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Formanden har ordet
Så er sommeren kommet – siger kalenderen ihvertfald. Og 
hvis man tager et kig på vores Skovkatte, ja så har mange af 
dem også smidt overfrakken. Men jeg tænker, at de sagtens har 
kunnet beholde den på i år, fordi varme har der jo ikke været så 
meget af, selv her sidst i juli. Til trods for mangel på varmen, 
så ser vi de sikre sommertegn på vores killingeliste, hvor der 
er 113 killinger til salg, hvilket jo bare er skønt. 
For at hjælpe vores medlemmer med at sælge deres killinger, har vi oprettet en 
Facebook killingeside, som skal være et supplement til vores killingeliste på 
hjemmesiden. Læs mere herom et andet sted i bladet.
I juni havde vi et seminar omkring standarden, som blev en stor succes med mange 
fremmødte. Her var deltagere fra Norge, Sverige og mange steder i Danmark. Det var 
spændende, at høre hvad folk havde at sige, og der var rigtig mange gode debatter. 
Der var enighed i at man ville lave en FB gruppe, hvor man kunne forsætte debatten 
omkring standarden. En stor tak til Bette Lind som hjalp med at stable seminaret 
på benene, tak til Annika Berner, Julie Aastorp og Henrik Buusman, fordi I havde 
lyst til at dele ud af jeres erfaringer. 
Det er ikke et krav at vi holder sommerfest i NSR. Og der er heller ingen regler for 
at det skal gå på skift i mellem landsdelene.
Vi i bestyrelsen kender ikke steder i vest som er egnet til at afholde sommerfest, 
og vi har gentagne gange opfordret medlemmerne til at melde sig under fanerne.
Da det skulle gå lidt hurtigt med at få festen arrangeret, brugte vi den nemme løsning 
og bookede samme sted som sidste år, da det er ideelt til en sommerfest for vores 
medlemmer. Lidt sommerhygge kommer der alligevel til Jylland, da der er et skønt 
arrangement hos Kim og Annette Agerbak i deres mini Zoo. Her vil der også være 
fælles spisning.  Og der kan også allerede sættes endnu et kryds i kalenderen, for 
der kommer også julebanko til Sønderjylland også med fælles spisning. Alt dette 
kan I læse mere om et andet sted i bladet.
Hjemmesiden har drillet vores nye webmaster lidt, men vi håber at Camilla er ved 
at få lidt styr på den. Vi påtænker at lave en webshop, og håber den kan gå i luften 
inden længe. Hvis nogle har gode ideer til hvad der kunne sælges, så skriv til mig.
I min sidste leder skrev jeg, at vi havde aftalt et møde med FD’s avlsråd. Dette er nu 
afholdt. Det var et godt og konstruktivt møde og sammen har vi udarbejdet nogle 
retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med test af HCM, PK defiency og GSD 
IV (GSD IV er et krav).  I kan læse mere om det i dette nummer af Huldrekatten.
Til Jer der skal til World show 2015, vil jeg ønske Jer alt held og lykke. Og hvis 
andre skulle have lyst til at være publikum, så er World show denne gang i Malmø.

Pia Børgesen, Formand
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Roskilde Dyrskue

Igen i år drog DK Robdrup på tur til 
Roskilde Dyrskues racekattefremvisn-
ing. Det er ved at være en tradition for os, 
for det er så hyggeligt og sjovt at deltage.  

At vise katte frem på dyrskuet, er en 
oplevelse som jeg synes mange flere 
skulle være med til. Det er sådan et 
fantastisk udstillingsvindue for vores 
vidunderlige race. De får virkelig bevist 
at de har et godt og tålmodigt tempera-
ment. Og de bliver beundret af så mange 
mennesker hver dag.

Teltet til kattene, foto: Bent Aggersbøl

IC DK Toonscats Jumanji lagt til 
genopladning, foto: Pia Robdrup



5

Det er også alle tiders mulighed for 
at få manet fordomme om racekatte 
langt ned i jorden, få gode snakke om 
neutralisering, fritløbere vs indekatte/
katteindhegninger. Man møder nemlig 
alle slags mennesker i løbet af sådan et 
dyrskue.  Der er tusindvis af besøgende 
i kattefremvisningens telt, så der er drøn 
på hele tiden. 

Man får også mange sjove og pudsige 
kommentarer – en lille pige kiggede 
på en af vores katte, og udbrød højt og 
klart: ” Se moar, den har rottehaler ud 
af ørene!” 

Katten har særdeles lange hår i ørene 

Der er også rigtig rigtig mange publi-
kummer, der har en kat helt mage til 
derhjemme, og så bliver der trukket 
smartphones frem, og så får man præsen-
teret en masse dejlige billeder af deres 
skønne katte. Det er bare så hyggeligt. 

Anette Kampf, som er international 
kattedommer, står hver dag for en 
præsentation af de mange katteracer 
som er repræsenteret, det trækker mange 
tilskuere hver gang.  

Masser af publikum, foto: Bent Agersbøl

Roskilde Dyrskue
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Der er også kåring af Mis Dyrskue, flot-
teste bur og mange andre sjove konkur-
rencer med masser af flotte præmier.

Jeg kan varmt anbefale at deltage til 
næste år – man bliver grebet af det. Jeg 
håber, at vi ses.

Se mere på www.mis-dyrskue.dk

Af Pia Robdrup, DK Robdrup

Racepræsentation af skovkattene, foto: Bent Aggersbøl

Thomanis Aaliyah, Foto: Annie Dahl

Roskilde Dyrskue
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Racefremvisning
Endnu engang har vi lavet et samarbejde med MaxiZoo i Frederikssund, hvor vi 
kan komme og vise vores fantastiske race frem.

Lørdag d. 5. september 2015 fra kl. 10:00 til 16:00

MaxiZoo Frederikssund
Askelundsvej 2C
3600 Frederikssund

Sidste år var det en utrolig hyggelig dag med mange besøgende, og vi håber at 
kunne lave en gentagelse i år.

Vi vil meget gerne have vores medlemmer med, og vi vil naturligvis gerne kunne 
fremvise så mange forskellige farver som muligt for gæsterne. 

Det er gratis at deltage, og for at være med skal du tilmelde dig ved at sende en 
mail til helene@norskskovkat.dk - husk at skrive hvor mange katte du/I gerne vil 
deltage med.

