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Formanden har ordet
Normalt ville jeg skrive, at sommeren går på 
hæld, og vi går efteråret i møde, men i skrivende 
stund er det 32 grader, og det ser ud til, at solen 
og varmen har tænkt sig at blive et par uger end-
nu. Det må være den varmeste sommer i mands 
minde. Jeg kan se, at mange af vores katte også 
har haft det "lidt” for varmt og har søgt skygge 
under alle havens buske. 

Vi har indhegnet vores have, så kattene kan færdes frit ude og inde uden 
at genere naboer med katteafføring i deres bede, og de kan heller ikke 
sige, det er vores katte, der strinter op af deres havemøbler, døre eller i 
børnenes sandkasse.

Hos os har vi haft killinger til salg i år, og jeg er noget overrasket over, 
at folk kan blive sure over, at man ikke ønsker at sælge dem en killing, 
som de ønsker skal løbe frit. Herhjemme bruger vi meget energi på at op-
drætte. Det er lige fra de skal parres, til killingerne fødes og hele deres 
opvækst, hvor man bliver bekymret for det ene og andet. 

Ja - det var måske en gang for mange mange år siden kattens tarv at gå 
ude og fange mus, men i vores verden er der farer alle vegne. Nu tænker 
jeg ikke kun på biler, høstmaskiner, jægere, hunde eller sygdomme efter 
katteslagsmål med andre katte etc. Men der er faktisk nogle mennesker i 
vores Danmark, der ikke elsker katte så højt, som vi gør, og nogle er di-
rekte modbydelige.  Med vores race som er så tillidsfuld og nysgerrig, så 
vil vi ikke risikere, at vores afkom falder i en af de mange fælder. 

Der findes mange gode løsninger til at holde sine katte og killinger inde 
på sin egen matrikel i dag, og desuden siger Mark- og vejfredsloven, at 
man er forpligtiget til at holde sin kat på egen grund. Heldigvis får flere 
indhegnet deres haver eller bygget voliere til deres katte, men der er lang 
vej til at få en ændringsholding vedr. katte.
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For omkring 10 år siden fik vi i Norsk Skovkattering ny hjemmeside, så 
man kan vist roligt sige, det er på tide med et lille ansigtsløft, og der bliv-
er arbejdet i kulisserne for at få den stablet på benene.

Det kræver en masse arbejde generelt i foreningen at bevare det ambitiøse 
aktivitetsniveau. Så derfor vil jeg gerne opfordre nogle flere af vores 
medlemmer til at melde sig under fanerne. Det kan være lige fra at give 
en hånd med ved vores medlemsmøder, sidde lidt i vores infostand, sende 
historier, billeder eller titeltager til vores blad. 

På trods af varmen er efteråret om hjørnet, og det betyder også, at mange 
begynder at udstille igen. Det er lidt svært at forstille sig de afpillede 
katte, jeg har rundt om i haven, forhåbentligt får behov for at sætte pels 
og komme til at ligne de smukke norske  skovkatte vi er vant til at se – en 
skovkat i sommerpels er ikke så imponerende.

Vi ses måske - vi har medlemsmøder, sommerfest, banko, og vi deltager 
med stand i Forum, så der vil I have mulighed for at møde nogle af os fra 
bestyrelsen.

Formanden har ordet

Pia Børgesen
Formand
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Nostalgisk Læsning
 Fra Huldrekatten 1989, nr. 3:

Hvem af os kendte ikke den lang-
pelsede kat, som på udstillinger gik 
som huskat? (I Norge. Red.) Flot 
– majestætisk – speciel – var kom-
mentarerne.
Senere blev tanken til idé, derefter 
til handling. Drivkraften bag det 
hele: daværende præsident for Nor-
ske Rasekattklubbers Riksforbund, 
Carl-Fredrik Nordane, kaldet Fred-
dy af de fleste.
Flere forsøg på at komme igang 
med et registrerbart avlsprogram 
strandede. Det første forsøg fordi 
en af opdrætterne ikke havde tid til 
at vente, men parrede perser ind.
Næste forsøg stoppede, fordi der 
ikke fandtes avlsmateriale nok , og 
sådan gik årene  - men ideen med at 
få rendyrket den norske skovkat var 
der hele tiden.
En dag kom en dame, Sonja Bargel, 
med et billede af 2 små killinger, 
en rød og en tigret: ”Se dette, det 
må da være skovkatte”, og der blev 
peget på den røde. Jo da, det så 
sådan ud. Der blev aftalt besøg hos 
familien, som havde killingerne, og 
daværende avlsrådsrepræsentanter 
Stein Bauer, Edel Runås og Helén 
Nordane drog af gårde for at se, om 
den lille røde var en skovkat.
Vi kom til familien, som siden 

