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Formanden har ordet
Så er vi ved at være igennem sommeren, som har været meget 
regnfuld og kold. Heldigvis har der været en del hunkatte, som 
har fået deres sommerkuld alligevel, og vi ser en lille stigning 
i antallet af killinger på killingelisten.  Dog slet ikke som for et 
par år siden, hvor killingelisten bugnede af killinger.
Vi håber stadigvæk, at I opdrættere opfordrer Jeres kill-
ingekøbere til at melde sig ind i vores klub og måske benytter 
Jer af tilbuddet, ”Meld jer ind i klubben for kun 100 kr.”  
Norsk Skovkattering var repræsenteret med stand på Felis Danicas jubilæumsudstill-
ing i Middelfart. Her var der et par medlemmer, der fejrede deres kattes fine titler 
med mad og kage, og der var også Funklasse-konkurrencer med Poul Kiærulf, Linda 
Hansen og Henrik Buusman som dommere. Tak til Jer alle tre, fordi I havde lyst til 
at stille Jer til rådighed. Jeg må indrømme, at jeg synes, vores stand blegnede ved 
siden af den flotte Maine Coon-stand, og jeg tænkte, at det må vi simpelthen også 
kunne gøre bedre. Så hvis der skulle sidde et par ildsjæle derude, som tænker, at 
det kunne være sjovt at lave noget i NSRs stand, så meld Jer gerne til mig.
I skrivende stund er der få dage, til tilmeldingsfristen slutter, til årets sommerfest, 
og vi har 3 tilmeldinger.
Det er lidt trist, at der ikke er mere opbakning, nu når Dorthe har valgt at åbne sit 
hjem for klubbens medlemmer, men du skal have tusind tak, Dorthe, fordi du havde 
lyst til at have NSR på besøg!
Vi har desværre ikke fundet en webmaster, og hjemmesiden trænger så meget til en 
kærlig hånd, så I må gerne sprede budskabet, at vi mangler en webmaster!
I oktober skal vi afholde hobbyudstilling, og jeg håber, mange af Jer vil deltage. 
Alle, der har en norsk skovkat, er meget velkomne - også hvis der sidder nogen, 
der ikke normalt udstiller. Hvis der er nogen, der ikke helt ved, hvordan man gør, 
så henvend Jer til en i bestyrelsen, så guider vi Jer med glæde. Vi har inviteret den 
danske FIFe-dommer Anne Køhn og den svenske FIFe-dommer Jörgen Fritiof til 
at dømme Jeres katte.  Det plejer at være en utrolig hyggelig dag, hvor der er plads 
til gode kattesnakke og lidt sjove konkurrencer ved siden af de lidt mere seriøse 
konkurrencer.
Felis Danica har pr. 1/8-2016 offentliggjort deres generelle avlsanbefalinger og 
nogle racespecifikke, deriblandt for den norske skovkat. I kan se mere på deres 
hjemmeside.
Glæder mig til at komme i gang med efteråret. Jeg håber, der kommer lidt mere 
energi i klubben og medlemmerne.

Pia Børgesen
Formand
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 – farvegenetik i praksis.

Vores opdrætsmål
Da vi startede opdræt i 2009 under 
stamnavnet DK Shadowpaw, satte vi os 
hurtigt et mål om, at vi ville lave norske 
skovkatte i farven sortsølv klassisk tabby 
med hvidt (NFO ns 09 22).
Det skyldtes at vi i 2009 fik DK Toon-
scat’s Amigo, som i vores øjne var helt 
forrygende smuk. Lige præcis sådan 
nogle som ham skulle det være, dog med 
noget mere størrelse. Tjek. Mål sat. Sæt 
i gang. Hvor svært kan det være?!

Lidt basal farvegenetik
Helt kort, så er fænotype kattens ud-
seende og genotype kattens genetiske 
baggrund for dens udseende. For at en 
kat får en given egenskab (her farve 
eller mønster), skal den have et gen fra 
moren og et gen fra faren. Nogle gener 
er dominante, og egenskaben kan umid-
delbart ses på katten, hvis den bare har 
et gen for egenskaben, mens andre gener 
er recessive, og katten skal have genet 
fra begge forældre for at få egenskaben.
Egenskaben for sølv (Inhibitor) er domi-
nant, og derfor skal man kunne se på en 
kat, at den har genet for sølv. Inhibitor-
genet gør, at det enkelte hårstrå bliver 
hvidt på den nederste del. Andre gener 
spiller dog ind og afgør hvor langt op 
af hårstrået, det hvide går. Derfor kan 
man snakke om ’godt sølv’ og ’dårligt 
sølv’ alt efter hvor meget af hårstrået, 
der er inddraget. Kontrasten mellem den 
hvide bund og det farvede hårstrå kan 

være væsentlig nemmere at se på f.eks 
en sortsølv kat end på en cremesølv kat.
Egenskaben for fortynding (Dillution) 
er recessiv, og en kat skal have genet 
fra begge forældre for at blive fortyndet. 
En fortyndet sort kat kalder man blå. En 
fortyndet rød kat kalder man creme. En 
sort eller rød kat kan godt bære genet for 
fortynding. Det kan man kun afgøre ved 
at se på dens forældre eller afkom, eller 
man kan gen-teste katten for at afgøre, 
om den bærer fortyndingsgenet.

Et er teori – noget andet er praksis
I starten af 2016 sad jeg og ledte efter 
hankat til vores hunkat, IC DK Than-
ning’s Enya, en smuk blåsølv tabby 
harlequin. Da Enya er fortyndet, så kig-
ger jeg altid efter hankatte, som ikke er 
fortyndet, da det jo er vores mål at lave 
sortsølv. To fortyndede katte vil kun 
kunne give fortyndede killinger. 

Når farverne driller

IC DK Thanning's Enya. 
Foto: Charlotte Jønsson
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Valget faldt på CH DK Elkington’s Xer-
ath, som har en god størrelse og længde 
på kroppen, er sølv (bonus) og stod som 
rødsølv både i Pawpeds og på opdrætters 
hjemmeside. Jeg snakkede med Lone, 
som har Xerath, og Enya kom på date. 
Vupti, 9 uger efter havde vi et skønt kuld 
på 5 killinger.
Sent om aftenen kunne jeg lige spotte 4 
drenge og 1 pige. Da Xerath jo er rød, 
ville pigerne være med rødt. Der var en 
fin tortie pige med sølv og lidt hvidt og 
uden tabbymønster.

Drengene var en sorthvid uden tabby, 2 
sortsølv makreltabby bicolour og en lille 
blåsølv tabby van killing.
Næste morgen i dagslys og med friske 
øjne kunne jeg godt se at den ene 
sølvdreng havde lidt røde plamager hist 
og pist. Et tjek bagi bekræftede, at det 
var en pige, og ’Van the Man’ viste sig at 
have lidt rødt på halen og blev hurtigt til 
en ’Vanilla Sky’ og blåtortie sølv tabby 
van i stedet.

