning til klubben!

Vi prøver vores bedste at få så 
meget fokus på den Norsk skovkat 
som muligt, ved netop at deltage på 
infoshows, dyrskuer, udstillinger 
- alle steder hvor vi kan give folk 
information om vores skønne race 
og udlevere klubbens infofolder.

Vi har i august 2018 søsat Facebook 
gruppen ” Norsk skovkat – den 
bedste familiekat” netop for at få 
fokus på racen og ikke mindst klub-
ben. Dette gør vi ikke mindst på 
vores NFO-shows, som vi blandt 
andet har i Birkerød i maj 2019.
Jyrak har sagt ja, til at ”lege” med 

NSR til næste år, så The Norwe-
gian Forest Cat Championship 
2020 er allerede på tegnebrættet.

Desværre er Royal Canin ikke læn-
gere vores hovedsponsor, da Royal 
Canin har besluttet, at de kun vil 
støtte to hovedklubber inden for 
racekatte. Vi har haft et godt samar-
bejde med dem i mange år, så vi er 
naturligvis rigtig kede af de ikke 
vil sponsere os længere. Vi arbe-
jder på at finde en ny hovedsponsor.

Det er med vemod jeg vil tage afsked 
med Norsk Skovkatterings bestyrelse.
Der har siddet mange forskel-
lige folk på diverse poster, igen-
nem de 18 år jeg har været med.

Jeg vil takke hver og en jeg har 
arbejdet sammen med igennem 
de mange år.  Tak for alle de 
mange timer vi har haft sammen.
En special tak til den siddende besty-
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relse. Det har været et fantastisk år 
med mange gode ideer, konstruktive 
møder, positiv ånd. Det gør det nem-
mere for mig at give stafetten videre.

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

Hanne Hansen som har valgt at 
forlade bestyrelsen på grund af per-
sonlige årsager. Og vores kasserer 
Maj-Britt som ønsker også at forlade 
sin post før tid, på grund af person-
lige årsager, tak til jer begge for de 
mange timer i har lagt i klubben.

Til Poul Kiærulf og Bette Lind 
vil jeg også gerne sige tusind 
tak fordi I altid har støttet mig.

Det er en enig bestyrelse der bak-
ker op om Annie som formands-
kandidat, og jeg håber den siddende 
bestyrelse får lov til at fortsætte med 
Annie ved roret, så de kan komme i 
mål med de tiltag de er i gang med.

Uanset hvem der bliver den nye 
formand, så håber jeg, du vil passe 
godt på klubben og dens medlemmer.

Jeg ønsker den nye bestyrelse et godt 
samarbejde - håber I får det sjovt, 
selvom nogle opgaver kan være tunge. 

2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på

2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på

2019
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på
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NFO Championship 2019

Best in Show
CH NO* Tingoskatten's Lillit, JWIC DK Sakeena's Genghis Khan, JW

Fertil han

NFO n 09 22

Ejer: Caroline 
         Jönsson

Fertil hun

NFO f 09 22

Ejer: Brita
         Schjervheim

GIP DK Shadowpaw's BastetDK Toonscat's Valentino
Han kastrat

NFO d 03 22

Ejer: Vibeke
         Telkamp

Hun kastrat

NFO ns 03 23

Ejer: Charlotte
         Jønsson &
         Martin Bo

S*Cederskogen's Öyvi ÖgonfjöjdDK ZACS Elvis
Hun ungdyr

NFO f 09 24

Ejer: Petra
         Hallengren

Han ungdyr

NFO n 09 23

Ejer: Susan 
         Zindill

Præsentation af  resultaterne fra NFO Championship 2019
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NFO Championship 2019