Jeg håber at en masse af Jer gerne vil deltage, men husk det er efter først-til-
mølle princippet da der er begrænset antal pladser.

Mvh. Helene/Bestyrelsen

Opdrætter-mappen
Husk at vi i Norsk Skovkatterings stand har en mappe liggende med præsentationer 
af opdrættere i klubben.

Mappen er med, når vi har standen med f.eks. på info-shows og hobby-udstillinger.

Hvis du er interesseret i at have en reklame med i opdrættermappen, og er på Norsk 
Skovkatterings opdrætterliste, skal du lave en A4-side i printfærdigt PDF-format, 
der præsenterer dit opdræt og sende den til christina@norskskovkat.dk
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Mini Zoo i det midtjydske
Norsk Skovkattering inviterer på et spændende besøg hos Kim og Annette Agerbak 
på deres skønne landsted ved Mundelstrup vest for Århus.

Lørdag d. 12. september 2015 kl. 12:00
hos

Kim og Annette Agerbak
Kærsvinget 18

8471 Sabro

Hvordan går man fra at opdrætte racekatte, til pludselig at have bl.a. en los ved navn 
Terminator, ozelotter, kænguruer, lamaer, ørkenræve og en vaskebjørn?

Kom og hør hele historien, og få en hyggelig og inspirerende dag i godt selskab.

Vi laver fællesspisning på dagen. Det vil sige vi skal selv medbringe diverse salater, 
dressing og flutes – så sørger Annette for, at der er kød til grillen samt sodavand, 
kaffe og kage.

Arrangementet er gratis at deltage i for Norsk Skovkatterings medlemmer, og man 
tilmelder sig via mail til rikke@norskskovkat.dk. 

Sidste tilmelding er d. 6 september 2015. NB! Bemærk kort tilmeldingsfrist!

Annette fortæller:
"Jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne lave en kort fortælling om mig selv - og jeg 
tænkte, alle kender mig da! Jeg har opdrættet Hopeless Tribes (for sjov håbløse 
striber) i over 20 år. Jeg startede med skovkatte for mange år siden, dejlige katte 
fra bla. Felis Jubatus, Felis Audax, Flatland og fik ved samme lejlighed min første 
Maine Coon, dejlige Løvehulens Napoleon. Jeg var altid på farten med udstillinger, 
havde det rigtig godt når det var Fredag og jeg var på vej sydpå med bilen fyldt 
med katte.

Jeg har ikke lavet så mange killinger, men har mere været til en god udstilling.
Når man er katte tosset kan det ikke blive stort nok, så derfor fik jeg også de andre 
store "missekatte" som jo efterhånden er ved at være gamle. Der kommer heller 
ikke mere nyt til da jeg jo heller ikke selv bliver yngre."

Mvh. Rikke/Bestyrelsen 
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"Side 9 Missen"

"Nogle gange hjælper det at se tingene fra 
en anden vinkel"
DK Tomiss Desdemona
Foto: Annette Søndergaard
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Nyt om HCM, PK DEF samt GSD IV
Nye anbefalinger udarbejdet vedr. HCM og PK Deficiency, samt information 
omkring GSD IV.

Norsk Skovkattering og Felis Danicas avlsråd har i maj 2015 afholdt et godt og 
konstruktivt møde. Fra bestyrelsen i NSR deltog Pia Børgesen, Elaine Derry og 
Annette Kjelstrup.

Fra avlsrådet deltog Marianne Seifert-Thorsen, Birgit Hartoft og Dorthe Pedersen.  

Vi havde en god debat om katte generelt, og om de forskellige racers problemer 
og udfordringer. 

Vi havde forinden modtaget en dagsorden ang. hvilke punkter avlsrådet synes, vi 
skulle gennemgå, og vi var godt forberedte. 

Både standarden, sygdomme, temperament, fertilitet m.m. blev gennemgået, og vi 
var alle enige om, at den norske skovkat generelt er en sund race, men der er nogle 
sygdomme, hvor forekomsten er større end hos andre racer, og det bør vi tage seriøst. 

På den ene side skal vi passe på ikke at lukke for mange linjer, så genpopulationen 
bliver for lille,  og på den anden side bør vi begrænse brugen af  linjer, hvor der ses 
større forekomst af sygdom, da det på sigt kan give alvorlige problemer. 

HCM og PK Deficiency er 2 sygdomme, vi i samarbejde med FD´s avlsråd har 
lavet anbefalinger omkring. De kan ses i bladet.

For nogle år siden blev det et krav, at man skal kende GSD IV-status på de katte, 
der anvendes i avl. Mere information og proceduren, om hvordan man tager testen, 
kan ses i bladet. 

Hvis nogle har spørgsmål til anbefalingerne, så er man velkommen til at rette hen-
vendelse til enten Pia Børgesen eller Elaine Derry fra bestyrelsen. 

Email:
pia@norskskovkat.dk
elaine@norskskovkat.dk

Mvh. Bestyrelsen
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Norsk Skovkattering Danmarks anbefalinger vedr. HCM-scanninger til opdrættere 
af racen norsk skovkat.

HCM er en arvelig hjertelidelse, der hos norske skovkatte tilsyneladende nedarves 
dominant med ufuldstændig penetrans/gennemslagskraft. Det vil sige, at sygdom-
men ikke nødvendigvis kommer til udtryk hos katten, men den kan give anlægget 
videre til sit afkom. Da der ikke findes nogen genetisk test for HCM hos norske 
skovkatte, er ekkokardiografi (ultralydsscanning af hjertet) den eneste og mest 
værdifulde metode til at undersøge for HCM. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede 
af hjertet og skal derfor gentages regelmæssigt, så længe katten indgår i avl.  

Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med Norsk Skovkattering og Felis 
Danicas avlsråd og vil på sigt være tilgængelige på deres websites. 

Nedenstående anbefalinger bør som minimum følges og evt. suppleres med yder-
ligere scanninger, idet det er vigtigt at tage individuelle hensyn til ens eget katteri 
og linjer. 