Stamtavleansøgningens genvor-
digheder
Alt gik fint og var i den skønneste orden, 
lige indtil jeg skulle søge stamtavler på 
kuldet. Lone sendte mig oplysningerne 
på Xerath incl. hans farvekode, NFO 
es 09 23. Altså cremesølv makreltabby 
med hvidt. Øh… Cremesølv? Han stod 
jo som rødsølv. Mente hun det? Og ja, 
Xerath stod registreret som cremesølv.
Nu kan to fortyndede katte jo som 
bekendt ikke lave ikke-fortyndede kill-
inger sammen, så jeg ville heller ikke 
kunne registrere mine killinger med de 
farver, de havde. Der var jo ingen tvivl 
om, at 4 af killingerne ikke var fortynd-

Når farverne driller

CH DK Elkington's Xerath. 
Foto: Sakeena Elkington

DK Shadowpaw's Vanilla Sky. 
Foto: Charlotte Jønsson V-kuldet. Foto: Charlotte Jønsson
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ede, så vi stod med 2 muligheder her. 
Enten var en af forældrene registreret 
forkert, eller også var Xerath ikke far 
til killingerne, men i stedet for en anden 
rød hankat.
Mulighed 2 blev hurtigt udelukket, da 
der havde været god styr på hunkatten i 
løbetiden og ingen af os desuden havde 
en rød hankat. Så måtte vi forfølge den 
første mulighed.
Jeg bestilte test på UC Davis og drog ud 
til Lone for at tage kindsvaber fra Xer-
ath. Her kiggede jeg godt og grundigt på 
hans farve og måtte bøje mig for Lone. 
Han så godt nok mægtig cremesølv ud. 
Dog havde han en mørkere stribe på 
siden, men alligevel. Fænotypisk frem-
stod katten som cremesølv. 
Så begyndte jeg at kaste et kritisk blik 
på Enya; kunne hun være registreret 
forkert? Hun er jo ret mørk i sin farve 
og faktisk mørkere at se på end vores 
sortsølv tabby katte. Hmm.
Enya har været på en del udstillinger 
og har taget titler, så forskellige dom-
mere har haft hende i hænderne uden 
anmærkninger på farven, men tvivlen 
nagede. Der blev taget kindsvaber på 

Når farverne driller
Enya også, og begge tests blev sendt af 
sted til USA, og så var det bare at vente.

Resultatet
Da vi endelig modtog resultatet, så viste 
det sig, at Enya var fortyndet og altså 
registreret korrekt. Xerath derimod 
bærer slet ikke genet for fortynding, 
så ikke nok med at han i virkeligheden 
var rødsølv, så kunne han slet ikke lave 
fortyndede killinger! Det gav et nyt 
problem. Den lille vankilling havde jeg 
jo sat som blåtortie, og det kunne hun 
jo så ikke være med Xerath som far. 
Et grundigere tjek af killingen viste da 
også, at hendes ganske få farveplamager 
sidder ’i striberne,’ så de fremstår lysere. 
Derfor har mine øjne kun set hende som 
fortyndet, altså blåtortie i stedet for sort-
tortie. Snak om at stirre sig blind!
Vi fik endelig sendt stamtavleansøg-

DK Shadowpaw's Vanity Fair. 
Foto: Charlotte Jønsson

DK Shadowpaw's Vanilla Sky. 
Foto: Charlotte Jønsson
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Når farverne driller

ningerne af sted, men med hiv og sving. 
Det sjove er, at hvis Xerath havde stået 
’korrekt’ på hjemmesiden og Pawpeds 
med den farve, han var registreret med, 
så havde jeg aldrig lånt ham, ud fra at 
jeg ikke vil lave fortyndede killinger, 
hvis jeg kan undgå det. Nu lånte jeg ham 
og fik 5 superfine killinger, som vi kan 
arbejde videre med.

First you build the house – then you 
paint it
Det er svært at arbejde med sølv, og 

det er endnu mere svært at arbejde med 
sølv og fortynding sammen. Det bliver 
ekstra svært ved, at vi udstiller kattene 
og forskellige dommere har forskellige 
meninger om, hvorvidt katten er med 
sølv eller ej. Dette oplever vi mest, når 
vi har sølv og fortynding sammen.
Men vi kæmper videre med at nå vores 
mål – Sunde, sociale racetypiske norske 
skovkatte i farven sortsølv, klassisk 
tabby med hvidt.

-Af Charlotte Jønsson, DK Shadowpaw

DK Shadowpaw's Vanity Fair og DK Shadowpaw's Viggo M. Foto: Charlotte Jønsson
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Kristian

Kristian

Pernille

VÆLG
mellem mange 
størrelser og

DESIGNS

Billigere end du tror!

Kære medlemmer!

Bestyrelsen har behov for jeres hjælp. Vi vil så gerne afholde 
en masse spændende møder for vores medlemmer, og i den 
forbindelse vil vi rigtig gerne høre, hvad I som medlemmer 
synes kunne være godt. Vi er åbne for alle forslag, og vi håber, 
at I vil give os den hjælp, vi søger. 

Forslag til medlemsmøder sendes til helene@norskskovkat.dk

Mvh
Bestyrelsen

Hjælp bestyrelsen
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"Side 9 Missen"

"Greenpeace ER tilkaldt!"

GIP DK Thomani's Sheldon Lee Cooper

Foto: Helene Carstensen
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Danish Open
Danish Open blev afholdt d. 18.-19. Juni i Middelfart og sikke et show. Norsk 
Skovkattering's stand var godt besøgt og der blev fejret flere flotte resultater i 

Der blev fejret med manér
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Danish Open
NSR-standen. Vi havde også Breed BIS og generelt må man sige, at weekenden, 
for vores race, var en success.

En stolt Christina Hansen med 
DK Robdrup's Ragnar Lothbrok

Både Dan-Queen Drue og Nordrasill's Yoe*PL
fejrede Junior Winner titler i NSR standen
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Cissy Hermans,
DK Catci

Om os
René og jeg har været sammen i næsten 
lige så lang tid, som vi har haft vores 
opdræt. Vi flyttede sammen efter 5 år, 
og vi bor nu i Greve i et dejligt hus med 
en skøn have.
I 2014 udvidede vi familien, og nu er vi 
pt. 3 på 2 ben og 7 blivende med 4 ben.
Da jeg i 2005 lærte René at kende, var 
han ikke den store katteperson. Jeg 
havde den mest fantastiske tortie hunkat, 
Juni, som lignede en skovkat - hvis jeg 
selv skal sige det. Hun var på det tid-
spunkt 6 år gammel. 
Jeg havde et sommerhus, som jeg havde 
boet i siden 2000, beliggende hvor 
kragerne vender, og hvis en bil gik i 
stå, var det næsten umuligt at finde ud 
af, hvor man holdte, og René boede på 
Amager. Juni var fritløbende, da man 
jo næsten aldrig så nogen biler ude på 
landet, men når jeg besøgte René, måtte 
hun være indekat. Det fandt hun sig i, da 
hun var en puttekat.
Efter vi fik fertile hunkatte, byggede 
vi løbegårde begge steder og rev også 
vinduer og væg ned for at gøre plads til 
kattelemme. Dog ikke i vores hus endnu. 
I 5 år transporterede vi 6 katte frem og 
tilbage mellem vores 2 steder.
Vores fritid går nu med sønnen, kat-
tene, vedligeholdelse af huset og mig, 
som stadig dyrker en del sport. Jeg 
både løber og spiller volleyball, nu kun 
beachvolley. Tidligere var det indendørs 

på eliteplan, men kroppen er blevet gam-
mel, og beachvolley er skønt trods regn 
og torden. Dansk vejr når det er bedst.