IS* Segersjö's Vide
Han killing

NFO ns 09 24

Ejer: Lykke
         Kastbjerg

N* Migito's Carla
Hun killing

NFO n 09 22

Ejer: Lars Kyed

IP DK Thomani's Aaliyah
Veteran

NFO f 03 23

Ejer: Annie Dahl

SP S* Poimandre's Nakano Takeko
Pensionist

NFO f

Ejer: Monica 
         Kiefer

Kuld

DK Tumling's Snow Angel DK Tumling's Jasper SnowmanDK Tumling's Frozens Nico
Køn: Hun

EMS-kode: NFO ns 09 22

Køn: Han

EMS-kode: NFO ns 09 22

Køn: Han

EMS-kode: NFO n 09 23
Opdrættet af Dorthe & Thomas Bondesen

Best in Show
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NFO Championship 2019

ID DK Sakeena's Genghis Khan, JW IP Gretzky Calibta*CZ
Bedste 

pelskvalitet

Køn: Han

NFO n 03

Ejer: Martin
         Sanda

GIP DK Shadowpaw's Bastet
Bedste 

NFO hale

Køn: Hun

NFO ns 03 23

Ejer: Charlotte
         Jønsson &
         Martin Bo

SP S*Fridala's Qalla
Bedste 

NFO udtruk

Køn: Hun

NFO ns 22

Ejer: Helene
         Carstensen

Klaas-Jan von Clanngadarn
Bedste
profil

Køn: Han

NFO ds 09 23

Ejer: Gundula
         Mey

Bedste 
trekant

Køn: Han

NFO n 09 22

Ejer: Caroline 
         Jönsson

Special Klasser
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NFO Championship 2019

IC DK Julle-Kris' Kuga
Bedste 

Bundgarnspæle

Køn: Han

NFO ds 24

Ejer: Betina
         Kristensen

DK Chrisycat's Rose
Længste hår ud 

af ørene

Køn: Hun

NFO ns

Ejer: Sys Vejlø

DK ZACS Findus
Lækreste

Bikini

Køn: Han

NFO n 09 23

Ejer: June W.
         Poulsen

S*Cederskogen's Yrsa
Længste 
Knurhår

Køn: Hun

NFO f 09 22

Ejer: Helene
         Dalberg
         Nilsson

Længste 
Snesko

Køn: Hun

NFO f 09 22

Ejer: Helene
         Dalberg
         Nilsson

S*Cederskogen's Yrsa

Fun Klasser
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NFO Championship 2019
Norsk Skovkattering ønsker alle vinderkattene 
og deres ejere i Best in Show kategorierne samt 

vinderne i Special- og Fun Klasserne et
STORT TILLYKKE 

Stort tillykke til Jannice Classon, 
vinderen i lodtrækningen om den 

lækre Sturdi. 

Stort tillykke til Thomas Tumling 
Bondesen og hans kloge hoved for 

sejeren af TIP 13.

Overordnet vil Norsk Skovkattering udråbe et stort TAK til alle de 
fantastiske mennesker der har været med til at stable 

The Norwegian Forest cat Championship 2019 på benene. 

TAK til vores sponsorer for alle de fine sponsorgaver, TAK til vores 
samarbejdspartnere for hjælp med organisering og planlægning af 
udstillingen, TAK til alle de skønne mænd og kvinder, der valgte 
at bruge dagen som steward, TAK til dommerne for jeres tid og 

til sidst – men så absolut ikke mindst TAK til alle jer, der var med 
til at støtte op om udstillingen og tilmeldte jeres smukke katte til 

The Norwegoan Forect cat Championship 2019.

Det er takket være jer og jeres indsats, at NFO Championship 2019 blev 
en realitet og succes. Vi ser meget frem til næste års championship nemlig 

NFO Championship 2020.

TAK for denne gang!
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Præsentation af  bestyrelsen

Næstformand
Mit navn er Helene Carstensen. Jeg bor i Hørsholm, hvor jeg del-
er lejlighed med mine 4 NFO'er. Jeg er en aktiv kastrat-udstiller, 
og har udstillet siden jeg fik min første skovkat i 2012. Jeg har 
været en del af NSR's bestyrelse siden 2013 samt Racekattens 
Udstillingsudvalg. To opgaver som har givet mig et stort indblik 
bagom katteverdenen. Derudover har jeg været med på sidelin-
jen af et opdræt, hvor jeg var med til den første fødsel i 2013. 