Databasen Pawpeds har været brugt til at danne grundlag for anbefalingerne, og vi 
opfordrer til, at man lader sin kardiolog sende HCM-attesten til Pawpeds og lader 
den blive registreret. Jo flere resultater der bliver indberettet, jo mere viden bliver 
der samlet, som evt. kan bruges til senere forskning. 
Man kan finde meget relevant information omkring HCM og diverse andre syg-
domme på www.pawpeds.com 

Den første HCM-test bør foretages, før katten anvendes i avl, uanset alder. Jo ældre 
katten er, når den testes, des mere validt er resultatet. 
Herefter anbefales det at teste hunkatten før hver parring, til hun er over 3 år gammel 
og hankatten årligt hvis han er aktiv i avlen, ligeledes til han er over 3 år gammel. 
For begges vedkommende igen når de er 5 år.  
HCM-scanningen bør ikke være ældre end 1 år, før parring med hun - og hankat, 
til de er mindst 3 år.     

Hvis en hun- eller hankat først indgår i avl, efter de er fyldt 3 år, anbefales det, at 
de scannes før parring uafhængig af alder. 
Hvis en kat har flere afkom, der er gået videre i avl, eller nære slægtninge* der er 
diagnosticeret positive for HCM, vil anbefalingen være at  få lavet endnu en scanning 
ved omkring 8 års alderen. Også selvom katten er taget ud af avlen og er kastrat. 

HCM anbefalinger
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*Nære slægtninge defineres som: Mor, far, helsøskende og direkte afkom. 
Det anbefales, at en HCM-scanning ikke er ældre end 1 år inden parring med han- 
eller hunkatte, til det fyldte 3. år

HCM-positive katte bør ikke anvendes i avl. 

Hvis en af kattens nære slægtninge* får diagnosen HCM, så anbefales det, at katten 
bliver scannet, inden den bliver brugt videre i avl, uanset alder. Der skal udvises 
ekstra stor forsigtighed, hvis katten er under 3 år gammel.  

Ens kat kan også få diagnosen equivocal, som betyder, at den er i en slags gråzone. 
Dens hjerte er ikke normalt, men der er heller ikke et sikkert tegn på sygdom. Det 
er en kat, man skal holde ekstra øje med, og den bør scannes igen efter tidligst 6 

måneder. Indtil da skal den ikke 
bruges i avl.
Det er kardiologen, der vurderer, 
om katten er equivocal. 
En kat, der tidligere er blevet 
scannet equivocal, kan godt være 
normal ved næste scanning, men 
den kan også være blevet HCM-
positiv, og den bør da udgå af 
avlen. 

Det anbefales, at man får scan-
net sin kat hos en af dyrlægerne 
i Ekko-gruppen i Danmark. De 
kan findes på www.pawpeds.com 
under helbredsprogrammer - > 
HCM -> dyrlægeliste.  

Hvis ens kat pludselig dør (sud-
den death) eller bliver syg og dør 
Jørgen Koch fra Universitetshospitalet 
for Familiedyr i gang med at scanne CH 
DK Robdrup's Daenerys Stormborn. 
Foto: Annette Søndergaard

HCM anbefalinger
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af noget, som kan mistænkes til at være et hjerteproblem, anbefales det, at man 
lader katten obducere. 
Man får sin dyrlæge til at sende hjertet til et laboratorium, der har erfaring i at 
kigge på hjerter. De kigger på det makroskopisk og efterfølgende histologisk 
(vævsanalyse). Obduktion er meget værdifuld i forhold til at kunne stille en eksakt 
diagnose. Især hvis det ikke har været muligt at erkende katten som bærer af HCM, 
mens den var i live. Dette sidste sker desværre uanset vore anstrengelser, og det 
er derfor vigtigt altid at lade katte, der er døde af ukendt årsag, obducere, uanset 
hvor trist det måtte være. 

Spørgsmål der kan opstå i forbindelse med opdræt af norske skovkatte og HCM.

Bør man vente med at bruge sin kat i avl, indtil den er scannet?
Ja, det anbefales altid at vente med at bruge sin kat i avl, indtil den er skannet fri 
for HCM

I hvilken alder bør man HCM-scanne sin kat første gang?
Så tæt på parring som muligt, og helst først når katten er minimum 1 år gammel. 
Hvis man af en eller anden grund skal bruge han- eller hunkatten i avl, før de er 1 
år, så bør de scannes først, uanset hvor unge de er. Hvis katten fx ikke har været 
aktiv i avl før 3-5 års alderen og aldrig scannet for HCM, anbefales det at scanne 
den før parring, uafhængig af alder. Jo ældre katten er, jo mere ”sikker” kan man 
være på resultat.  

I hvilken alder anbefales det at HCM-scanne sin kat sidste gang?
Følg anbefalingerne til den er ca. 5 år gammel og vurder, om det kunne være 
hensigtsmæssigt at supplere med flere scanninger, afhængig af linjer og afkom i 
katteriet. 

Hvornår anbefales efterfølgende scanninger – ved normalt hjerte?
For hunners vedkommende - før hver parring til de er fyldt 3 år. Og igen som 5 årig. 
For hanners vedkommende - årligt hvis de er aktive i avlen, til de er fyldt 3 år. 
Og igen som 5 årig. HCM-scanningen bør ikke være ældre end 1 år, før parring 
med hun-  og hankat, til de er mindst 3 år.     

Hvornår anbefales efterfølgende scanninger – ved equivocal?
Det anbefales, at man får katten scannet igen tidligst ½ år efter og i mellemtiden 
undlader at bruge katten i avl. 

HCM anbefalinger
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Kan man bruge en kat i avl, der er equivocal?
Det anbefales ikke.

Hvad gør jeg, hvis en af mine kattes nære slægtninge* (forældre, 
helsøskende, direkte afkom) får diagnosen HCM?
Hvis din kat er i avl eller har afkom i avl, så anbefales det at HCM-scanne den 
snarest. Hvis din kat er under 3 år på tidspunktet, bør man være ekstra varsom 
med det afkom, der evt. går videre i avlen.  

Hvis en af mine katte eller deres afkom pludselig dør eller bliver syge og 
hjerteproblemer mistænkes, kan man så finde ud af, om det var HCM?
Det bedste, man så kan gøre, er at få sin dyrlæge til at sende hjertet ind til et lab-
oratorium, der er erfaren på dette område, og derved kan der forhåbentlig findes 
en diagnose. 

Norsk Skovkattering kan kontaktes ved yderligere spørgsmål. Se email adresser 
bagerst i bladet.  