Vores katte
Efter 1 års tid sammen fik jeg overbevist 
René om, at Juni trængte til selskab, og 
jeg havde i mit hoved en idé om, hvordan 
den skulle se ud.
På det tidspunkt var internettet stadig 
ikke super fantastisk, men brugbart. 
Efter jeg i længere tid havde kigget, faldt 
jeg over opdrættet Alfheims, hvor den 
skønneste skovkat havde fået 4 killinger. 
Dog den første jeg spurgte på, kunne jeg 
ikke få, og den anden var optaget, så jeg 
endte med en sølvtortie med navnet Yrsa 
aka Maj. Vi havde stadig kun snakket 
om, at vi måske skulle have et kuld.

Desværre viste det sig, at Juni overhove-
det ikke kunne lide den lille killing, Yrsa, 
så hun begyndte at blive væk hjemmefra, 
men hun var så loyal, så når jeg kaldte, 
så kom hun glad løbende, og så tog jeg 
hende ind. Hun puttede og hyggede, men 
lille Yrsa var trist. 
Efter 1 måned fik jeg så overbevist René, 
om at vi skulle have en ekstra, og denne 
gang ville jeg have en sølv makrel uden 
hvid, og den skulle også være fertil. 
Jeg googlede og kiggede både nær og 
fjern. Jeg kiggede i Yrsas stamtavle og 
kontaktede opdrætteren af Yrsas mor. 
Der var nemlig en skøn killing, dog sølv 
blotched med hvid, men hun skulle blive 
hjemme i opdrættet i Sverige.
Vi kørte en fredag 600 km ned i tyskland 

Portræt af en opdrætter
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og så på den fineste hunkat, sølv makrel. 
Men vi skulle være sikre på, at det skulle 
være hende, så vi kiggede videre. Så 
onsdagen efter kørte vi til Stockholm 
efter arbejde og så på sort smoke med 
hvid. Desværre havde jeg nu lært om, 
hvordan profilen skulle se ud, og den var 
ikke god på tøsen, så vi måtte køre hjem 
igen uden held.  På vejen besluttede vi 
os så for tysker-katten.

I mellemtiden fandt jeg ud af, at der 
lå et opdræt på samme vej, hvor René 
boede og spurgte, om han vidste det. 
Men niks - dog havde han set, de havde 
katte i vinduerne. 
Her kom Birgit Larsen fra opdrættet 
Kville ind i billedet. Hun havde et læk-
kert kuld røde killinger, men desværre 
var de alle optaget. Det viste sig, at Yrsa 
havde noget fra Kvilles opdræt i sig, og 
det var pudsigt.
Tysker-katten blev aldrig til noget, da 
opdrætterne ikke kunne finde ud af, 
hvad de ville. Først ville de komme 
her, og det var fint, men lang historie 
kort - de lavede så meget om på aftaler, 
at jeg opgav.
Vi endte med at køre til Hillerød og 
købe en sort smoke med hvid, som René 
faldt for, selvom jeg havde kigget på en 
anden.
Der er kun 2 måneder mellem Yrsa og 
Fylla, kaldt Maj og April. Efter et døgn 
elskede de hinanden og fulgte hinanden 
i tykt og tyndt, og Juni fik fred. Siden 
voksede flokken.
Sidste år var et hårdt år, da vi var nødt 

til at give Juni fred 16 år gammel, og 
1 måned senere vores første killing 
Amadeus kun 8 år gammel. De var nogle 
skønne katte, og Juni accepterede faktisk 
vores voksende flok, og Amadeus og 
hendes bånd var specielt.

Udstilling
Birgit Larsen var hende, som hev os 
med på den første udstilling i august i 
Dragør, og det var varmt. Beachvolley 
var i Vejers, så vi tænkte: Jamen vi skulle 
da udstille de der kræ. 
Birgit lånte os burgardiner og hjalp med 
at tilmelde de 2 tøser. Hun prøvede også 
at fortælle, at det ville blive hårdt med 
konkurrence med de to skovkattepiger, 
da de jo var i samme gruppe, og vi 
tænkte: Hvad? Den ene er tortiesølv og 
den anden smoke? Ohh well..
Vi holdt af killingerne lige meget hvad, 
og vi var lidt fascineret af udstillingen 
og alle de katte, der var der. Det var 
en varm og utrolig lang dag, og vi 

Portræt af en opdrætter

Catci's Amadeus. Foto: Cissy Hermanns
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forstod ikke særlig meget af noget. Vi 
gik rundt og lyttede til dommerne, som 
højt fortalte omkring katte, udvælgelse 
og begrundelse. Det var faktisk godt at 
stå og lytte.  Det var første gang, vi så 
dommeren Jette Eva Madsen, og hun har 
en tydelig og klar stemme og forklarer 
tingene godt - syntes vi.
Det der BIV og NOM var noget, vi sta-
dig ikke havde fattet, så det var kun, når 
Birgit tog fat i os, at vi kom op til det. 
Det viste sig, at de to piger var næsten 
lige gode, så de delte 1 og 2 pladsen osv. 
Senere morede vi os bare over, at vi ikke 
havde vidst bedre.
Men tilbage til Kville og de røde skønne 
killinger. Hun fik en af dem tilbage, der 
skulle omplaceres, og der slog René og 
jeg hurtigt til og sagde, den gerne måtte 
bo hos os. Men pga af Juni syntes Birgit 
ikke, det var en god idé med en voksen 
kat. Men Hilly, hendes røde kat, ventede 

sig igen. Så den dag, hun sendte mig et 
billede af en 1 dag gammel killing, skrev 
jeg, at det var Renés fødselsdagsgave.
Kvilles Mars var vores første kat, som vi 
huskede at komme tilbage til nominering 
med - for det meste - og han blev også 
den første kat, vi oplevede at få et BIS 
med på hans første udstilling i december 
2007. Det er stadig en spøjs oplevelse, 
og det er svært at sætte ord på følelserne.

Stamnavn
Stamnavnet fik vi i slutningen af 2006, 
og det var ikke vores første, anden eller 
tredje valg, men egentlig blot en sjov 
sammensætning af kat på engelsk Cat 
og de to første bogstaver af mit navn 
Ci - derfor Catci, som mange har svært 
ved at udtale.

Om opdrættet
Vores første killing Amadeus blev født i 

Portræt af en opdrætter

Foto: Cissy Hermanns
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Portræt af en opdrætter

september 2007, efter Birgit igen havde 
hjulpet os og sat os i kontakt med Su-
sanne Nielsen fra Skogshorn, der havde 
en lækker hankat. Amadeus voksede op 
som enekat, så blev han hjemme som 
kastrat. Derfor kom Leo(Mars) ikke på 
udstilling før december.
Fylla(April) blev steriliseret i 2010, efter 
at vi i 4 år havde prøvet at parre hende 
adskillige gange uden held. Hun trives 
fint som kastrat.
Vi har ikke haft mange kuld, da der skal 
være tid til at præge killingerne og passe 
vores andre fritidsinteresser.
I 2012 prøvede vi at få vores første JW 
Catci's Evita (killling). Det er faktisk 
også den første killing fra vores opdræt, 
som er blevet udstilletmeget fra killing 
af. Amadeus passede vi meget på, og vi 
var måske meget forsigtige.
Vi prøver at lave så typiske og racemæs-

sigt korrekte killinger som muligt. De 
fleste har vi solgt til kæl.
Vi er måske for kritiske, så den første 
kat, vi solgte til avl udenfor vores hus, 
var Jasmin, som røg til Portugal. Det 
vil sige 8 år efter, vi startede med at 
opdrætte skovkatte.
Jeg prøver stadig at komme på seminar 
og kurser, og jeg læser fortsat artikler for 
at holde mig ajour.
Igennem årene har vi været super glade 
for alt den hjælp, vi har fået rundt om-
kring og på udstillinger - for at minde os 
om at huske at komme tilbage til dom-
meren. Spøg til side. Jeg tror, at de sidste 
6 år har vi været gode til det.
En særlig tak til Birgit Larsen for at give 
os en god start til opdrættet. Uden hende 
var vi aldrig kommet i gang, og vi havde 
nok steriliseret alle vores katte.

