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Formanden har ordet
Så står efteråret for døren. Det kommer som bekendt efter som-
meren, men i skrivende stund – den 25. juli, kan man komme i 
tvivl om, hvilken årstid det er.

Mens denne sommer virkelig har været savnet af os mennesker, 
så er jeg er sikker på, at kattene er lykkelige for det kølige vejr. 
Det kan være til fordel for nogle af kattene, da ikke alle ligner 
mølædte katte, som de plejer på denne tid af året. 

Og hvad skal man bruge tiden til, når vejret ikke lige er til at tage på stranden?  Så 
kan man da lige så godt benytte sig af de mange udstillinger, der har været i som-
merens løb. Det er dejligt at se, at mange har været af sted på udstilling, og jeg er 
sikker på, der bliver kamp om de gode pladser på toplisterne til vinter. 

Jeg er desværre blevet gjort opmærksom på, at der sælges skovkatte uden stamtavler 
i Den Blå Avis samt Gul og Gratis. Jeg vil gerne opfodre opdrættere, der sælger 
killinger i fremtiden, at man tager en snak med den nye killingekøber og guider 
dem den rette vej. Hvis de ønsker at opdrætte, så bør man som sælger tilbyde sin 
hjælp og viden, så de får så god en opstart som muligt. Der er også hjælp at hente 
fra ens egen klub og Felis Danicas mentorordning. 

Hvis man ikke ønsker, at kattene skal gå videre i avl, så kan det anbefales at neu-
tralisere killingerne, inden de flytter hjemmefra. Killingerne kommer sig fantastisk 
hurtigt efter en narkose i forhold til en voksen kat. 

Jo flere langhårede blandinger der bliver solgt som værende en norsk skovkat, 
jo mere skader dette vores rene race. Vi hører jo altid på dyrskuer og til fremvis-
ninger, hvordan og hvorledes folks katte har problemer af forskellige slags, indtil 
vi spørger, om det er en skovkat med stamtavle - og det er det meget sjældent. Så 
det er lidt trist, at vores racekat, den Norske Skovkat, skal sættes i samme bås som 
look-alikes. Det er vigtigt, at vi opdrættere tager stilling!

I klubregi vil der være lidt arrangementer i løbet af efteråret. I kan læse mere herom 
inde i bladet.

Jeg ønsker jer et lunt og solrigt efterår.

Mvh. Pia

Pia Børgesen
Formand
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Den allerførste kat

Den første kærlighed er noget særligt, 
og den første kat er uforglemmelig. Jeg 
husker min første kat med kærlighed og 
sorg, og denne kat har i mit hjerte en sær-
lig plads. Jeg husker endnu, hvordan min 
far havde sagt til mig, ganske bestemt 
"Du ringer ikke til mig om en måned 
og fortæller mig, at du har en kat med!" 
Jeg husker endnu min undren "Hvorfor 
sagde han det?" Men han kender mig 
jo godt. Jeg skulle på besøg hos min 
moster, som er dyreelsker, og han havde, 
siden jeg var lille, passet mine dyr: fu-
gle, fisk, skildpadder, og marsvin. Jeg 
rystede blot på hoved og sagde nej, men 
en måned senere ringede jeg til ham og 
sagde, at jeg havde mødt den fineste kat, 
og den skulle være min! Jeg var blot 18 
år gammel, og hans svar kom bestemt og 
uden diskussion "Den bliver din kat, og 
du passer den - helt alene!" Ungdommen 
er naiv, men alligevel var beslutningen 
min, og ansvaret var mit - denne gang. 

Så du, der læser disse linier og overvejer 
at få dig en kat; Det kan være, at du ikke 
er 18 år men beslutningen og ansvaret er 
dine - i en tid hvor begge ikke nødven-
digvis tages og gives.

Bazile blev min kat i næsten 16 år, 
hvor hun flyttede mindst 10 gange og 
oplevede lidt af hvert, inden hun døde 
af et hjertestop. Beslutningen var min, 
og ansvaret var mit. Det har jeg aldrig 
fortrudt.

Jeg vidste ikke meget om det ansvar, 
jeg havde påtaget mig, og mange år 
senere har jeg taget revanche! For i dag 
rådgiver jeg om katte, deres velfærd og 
deres adfærd.

Katten skal vælges både med hjertet og 
med hovedet

At have dyr svarer til et ægteskab på 
10-20 år, og valg af partner i livet er en 
alvorlig sag. Katten kan blive gammel, 
og jo ældre den vil blive, jo mere pleje 
vil den kræve. Når katten bliver 8 år, er 
den seniorkat. Har den killing, man har 
valgt, haft gode betingelser fra starten 
af, kommer det både katten og ejeren 
til gode. Derfor kræver lovgivning, at 
killingen skal være minimum 12 uger, 
før den må forlade sin mor. På den måde 
vil man sikre katten gode betingelser for, 

DK Vorbeck's Edge of a Broken Heart
Foto: Jane Vorbeck

Af katterådgiver Michelle Garnier 
www.michellegarnier.dk
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Den allerførste kat
at den bliver en afbalanceret kat som 
voksen. At killingen rejser hjemmefra, 
når den er over 12 uger gammel, kan 
være en meget fornuftig ting, da nogle 
killinger har behov for det. 

Det er også en vigtig ting at være kritisk 
overfor de forhold, som killingen har 
haft som lille. Var omgivelser ulækre, 
var det meget stress i hjemmet, virkede 
killingen i det hele taget syg eller svag, 
så er det nok en god idé at ikke vælge 
den killing, men at hjælpe den på andre 
måder, selvom det kan være svært. Det 
er en kendsgerning, at nogle ikke egner 
sig til at have dyr og har behov for hjælp. 

Killingen skal være sund og rask, når den 
flytter hjemmefra. Er det nemt at vide? 
Ikke altid, men visse tegn er nemme at 
se: øjnene skal være klare og ikke løbe, 
ørerne skal være rene og killingen skal 
være aktiv. At killingen er blevet vac-
cineret og har en sundhedsbog med sig 
hjælper også. Denne killing kan være 
neutraliseret og øretatoveret/chippet, når 
du får den med hjemme. 

Det er mange måder at have kat på

Livet er per definition foranderligt, og at 
have dyr koster, og nogle ting er sværere 
end andre, bl.a. beslutninger om evt. 
omplacering eller aflivning, men også 
det basale, hvor det kan være nødvendigt 
at fravælge ferier og andre goder, fordi 
man har dyr. Det er ingen hemmelighed, 
at det kan være svært at have flere katte, 

når man søger bolig eller skal betale 
dyrlægen.
Heldigvis er der hjælp at hente. Der 
er kommet flere muligheder mht. for-
sikringer af katte, og det kan være en 
god idé at få det gjort - især når man har 
fertile dyr eller udekatte. 

Er man usikker på, om man egner sig 
som katteejer, kan det være, at det er en 
idé at at blive plejefamilie eller at have 
en udstationeringskat. 
Lad os sige at den killing, du har købt, 
er vaccineret, neutraliseret og øretatov-
eret, og du har forsikring - hvad vil du 
så fokusere på?

Jeg ville sige adfærd og velfærd. 