Norsk Skovkattering i samarbejde med Felis Danica´s avlsråd.
Maj 2015

Støt HCM forskning
Når du køber en vognmønt med Norsk Skovkattering's Logo, 
er du med til at støtte HCM forskning. Norsk Skovkattering 
donerer 5,- kr. pr. solgt vognmønt til Winn Feline Foundation, 
pengene går ubeskåret til HCM forskning.

Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med 
20 kr. i fragt til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. Når pengene 
er registreret, sender vi dine vognmønter.

Mønterne kan bestilles via email: anne@norskskovkat.dk
Skriv "Vognmønt" i emnet, og husk at oplyse dit navn og din adresse.

Lad os alle støtte en god sag for at komme HCM til livs!

HCM anbefalinger
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PK Deficiency anbefalinger
Norsk skovkattering Danmarks anbefalinger vedr. testning af PK Deficiency til 
opdrættere af racen norsk skovkat.

PK Deficiency ( PK def) er en arvelig lidelse der nedarves som en recessiv lidelse. 
Det vil sige, at hvis kun en forælder har genet, så bliver afkommet ikke sygt, men 
kan blive bærer. Det kræver, at begge forældre har det defekte gen, for at der kan 
komme sygt afkom.

PK står for Pyruvat Kinase, som er et enzym, der danner energi i de røde blodlegem-
er. Deficiency betyder mangel, og som følge af mangel på dette enzym vil mængden 
af røde blodlegemer gradvis blive mindre, og der opstår blodmangel (anæmi). 

Sygdommen reagerer ikke ens i de forskellige racer, og inden for NFO mangler vi 
pt. mere viden. Man ved, at symptomerne kan ligne mange forskellige sygdomme, 
så det vides ikke, om vi faktisk har stødt på nogle, der har været syge af PK Defi-
ciency, men bare ikke har vidst det. 

Det anbefales derfor, at man kender PK Deficiency-status på de katte, der er ak-
tive i avl.  

Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med Norsk Skovkattering og Felis 
Danicas avlsråd, og vil på sigt være tilgængelige på deres websites. 

Man bør ikke parre 2 katte, der begge bærer genet for PK Deficiency, da vi med 
sikkerhed ved, at det kan forårsage sygdom hos ca. 25% af afkommet. Dog ved 
vi ikke pt. nok om, hvordan sygdommen kan udvikle sig hos den norske skovkat. 

Hvis man parrer en bærer med en ikke-bærer, kan der komme afkom, der er bærere. 
Det afkom, der bliver solgt til kæl, behøver man ikke kende status på, da de ikke 
bliver syge. Hvis man som opdrætter skønner, at der er flere gode grunde til, at en 
bærer skal gå videre i avl, så kan man gøre dette med forsigtighed. Det anbefales 
dog, at man kun sælger sådan et afkom til en erfaren opdrætter, der ved, hvad det 
indebærer og har den nødvendige viden. 

På sigt vil det være ønskeligt at nedbringe forekomsten af PK Deficiency fra de nu-
værende ca. 8%. Det kan dog også være risikabelt at tage for mange dyr ud af avlen 
af hensyn til den naturligt forekommende variation, som helst ikke skal begrænses.
Det er en relativt let og enkelt test, der skal udføres for at kende sin kats PK DEF-
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status, så derfor anbefaler Norsk Skovkattering og Felis Danicas avlsråd, at man 
tester de katte, der bliver anvendt i avlen. 

Man bør bruge et godkendt laboratorium, der udfører DNA test på kæledyr, og der 
kan bla. anbefales:
UC Davies ->  www.vgl.ucdavis.edu
Langford ->  www.langfordvets.co.uk

Proceduren er beskrevet nedenfor:
Man køber nogle helt almindelige bomuldsvatpinde og tager 2 mundsvab pr. kat. 
Dette gøres ved, at man kører ca. 10-20 gange på indersiden af kattens kind i begge 
sider, 1 vatpind pr. side. 
En prøve fra den ene side af kinden og en prøve fra den anden side af kinden

Katten bør ikke lige have spist eller drukket, da mad og savl kan gøre, at der ikke 
kommer nok DNA på vatpindene.

Hvis man har killinger efter en mor, der er bærer, og man ønsker at teste killingerne, 
når de er meget unge, bør de ikke have drukket mælk hos hende i mindst ½ time, 
inden mundsvabet tages. Ellers risikerer man at få morens bærer-DNA på svaberen.

Man vælger det laboratorium, man ønsker at benytte og går ind og bestiller de antal 
test, man har brug for, udfylder data på kattene og udskriver disse data. 
På et eller andet tidspunkt bliver man bedt om at betale, og man indtaster sine 
kontooplysninger. 

På noget af det udskrevne materiale, er der angivet, hvor man taper sine vatpinde/
svabs på. 

PK Deficiency anbefalinger



17

Et eksempel fra UC Davies.  
Tjek grundigt, at den/de katte du har taget prøver på, også har de rigtige oplysninger 
påskrevet på blanketten. 

Hvis man ikke ønsker at tage sine svabs selv, kan man mod en mindre betaling få 
sin dyrlæge til at hjælpe. 

Når svarene kommer tilbage kan de se ud som følger:
N/N - katten er normal 
N/K - katten er normal, men er bærer
K/K - katten er eller kan blive syg. 

Hvis begge forældre er testet N/N, vil alt deres afkom også være N/N og ikke 
nødvendige at teste. 

Hvis man er i tvivl om, hvordan man tolker svarene, kan man kontakte Norsk 
Skovkattering eller Felis Danicas avlsråd.

Norsk Skovkattering i samarbejde med Felis Danicas avlsråd.
Maj 2015

PK Deficiency anbefalinger
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GSD IV krav
Krav vedr. testning af GSD IV til opdrættere af racen norsk skovkat.