-Af Cissy Hermanns, DK Cacti

Foto: Cissy Hermanns
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Hobbyudstilling
Så er der igen noget at glæde sig til -

hobbyudstillingen kommer nemlig til Sjælland

Lørdag d. 15. oktober 2016

i Teatersalen i Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 2500 Valby

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

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

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

Som sædvanlig forsøger vi at skaffe godt med sponsorgaver.

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

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

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

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

Håber at se rigtig mange af jer i Valby

Mvh. Bestyrelsen
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Charlotte Jønsson

Jeg hedder Charlotte Jønsson og har 
siden 2009 opdrættet Norsk Skovkat 
under stamnavnet DK Shadowpaw sam-
men med min mand, Martin.
Vores mål for opdrættet er at lave su-
persøde, sociale, sunde og racetypiske 
norske skovkatte i farven sortsølv 
klassisk tabby med hvidt. Der er lang 
vej endnu, men det går da i den rigtige 
retning.
Til dagligt arbejder jeg som embeds-
dyrlæge med bijob som censor i speciel 
patologi for veterinærstuderende på 
ku.sund. Der udover er jeg ivrig fugle-
kigger (en hobby jeg har til fælles med 
vores katte) og fuglefotograf i ind- og 
udland.

Nye redaktionsmedlemmer

Jeg håber på at kunne bidrage med spæn-
dende input til Huldrekatten.

Hanne Hansen

Jeg hedder Hanne Hansen, og jeg er 
helt ny opdrætter. Jeg fik mit stamnavn 
DK Fensale i oktober sidste år. Jeg har 
i mange år været ansat som leder inden 
for kundeservice, men sygdom satte en 
brat stopper for det. For tiden læser jeg 
op på nogle HF-fag for ikke at gå helt i 
stå. Min helt store interesse er katte, og 
jeg har i hele mit voksne liv haft kat. Jeg 
bor til daglig sammen med min søn på 13 
år og vores 3 norske skovkatte. 

Jeg glæder mig til at deltage i arbejdet 
omkring Huldrekatten.
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Killinge-listen
Det er snart ved at være sæson for små poter i 
huset igen, og vi vil super gerne være stedet, 
hvor killingekøbere kigger først, når det nye 
familiemedlem skal findes. For at være det, 
så kræver det selvfølgelig en masse dejlige 
killinger på netop vores killingeliste. Har du 
killingeplaner eller har du måske allerede 
killinger til salg, så skynd dig at få dem sat på 
vores killingeliste på www.norskskovkat.dk. 
Hjælp til dette kan fåes ved at sende en mail 
til anne-mette@norskskovkat.dk

Ny webmaster søges
Norsk Skovkattering mangler en ny webmaster! Posten som 
webmaster kan bestrides både som ekstern konsulent der referer 
til bestyrelsen, eller i kombination med en bestyrelsespost. Vores 
website er skrevet i Classic ASP, og er lavet som et CMS specifikt 
rettet mod Norsk skovkattering. Arbejdet omfatter vedligeholdelse 
af CMS-delen, opdatering af tekster på sitet samt evt. nyudvikling. Vi tænker at det 
måske er på tide at få en ny hjemmeside der er lidt mere ”up to date” 
Så brænder du for at lave hjemmesider, og har lyst til at arbejde i vores forening, så 
skriv straks til Pia Børgesen – formand@norskskovkat.dk eller ring på 24949320

Foto: Arkivfoto

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

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

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

Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
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Artikel fra 1998, men stadig ganske 
relevant.

Siden 1986 har min mand, Henning, og 
jeg fået killinger ca. en gang om året. De 
har været meget forskellige både i antal, 
udseende (farver) og adfærd. Men det 
'at have killinger' er (næsten) altid det 
samme. Størrelsen på kuldene giver dog 
nogle iøjnefaldende forskelle i praksis:
To killinger er ikke noget kuld! Det 
mener Felis Danica, når det gælder ud-
stillinger, og de har ret. To killinger føles 
slet ikke som en killingeinvasion - og 
det er tre rigeligt til til tider! To killinger 
laver lige så mange ulykker, som alle 
andre, men man kan som regel nå at 
følge med, og redde dem op af diverse 
baljer, ud af skabe, og ned fra hylder. 
Med lidt held kan man oven i købet nå 
at lære dem aldrig at bide i ledninger!!! 
Og indbyrdes kan de da godt forsøge at 
myrde hinanden, men det er og bliver 
en ret fair kamp, når de kun kan slås 
en mod en. Tre til fire killinger. Det er 
et kuld! Ikke et stort kuld, men dog et 
kuld. De kan holde husets bestand af 
voksne katte samt mennesker i aktivitet 
konstant. Vandsprøjten må frem, for ens 

arme er ikke lange nok. Mens den ene 
leger flyveegern med et hovedspring 
fra hylden i 2.10 meters højde, og den 
anden er ved at blive skoldet, fordi den 
lige er hoppet ned i baljen, som man vil 
til at hælde varmt vand i til gulvvasken, 
kan den tredie nå at hænge sig selv i 
ormegårdens ledninger bag computeren, 
eller sætte ufjernelige spor i gardinerne, 
som den går armgang i. Der er også en 
risiko for, at de gør hinanden skade. 
Knap har man rost de fine haler, eller 
den flotte profil, før de gør en ihærdig 
indsats for at give hinanden haleknæk 
ved at bide i de andres haler, eller gør 
hinanden svajryggede, hovedløse eller 
på anden måde deforme, når de med 
stor entusiasme vælter samtlige mursten-
stykke og tonstunge bind af Nordisk 
Konversationsleksikon ned fra hylderne 
... Og det er endda kun indendørs! Får 

Killinger, altså!

Arkivfoto

Arkivfoto
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de lov til at komme udenfor kan de nå 
at lave endnu flere ulykker. Gudskelov 
sover de da også ind imellem - bare 
sjældent om natten. På det tidspunkt er 
det sjovere at lege tagfat henover dob-
beltsengen med planmæssig landing og 
start fra det, der er tilbage af ens over-
anstrengte mavemuskler (dem man også 
bruger, når man griner), hvis de ikke 
rammer endnu ædlere dele. Slagsmål 
med kløerne fremme er også en god leg, 
selvom den koster rifter i sengetøjet el-
ler i nærmeste menneskelige legemsdel. 
Hvis naboerne hørte de lyde, der kan 
komme fra sådan et soveværelse, ville 
de vist tro, man var sadomasochist - eller 
alvorligt syg. Dribling med bjældebold 
er en fredelig aktivitet, men bare ret 
plagsom efter sengetid. Så derfor ender 
det hos os ofte med, at legetøjet kon-
fiskeres, og killinger med eller uden et 
par voksne katte bliver forvist til stuen, 
hvorfra de så kommer galloperende i 
samlet trop næste morgen med retning 
mod madskålene. Det er så det næste 
risikoområde. Dels kan man være sten-

sikker på, at de hellere vil prøvesmage 
hundens nyrediæt, eller de gamle kas-
traters slankefoder, og ingen af delene 
er sundt for en killing i voksealderen, 
derudover kan man også regne med at 
ethvert ophold i køkkenet kan udvikle 
sig til et sindrigt forhindringsløb mellem 
killinger og mennesker. To hænder og 
to ben rækker kun dårligt, når man skal 
styre madlavning samtidig med killinger. 
Hvis man undgår at hugge hovedet af en 
killing med køleskabsdøren, kan man 
regne med at skulle jage den af kill-
ingerne inspirerede hankat ned fra smør-
skålen, forhindre en anden kat/killing i 
at marchere henover de varme kogep-
lader, eller skolde en killing (endnu en 
gang) i vasken, hvor man troede man  
kun hælde det kogende vand fra karto-
flerne, men først skal rense vasken for 
killinger, hvis mor er ved at uddanne 
dem i at søge føden i afløbssien. Men 
man løber også selv nogle risici i køk-

Killinger, altså!