Formand
Mit navn er Annie Dahl, jeg har haft Norsk Skovkat si-
den 2006 og har opdrættet siden 2008. Jeg bor på Amager, 
sammen med min mand og vores 3 store børn. Jeg har væ-
ret en del af Norsk Skovkatterings bestyrelse siden 2009.

Kasserer
Har opdrættet norske skovkatte siden 2013 under navnet DK 
Silverleaf og været redaktør for Huldrekatten. Holder meget 
af alle aspekterne i katteverdenen; både venskaberne, udstill-
ingerne og det at lave frivilligt arbejde. Ud over nu at være 
kasserer i NSR, så er jeg også bestyrelsesmedlem i DARAK.

Bestyrelsesmedlem
Mit navn er Sys Vejlø og jeg har opdrættet DK Chrisycat og bor 
i Svendborg sammen med min mand og vores 7 katte. Vi fik 
vores stamnavn i 2007 og i slutningen af 2007 kom vores første 
kuld til verden og her 12 år senere er vi nået til vores 18. Kuld. 
Min store passion er sølvkatte og til forskel fra mange andre 
opdrættere, så betyder ikke kun standarden, men også farven en 
del for mig. Jeg starter nu op på mit 3. år i NSRs bestyrelse og 
kan af og til også findes på en udstilling, når tiden tillader det.

Bestyrelsesmedlem
Jeg startede i bestyrelsen sidste år som suppleant. Det var med 
til at give mig et langt større indblik i katte-verdenen, samt har 
det givet mig nye bekendtskaber. Jeg har derfor valgt at fortsætte 
som bestyrelsesmedlem og webmaster. Som webmaster glæder 
jeg mig især til at søsætte en ny og tidsvarende hjemmeside.
Mit håb, er at vi kan få en spændende og dynamisk side, som 
hele tiden er opdateret med katte, nyheder, arrangementer osv. 
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Præsentation af  bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Jeg hedder Charlotte Jønsson, er uddannet dyrlæge og 
har opdrættet Norsk skovkat siden 2009 under stam-
navnet DK Shadowpaw, sammen med min mand, Mar-
tin. Jeg glæder mig til at tage en tørn i bestyrelsen og 
håber på at kunne være med til at præge klubbens fremtid.

Bestyrelsesmedlem
Jeg hedder Dorthe Wendelboe Andersen, bor i Svend-
borg på Sydfyn. Jeg har haft norskeskovkatte siden 2010 
og opdrættet siden 2012 i stamnavnet DK Wendelboe, har 
ca 1 kuld om året hvis katte og naturen vil det. Jeg kom 
med i NSRs bestyrelse sidste år og tager en tjans mere.

Suppleant
Jeg hedder Rikke Thingholm Hansen og sammen med min dat-
ter, Camilla, opdrætter jeg norske skobkatte under stamnavnet 
DK DeliCat. Stamnavnet fik vi i 2014 og vores første kuld 
blev født i 2015. Dog har vi haft norske skovkatte siden 2008. 
Jeg har tidligere været en delaf NSR's bestyrelse,men måtte 
tage en pause pga. uddannelse. Nu er jeg færdiguddannet og 
derfor klar til at tage en ny tørn i verdens bedste specialklub.

Suppleant
Jeg hedder Heidi Bregendahl og har haft norsk skovkat som 
kælekat siden 1999. I 2017 besluttede jeg mig for at prøve 
kræfter med at opdrætte, så jeg fandt min første avlskat og 
jeg gik i gang med diplomopdrætteruddannelsen. I 2018 
fik jeg mit stamnavn (DK Malazan) og min anden avlskat, 
som jeg også udstiller – og blev færdig som diplomopdræt-
ter. Jeg glæder mig meget til at tage en tørn i bestyrelsen.