Glycogen storage disease (GSD IV) en arvelig sygdom, der gør, at sukkerstofskiftet 
er unormalt. Hos raske individer lagres overskydende sukker i kroppens væv som 
lange forgrenede kæder bestående af sukkermolekyler. Disse sukkerkæder kaldes 
glykogen. De dannes ved hjælp af et specielt enzym, der på engelsk hedder Gly-
cogen branching enzyme – GBE. På dansk kan man oversætte det til ”sukkerfor-
greningsenzym”. 
Katte med sygdommen GSD IV har en defekt i GBE-enzymet, hvilket betyder, at 
kroppen ikke kan fungere optimalt, og katten vil dø i en tidlig alder.  
GSD IV nedarves som en recessiv lidelse. Det kræver, at begge forældre har det 
defekte gen, for at der kan komme sygt afkom. Hvis katten kun modtager sygdom-
men fra en forældre, er den en rask bærer, der kan leve et helt normalt liv, men den 
kan give sygdommen videre til afkom.
Hvis man parrer 2 bærere med sygdommen GSD IV, kan man teoretisk set få 25% 
sygt afkom ( oftest dødfødte killinger, eller killinger der dør i en meget tidlig alder). 
Ligeledes vil 50% af afkommet blive bærere af sygdommen og 25% vil være fri 
for genet.
Er forældredyrene testet negative, vil hele kuldet være negativt, og testning af deres 
afkom vil være unødvendigt.
Det har i nogle år været et krav i FIFe at kende GSD IV-status på forældredyr for 
at kunne søge stamtavler. 
Man må ikke parre 2 katte, der bærer GSD IV med hinanden.

Det har vist sig, at gendefekten har været at finde i få linjer, så på nuværende tid-
spunkt ses GSD IV ikke som en avlsmæssig udfordring. 
Hvis det er første gang, der skal søges stamtavler fra forældredyrene, da skal testre-
sultaterne sendes ind sammen med stamtavlerekvisitionen. 

Det er en relativt let og enkelt test, der skal udføres for at kende sin kats GSD 
IV-status. Det er den samme test metode der anvendes til test af PK DEF og GSD 
IV, altså et mundsvab. Hele proceduren er detaljeret beskrevet på side 16 & 17 i 
dette blad.

Norsk Skovkattering i samarbejde med Felis Danicas avlsråd.
Maj 2015
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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 kil-
lingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN 
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes 
gældende for "gamle" killingekøbere.

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2016.

Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk 
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning 
af nye medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til 

Christina Kyed 
Slotsherrensvej 301

2610 Rødovre

Betalingen skal ske til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. 
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes 
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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NSR's sommerfest 2015
Sommerfesten blev afholdt hos Annie Dahl idet der ikke var så mange tilmeldte. Det 
blev dog rigtig hyggeligt alligevel. Der var masser af lækker mad og godt humør. 
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NSR's sommerfest 2015
Der blev som sidste år spillet spil, grillet og lavet masser af sjov og ballade. Vi var 
så heldige også at få lov til, at nusse killinger. 
Vi ses forhåbentlig til næste år.
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NSR's sommerfest 2015
Det var ikke kun de to-benede som fik lækker mad til sommerfesten. 
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NSR's sommerfest 2015
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Selektiv avl

Norsk Skovkattering inviterer til en spændende dag med Pil Refstrup, som vil holde 
et foredrag over emnet ”Selektiv avl”. Der vil nok også snige sig lidt genetik med 
ind undervejs.

Søndag d. 29. november 2015 fra kl. 10.00 til 16.00

Bygningen i Vejle
Ved Anlæget 14B

7100 Vejle

Selektiv avl har bl.a. til formål at vedligeholde en stor racemæssig diversitet og 
kan også være et vigtigt redskab i udryddelsen af visse genetiske sygdomme. 
Hvis vi ikke passer på, risikerer vi dog at påføre vores dyr nogle velfærdsmæssige 
problemer i vores stræben mod det perfekte.

Pil er både forfatter og ivrig foredragsholder – og så opdrætter hun Maine Coon-katte 
under stamnavnet ’Bearcloud’. Pil har skrevet bogen "Praktisk katteopdræt"- der 
er en håndbog, som bl.a. beskriver praktisk genetik og avlsteknik.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så gå ind på Norsk skovkatterings 
hjemmeside (www.norskskovkat.dk) under ”Arrangementer” og tilmeld dig. 

Arrangementet er gratis for Norsk Skovkattering Danmark's medlemmer.

Sidste frist for tilmelding er søndag  d. 15. November 2015.

Mvh. Bestyrelsen

 Husk at fristen for indsendelse af materiale til det næste blad er d. 1. no-
vember 2015. Materiale sendes til: annettes@norskskovkat.dk
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"Killinge-sjov"

"Smil til fotografen"

DK Skylight's Elektra. Foto: Maria Sørensen
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Lyons' Den ved University of Missouri er gået i gang med et stort forskningsprojekt, 
for at kortlægge generne for farverne silver og golden, således at det en dag kan 
lade sig gøre at teste for disse farver via DNA. 
For at holde forskningsomkostningerne nede, så søger de katte til projektet. 

Sakset og oversat fra deres hjemmeside:
Vi mangler DNA prøver - mund swabs, blod eller væv. Alle DNA kilder kan bruges 
til dette projekt - læs mere under instrukserne for at samle DNA.
Sølv katte, specielt hvis du tror du har homozygoter.
Wide-band katte – Vi leder efter ekstremer – chinchilla og specielt golden!
Send billeder af kattene, og kopier af stamtavlerne. Vi bruger tit billederne til 
referencer.
For mere info om projektet og links til hvordan du kan hjælpe, kig endelig forbi:

http://felinegenetics.missouri.edu/feline-research-projects/silver-and-golden

Kontakt the Lyons' Den
felinegenome@missouri.edu

Hjælp forskningen

DK Vorbeck's Chilaca, Foto: Flemming Vorbeck
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Skovkattekørekortet
Så er tiden endnu en gang kommet for den nye form af 
skovkatteuddannelsen.

Det består kun af et modul, da det er et tillægsmodul til Felis 
Danicas opdrætteruddannelse, der først udløser Skovkat-
tehuen når Felis Danicas opdrætteruddannelse er bestået. 

Skovkatteuddannelsen kan godt tages før 
Felis Danica opdrætteruddannelsen.

Lørdag d. 30. januar 2016 kl. 9.30
Bygningen 
Ved anlæget 14B
7100 Vejle

Søndag d. 31. januar 2016 kl. 9.30
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby

Uddannelsen består af 5 lektioner:
1....................................................... Skovkattens historie
2....................................................... Skovkattens standard
3....................................................... Ems koder 
4....................................................... Sygdom 
5....................................................... Klargøring til show

Tilmeldingsfristen er den 15-01-2016. 
Der er kun 20 pladser, og de vil blive fordelt efter først til mølle princippet.
Pris for deltagelse pr. person 150,-kr. 
Beløbet skal indbetales senest den 15-01-2016 til kasserer Christina Kyed.
Norsk Skovkattering forbeholder sig ret til ændringer.
Tilmelding til:
Pia Børgesen på tlf. 24 94 93 20 eller Email: pia@norskskovkat.dk 
I får en bekræftelse tilbage, når I er med på holdet.