Arkivfoto

Arkivfoto
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kenet, altså udover risikoen for akut 
hjertestop, for når en killing bruger 
nærmeste ben som klatrestolpe med 
adgang til køkkenbordet, lige netop på 
det tidspunkt hvor man står og hakker 
løg med de obligatorisk rindende øjne, 
så er sundhedsfaren for både fingre, 
killing og andre nærtstående levende 
væsener overhængende. Ikke underligt, 
at man får afløb gennem lyde og ord, 
som intet forlag ville kunne gengive 
med andet end ******. Indbyrdes kan 
de også foranstalte nogle gevaldige 
kampe. Jævnligt kommer en killing til 
kort med vilde hyl om, at den er blevet 
offer for et fejt bagholdsangreb bagfra - 
hvorefter den fem minutter senere med 
stor fornøjelse deltager i jagten på en 
af de andre!! Engang havde vi netop 
et kuld på tre med på en udstilling til 
kuldbedømmelse. De havde ikke set 
hinanden i et par uger, men det holdt 
dem nu ikke tilbage. Buret var udstyret 
med en trekanthylde, hvor den mest 
foretagsomme af dem anbragte sig. 
Derfra styrede hun med ivrigt viftende 
pote slagets gang. Buret var et endebur, 

og havde derfor ingen støtte til siderne. 
Vi frygtede mange gange, at det skulle 
vælte, sådan som det rokkede. Det var jo 
rigtig reklame (den sidste var ikke solgt) 
- men ikke så snart dukkede publikum 
op efter at have sunket søndagsfrokos-
ten, før killingerne gik i komplet koma, 
udmattet af morgenens vilde udskejelser 
... Og den sidste killing blev aldrig solgt. 
Der er nu intet som katte til at punktere 
ens forventninger. Forskellen fra tre-
fire til fem-seks killinger er egentlig 
ikke stor. Der er - for os i hvert fald - en 
risiko for, at enkelte drukner i mængden, 
så de forbliver ret anonyme, men det 
gør mindre. Alle vores killinger har al-
ligevel sat en ære i at ændre opførsel fra 
det øjeblik de forlod os, efter devisen 
"Gudskelov vi slap derfra!" Næh, den 
største forskel mellem at have et 'lille' 
eller et 'stort' kuld ligger i, hvor meget 
fred vi mennesker har. Store kuld har - 
efter vores erfaringer - en enestående 
evne til at arbejde i skiftehold! Ikke 
så snart går et par af dem i dørken, før 
de næste tager over. Tredie gang man 

Killinger, altså!

Arkivfoto
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kommer vaklende p.g.a. en suspekt 
lyd og samler den samme potteplante 
op (der går en del potteplanter til på et 
kuld killinger), kan man godt begynde 
at tro, man ser syner, for det er (næsten) 
aldrig den samme killing, man møder på 
åstedet. De er også sværere at holde tal 
på. Inden vi forlader huset, kan vi godt 
lide at være sikre på, at vi ikke har luk-
ket nogen inde i et skab eller et værelse 
(uden bakke, så kan man jo gætte, hvad 
der venter en, når man kommer hjem!). 
Lige før man begyndte på tælleriet, sad 
de fire formodentlig og øvede sig i at 
være chokoladeæskemotiv, mens de 
sidste to var ved at tæve hinanden ihjel. 
I samme øjeblik man begynder at tælle, 
forsvinder to fra chokoladeæsken på jagt 
efter en flue, de to, som slås, render i hver 
sin retning, og de sidste to, viser sig, når 
man har vendt sig endnu en gang, at være 
blevet skiftet ud med to af de andre. Og 
sådan kan man blive ved, og ved, og ved. 
En anden ting er, at jo flere killinger, 
jo mere larm. To killinger kan da godt 
få gulvet til at gungre, men seks i fuld 
gallop med en eller anden slags legetøj 
på slæb - det lyder som to flyttemænd 

Killinger, altså!

og et koncertflygel fra 5. sal.! Nu har 
vi bare bræddegulve med enkelte løse 
tæpper, så det giver ekstra meget lyd. 
De løse tæpper, især de små, giver også 
killingerne en masse sjov, og os andre 
alle tiders chance for at brække samtlige 
knogler i kroppen, når vi snubler over 
et sammenkrøllet tæppe, som bliver 
forsvaret indefra af en killing med alle 
kløer ude - det registrerer ens ankler lige 
i forbifarten - mens det angribes udefra 
af en horde, som får forskubbet det 
endnu mere, inden man når at flytte sig.
Når så de fleste af sådan et kuld er 
flyttet hjemmefra, kommer næste se-
rie af problemer. De tilbageværende 
ser det som deres pligt at holde os på 
tæerne. Eftersom man lige havde væn-
net sig til støjniveauet, når flokken kom 
drønende, hvis man åbnede mikroovnen, 
entredøren, eller noget som helst andet, 
der kunne vække deres nysgerrighed, 
kan de nu udnytte, at de kan bevæge 
sig aldeles lydløst, hvis de vil. Hvor 
man før kunne stole på ørerne, når man 
gik gennem en dør eller åbnede et skab, 
skal man nu - af hensyn til sine nerver 
- kigge sig godt for i gulvhøjde (m.a.o. 
jeg skal huske ikke at fumle rundt uden 
briller eller kontaktlinser, for ellers kan 

Arkivfoto

Arkivfoto
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Killinger, altså!
jeg ikke se en brik på den afstand), el-
lers risikerer man - igen - at halshugge 
eller nedtrampe killingen, der kommer 
flyvende som et mælkebøttefnug båret 
af vinden. Netop som man tænkte, at 
nu var det da til at holde styr på den/de 
tilbageværende killinger, går det op for 
en, hvorfor forbruget af killingefoder 
ikke er sunket: De tilbageværende har i 
al stilhed (bogstavelig talt) skruet aktiv-
itetsniveauet så højt op, at de kan fortære 
fire gange deres 'normale' forbrug! Så på 
mange måder virker det stadig som om 
man har seks killinger, hvor man end 
ser hen, ser man en killing. Det er bare 
den samme hele tiden. Man kan undre 
sig over, hvorfor man pludselig ikke kan 
have sine bare tæer i fred under dynen, 
når man kunne før, men forklaringen er 
simpel: Nu har killingen fred til bare at 
sidde og jage tæer, istedet for at skulle 
forsvare sig mod de fem andre. En anden 
grund kan være, at de andre har givet den 
det hellige hverv at sørge for, at vi ikke 
får abstinenser for hurtigt. Alt i alt kan 
man ind imellem godt undre sig over, 
hvordan man overlever det. Man lever 
i konstant risiko for at komme til skade 

enten ved at brække et eller andet, for-
bløde fra alle skrammerne, dø af hjertes-
top, eller få et nervesammenbrud. Men 
som min mor altid sagde, "hvis det ikke 
slår en ihjel, gør det en stærkere". Og 
jeg må da indrømme, at siden 1986 har 
mennesker udenfor katteverdenen af og 
til gloet dumt, når jeg ikke reagerede på 
lyde eller hændelser, som gav dem akut 
hjertekvababbelse. Jeg har også udviklet 
en reaktionsevne, når jeg hører bestemte 
lyde eller skimter bestemte syn, som kan 
gøre en toptrænet jagerpilot til skamme. 
Så på det punkt holder killingerne da min 
hjerne i sving. Måske er killingerne også 
årsag til min voksende koldblodighed. 
Jeg vil jo nødig tro, det bare er alderen ....