-Fodring bliver til næring, og det er in-
gen god grund for at spare der. Katten har 
behov for animalsk protein, fedt og ca. 
100 mineraler og vitaminer bla. Taurin, 
som katten ikke danner selv og sikrer, at 
katten ikke bliver blind.
-Kattegrus er også et vigtigt tema. Det 
er kommet et hav af produkter - nogle 

DK Vorbeck's Everyday is like Sunday
Foto: Jane Vorbeck



6

Den allerførste kat
bedre end andre. Det er ingen grund til 
at vælge kattegrus med duft i. Kattens 
forfinede lugtesans kan ikke lide blan-
ding af efterladenskaber og parfume. 
Kattegrus skulle gerne være så støvfrit 
som muligt. Kattebakken skal være stor, 
ca. 20% større end katten selv og helst 
høj. Der skal fyldes rigelig med grus i. 
Ligesom mange katte foretrækker - især 
hunkatte - 2 kattebakker, den ene til af-
føring og den anden til tis. Katten vil 
ikke have privatliv, når den er på toilet. 
Den vil gerne have optimalt overblik og 
bevægelsesfrihed. Kattebakken holdes 
fri for klumper og efterladenskaber. 

-Katten har behov for liggepladser, hvor 
den kan gemme sig og rekreere i fred 
og ro, gerne i højden og i et mørkt sted 
såsom et skab. Det er i søvnen, at kill-

ingen vokser og omdanner oplevelser til 
læring. Derfor er søvn og dens kvalitet 
meget vigtig. Ligesom katten ikke røres 
eller forstyrres, når den sover. 

-Katten har behov for at bevæge sig i 
flere forskellige højder. Gulvplads bety-
der ikke så meget for den, men det gør 
kubikmeterne. Mange katte kan lide at 
bevæge sig uden at gå helt ned til gulvet, 
da deres urinstinkter fortæller dem, at de 
er ganske sårbare, når de er der, hvori-
mod er de er sikre i højden. 

-Det er mange farer for katte både in-
dendørs og udendørs. Indendørs skal 
man tage hensyn til planter, vippevin-
duer, kemiske produkter, ledninger, osv. 
Udendørs er der farer i form af andre 
katte, hunde, ræve, mennesker (biler og 

CH Portishead Forest Myths*NL. Foto: Jane Vorbeck
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Den allerførste kat
andre køretøjer) mv, og killinger har in-
gen stedsans. Derfor skal de holdes inde.

-Kattesprog: Katten taler med hele sin 
krop og for nogle også med sin stemme. 
Katten bliver mere og mere vokal med 
tiden. Katten bruger mange signaler for 
at fortælle, at den er venlig og ikke vil 
have konflikter. Den misser med øjne, 
slikker sig om munden og smasker, når 
det er vigtigt, men den viger også med 
hovedet og kroppen for at signalere 
andre om at holde afstand. I det hele 
taget taler katten med hele sin krop, og 
signalerne kommer meget hurtigt efter 
hinanden - nogle gange så hurtigt at vi 
mennesker ikke når at fange dem, inden 
det er for sent. 

-De steder, hvor katte foretrækker at 
blive rørt, er typisk forpartiet dvs. An-
sigtet og hovedet. For at hilse på “kat-
tesprog” er det at røre og stryge fra siden 

af munden til siden af kroppen. 

- Er det vigtigt at katten bliver hånd-
teret? Ja det er en vigtig ting, da det er 
vigtigt at kunne tjekke om ører, tænder 
og pelsen er, som den/de skal være. Det 
er en vigtigt, at katten kan lide at blive 
børstet og har lært at få klippet kløer. 
Efterhånden som den bliver ældre, skal 
den måske hjælpes til pleje, og i det hele 
taget er det en godt at kunne tjekke kat-
ten tit og ofte. 

At lære sin kat at kende er en proces, 
og forholdet vil med tiden udvikle sig. 
Jo mere tid man tilbringer med katten, 
og mere man observerer, jo tættere vil 
denne kontakt være. En af de nemme 
og gode øvelser er stille øvelser, hvor 
man blot sidder eller ligger uden form 
for aktivitet, hvor man er nærværende 
(det elsker dyr) og opmærksom. Ingen 
tv, ingen telefon eller tablet.

Held og lykke med din nye kat.

NO*NeverWoods Ajani Goldmane
Foto: Jane Vorbeck

GIC S*Myselisia's Celtic
Foto: Jane Vorbeck
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Fertilitet, drægtighed og fødsler

Søndag den 8. Oktober 2017 
 Kl. 10-18
Bygningen

Ved Anlæget 14B 
7100 Vejle

Noget af det vigtigste i en opdrætters liv er at have grundlæggende viden om fer-
tilitet og infertilitet hos hun- og hankatte. 
Derfor har vi inviteret Marianne Seifert-Thorsen på besøg. 
Marianne har opdrættet abyssiniere i 20 år, og hun har igennem 4 år været underviser 
på Felis Danicas Diplomopdrætter-uddannelse. Derudover er hun kontaktperson i 
Felis Danicas Avlsråd og webmaster for Felis Danica. 
Marianne vil bruge dagen på at give os en bredere viden om en drægtigheds forløb. 
Hun vil fortælle om de nemme fødsler og de problematiske fødsler, hvor dyrlægen 
også skal med ind over. 
Hun vil også komme ind på det aktuelle emne: p-piller. 
For og imod, og hvorfor er vi for og imod? Er risiciene værd at tage op til overve-
jelse, når man tager de positive virkninger i betragtning? 
Det vil naturligvis også være muligt at stille spørgsmål til Marianne.
Mødet er gratis for alle vores medlemmer, både de nye og de erfarne og dem der 
blot er nysgerrige efter at få et indblik i, hvad en opdrætter arbejder med. Vi håber, 
at rigtig mange har lyst til at støtte op om dette arrangement. Er du ikke medlem af 
Norsk Skovkattering, så koster det 50 kr. pr. person at deltage. Der betales på dagen. 
Vi starter kl 10 med lidt brød, kaffe og the, og omkring 12.30 holder vi frokostpause, 
hvor det er muligt at købe frokost i en af cafeerne i Bygningen – evt. samlet hvis 
der er stemning for det. Om eftermiddagen vil der være kage. Skulle nogen have 
lyst til at medbringe boller/brød eller kage, så skriv det gerne, når I tilmelder jer.
Arrangementet er betinget af minimum 10 tilmeldte, og der arbejdes på, at ar-
rangementet evt. bliver i samarbejde med MCO klubben, da vi nødigt vil aflyse 
arrangementet. 

Tilmelding sker ved at skrive til Sys på mail: sys@norskskovkat.dk
Tilmeldingsfrist: Den 1. oktober 2017

Vi glæder os til at se jer!
Mvh. Bestyrelsen
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"Side 9 Missen"

"Jeg kan flyve"

DK Silverleaf's Take a Chance on Me
Foto: Annette Søndergaard
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Forgiftning hos kat
Når man får en ny, lille killing ind i huset, 
så er det ikke altid, man i begejstringen 
tænker på alle de farer, der lurer i et helt 
almindeligt hjem. Der er selvfølgelig de 
oplagte med, at killingen kan falde ned 
fra kommoden eller ud ad vinduet. Den 
kan tygge i elektriske ledninger, og den 
kan stå på hovedet i toiletkummen. Men 
der lurer også skjulte farer fra uventede 
kanter. Ting, der er så almindelige i 
hjemmet, at man ikke lige tænker over, at 
de kan udgøre dødelige farer for killinger 
og voksne katte, for den sags skyld. 
Vi snakker om forgiftninger. Nedenfor 
gennemgås en række af de mere almin-
delige årsager til forgiftning hos katte.