Mvh. Pia Børgesen
Uddannelsesansvarlig og Formand
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Seminar om NFO standarden
Da indbydelsen til seminaret om NFO standarden kom ud, bredte der sig øjeblik-
keligt et smil i mit ansigt. Jeg vidste med det samme, at det havde jeg lyst til at 
deltage i. Jeg ved, at det er enormt svært at komme med idéer til arrangementer, 
som appellerer til et bredt publikum, men her tror jeg, at hovedet blev ramt på 
sømmet. Sådan var det i hvert fald for mit vedkommende, så der blev med det 
samme sat kryds i kalenderen ved lørdag den 13. juni – også selvom seminaret 
skulle være i Valby med 2 x bro og 2 x 250 km som ”forhindringer”.

Seminaret var velbesøgt. Jeg har ikke tal på hvor mange, der deltog, men der 
var væsentlig flere folk til stede i lokalet, end vi er vant til at se til klubbens ar-
rangementer, og det var ligeledes en stor glæde at se, at der var adskillige, som 
med ovenstående ”forhindringer” til sammenligning var gået gennem både ild og 
vand for at komme med. Således var der flere folk repræsenteret fra både Norge 
og Sverige, ligesom der var mange andre, der som jeg, havde taget turen fra Jyl-
land. Et vidnesbyrd om, at jeg ikke var den eneste, som syntes, at arrangementet 
var værd at rejse efter.

Foto: Pia Børgesen
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Vi kom lidt i god tid, så der var tid til både at få hilst lidt på folk samt nogle af 
de katte, som var blevet medbragt til seminaret.

Efter at formand Pia Børgesen havde budt velkommen, var første punkt på pro-
grammet 3 indslag fra 3 erfarne opdrættere, som hver især havde fået ca. en halv 
time til at fortælle om deres arbejde med den norske skovkat. Første beretning 
stod den norske opdrætter Julie Aastorp, som har opdrættet (N) Skaujenta’s for. 
Det var en lidt nervøs Julie Aastorp, som stod for skud som den første, men med 
hjælp fra sin fine Power Point præsentation kom hun rigtig fint igennem. Næste 
opdrætter på de skrå brædder var svenske Annika Berner, som har opdrætter 
S*Zygot’s. Annika var tydeligt mere scenevant, og hun behøvede heller ingen 
fin Power Point præsentation for at underholde forsamlingen i en halv times tid. 
Sidste opdrætter i ilden var en storsmilende og veloplagt Henrik Buusmand, som 
vist ikke behøver nogen nærmere præsentation. Henrik havde ligesom Julie valgt 
at lave en fin Power Point til at understøtte sine fortællinger. Men Henrik, husk 
nu, at dit opdræt hedder Toonscat – ikke Tooncats!

Foto: Pia Børgesen

Seminar om NFO standarden
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Efter en kort pause var det Bette Linds tur til at indtage rampelyset, og hun kom 
med et interessant oplæg omkring, hvordan vores katte ser ud, når de på en ud-
stilling beskues med en dommers øjne og bliver bedømt efter en skreven stand-
ard. Herefter var det tid til en times frokostpause, hvor der også var lejlighed til 
at få talt lidt mere ”i dybden” med de andre deltagere samt drøftet nogle af de 
ting, som vi var blevet præsenteret for i løbet af dagen.

Efter frokosten fortsatte Bette Lind men nu med et oplæg omkring den norske 
skovkats udseende før og nu. Dette er en af de ting, som til stadighed drøftes, 
ligesom der tales om klassisk kontra moderne udseende. Men har den norske 
skovkat overhovedet ændret sig, eller er der blot tale om genetisk diversitet? 
Og hvad siger standarden i dag sammenlignet med førhen? Et meget interessant 
oplæg, som gav grobund for en masse debat. Og oplæg til debat var netop hvad 
det var, for som det sidste store punkt på dagsordenen blev vi inddelt i grupper, 
hvor hver gruppe fik et punkt i standarden, som de skulle forholde sig til.

Foto: Pia Børgesen

Seminar om NFO standarden
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Selv blev jeg placeret i en af to ”øregrupper” sammen med Dennis Kulager Ip-
sen fra DK Colletto’s, Annika Berner fra S*Zygot’s og Anja Lorentzen fra DK 
SilverRose. Vi fik en lang og interessant debat omkring ørestørrelse, øreform og 
ikke mindst øreplacering. Vi mente i gruppen også, at den nuværende standard 
kunne misforstås ift. ørernes placering på hovedet, så vi endte med at komme 
med et forslag til, hvordan en omskrivning kunne se ud.

Hver gruppe udfærdigede en planche med resultatet af deres indbyrdes diskus-
sioner, som en repræsentant fra hver af grupperne så præsenterede for resten 
af forsamlingen. Det blev til nogle rigtigt interessante diskussioner på tværs af 
grupperne. Det var meget interessant at se, hvordan diskussionerne trods ue-
nigheder blev afviklet i en god tone med respekt for modpartens meninger. Det 
er så nemt at kaste med mudder, når man er uenig, men her blev der lyttet og de-
batteret. Det er den slags, som er med til at flytte nogle grænser og ændre nogle 
holdninger. Det gør mudderkastning sjældent.

Foto: Pia Børgesen

Seminar om NFO standarden
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Alt i alt var det et rigtig interessant arrangement, som Norsk Skovkattering 
havde fået stablet på benene, og jeg tror, at de fleste gik hjem med en følelse af, 
at de havde haft en rigtig god dag i mere end én forstand.

Der blev efter seminaret desuden oprettet en gruppe på Facebook, hvor debatten 
fortsætter. Gruppen kan findes på adressen https://www.facebook.com/groups/
Nfoskandinavien/

En stor tak til Norsk Skovkattering, foredragsholderne og samtlige deltagere for 
en rigtig god dag i den norske skovkats tegn.