-Af Birgit Hartoft, Alfheim.

Arkivfoto

Arkivfoto Arkivfoto
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"Killinge-sjov"

"Jeg skal kun sove sådan 2-3 timer mere, bliver du lige 
siddende musestille? Tak!"

Thomani's Juice
 Foto: Annie O. Dahl
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Stress og stresshåndtering
Til foredraget talte vi meget om 
vigtigheden i at læse sin kat og at være 
opmærksom på, at symptomer på stress 
kan være de samme som på sygdom. 
Det er derfor vigtigt, at man ikke kig-
ger udelukkende på de enkelte symp-
tomer, men sammensætter dem og ser 
på, hvad der er sket det sidste stykke 
tid, som kan forklare, om det er tegn 
på sygdom eller tegn på stress. Vi talte 
om, hvad vi som ejere kan gøre, og at 
der er forskel på angst, stress og almen 
usikkerhed. Der blev snakket om, at man 
skal se på, hvad der er normalt for den 
individuelle kat, og hvad der så på den 
måde kan være unormalt for den, da alle 
katte ikke er ens, og hvad der kan være 
normalt for en kat, er ikke nødvendigvis 
normalt for en anden kat. Vi snakkede 
om positiv og negativ forstærkning, og 
at det er vigtigt, vi har det redskab med 
os. Deltagerne fik snakket godt om, at 
ingen kat har den samme "trigger" til 
positiv forstærkning. Jeg havde fx taget 
godbidder med til mine som en positiv 
forstærkning, idet jeg sætter to katte i 

nye og "farlige" omgivelser. Michelle 
brugte det som et eksempel i, at jeg aktivt 
går ind og påvirker en situation til det 
positive, og dermed giver mine katte en 
succesoplevelse. 
Positiv og negativ forstærkning blev 
der talt meget om, da det er et vigtigt 
redskab, når man står med en stresset, 
angst eller usikker kat.
Vi havde en interessant og lærerig aften. 
Det var en skam, at der ikke var flere, 
som havde tid til at møde op og deltage.

-Af Helene Carstensen

Foto: Helene Carstensen

GIP S*Fridalas Qalla. 
Foto: Helene Carstensen

GIP S*Fridalas Qalla & GIP DK Thomani's 
Sheldon Lee Cooper. Foto: Helene Carstensen
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Michelle Garnier er professionel katterådgiver, og hun hjælper
sine klienter med alle former for adfærdsudfordringer.

Hun vil fortælle os om katte, der stresser, og hvad vi som ejere kan gøre for at 
hjælpe vores katte bedst muligt, således at vi kan have en harmonisk hverdag 

med vores katte.

Søndag d. 16. oktober 2016
kl. 11.00 – ca. 14.00

Bygningen
Ved Anlæget 14b

7100 Vejle

Al tilmelding sker på mail til: rikke@norskskovkat.dk

Medlemmer deltager gratis, men alle andre er naturligvis også mere end 
velkomne for den beskedne sum af 50 kr. pr. deltager.

Sidste frist for tilmelding er den 2. oktober 2016 kl. 20.00.

Der skal være minimum 10 tilmeldte, for at arrangementet bliver gennemført.

Vi glæder os til at se jer til en spændende dag sammen med Michelle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Medlemsmøde
Stress og stresshåndtering

Vest for Storebælt
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Racefremvisning i Frederikssund
Sidste år besøgte vi MaxiZoo i Frederikssund, og det 

var så stor en succes, at vi vender tilbage igen. 

Lørdag d. 8. oktober 2016
kl 10-15

Askelundsvej 2C
3600 Frederikssund

Endnu engang vil vi promovere vores fantastiske race, og til det ønsker vi hjælp 
fra vores medlemmer. Vi søger katte i aldrene 4 måneder - ?? og vi vil naturlig-

vis gerne have repræsenteret både hankatte og hunkatte og meget gerne så 
mange forskellige farver som muligt. 

Da Norsk Skovkattering residerer under Felis Danica og FIFe, så skal vi over-
holde de gældende udstillingsregler. Derfor skal alle tilmeldte katte være ret-

mæssigt vaccineret og være fyldt 4 måneder. 

Ønsker du at tilmelde dig, så bedes du sende en mail til 
helene@norskskovkat.dk deadline for tilmelding er den 28. september 2016

Vi ser frem til en hyggelig dag med vores medlemmer og en masse gæster i 
MaxiZoo. 

Mvh
Bestyrelsen
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Nye medlemmer via opdrætter

Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for 
opdrættere i Norsk Skovkattering, at melde deres kill-
ingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN 
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes 
gældende for "gamle" killingekøbere.

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2017.

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

Anne-Mette Steffensen
Ejbydalsvej 81
2600 Glostrup

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

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Man skal værne om de gode traditioner, 
så vi drog endnu en gang af sted til 
Roskilde Dyrskue med nogle katte.  

I år var vi der dog kun om søndagen - og 
sikke en søndag. Dejligt vejr og masser 
af søde publikummer, udstillere og 
smukke katte. Vi havde to katte med i 
år: Vores stammor GIC DK Minorlynx 

Hailey og hendes oldebarn, killingen DK 
Rodrups Unité. Vi var også så heldige, 
at en af vores killingekøbere tog turen 
til Roskilde sammen med DK Robdrups 
Ragnar Lothbrok. Ham er vi meget 
stolte af, for han viste meget tydeligt, 
hvordan et godt og stabilt temperament 
og et venligt sind er. Jeg tror, han blev 
kælet, nusset og beundret af mindst 100 
begejstrede børn og voksne på en gang

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.  Der er også kåring 
af Mis Dyrskue (publikums favorit), flot-
teste bur og mange andre sjove konkur-
rencer med masser af flotte præmier.
Vi var så heldige, at Hailey blev Mis 

Roskilde dyrskue

Som altid, godt besøgt. Foto: Pia Robdrup

Katteteltet på Roskilde. Foto: Pia Robdrup
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Dyrskue nr. 3 om søndagen. Det er vi 
meget stolte af, og meget overvældet 
af den kæmpe gaveregn, det udløste. 
Ragnar vandt Pæneste bur, og han fik 
også overvældende mange flotte gaver.

At have katte med på dyrskuet er en helt 
fantastisk mulighed for at vise vores 
katte frem og vise, at de har et godt, 
stabilt og kaosrobust temperament. De 
fleste publikummer får nogle fordomme 
om stressede udstillingskatte manet godt 
og grundigt dybt ned i mulden. 