Menneskemedicin
Det kan være vældig fristende at ty til 
sit eget medicinskab, hvis lillemis er 
sløj en dag, og man kvier sig for at tage 
til dyrlægen. Det kan dog hurtigt gå hen 
og give bagslag og blive en rigtig dyr 
fornøjelse i dyrlægeudgifter.

En af de mest almindelige smertes-
tillende midler, man kan få i håndkøb 
til mennesker, er paracetamol-baseret 
(Panodil, Pamol og lign.). Når paraceta-
mol bliver nedbrudt i leveren, danner 
det et giftigt stof, som ødelægger lev-
eren. Hos mennesker bliver dette stof 
dog hurtigt nedbrudt videre til nogle 
harmløse stoffer. Dette sker ikke hos 
katte! Når nedbrydningen når til det 
giftige stadie, stopper det simpelthen, 
og giftstoffet ophobes i leveren. Katten 
bliver hurtigt meget dårlig; den holder 

op med at spise, bliver sløv og slap, og 
hvis man kigger godt efter, kan man se, 
at den er gul i huden, på gummerne og i 
det hvide i øjnene. 

Hvert år bliver katte indlagt med par-
acetamol-forgiftning. Forgiftning der 
er sket ved uheld (tabte piller) eller 
ved, at katten har fået paracetamol i 
misforstået godhed (forsøg på at give 
smertestillende). Det kan være ganske 
vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at 
rette op på akut leversvigt som følge af 
paracetamol-forgiftning, og tit opdager 
ejeren først symptomerne, når det er for 
sent. Mange af kattene ender med at 
blive aflivet.

Planter i hjemmet
Listen over planter, der er giftige for 
katte, er lang, og her vil vi kun komme 
ind på nogle af de mest almindelige, 
som de fleste mennesker på et eller andet 

Paracetamol i alle former er enormt giftigt for 
katte.
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Forgiftning hos kat
tidspunkt har i deres hjem.

Generelt er alle løgplanter giftige for 
katte i mere eller mindre omfang. Symp-
tomerne ved indtagelse er opkastning 
og diarré. Hyacinth og tulipaner er nok 
de løgplanter, folk oftest har stående i 
hjemmet.

Også amaryllis (De fire Verdenshjørner) 
er giftig for katte. Hele planten er giftig 
og giver opkastning, diarré, mavesmert-
er, hjerteproblemer, slingerhed, kramper 
og blodtryksfald. Dette er livstruende.

Alle planter i lilje-familien (Lilium 
sp) er meget giftige for kat. Nogle 
giver opkastning og diarré, mens et par 
stykker (f.eks. trompet-lilje og daglilje) 
giver akut nyresvigt. Her er planterne så 
giftige, at kattene ikke engang behøver 
at tygge direkte i planterne. Støvet fra 
støvdragerne kan drysse ned på bordet 
omkring buketten, og katten kan gå 
forbi og få støvet på poter og pels. Når 
den efterfølgende soignerer sig, får den 

indtaget støvet og bliver efter kort tid 
(få dage) meget syg. Symptomer vil 
vise sig som manglende appetit. Kat-
ten kan drikke meget og holde op med 
at gå på bakke. En blodprøve vil vise 
forhøjede nyretal, og efterhånden som 
nyrerne holder op med at virke, vil katten 
ophobe affaldsstoffer i blodet og udvikle 
hjertesvigt. Man kan prøve med symp-
tomatisk behandling og dialyse, men 
ved fuldstændig nyresvigt ender katten 
tit med at blive lagt til at sove.

Julestjerne er en plante, som mange har i 
hjemmet om vinteren, hvor dens smukke 
røde blade er et farverigt indslag i den 
mørke vintertid. Her er det plantesaften, 
som er giftig for katten. Saften giver 
irritation i mund, hals og mave og forår-
sager opkastning og diarré. Katten kan 
få så kraftige hævelser i mund og hals, 
at den bliver kvalt.

Kalanchoe (Brændende kærlighed) er en 
lille potteplante, som mange forbinder 
med bedstemors vindueskarme. Hvis 
katten tygger i den, kan det medføre 
vejrtrækningsproblemer og kramper.

Man skal huske, at det ikke bare er plan-
terne, som er giftige, hvis katten tygger 
i dem. Også blomstervandet i krukkerne 
kan indeholde giftstoffer, og katten kan 
blive alvorligt syg af at drikke vandet.

En plante, som også skal nævnes, selv 
om katten mest kommer i kontakt med 
den i tørret form, er tobaksplanten. 

Liljer,- smukke men dødelige for katte.
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Forgiftning hos kat
Tobak indeholder nikotin, som giver 
lammelse af åndedrætsmusklerne hos 
kat. Når man ser på killingers tilbøje-
lighed til at have næsen i alt og tygge 
i alting, sammenholdt med mængden 
af cigaretter i de danske hjem, så er det 
utroligt, at tobaksforgiftning alligevel 
ses relativt sjældent. Er uheldet ude, så 
er behandlingen også her symptomatisk 
(understøttende). Dyrlægen kan prøve at 
fremtvinge opkastning, hvis tobakken 
stadig er i mavesækken og ellers give ilt.

Loppemidler til hund
Hunde og katte er forskellige og reagerer 
forskelligt på visse medikamenter. Nogle 
tror, at man bare kan købe loppemiddel 
til hund og så dele det op i mindre por-
tioner og give kattene i huset, for derved 
at spare penge.

Bayvantic og Frontec til hund indeholder 
permethrin, som er meget giftigt for 
katte. 

Katte, som har fået f.eks. Bayvantic, 
enten ved et uheld (katten har slikket 
på hundens pels, efter hunden er blevet 
behandlet med loppemidlet) eller fordi 
ejeren aktivt har givet katten loppemidlet 
for at spare penge, bliver typisk indlagt 
med opkastning, diarré, forøget hjer-
terytme og krampeanfald. Der findes 
ikke nogen modgift. Behandling består i 
symptomatisk behandling. Det vigtigste 
er at kontrollere kramperne og stabilisere 
hjerterytmen. Katte kan dø af dette.

Fødevarer
En del fødevarer, man tit lige har liggen-
de fremme, er giftige for kat. Mange 
katte kan godt finde på at hoppe op på 
køkkenbordet og gå på rov i skålen med 
grøntsager - om ikke andet, så for at lege 
med dem. En tomat eller en kartoffel 
triller så sjovt.

Som tidligere nævnt kan katte generelt 
ikke tåle løgplanter, og heri tæller også 
løg, hvidløg og purløg. Hvidløg ødelæg-
ger blodlegemerne og giver blodmangel, 
gulsot og blod i urinen. Katten kan også 
kaste op og få diarré.

Bayvantic er så giftigt, at det ikke engang bør 
bruges til din hund, hvis du har kat i hjemmet.
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Forgiftning hos kat

Tomater og kartofler i rå form kan give 
opkast og diarré på grund af, at katten 
udvikler mave-tarmkatar. Indtagelse af 
store mængder rå kartoffel kan medføre 
døden.