Flemming Vorbeck
DK Vorbeck

Foto: Pia Børgesen

Seminar om NFO standarden



33

”Dommer for en dag”

Lørdag d. 10 oktober 2015 fra kl. 10.00 til kl. ca. 15:00

Prøvehallen
Porcelænstorvet 4

2500 Valby
 

Hvor god er du til at bedømme en Norsk Skovkat?

Kan vi se vores egne kattes fejl, eller er vi opdrættere blinde.?

Vi prøver kræfter med standarden, som mini dommere for en dag. For at det ikke 
skal være for svært, arbejder vi sammen i små grupper, om at vurdere 3-4 katte 
og placere dem i rækkefølge. 

Placeringerne begrundes og diskuteres efterfølgende med de øvrige grupper.

International Fife dommer Bette Lind kommer og fortæller om standarden, og 
guider os godt på vej.

Da det er et arrangement der kræver lidt plads og tid, kan der være max 24 per-
soner.

Vi skal også bruge frivillige katte, der vil lade sig håndtere af fremmede.

Har du og din kat lyst til at være med, så kontakt Pia Børgesen for tilmelding på 
email: pia@norskskovkat.dk. Sidste tilmeldingsfrist er d. 18. september 2015.

Der vil være en frokost pause på 1 time. Og der kan ikke tilmeldes via Facebook

Dette møde vil også blive afholdt i Vejle i 2016

Mvh. Bestyrelsen

Workshop
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Ledmanipulation
Oplevelser før og efter behandling med ledmanipulation .

I vores opdræt får vi jævnligt vores katte behandlet af en kiropraktor. For os er 
det fantastisk at se, hvad sådan en behandling kan gøre for en kat.

En af vores hunkatte gik meget pasgang, og vi så hende aldrig strække sig sådan 
på kattemanér med ryggen helt ned og derefter op i en bue. Hun strakte heller 
aldrig bagbenene helt langt bagud, mens hun gik ned i ryggen for at strække ud.  
Bortset fra de ting, så fungerede hun helt som de andre katte.  Dog var hun lidt 
”grumpy” i ny og næ, og hun var ikke altid så glad for at blive strøget ned over 
ryggen. Men det er jo let at tillægge ”fertile hunkattes nykker”. 

Efter at have været i hænderne på en dygtig kiropraktor fik vi en helt anden kat 
med et helt andet bevægelsesmønster, da hun lige havde vænnet sig til en ”ny 
krop” uden skævhed i nakke, skuldre, ryg og især bækken. 

IC Toonscats Jumanji. Foto: Pia Robdrup
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Pasgang var en saga blot, og hun strakte sig og strakte sig igen og igen. Heeelt 
ned med ryggen og derefter langt op i en bue. Bagbenene kom nærmest en meter 
bagud for at blive strakt igennem sammen med ryggen.  Humøret blev meget 
bedre, og hun blev meget mere kælen.

Vores hankat er blevet behandlet flere gange. Vi kan meget tydeligt mærke på 
ham, når det er ved at være tid til en ny behandling.  Hans humør forandrer sig, 
hans hale hænger mere, end den står op, og han bliver vred, hvis man rører ned 
over hoften/halen. Han vil bestemt heller ikke holdes i stræk. Han viser masser 
af tegn på ubehag og virker lidt låst i kroppen. Ligger fx kun på den ene side osv.

Efter en behandling, hvor han får rettet ryggen og især bækkenet, står halen igen 
som en flagstang, og han bliver glad og kæk. Han nyder igen at blive kælet på 
hele kroppen, og håndtering går som en leg.  

Vi vil gerne anbefale ledmanipulation til andre, idet det har hjulpet vores katte 
meget. 

Det er ikke rart at gå rundt med skævheder i kroppen, og det kan være svært at 
fornemme på en kat, at den har brug for hjælp. 

Af Pia Robdrup, DK Robdrup

Ledmanipulation kan foregå både hos kiropraktoren og i hjemmet. Foto: Arkivfoto.

Ledmanipulation
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Julefrokost & banko
Vi inviterer hermed til julefrokost samt julebanko i Aabenraa

Lørdag d. 21. november 2015 kl. 15.00

Ellen Rotman
Gråstenvej 20, Felsted

6200 Aabenraa
Der vil være mulighed for overnatning, så ingen behøver at køre 
for muntre hjem. Ønsker man at overnatte, så skal dette oplyses 
ved tilmelding.
Spisningen bliver efter sammenskudsprincippet, hvor vi alle 
medbringer en eller flere lækre retter til et stort fælles sønderjysk 
julebord.

Tilmelding skal ske til Anne på mail: anne@norskskovkat.dk senest 
d. 1. november 2015. Husk at skrive hvor mange I kommer.

Julebanko

Torsdag d. 19. november 2015 kl. 19.00 til 22.00

Greve medborgerhus
Greveager 9
2670 Greve

Vi åbner dørene op til en varm, hyggelig og sjov aften, med masser af chancer 
for at vinde skønne præmier. Vi skal nok sørge for plader, præmier, en kop 
dampende varm gløgg, en lille glad kop kaffe og lune æbleskiver med tilbehør. 
Det eneste I selv skal medbringe er brikker til pladerne og Jeres bedste banko-
humør - held er man naturligvis også velkommen til at medbringe! 

Tilmelding skal ske til Helene på mail: helene@norskskovkat.dk senest d. 13. 
november 2015. Husk at skrive hvor mange I kommer.

Mvh. Bestyrelsen
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Killinge-listen
For at vores killingeliste og killinger skal være så synslige som muligt, så er Norsk 
Skovkattering's Killingeliste kommet på Facebook. Du finder den ved at søge på 
Facebook, skriv " Norsk Skovkatterings killingeliste" i søgefeltet. Gruppen er of-
fentlig, så alle vil kunne se opslagene. 

Foto: Pia Robdrup

For at man kan poste sine annoncer i Facebook gruppen, så skal man være medlem 
af Norsk Skovkattering, have betalt for killingelisten og sat sine killinger på vores 
killingeliste på vores almindelige hjemmeside. 

Det er jo 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 killingelister.

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 og i vores Facebook-gruppe.

Del også gerne gruppen på din egen profil, så vi får spredt budskabet så meget som 
muligt, til glæde og gavn for os alle.

Hjælp til dette kan fåes ved at sende en mail til christina@norskskovkat.dk

Foto: Annie Dahl
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World Show 2015 Malmø

Sidste års World Show i Prag var en kæmpe succes. Den norske skovkat var helt 
fantastisk repræsenteret med over 200 tilmeldte norske skovkatte fra hele Europa. 
Derudover så havde vi en skøn tur med masser af hyggestunder og sammenhold 
i klubben. 