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 Robdrups Ragnar Lothbrok

Roskilde dyrskue

DK Robdrups Ragnar Lothbrok

DK Robdrups Unité. Foto: Pia Robdrup
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Julebanko Øst

Efteråret begynder så småt at nærme sig, og med den kommer vinteren, hyggen 
og en masse traditioner. 
En af de traditioner er Norsk Skovkatterings årlige Julebanko. 

Vi åbner dørene og byder på lune æbleskiver, dampende varm glögg, en glad kop 
kaffe og god, dansk hygge. 
Det eneste, I selv skal medbringe, er godt humør, brikker til pladerne og det held 
I nu kan grave frem fra gemmerne. 

Af hensyn til indkøb skal man huske at tilmelde sig arrangementet. Dette kan 
gøres enten via vores hjemmeside www.norskskovkat.dk eller ved at sende en 
mail til helene@norskskovkat.dk. 

Sidste frist for tilmelding er den 10. november 2016. 

Vi glæder os til en sædvanligvis hyggelig og sjov aften. 

Mvh
Bestyrelsen

Torsdag d. 17. november
kl. 17.00 - 22.00

Ved Diget 21
2770 Kastrup
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Julebanko Vest
Lørdag d. 26. november 

kl. 15.00 - ??

Ellen Rotman
Gråstenvej 20, Felsted

6200 Aabenraa

Norsk Skovkattering indbyder sine medlemmer til det årlige julebanko i vest.

Vi åbner dørene op til en hyggelig aften med muligheden for at vinde skønne 
præmier. Vi sørger for plader, præmier, en kop dampende varm glögg, kaffe/
te og en lækker lun æbleskive. Det eneste, I selv skal medbringe, er jeres gode 
humør samt brikker til pladerne.
Som nævnt sidste år er man naturligvis velkommen til at medbringe en lille pose 
held, hvis man er i besiddelse af en sådan. 

Af hensyn til indkøb, skal man huske at tilmelde sig arrangementet. Dette gøres 
enten via vores hjemmeside www.norskskovkat.dk eller ved at sende en mail til 
rikke@norskskovkat.dk.

Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 19. november.

Vi glæder os til at se jer til en sjov aften.

Mvh
Bestyrelsen
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For mindre end et halvt år siden var en 
kat for mig et dyr, som strejfede om-
kring udenfor, og kom ind når den var 
sulten. Den sørgede selv for at holde 
pelsen (nogenlunde) ren, og kom nogle 
gange hjem med et par tæger i pelsen. 
Eller ti. Men sådan var det jo bare med 
katte troede jeg. Så hvis jeg dengang 
havde fået fortalt, at jeg på nuværende 
tidspunkt ville klippe klør og sidde med 
en vatpind og rense næse på en kat, så 
havde jeg nægtet at tro på det. Men det 
er altså sådan tingene er herhjemme nu, 
og det er svært at forestille sig, at det 
skulle være anderledes. 

For små 5 måneder siden anskaffede jeg 
mig min allerførste norske skovkat. Jeg 
ville egentlig bare gerne have haft en 
kælekat, da min forrige var blevet aflivet 
et par måneder før. Jeg kiggede længe 
efter den helt rigtige kat, og jeg faldt pla-
dask for den norske skovkats udseende 
og temperament. Herfra gik det meget 
hurtigt, og en tidlig morgen i april tog 
vi færgen fra Bornholm til Sverige for at 
køre helt til Svendborg for at kigge på kat 
hos Sys Vejlø. Jeg endte med at købe DK 
Chrisycats Nellie med hjem samme dag. 
Sys havde fortalt, at hun synes, at Nellie 
sagtens kunne have udstillingspotentiale, 
og det var egentlig det, som fik os til at 
overveje at udstille hende. Selvfølgelig 
bare for at kunne sige, at vi havde prøvet 
det. Da Pia Børgesen og Henrik Buus-
man stillede sig til rådighed som en slags 
vejledere, kunne vi ikke sige nej. Og jeg 
bliver nødt til at indrømme, at jeg ikke 

var helt sikker på, hvad i alverden jeg 
dog havde rodet mig ud i, da jeg skulle 
melde Nellie til Sydkattens udstilling i 
Malmø d. 24 april. Hvad var EMS og 
stambogsnummer? Og hendes farve? 
For mig var hun jo bare grå og hvid. 
Så simpelt skulle det dog ikke vise sig 
at være. Den finere betegnelse var sort/
sølv spotted tabby med hvid. I min optik 
dengang var det blevet gjort meget mere 
besværligt, end hvad det kunne have 
været. Jeg fik dog sendt tilmeldingen af 
sted (med megen hjælp fra Pia), og fik 
bestilt billetter til færgen. Så var alt klart. 
Troede jeg. Hvad jeg ikke var klar over 
var al den forberedelse og alt det udstyr, 
som det krævede at skulle på udstilling. 
Burgardiner havde jeg ingen af, og jeg 
havde kun en gammel børste, som vist 
nok var beregnet til kaniner. Nellie skulle 
jo vaskes, og det krævede jo specielle 
shampooer. Hendes negle skulle også 
klippes, og der måtte vi nøjes med en 
helt almindelig 3-i-1 negleklipper. Ja, 
det blev ret alternativt. Men vi fik lov til 
at låne alt til buret af Pia og Henrik, og 
Nellies pels var ikke så lang endnu, så 
en kam var ikke just  en nødvendighed. 

Dagen for udstillingen oprandt, og jeg 
var meget spændt på, hvordan det ville 
komme til at gå. Ikke så meget resultat-
mæssigt (jeg synes jo Nellie er verdens 
smukkeste, lige meget hvad andre siger), 
men mere om hvorvidt Nellie ville tage 
det at være et stort og fremmed sted med 
en masse nye indtryk. Hun var jo kun 
lige akkurat på dagen fyldt 4 måneder. 

Min første udstilling
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Men jeg tror næsten, at jeg var lige så 
nervøs som hende. Vi havde på forhånd 
kontaktet Sydkatten, da vi på grund af 
færgen ikke ville kunne nå det til dyr-
lægetjekket. Det var ikke noget problem, 
da de godt kunne få en af dyrlægerne 
til at blive lidt længere. Heldigvis. Og 
allerede her opdagede jeg, at der var en 
masse regler, både skrevne og uskrevne, 
som der skulle overholdes. Jeg kom til at 
åbne transportkassen på en forkert måde, 
og jeg fik pænt at vide, at det måtte man 
helst ikke. På det tidspunkt var jeg 100% 
sikker på, at det nok skulle gå galt på den 
ene eller anden måde i løbet af dagen. På 
vej hen til vores anviste burnummer gik 
vi forbi alle mulige forskellige stander, 
som solgte alt til katte. En skarp lugt af 
sure sokker hang i luften da vi gik forbi 
en af standerne, og jeg kunne næsten se 
min mors næsehår krølle. Der tror jeg, at 
hun var klar til at vende næsen hjemad 
igen, selvom klokken kun lige akkurat 
var blevet 09:00. Vi fik dog at vide, at 

det var en lugt, som katte åbenbart var 
helt skøre med, og så blev jeg jo nødt 
til at købe lidt lejetøj med baldrian med 
til Nellie, dog mod min mors vilje. Vi 
fik installeret Nellie i sit bur, og der var 
nu masser af tid til at gå på opdagelse 
i denne fagre nye verden. Jeg havde 
virkelig aldrig drømt om, at der fandtes 
så mange forskellige katte! Store katte, 
små katte, nogen af kattene var nøgne 
og andre havde krøller. Og det var helt 
fantastisk at snakke med alle udstillerne, 
som engageret fortalte om den race de 
selv udstiller. Det var en meget speciel 
oplevelse at blive taget så godt imod af 
alle, specielt af skovkattefolket. Det var 
faktisk slet ikke så skræmmende at være 
ny i gamet, som jeg havde forestillet mig, 
og jeg følte mig meget velkommen. Alle 
var klar på at dele erfaringer og gode råd 
med os, og jeg troede ikke det var muligt 
at snakke så meget om kat, som der blev 
i timerne op til, at det var Nellies tur hos 
dommeren. Det var Åsa Carnbrand fra 