Avocado indeholder stoffet persin, som 
er meget giftigt for katte, da det slår hjer-
temuskelcellerne ihjel. Symptomer vil 
være besværet og hurtig vejrtrækning, 
hurtig og uregelmæssig puls, væskeo-
phobning i kroppen, og at katten bliver 
slap og apatisk.

Rosiner og vindruer er også meget 
giftige for kat og kan give nyreskade. 
Man har ikke identificeret årsagen til, 
hvorfor de er giftige og ikke alle katte, 
som indtager rosiner eller vindruer, 
bliver forgiftet. Teorien lige nu er, at det 
er svampe eller svampetoksiner, kattene 
reagerer på. Potentielt kan katten dø af 
forgiftningen.
Chokolade indeholder theobromin og 
koffein, som giver uregelmæssig hjer-
terytme, opkastning, diarré, forøget 

tissetrang og kramper. Hunde er mere 
udsatte for chokoladeforgiftning end 
katte (som ikke kan smage søde ting og 
derfor nok ikke går på rov i æske med 
fyldte chokolader fra Moster Oda). 

Kernerne i et æbleskrog er også meget 
giftige for katte og noget, som katte 
relativt nemt kan få fat i, når man spiser 
et æble og lige sætter skroget fra sig. 
Kernerne giver vejrtrækningsproblemer, 
krampe, koma og medfører i sidste ende 
døden.

Andre kerner, såsom abrikoskerner og 
mandler, er også giftige for katte og er en 
størrelse, så kattene kan finde på at lege 
med dem og måske spise dem.

Som den sidste fødevare skal nævnes 
alkohol. Katte kan ikke tåle alkohol, og 
symptomerne på alkoholforgiftning er 
meget lig som hos mennesker.

Fælles for alle disse fødevarer er nok, at 
det er ting, vi ofte har liggende fremme i 

Både løg, hvidløg og purløg er giftig for katte. Ligeledes er vindruer og rosiner giftige.
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Forgiftning hos kat
hjemmet, og som kattene let kan komme 
til.

Ikke to katte er ens, og de reagerer 
forskelligt, og derfor kan man opleve, 
at nogle katte sagtens kan gå og gnave 
lidt af en avocado uden problemer, mens 
andre katte bliver forgiftet.

Farer i haven og garagen
Det bliver for omfattende at nævne alle 
de planter i haven, som er giftige for 
katte, men man kan se en del af dem på 
www.giftigeplanter.dk.

Derudover er katte udsat for forgiftning 
med sneglegift, som indeholder metalde-
hyd. Symptomer er opkastning, savlen, 
mavesmerter, kramper, kollaps og koma. 
Som med de andre former for forgiftning 
er behandlingen symptomatisk, og jo 
tidligere, desto bedre.

Kølervæske er en anden årsag til forgift-
ning. Ligesom med chokolade er hunde 
mere udsatte for forgiftning end katte, 

da kølervæske smager sødt, men spildt 
kølervæske kan blive forvekslet med en 
vandpyt af en tørstig kat.

Kølervæske består af ethylenglykol, 
som bliver nedbrudt til oxalsyre, som 
igen udskilles via nyrerne, hvor det ud-
fælder som calcium-oxalat (Ca-oxalat) 
krystaller i nyrevævet. Ca-oxalat kender 
vi også som nyresten, men når katten får 
kølervæske, sker udfældningen meget 
hurtigt i selve nyrevævet, som bliver 
ødelagt.Symptomer på forgiftning er 
i første omgang nedstemthed, katten 
slingrer, kaster op og får høj tempera-
tur. Efter ca. et døgn ser man nyresvigt 
med dehydrering, tørst, svaghed, blod i 
urinen, efterhånden ophørt urinproduk-
tion, kramper og koma.

Hvis forgiftningen opdages hurtigt kan 
man give katten alkohol (ethanol 50%) 
direkte i blodbanen og på den måde 
neutralisere effekten af kølervæsken.

Som det sidste skal nævnes rottegift. 
Rottegift virker på forskellige måder 
alt efter hvilken rottegift, der er tale om. 
Nogle giver opkastninger og diarré, og 
andre giver blødninger i kroppen. Be-
handlingen retter sig efter årsagen.

Hvis katten bliver forgiftet
Mange forgiftninger giver opkastning og 
diarré. Nogle giver akut nyresvigt, mens 
andre giver kredsløbssvigt. Andre igen 
giver voldsomme kramper.
Ofte er det ikke muligt at give en 

Kølervæske kommer i mange farver - og er 
enormt giftig for katte.
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modgift og i de fleste tilfælde, hvor der 
er fødevarer involveret, kan det være 
ganske svært at finde frem til, hvad 
årsagen til forgiftningen er. Især fordi 
ejeren simpelthen ikke lige forbinder 
legen med æbleskroget eller vindruerne 
med en forgiftning.

Hvis forgiftningen lige er sket, kan man 
prøve at give katten aktivt kul (hvis det 
er noget, katten har spist), som suger 
giftstofferne til sig i maven. Man kan 
også prøve at give et opkastningsmiddel. 
Men ofte er det for sent, når først katten 
kommer til dyrlægen, og behandlingen 
retter sig efter symptomerne.

Hvis man får mistanke om, at ens kat 
er blevet forgiftet, så skal man hurtigst 
muligt kontakte sin dyrlæge, da en del 
forgiftninger er så alvorlige, at de kræver 
akut behandling.

Det giver sig selv, at hvis katten ligger 
med kramper, så kommer de fleste nok 
af sted til dyrlægen i en ruf. Men hvis 

man ligefrem ser katten æde den Panodil, 
man lige tabte på gulvet, så er det altså 
ikke noget med lige at vente og se tiden 
an! Når først katten udvikler leversvigt, 
er løbet kørt. Her gælder det om at få 
pillen hurtigt op igen.

Der kan altid ske uheld, hvor katten 
utilsigtet kommer i kontakt med noget, 
den ikke kan tåle.
Der er hos nogle en opfattelse af, at katte 
og killinger instinktivt ved, hvad der er 
giftigt at spise, og hvad der ikke er. Det 
ved de ikke. Specielt killinger tygger i 
alt og har ikke den fjerneste anelse om, 
hvad der er farligt. Det er vores job at 
sørge for, de ikke spiser noget, de kan 
komme til skade af.

Men med ovenstående håber vi at kunne 
gøre folk lidt mere opmærksomme på, 
hvad man som det mindste skal undgå i 
dagligdagen, så man kan få glæde af sin 
lille kat i mange år fremover.

-Af Charlotte Jønsson, Dyrlæge

Reagerer man hurtigt, kan man muligvis redde 
livet på sin kat. Foto: Arkivfoto.

Grålige og blege slimhinder kan ses ved 
forgiftning. Foto: Arkivfoto
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Norsk Skovkattering, Danmark  
slår dørene op for en dag i Skovkattens tegn.  

 
Derfor inviterer vi til  

 

The Norwegian Forest 
Cat Championship 

 
Vi ønsker at hylde den Norske Skovkat og håber 

derfor, at dette kan blive til en årlig tradition.  
Vi håber at se en masse fantastiske Skovkatte fra 

mange forskellige lande.   
 