I år bliver World Show afholdt i Malmø, kun en smuttur fra København og vi håber, 
at kunne gentage successen fra sidste år. 

FIFe World Show d. 24-25 oktober 2015
Malmömässan
Mässgatan 6

215 32 Malmö

Tilmeldingen er allerede åbnet på www.ww2015.com og der er inviteret ikke 
mindre end 29 dommere fra 15 forskellige lande, som skal have fornøjelsen af, at 
hilse på vores katte.

Der vil om aftenen være galla middag, som man kan tilmelde sig via galadinner@
ww2015.com

Læs mere om kvalifikation, galla middag, dommerne, sponsorene mm. på

www.ww2015.com

Ses vi?
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World Show 2015 Malmø

5.-6. september....................Jyrak, Ribe
12.-13. september..............1.DEKZV, Hof, Tyskland
27. september......................Racekatten, Køge
3.-4. oktober.........................1.DEKZV, Grevesmühlen, Tyskland
17.-18.. oktober....................Katteklubben, Årslev
24.-25. oktober...................FIFe Worldshow, Malmö, Sverige

Mangler du stadig at få kvalificeret din kat til World Showet i oktober? Så kan 
du stadig nå det. Katten skal blot være kvalificeret den sidste weekend inden 
worldshow afholdes.

Er du klar til at rejse endnu længere, så kan du finde mange flere shows på FIFe's 
hjemmeside: www.fifeweb.org -> Shows.

Danskerne til World Show 2014 var enormt 
kreative og fik lavet nogle virkelig flotte bur-
dekorationer. Mon vi kan slå det i år? 

Send gerne billeder af jeres World Show bur til 
annettes@norskskovkat.dk
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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

 Norsk Skovkattering forbeholder sig retten til frit at klippe i, og bruge ind-
sendt materiale i vores blad, på internettet samt til f.eks. foldere.
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En katteudstillers standard
Type: Den ideelle udstiller opfører sig som en perser, har egenskaber som en 
maine coon, beslutsomhed som en norsk skovkat, udsende som en ragdoll og 
spændstighed som en abyssinier.

Hoved: Alle hovedformer tillades men bør ikke bæres bøjet, skal have indbygget 
data for bedømning af dommeren.
Næsepartiet kan være meget variabelt i størrelse og farve.

Øjne: En anelse skelen er tilladt, det ene øje bør være rettet mod katten og det 
andet mod dommeren.

Mund: Frit valg i fylde og farve, men nødvendig for bortforklaring af dårlige 
placeringer.

Arme: Muskuløse, skal kunne bære transporttasker, stole, borde, præmier og 
katte.

Ryg: For ejere af store racer skal ryggen være meget stærk. For mindre racer 
foretrækkes en meget bred ryg.

Knæ: Et på hvert ben, helst med små mærker efter sten som opstår ved megen 
liggen på knæ.

Fødder: Meget vigtige. De skal stå i forbindelse med meget stærke ben, gamle 
eksemplarer har ofte platfødder p.g.a. for megen løben. Dette accepteres.

Hale: Ikke ønskelig.

Køn: Begge køn tillades, men for det meste kan det væres en fordel at have det 
modsatte køn af dommeren.

Farve: Næsten alle farver og farvekombinationer er tilladt, dog helst ikke jal-
ousiens grønne farve, heller ikke galskabens røde. Disse to farver kan være dis-
kvalificerende.



42

Titeltagere
Supreme Champion samt

Distinguished Variety Merit

DK Librian's Mjølner

Ejer: Anja Rose Lorentzen

Hankattelisten

DK Troldpus's 
Mr. Arkison,
NFO a 01 21 64

Født: 26-04-2012

Far: DK Troldpus's Lord 
Arkibal 
Mor: DK ZACS Nuka

Troldpus
Kirsten Sommer, 5600 Faaborg
Tlf.: 23902302
Email: skovtrolden@troldpus.dk
Hjemmeside: www.troldpus.dk
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Titeltagere
Grand International 
Champion 

DK Hass Betty Boop

Ejer: Pia og Michael Robdrup

Grand International 
Champion

DK SilverRoses Athene

Ejer: Anja Rose Lorentzen
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Titeltagere
International Champion

DK SilverRoses Bonita

Ejer: Anja Rose Lorentzen

International Champion

DK Harmakhet's Miss 
Marple

Ejer: Anja Rose Lorentzen
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 Har din killing taget den lange rejse til eller fra Danmark eller har din smuk-
ke skovkat taget en ny titel på den seneste udstilling? Så send os et billede, 
samt relevante oplysninger til annettes@norskskovkat.dk

Titeltagere
Champion 

DK Robdrup's Daenerys 
Stormborn

Ejer: Annette Søndergaard

Premier

DK Robdrup's Jon Snow

Ejer: Pia og Michael Robdrup



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

Annoncepriser 2015:
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.11.2015

Forsidebillede:
DK Toonscats Evigglad

Foto: Pia Børgesen

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

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

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. Send billede og information 
til Christina Kyed.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via hjemme-
siden eller til Christina Kyed. Killinge-
listen på internettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.

Hjælp til juridisk bistand
Kontakt Christina Kjeldstrup

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

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

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger 
i infostanden. Kontakt Christina Kyed.

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

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

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

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

Din norske skovkat går aldrig ubemærket hen. Den er stor, med en solid knoglestruktur, og har en 
naturlig tendens til at tage på i vægt på trods af at den er aktiv af natur. Den har en enestående 
dobbelt pels, der kræver pleje og et følsomt fordøjelsessystem som skal tages hensyn til. 
Derfor har Royal Canin udviklet dedikeret ernæring designet til den norske skovkat.

Til den voksne Norwegian Forest Cat
Norsk skovkat har en tyk pels med en vandskyende overpels og en ulden 

underpels. NORWEGIAN FOREST CAT støtter hudens barriere funktioner 
med Omega-3 fedtsyrer og boragoolie. Bevarer idealvægten hvilket 

også reducerer belastningen af knogler og led. En kombination af 
specielle fibre reducerer hårbolle dannelsen og øger den 

naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.

Un
ikk

e foderpiller