Min første udstilling

DK Chrisycats Nellie. Foto: Linnea Jensen
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Sverige, som skulle bedømme Nellie. 
Der var tre andre hunkillinger, som hun 
skulle op imod, og jeg havde derfor ikke 
regnet med, at sådan et nybegynderpar 
som Nellie og jeg ville vinde noget som 
helst. Jeg mindes, at jeg rystede helt, 
da jeg stod og holdt hende foran dom-
meren, og blev bedt om at sætte hende 
på bordet. Vi fik forklaret Åsa, at vi var 
helt nye, og hun var helt utrolig venlig, 
og forklarede os de specielle udtryk, som 
hun brugte, mens hun bedømte Nellie. 
Og hendes bedømmelse var helt fantas-
tisk. Det er jo meget rart at få at vide, at 
det ikke kun er en selv, som synes ens 
kat er smuk. Nellie endte med at blive 
EX1 (”Hvad betyder det?”), BIV og 
NOM. ”En liten stjärna” fik jeg at vide 
af Åsa, da jeg fik den lille pokal, som 
alle nominerede fik. Jeg var fuldstændig 

overvældet over, at min lille Nellie på sin 
allerførste udstilling vandt noget, selvom 
jeg ikke forstod, hvad det egentlig var 
hun havde vundet. Men jeg fik mange 
lykønskninger fra dem, som vi tidligere 
havde snakket med, så det måtte da be-
tyde noget. Hun skulle altså på scenen 
og kæmpe om BIS, og det var en noget 
mærkelig oplevelse at stå som tilskuer 
til, at ens kat sad i et bur mutters alene, 
og at der var en fremmed, som kom og 
bar hende. Selvom jeg på ingen måde var 
inde i hvad dommerne kiggede efter hos 
katten, så kunne jeg godt se, at hun nok 
ikke ville vinde BIS. Det havde jeg hel-
ler ikke på nogen måde regnet med. De 
andre fire katte var lige de måneder ældre 
end Nellie, og langt mere udviklede end 
hende. Hun må jo have været den yngste 
kat på udstillingen med sine præcist 4 

Min første udstilling

DK Chrisycats Nellie. Foto: Linnea Jensen
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DK Shadowpaw's 
Robin Hood

NFO e 23

Opdrætter: 
Charlotte Jønsson og Martin 
Bro

Ejer: Isabelle Jouve

Eksport

måneder, og hun endte med ikke at få 
nogen stemmer på scenen, men jeg var 
faktisk bare rigtig stolt af, at hun klarede 
det så flot, som hun gjorde.

Der var mange ting, som jeg var start 
af ikke havde regnet med var som de 
var. Og jeg havde i den grad ikke regnet 
med, at jeg ville blive udstiller. Men det 
er bare en helt speciel oplevelse at være 
til katteudstilling med sin egen kat, og 
det er et helt fantastisk fællesskab der er. 
Alle er flinke og hjælpsomme, og ikke 
på et eneste tidspunkt har jeg været til 
en udstilling, hvor jeg følte, at jeg stod 
alene. Det er nok også en af de afgørende 
faktorer som der gjorde, at jeg i juni 
måned tog til udstilling i Hässleholm, 

og i august tog til DARAKs udstilling 
i Herlufmagle. Jeg har også planer an-
gående fremtidige udstillinger. Så det 
med, at jeg tog til udstilling ”bare for at 
prøve det”, er blevet udskiftet med, at 
jeg tager til udstilling for at få ny viden 
omkring alt der har med katte at gøre, og 
specielt den norske skovkat. Jeg tager 
til udstilling fordi det er spændende og 
lidt nervepirrende at stå og vente på en 
dommers bedømmelse, og man kan ald-
rig nogensinde vide sig sikker, for alle 
dommere dømmer forskelligt. Og mest 
af alt, så tager jeg til udstilling for at have 
en rigtig hyggelig weekend sammen med 
alle de utrolig søde og åbne mennesker, 
som har den samme interesse for katte, 
som jeg har.              -Af Linnea Jensen

Min første udstilling
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Import

S*Säterjäntan Lotus

NFO ns24

Ejer: Dorthe og Thomas 
Bondesen

Opdrætter: Iréne & Leif Jöns-
son

Eksport

Catci's Miss Melody

NFO n 03 22

Opdrætter: 
Cissy Hermanns

Ejer: Fabiana Costa



39

Titeltagere

Supreme Champion
 & 

Distinguished 
Variety Merit

Catci´s Evita, JW

Ejer: Cissy Hermanns

Supreme Champion
Sakeena's Imagine

Ejer: Dorthe og Thomas 
Bondesen
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Titeltagere

Junior Winner
S*Viento's Blue

Ejer: Sakeena Elkington

Grand International 
Champion
NW S*Zygot's Moltas, JW

Ejer: Dorthe Ellgaard
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Titeltagere

Har din killing taget den lange rejse til eller fra  
Danmark eller har din smukke skovkat taget en ny titel på 

den seneste udstilling?

Så send os et billede, samt relevante oplysninger til 
redaktor@norskskovkat.dk

For at komme i næste blad skal det senest være 
os i hænde den 1. november 2016 

Junior Winner
Dan-Queen Drue

Ejer: Dorthe Ellgaard



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

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

Deadline for næste blad: 
01.11.2016

Forsidebillede:
D* Muffin´s Cersei

Foto: Sabrina Kaiser

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

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

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

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

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

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

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.

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

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

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

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

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

Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering



ISSN 0906-3803
www.norskskovkat.dk

Udkommer i 210 eksemplarer
Huldrekatten
Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark

Lindevej 25 
4140 Borup 
Tlf.: 5756 1234
pia@norskskovkat.dk

Formand:
Pia Børgesen
Medlemskontakt, uddannelsesan-
svarlig, kontakt til andre klubber

Kasserer:
Anne-Mette Steffensen
Medlemsregistrering,
lister, blad-annoncer, sponsorkontakt

Næstformand:
Anne Hyttel Nielsen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

Suppleant:
Elaine Derry

Bestyrelsesmedlem:
Annie Dahl
Referent/sekretær, topkatteliste

Ejbydalsvej 81
2600 Glostrup
Tlf.: 44536564
anne-mette@norskskovkat.dk
Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

Sandbygårdvej 11 
2700 Brønshøj 
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Rikke Thingholm Hansen
Medlemsmøder vest, infoshow vest

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Annette Kjeldstrup Hansen
Hobbyudstillingsformand

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

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

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

Bestyrelsesmedlem:
Trine Winkel

2730 Herlev
Tlf.: 28554355
trine@norskskovkat.dk

Suppleant:
Pia Schærff

Gl.Toldbodvej 9
5400 bogense
Tlf.: 26171748
pias@norskskovkat.dk



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