Det er en international FIFe udstilling, og der kan 
tages certifikater som på alle andre internationale 

udstillinger.  
Der vil også være FUN klasser, hvor vi vil hylde 

kendetegnene ved den norske skovkat.  
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Søndag den 18.03.2018 

 
Nyborg Idræts & Fritidscenter 

Storebæltsvej 13-15 
5800 Nyborg 

 

The Norwegian Forest Cat Championship 
 

En international udstilling kun for NFO  
På denne dag vil vi også præmiere Topkatte 2017  

 
I samarbejde med JYRAK er der inviteret følgende dommere:  

 
N – Karl Preiss 

N – Anne Veland 
DK – Ulrike Wahl 

DK – Minna Krogh 
DK – Leslie van Grebst 

CH – Isabelle Maillard Chiavuzzo 
 

Tilmelding kommer til at ske på www.jyrak.dk 
 

Følg med Norsk Skovkatterings facebook side. Her vil der 
løbende kommer flere informationer.  

 
Showhotel:  

Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 
Værelsespris: 755,- (enkelt og dobbeltværelse er samme pris) 

Prisen er inkl. morgenmad og kat på værelset 
Booking skal ske direkte hos hotellet 
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Portræt af en opdrætter

Helene Vedel Jensen
DK Achilla Layla

Jeg hedder Helene Vedel Jensen og er en 
ung studerende på 23 år, som læser idræt 
på Aalborg Universitet. Grundet studi-
estart forrige sommer flyttede min søde 
kæreste og jeg fra Roskilde til Aalborg, 
og selvfølgelig skulle mine to firbenede 
skønheder, DK Sakeena’s Stoned Love 
og DK Achilla Layla’s Ekko, også med.

Jeg har altid været meget dyreglad, men 
især for katte. Min familie og jeg har, 
siden jeg kan huske, haft katte, så inter-
essen for disse smukke skabninger stam-
mer nok derfra. Den Norske Skovkat 
erobrede mit hjerte for flere år siden, 
men det var først i 2014, jeg anskaffede 
mig min første, nemlig Stoned Love aka 

Jinx (som jeg kalder hende herhjemme). 

Jeg forelskede mig i NFO’en bl.a. på 
grund af dens yndefulde, men dog vilde 
look, samt dens tålmodige og milde 
væsen. Ydermere er jeg dybt forelsket i 
racens smukke, lange og buskede hale, 
samt den ofte store pjuskede manke. 

Derfor, efter længere tids overvejelser 
og snak med kæresten, besluttede jeg 
mig for at gøre min lille drøm til virke-
lighed og anskaffe mig en Norsk Sko-
vkat. Oprindeligt gik jeg efter en hvid 
hunkilling til kæl. Jeg søgte på diverse 
købs- og salgssider, indtil jeg faldt over 
en opdrætter, der havde fået et kuld med 
hvide killinger på Norsk Skovkatterings 
killingeliste. Jeg kontaktede opdræt-
teren, Sakeena (Elkington, red.), og vi 
aftalte en dag, hvor jeg kunne komme og 
hilse på de små, som ikke var mere end 
2 uger gamle. Sakeena præsenterede alle 
de små fine killinger for mig, men jeg 
endte med at forelske mig i en lille tortie. 
Hun var den eneste, der ikke peb, da jeg 
tog hende op, men lå bare i mine hænder 
og kiggede nysgerrigt på mig, så jeg var 
solgt med det samme. Sakeena fortalte, 
at hun godt kunne tænke sig at få et kuld 
killinger på Stoned Love, da hun synes, 
den lille tortie så lovende ud.  Vi lavede 
derfor den aftale, at jeg købte Stoned 
Love som fertil, for da hun alligevel 
skulle være indekat, ville der ikke være 
nogen frygt for, at hun ville ende op med 
et ups-kuld. Tanken var, at når Stoned 
Love blev gammel nok, skulle hun have 



19

et kuld killinger og derefter steriliseres 
og fortsætte sit liv som kælekat. Men 
sådan blev det ikke helt. 

Da tiden kom, og Stoned Love var blevet 
gammel nok, spurgte Sakeena mig, om 
det ikke ville være mere spændende at 
have killingerne i mit eget navn. Og jo; 
det havde hun jo ret i, så derfor oprettede 
jeg mit stamnavn ’DK Achilla Layla’. 

Hvorfor det lige endte med ’Achilla 
Layla’ ligger i betydningen af navnet. 
’Achilla’ betyder ’en smuk skikkelse’ 
og ’Layla’ betyder ’født om natten’(på 
græsk, red.). Det lyder måske lidt som en 
kliché, men jeg synes, at den Norske Sk-
ovkat er en smuk skikkelse, og desuden 

er Stoned Love og hendes søskende født 
om natten, så derfor; ’en smuk skikkelse 
født om natten’; altså ’Achilla Layla’. 
Mit stamnavn blev oprettet, og jeg var 
derfor allerede godt i gang. I takt med, 
at jeg var på udstilling efter udstilling, 
voksede ’The Crazy Cat Lady’ stødt og 
roligt inde i mig. 

I forhold til det udstillingsmæssige var 
Stoned Love og jeg for første gang på 
udstilling, da hun var 4 måneder gam-
mel. Og vi var på mange udstillinger 
efterfølgende. Jeg har brugt mange 
timer og penge på at komme til og fra 
udstillinger landet rundt via offentlig 
transport. Det er hårdt, dyrt og udmat-
tende, men det er det hele værd. Jeg 
elsker stemningen, alle de mange katte 
og forskellige katteracer, der er samlet 
på ét sted. Selv om ens kat ikke går vi-
dere efter grundbedømmelsen, ændrer 
det ikke (i hvert fald for mit vedkom-
mende) den hyggelige stemning. Jeg 
synes, at det er fantastisk, at så mange 
forskellige mennesker er samlet om en 
fælles interesse og kærlighed til katten. 
Ydermere er det på udstillinger, at jeg får 
slukket min ’tørst’, hvilket min kæreste 
nyder godt af, da han så ikke skal høre 
på al min kattesnak hjemme.

Jeg har været opdrætter i snart 2 år nu 
og er derfor stadig meget ny, og jeg har 
meget at lære endnu. 

Jeg venter mit andet kuld killinger, 
hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg 

Portræt af en opdrætter

DK Sakeena’s Stoned Love. 
Foto: Helene Vedel Jensen
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håber på at kunne få overtalt kæresten 
til at købe en avlshun mere, så jeg selv 
kan lave killinger med min hankat, Ekko, 
som er fra Stoned Love's første kuld. 

Men det er lettere sagt end gjort. Dog 
har jeg ikke travlt. Den rette hun skal 
nok dukke op. Det jeg leder efter i en 
hun, som jeg kan bruge med Ekko, er en 
der har nogle store ører, da jeg synes, at 
Ekko mangler størrelse på sine ører, samt 
skal hun have en god hage. Selvfølgelig 
skal alle de andre standarter, der er for 
den norske skovkat også opfyldes mere 
eller mindre, men i forhold til et match 
til Ekko, så er det ørerne og hagen, jeg 

synes mangler lidt på ham, og som jeg 
derfor vil finde i kommende hunkat. 