Suppleant
Jeg hedder Ditte Marie Stevne Kristensen og vi fik vores første 
norske skovkat i 2016. I 2017 prøvede jeg udstilling første gang 
samt fik stamnavnet "DK Stevne" som jeg nu opdrætter under 
med hjælp fra resten af familien – min mand Benjamin, datter 
Emma og søn Frederik. Vi bor i Svendborg og har pt 5 skovkatte. 
Min datter og jeg er ofte at finde på udstillinger rundt om i lan-
det. Dette er mit første år som suppleant i Norsk Skovkattering.
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Titeltager

Køn: Hun

Født: 29/01-2017 

EMS-kode: NFO ns 23

Ejer: Lykke Kastbjerg 

Opdrætter: Samy & Christian Lavenant

FR* Namira Sawda de Maison Blanche - Champion

Køn: Han

Født: 02/03-2018 

EMS-kode: NFO d 09 23

Ejer:  Jane & Flemming Vorbeck

Opdrætter: Kathrin Küenle

CH Allergrias von der Bernsteinküste, JW - Champion

Køn: Han

Født: 17/06-2017 

EMS-kode: NFO n 09 24

Ejer: Ulla Henriette Giessing Høegh 

Opdrætter: Ulla henriette Giessing Høegh

DK Fjellumhøje's Aristo - Champion
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Titeltager

Køn: Hun

Født: 05/03-2018 NFO fs 02 21 64 

EMS-kode: NFO ns 09 22

Ejer: Anja Rose Lorentzen 

Opdrætter: Anja Rose Lorentzen

DK SilverRoses Kahlua - Champion

DK Kitura’s Ascal - Champion
Køn: Han

Født: 22/06-2016 

EMS-kode: NFO ds 09 23/NFO d 09 23

Ejer: Camilla Vingaard Hansen 

Opdrætter: Pia Schærff

DK Sakeena’s Triumph Spitfire - Champion
Køn: Han

Født: 30/30-2016 

EMS-kode: NFO ds 03 22

Ejer: Camilla Vingaard Hansen 

Opdrætter: Sakeena Elkington



42

Født: 10/05-2016

EMS-kode: NFO ns 24

Far: S*Zygot´s Hassel

Mor: S*Pax Fidelina 

Opdrætter: Annika Berner

Ejer: Sys Vejlø

Hankatte

IC F*Far Away Frozen Lands Lundy

IC S*Zygot's Ziron Rock

Født: 13/08-2015 

EMS-kode: NFO ns 

Far: F*Far Away Frozen Lands
        Jacob Black

Mor: F*Galatee Des Fées d'Avalon

Opdrætter: Angélique Esteoulle

Ejer: Sys Vejlø
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Sommerfest

I år finder sommerfesten sted på Fyn, nærmere betegnet i
Svendborg hos Dorthe (DK Wendelboe). Datoen, som I allerede 

nu, skal sætte kryds ved i kalenderen, er d. 24 august 2019.
 

Vi starter kl. 15:00 med kaffe og kage, og senere tændes der op i 
grillen. Norsk Skovkattering giver kødet, men I skal selv

sørge for, at tage lidt tilbehør med til fællesbordet.

Vi slutter når vi ikke gider mere.

Tilmelding på: dorthe@norskskovkat.dk 
Tilmeldingsfristen er d. 20. August 2019

Vel mødt Bestyrelsen
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NSR SØGER

NY REDAKTØR 

Da vores nuværende redaktør for Huldrekatten, Helene Vedel Jensen, 
stopper, grundet studiemæssige årsager, leder vi derfor med lys og lygte 
allerede nu efter en mulig kandidat til posten. Så har du lyst til at gøre 
en forskel og synes du, at det kunne være spændende at prøvekrafter 
med billederedigering, layout og magazindesign, så kontakt NSR's for-
mand, Annie O. Dahl, eller nuværende redaktør, Helene Vedel Jensen.