Generelt går jeg meget op i udtrykket. 
Jeg kan godt lide, når den norske sko-
vkat har et åbent udtryk med let skrå 
mandelformede øjne. Øjnene skal være 
åbne, men heller ikke for åbne. Jeg er ret 
vild med den klassiske model - dog vil 
jeg gerne have en god base og store ører. 
Efter min mening må ørene heller ikke 
sidde for langt nede på siden af hovedet, 
men de skal følge kattens kindben, så der 
bliver en flot lige linje fra hagen og ud 
til spidsen på ørene. Ydermere synes jeg 
også, at hagen spiller en rolle for kattens 
udtryk. Hagen er, foruden øjnene, nemlig 
med til at give katten sit vilde og rå look. 
Vigtig er også den lige profil og den 
høje pande, der bl.a. er med til at skelne 
den Norske Skovkat fra Maine Coon’en 
og den Sibiriske Skovkat. NFO’en skal 
være muskuløs af bygning, samtidig 
med at kroppen er lang og smidig med 
kraftige ben og den lange buskede hale, 
som giver den norske skovkat sin yn-
defulde og lettere feminine fremtræden 
og elegance.  En ting, jeg også ser som 
nødvendigt, er kattens temperament. Jeg 
vil gerne opdrætte gode kælekatte, som 
er tålmodige, medgørlige og kærlige. I 
denne forbindelse ønsker jeg også katte 
med et roligt og godt udstillingstem-
perament, hvilket også indebærer tålmo-
dighed, og at katten er medgørlig. Alt 
dette er måske meget at bede om, men 
for mig er det et godt udgangspunkt som 
ny opdrætter at vide, hvad man vil, eller 

Portræt af en opdrætter

DK Achilla Layla's Ekko.
Foto: Helene Vedel Jensen
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hvad man har af tanker med sit opdræt. 

Jeg synes, det er spændende og fasci-
nerende, hvor meget man som opdræt-
ter skal kende til, hvad der ligger i de 
forskellige kattes linjer. Altså; hvis ørene 
hos hunkattens far sidder højt, jamen så 
ved man også, at der er en chance for, 
at kommende killinger vil få mere eller 
mindre højtsiddende ører. Derfor ville 
det måske være en god idé at vælge en 
hankat med god base for at modvirke 
risikoen for de højtsiddende ører. (Jeg 
håber, I forstår, hvor jeg vil hen med 
dette). 

I forhold til mit opdræt er jeg stadig 
ved at finde ud af, hvad jeg vil, samt 
hvad jeg kan lide eksempelvis i farve 
og mønstre, men også i forhold til kat-
tens helhedsmæssige udseende. I oven-
stående nævnte jeg, hvad jeg gerne vil 
se i NFO’en, som det er lige nu. 

Hvad, jeg ønsker nu, kan være noget helt 
andet om et år, fordi man som opdrætter 
hele tiden udvikler sig, både i smag og 

i viden. Derfor er jeg så utrolig taknem-
melig for alt den hjælp og de gode råd, 
jeg har fået med på vejen af erfarne 
opdrættere, men også det at få lov til at 
lytte til, hvad andre opdrættere har fokus 
på og deres måde at opdrætte NFO’en. 

Jeg har indtil nu kun mødt nysgerrighed 
og imødekommenhed i opdrætterver-
denen, hvilket jo er super skønt, når man 
er ny, som jeg er. 

Jeg ser frem til at lære nyt, udvikle ny 
viden i forbindelse med katteopdræt 
samt kendskab til den norske skovkat, så 
jeg selv kan opdrætte nogle katte, jeg kan 
være stolt af, og som jeg kan stå inde for. 

- Af Helene Vedel Jensen 
i samarbejde med Pernille D. Larsen

DK Sakeena’s Stoned Love. 
Foto: Helene Vedel Jensen

DK Achilla Layla's Ekko.
Foto: Helene Vedel Jensen
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Kære NFO-opdrættere. 

Hatten af for jeres kæmpe indsats for at avle sunde, racetypiske og socialiserede 
katte. 
Når jeg tænker på den indsats, knowhow, arbejde, indretning af hus (og have) der 
ligger bag, bliver jeg imponeret. 
Der er jo, desværre, også situationer, hvor det går op ad bakke. 
Som glad killingekøber ser man jo idyl, kære killinger der leger, kæler og er blandt 
det smukkeste på jord. (Og ikke når de er indsmurt i alskens udefinerbare væsker.)
Man ser ikke bagsiden af medaljen, kejsersnit, killinger I mister, opflaskning af 
killinger, m.m. og hele avlsprogrammet, sundhedstjek, hjemmesider, finder vi gode 
hjem til alle? 
Håber I opdrættere ved, hvor GLAD man er som killingekøber. Det er en kæmpe 
begivenhed at få et lille nyt pelset medlem af familien - man kan, næsten, ikke tænke 
på andet. Når man så, under den glade ventetid, kan se fotos af kuldet, mindst en 
gang om ugen, er det salighed - utroligt at I finder overskud til livslang supervision, 
fotos, m.m. i en travl hverdag. 
Hvad der undrer mig såre, er frasen om, at I tjener (fedt) på killingesalget. Åbenbart 
er det en sejlivet skrøne. Da jeg købte min første racekat, var omgivelserne ved 
at dåne over, jeg ville betale for en kat og så så meget – det, synes jeg, ikke er så 
slemt mere.

TAK til Grislingerne, Rytterparken & 
Shadowpaw's ! 

PS. Gid der var en dansk FB - NFO 
gruppe.

Hilsen Anita Annemone Ernst.

En hilsen

DK Shadowpaw's Uriel.
Foto: Anita Ernst
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Julefrokost og Banko
Så er der ikke så længe til, at vi igen går ind i de lidt mørkere tider. I Danmark 
betyder det hygge, samvær og hjertelune stunder. 

For NSR betyder det, at vi nu vil invitere jer til vores årlige julebanko. I år har vi 
valgt at udvide arrangementet og afholder en julefrokost i forbindelse med. 

I år har Annie Dahl været så venlig at åbne sine døre for os:

11. November 2017 kl. 13.00

Brønderslev Allé 52, 2770 Tårnby 

Julefrokosten er sammenskudsgilde, så I skal alle medbringe en ret til bordet. 

Traditionen tro byder vi på kaffe, glögg og æbleskiver, når vi skal spille banko. 

Tilmelding skal ske enten via vores hjemmeside, eller ved at sende en mail til 
helene@norskskovkat.dk

Deadline for tilmelding er 1. November 2017 

Vi skal gøre opmærksom på, at der kun er plads til 20 personer, så det er først til 
mølle. 

Vi glæder os til årets hyggeligste dag sammen med vores medlemmer. 

Mvh. Bestyrelsen
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Da en skovkat blev til to,- nej tre!
“Moar, må jeg ikke nok få en kat?” 
Næste dag: “Moar, må jeg ikke nok få 
en kat?” Og sådan blev det ved, indtil 
dagen kom, hvor mor sagde: “Ja, du må 
gerne få en kat”. Det var sådan, at det 
vidunderlige katteeventyr startede for 
vores familie tilbage i 2010. 

Jeg har altid været meget glad for dyr og 
især katte. Da jeg var helt lille, havde vi 
en huskat og mange af de steder, som jeg 
kom som lille, mødte jeg katte. Farmor 
og farfar havde katte, og i min fritidsklub 
var der også kat. Så selvfølgelig ville 
jeg også have en. Men da jeg endelig 
fik lov, så var det store spørgsmål: Hvad 
skulle det være for en race? Jeg gik på 
biblioteket, på nettet og besøgte et utal 
af katteudstillinger og dyrskuer. For mig 
var det vigtigt, at det blev en kat, som jeg 
kunne nusse, lege med og bære rundt på. 
På det tidspunkt var jeg ikke så gammel, 
så det var et must, at katten kunne klare 
lidt af hvert. 

Jeg forelskede mig derfor i den norske 

skovkat, hvilket jeg ikke på noget tid-
spunkt har fortrudt. Da racen var valgt, 
så var det jo ”bare”at finde katten - og 
det blev så Lukas (Cæsar Cormath på 
stamtavlen). Da vi var nede at besøge 
ham første gang, var Lukas den første, 
der kom over for at snakke og kæle. Han 
var den mest kælne, legesyge og modige 
mis fra det kuld. Da vi endelig fik Lukas 
hjem, så startede han selvfølgelig livet 
hos os med at lave ballade, som alle kill-
inger gør. Han startede med at plyndre 
vindueskarmen for alle mors ting. Men 
Lukas kan ikke kun lave ballade. Han 
har altid været en kæmpe livsnyder, 
hvilket man især kan se her på hans 
gamle dage. Hvis han kan komme til at 
ligge på ryggen med en, der gider kæle 
ham på maven, så er han yderst tilfreds 
et langt stykke hen ad vejen.

Men som sagt var jeg ikke så gammel 
på det tidspunkt, og alle mine venner 
lærte deres hunde tricks. Det ville jeg 
selvfølgelig også, så jeg gik i gang med 
at lære Lukas et par af trickene. Efter 

Cæsar Cormath aka Lukas. 
Foto: Mikkel Steffensen

Cæsar Cormath aka Lukas. 
Foto: Mikkel Steffensen
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Da en skovkat blev til to,- nej tre!
lang tid – meget lang tid - og en masse 
godbidder lykkedes det altså at få Lukas 
til at sitte og gi’ pote. Jeg prøvede også 
at få ham til at dække, men det lykkedes 
ikke rigtigt. Han ville hellere kæles på 
maven, men stadig have godbidderne.

Lukas og jeg har været med i den lokale 
4H-klub. 4H er en organisation for børn 
og unge, hvor vi i vores klub primært har 
med dyr at gøre. Det var gennem 4H, at 
jeg kom på mit første børnedyrskue. På 
børnedyrskuet var der en masse aktiv-
iteter, men desværre ikke for katte, da 
Lukas var den eneste kat. Lukas blev dog 
ikke snydt: En hundeagilitybane uden 
hunde og katten i en sele, og så har man 
katteagility. Jeg synes ikke, at vi skal 
snakke om, hvordan det gik. Det var 
her, at idéen om at komme på en rigtig 
katteudstilling blev vakt til live. Men det 
var først, da vi fik vores anden mis, at 
jeg kom på en rigtig katteudstilling. Det 
eventyr kommer jeg tilbage til senere.

Lukas er en meget trofast kat. Selvfølgelig 
hvad angår mad, men også hvad angår 
hans sovepladser. Hver nat kommer han 
op og ligger i hans, ifølge mig, alt for 
lille papkasse i fodenden af sengen. Det 
har han gjort, siden han flyttede ind, og 
han gør det stadig den dag i dag. 
Min søster var lidt misundelig på, at 
Lukas lå hos mig, så nu ville hun også 
have en mis. En kombination af dette, 
og at vi synes, at Lukas skulle have en 
legekammerat, startede jagten på endnu 
en dejlig norsk skovkat. 

I december 2014 flyttede en lille grå og 
sort uldtot ind. Super kær og kælen. Hans 
navn var Emmet (DK Silverleaf's Emmet 
Cullen på stamtavlen), og han startede 
livet ud med at lave ballade. Da Emmet 
flyttede ind, var vi virkelig spændte på, 
hvad både Emmet og Lukas ville sige 
til hinanden. Heldigvis tog Lukas rigtig 
godt imod Emmet ved at lægge sig ned 
på gulvet og rulle rundt. Allerede efter 
et par dage hyggede de sig gevaldigt. 
Emmet syntes, at han skulle patte på 
Lukas, ligesom han havde gjort på sin 

DK Silverleaf's Emmet Cullen 
Foto: Mikkel Steffensen

Lukas & Emmet. 
Foto: Mikkel Steffensen
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mor. Emmet lægger sig ned og begynder 
at ælte ind i Lukas’ mave, samtidig med 
at han ligger med en tot hår i munden. 
I starten havde Lukas ikke noget imod 
det, men nu synes han, at det bliver for 
meget. Lukas rejser sig og begynder at 
vaske Emmet lige så stille og roligt, for 
til sidst at starte en slåskamp.
Emmet var en rigtig hyggefis, lige fra vi 
fik ham, men dengang havde han tusinde 
ting i hovedet. Alt, hvad der kunne ud-
forskes, skulle udforskes. Nu skal man 
bare klappe sig på lårene, og så kommer 
der en Emmet springende, som er klar 
til kæl og nus - og hvis ikke der er plads 
til, at han kan ligge, så laver han plads 
ved at møve sig ned. Sidder man foran 
computeren, lægger han sig bare oven 
på tasterne og skriver lidt på danskstilen. 

Det var, da vi fik Emmet, at vi blev in-
troduceret til katteudstilling. Før udstill-
ingen skulle misserne jo gøres klar. Det 
havde vi aldrig prøvet før, men der blev 
vi guidet igennem af Emmets opdrætter. 
Inden udstillingen skulle Lukas i bad. 
Det var han ikke glad for - han miavede 

helt vildt, men han klarede det. Emmet 
var nemmere, men han var heller ikke 
specielt begejstret for det. At komme 
af sted hjemmefra skulle også vise sig 
at være en udfordring - Lukas havde 
jo prøvet at være hos dyrlægen, og han 
kendte derfor udmærket den ekstremt 
farlige transportkasse. Så da vi havde 
pakket alle tingene og bare skulle pakke 
kattene i transportkasser, så var han væk. 
Han gad ikke ud at køre i bil, for han 
troede da, at vi skulle til dyrlægen. Men 
det lykkedes at finde ham, liggende inde 
bagerst i et tøjskab. Heldigvis for det! 
Det var lige omvendt på udstillingen. De 
ville meget gerne være i transportkassen, 
og især da vi kom til dyrlæge check-in. 
Der var det mere et problem at få dem 
ud af kasserne. 

Mens vi ventede på, at det blev Emmet 
og Lukas’ tur til at komme på besøg hos 
dommerne, sov de i deres udstillings-
bure. Lukas havde gemt sig i en hule, 
mens lille Emmet kravlede rundt under 
et tæppe. Under bedømmelsen sad begge 

Lukas & Emmet. 
Foto: Mikkel Steffensen

DK Silverleaf's Emmet Cullen 
Foto: Annette Søndergaard
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misserne som tæger på tøjet af mig. De 
ville ikke ned på bordet, men da vi først 
kom i gang, gik det fint, og kattene var 
søde over for dommerne. Resten af da-
gen foregik i samme stil som før, under 
tæppet og i hulen.
Da der blev åbnet for transportkasserne 
hjemme i stuen igen, var der ingen prob-
lemer med at komme ud. Vi smuttede 
alle sammen lige i seng efter en god og 
sjov dag. Lukas selvfølgelig i hans alt 
for lille papkasse.