Stillingen er med overtagelse fra d. 01/01-2020

Har du spørgsmål angående redaktørposten, er du mere
 end velkomen til at kontakte Annie eller Helene på:

mail: annie@norskskovkat.dk
mail: redaktor@norskskovkat.dk
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Nye medlemmer via opdrætter
Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for opdrættere i Norsk Skovkatte-
ring at melde deres killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af 

KUN 100 kr. for det første medlemsår. 
 

Tilbuddet gælder også for "gamle" killingekøbere *

Lige nu gælder tilbuddet resten hele 2019.

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

Udfyld blanketten og send den til klubbens kasserer:

Annette Søndergaard
Parkvej 29 

4490 Jerslev Sj.

Betalingen skal ske til reg. nr. 4426, konto nr. 6961835. 
Husk at skrive på betalingen hvad den dækker.

Når betalingen er registreret hos kassereren, fremsendes velkomstbrev og 
Huldrekatten til det nye medlem.

*OBS: Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!



Kontingent m.m.:

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

Annoncepriser 2018:
Kontakt kasseren for priser

Deadline for næste blad: 
01-07-2019 

Forsidebillede:
DK Himmark's Panda 
Ejet af Irene Hansen

Tryk:  Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

redaktor@norskskovkat.dk
eller
h-vedel@hotmail.com

Redaktionsudvalg:
Elaine Derry
Charlotte Jønsson
Camilla Vungaard Hansen
Ditte Marie Stevene Kristensen
Korrektur:
Heidi Bregendah.

Avlshankatteliste:
Hankatte optages i bladet og på internettet. 
Ønsker man sin hankat i bladet, er det ejeres 
eget ansvar at sende billede og info til 
redaktøren.

Bestyrelsesmødereferater:
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste:
Tilmelding af nye killinger via hjemme-siden. 
Killingelisten på internettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en måned, 
medmindre der sker fornyet tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere:
Kontakt Helene Carstensen eller 
Rikke Thingholm Hansen

Medlemskontakt:
Har du spørgsmål, der  ikke hører ind andre 
steder, så kontakt Annie Dahl.

Medlemsmøder:
Øst: Charlotte Christel Jønsson og 
Heidi Bregendah. 
Vest: Sys Vejlø og Dorthe W. Andersen.  
Tilmelding er obligatorisk, medmindre andet er 
angivet. Emneforslag er meget velkomne.

Opdrætterliste:
Opdrætterlisten vises på nettet og  
ligger i infostanden.  
Kontakt Annette Søndergaard

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

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

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

Hvem skal jeg spørge  -  i Norsk Skovkattering
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Alexander Meyer fra Alles für die Katz, har sponsoreret 
en SturdiBag ™ Divided, XL til NFO Championship 2019 
arrangeret af Norsk Skovkattering, Danmark. 
(værdi: 975 kr.)  

 
 

Læs mere om tasken og 
alle de andre lækre 

produkter på  
 

www.allesfuerdiekatz.eu 
 
 
 

Præmien udleveres af Rotman Design 

1. b - 1976
2. a - Sidser

3. b - 1977

4. c - Tufter
5. b - Chokolade, lilla, cinnamon,   
fawn og maskefave
6. c - Snesko

7. b - Amber
8. c - Sort-Sølv Blotchedtabby 
m. hvid
9. a - Trekantet

NFO-Quiz svar:

Sponsoratet består af: 
 

2 x 7,5 kg (10 x 750g) Kronch Cat Adult 

3 x 2,25 kg (3 x 750g) Kronch Cat Adult 

3 x 250 ml Kronch Lakseolie 

3 x 175 gr. Mønch Godbidder  

Brochurer 

 

 

  