Vi fandt hurtigt ud af, at Lukas ikke var 
så begejstret for udstillinger, som vi 
havde håbet på, og han var jo heller ikke 
lige så legesyg, som Emmet gerne ville 
have, han var. Det ledte til, at vi blev 
klar til at finde en lille legekammerat til 
Emmet. Det var så her, at vi fik endnu 
en norsk skovkat i familien – en lækker 
fræk, hvid pelsbold. Teebee (DK Silver-
leaf's T-Bone) flyttede ind hos os, og han 
fandt meget hurtigt ud af, hvordan man 
lavede ballade, mens han var vågen og 

Da en skovkat blev til to,- nej tre!
spinde, når han sov. 
Han synes, alt skal udforskes, og han 
er overbevist om, at han er selvskrevet 
til at være en del af alt, hvad der sker i 
hus og have. Ifølge min mor har Teebee 
ødelagt mere end fire gange så meget, 
som de andre 2 misser har tilsammen. 
Heldigvis ved han lige, hvad han skal 
gøre for at vinde mors hjerte tilbage. 
Han smider sig bare ned foran hende og 
begynder at spinde. Ja, han starter faktisk 
med at spinde, bare man kigger på ham. 
Det er ret sødt.
Da Teebee blev lukket sammen med de 
to andre misser, var Lukas temmelig 
ligeglad med ham. Han virkede, som om 
at han tænkte: ”Åhhh nej, ikke endnu 
et lille møgkravl”, men det har dog 
ændret sig senere til, at de alle tre ikke 
kan undvære hinanden - og jeg kan ikke 
undvære dem.

- Af Mikkel Steffensen

Hør mere om Lukas, Emmet, T-Bone og 
Mikkel i næste nummer 

af Huldrekatten!
DK Silverleaf's T-Bone aka TeeBee.
Foto: Mikkel Steffensen

DK Silverleaf's T-Bone aka TeeBee.
Foto: Mikkel Steffensen
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Fotoplakater
- med dit eget billede...

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

 KLIK IND PÅ

www.vorestrykkeri.dk

30x40 cm

40 kr.
PRIS PR. STK.

v/ køb af 5 stk.
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"Killinge-sjov"

"Det er hårdt arbejde at være en fræk lille killing!"

DK Chrisycats Imse
 Foto: Sys Vejlø
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Skovkattekørekortet
 
 
 
 
 

Så er tiden atter kommet for den nye form af skovkatteuddannelsen. 
 

Den består nu kun af et modul, da det er et tillægsmodul til  
Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse. Skovkattehuen udløses først, når  

FDs Diplomopdrætteruddannelse er bestået.  
Skovkatteuddannelsen kan godt tages før Diplomopdrætteruddannelsen. 

 
I 2017 afholdes den på Sjælland. 

 
Uddannelsen finder sted i Valby : 

 
Valby Kulturhus  
Valgårdsvej 4-8  

2500 Valby 
 

den 21. oktober kl. 09.00 til kl. 17.00 
 

Uddannelsen består af 5 lektioner: 
1. Skovkattens historie 
2. Skovkattens standard 

3. EMS-koder  
4. Sygdom  

5. Klargøring til show 
 
 

Pris for deltagelse pr. person 150,-kr.  
Hold øje med hjemmesiden og FB. 

 
Med venlig hilsen 

Pia Børgesen 
Uddannelsesansvarlig og Formand 
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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 resten af 2017
 og hele 2018.

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

Ellen Rotman 
Gråstenvej 20, Felsted 

6200 Aabenraa

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

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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En nostalgisk aften
Så åbner vi dørene op og byder inden for til en aften 
i nostalgiens tegn. 

Vi har inviteret Birgit Hartoft på besøg til en hyggelig 
aften, hvor hun vil fortælle nogle af de mange his-
torier hun har samlet sammen igennem årene. Små 
sjove anekdoter, finurlige oplevelser og de historier 
der fortæller om resultatet af hårdt arbejde, passion 
og engagement. 

Fortællinger der beretter om Skovkattens historie. 

I er naturligvis mere end velkommen til at stille alle de spørgsmål i måtte sidde med. 

Torsdag den 12. Oktober 2017 
Fra kl. 19.00 til 22.00

Kutur Valby 
Valgårdsvej 4-8

2500 Valby 

Medlemmer deltager gratis. Ikke-medlemmer deltager for den nette sum af 50kr 
pr. person, som betales ved ankomst. 

Tilmelding sker enten via vores hjemmeside, ellers ved at sende en mail til 
helene@norskskovkat.dk

Sidste frist for tilmelding er: mandag den 18. September 2017 

Vi glæder os til en rigtig hyggeligt aften sammen med jer 

Mvh.

Bestyrelsen

Torvmyras Grand Soltario. En af 
de første skovkatte i Danmark, 
med store flotte snesko.
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Eksport
DK Silverleaf's Super 
Trouper

NFO ns 03 22

Ejer: Pernilla Lindh

Opdrætter: Annette Søndergaard

DK Silverleaf's I Have 
a Dream
NFO n 02 21 62

Ejer: Anne og Kristin Slåtten

Opdrætter: Annette Søndergaard

Eksport
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Titeltagere
Junior Winner
DK Toonscats Twix

Ejer: Ellen Rotman

International Premier
DK Shadowpaw's Viggo M

Ejer: Charlotte Jønsson og Martin 
Bro
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Titeltagere
Champion
DK Toonscats Twix

Ejer: Ellen Rotman

Champion
DK Shadowpaw’s Vanity Fair

Ejer: Annette Preuss
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Champion
DK Robdrups Konung Carl XVI 
Gustaf

Ejer: Pia og Michael Robdrup

Titeltagere

Champion
S*Pax' Julius

Ejer: Annette Søndergaard
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Titeltagere

Champion
DK Dan-Queen Fe

Ejer: Annette Søndergaard

Champion
DK Silverleaf's Lexus

Ejer: Annette Søndergaard



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

Annoncepriser 2017:
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.11.2017

Forsidebillede:
CH DK Toonscats 

Sunshine 

Ejer: Pia Børgesen og 
Henrik Buusman

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
Charlotte Jønsson
Hanne Hansen

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. Send billede og information 
til Annette Søndergaard

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye kill inger via 
hjemmesiden. Killingelisten på in-
t e r n e t t e t  o p d a t e r e s  l ø b e n d e .  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Pia Børgesen

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

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & Helene 
Carstensen. Vest - Sys Vejlø. Tilmelding 
er obligatorisk, medmindre andet er  
angivet. Emneforslag er meget vel-
komne.

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger 
i infostanden. Kontakt Ellen Rotman

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

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

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
Næstformand:
Anne Hyttel Nielsen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

Suppleant:
Elaine Derry

Bestyrelsesmedlem:
Annie Dahl
Referent/sekretær, topkatteliste

Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

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

Suppleant:
Sys Vejlø 
Medlemsmøder vest, infoshow vest

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

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

Bestyrelsesmedlem:
Tanja Petersen

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

Kasserer:
Ellen Rotman

Gråstenvej 20, Felsted 
6200 Aabenraa 
Tlf 2260 4020
kasserer@norskskovkat.dk

Suppleant:
Jacqueline Ludwig

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

Bestyrelsesmedlem:
Trine Winkel
Topkattelisten

Engskolevej 32
2730 Herlev
Tlf 31557340
trine@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