skulle vise sig at blive en af de 
drivende kræfter bag skovkatten, 
nemlig Else og Egil Nylund. Jo da, 
den røder var der da, men det var 
den bruntigrede, som fangede inter-
essen. Det viste sig, at billedet, vi 
havde set, var nogle måneder siden, 
og imellemtiden var kattene blevet 
store.
Hvis du nu gætter, og oven i købet 
gætter rigtigt, så har du ret: den 
bruntigrede var Truls. Skovkatten, 
som skulle blive normen for alle 
skovkatte siden.
Omtrent på samme tid havde Edel 
Runås fået en skovkat af Jack 
Bjønnes, Pippa Skogpus hed den. 
Den var sort/hvid. En parring blev 
planlagt.
Avlsrådet fik nu blod på tanden. 
Overalt fra kom der oplysninger 
om, at der fandtes skovkatte, og 
hvad gjorde vi? Jo, slet og ret: drog 
ud på husbesøg og godkendte sko-
vkatte i det hjemlige miljø. Der 
blev brugt bus, tog, taxa og hvis 
ikke andet var muligt, så travede 
vi afsted med kortet i hånden for at 
finde frem til mulige skovkatte.
Avlsrådet med Truls som forbillede 
opstillede en standard , og så gik vi 
igang. Truls blev parret med Pippa 
Skogpus, og så kom Troll og Nisse. 

Da den norske skovkat blev racekat.



6

Truls blev parret med Trulte, og så kom Pans Silver. Pans Silver blev par-
ret med Josefine, og så kom Colosseums Adrian Knurr, og nu var vi igang.

Pans Truls
Skovkatten man, i sin tid, satte standarten for racen efter.

Forslag om godkendelse
I 1976 blev der første gang frem-
sendt forslag til FIFe om 
godkendelse.
Dette skete, før FIFes generalfor-
samling blev så strømlinede, som 
de er nu. Alle snakkede fransk, for 
det kunne fleste. Af og til blev der 
snakket tysk, hvis man var ihærdig 
længe nok med at holde armen i 
vejret. Vi var udstyret med nogle få 
farvebilleder, som vi troede, ville få 
FIFe til at gløde.
Pludselig hører vi en stemme på 
svensk. Det var Brita Kastengren, 
dengang generalsekretær i FIFe: 
”Freddy, du får 5 minutter til at 
snakke om skovkatten” – lidt plud-

seligt, men han fortalte om skov- 
katten, den store flotte på høje ben, 
om tufser og vandafvisende pels, 
om klatring ned ad træstammer, 
osv., osv.
Freddy sendte billederne rundt, 
snakkede og snakkede og snak-
kede. Indvendingerne var mange: 
”Sådanne katte har vi også i Fran-
krig,” sagde Madame Rave, FIFes 
grand old lady og stifter, og Freddy 
svarede: ”Ja, vikingerne drog på 
togt til Normandiet.”
Molly Oliver sagde, at sådanne 
katte havde hun set i Skotland, 
og Freddy svarede, at Norge drev 
skibsfart, og en og anden skibskat 
havde vel sneget sig i land.

Nostalgisk Læsning
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Andre mente, at det var de samme 
katte, som de kaldte europæisk 
vildkat, men blandet op. 
De svenske delegater sagde, at 
sådanne katte havde de også i Sve-
rige, men Freddy parerede videre: 
”Selvfølgelig, katte kender jo ikke 
til grænsebomme.”
Derefter blev det næsten en ”sport” 
at prøve at få Freddy til at køre 
fast,men han kunne sin lektie og 
var ordrap som aldrig før.
Hollænderne sagde, at hvis Norge 
fik godkendt den kat, ville de søge 
om at godkendt deres kanalkattte. 
De skulle være grønne, og de skulle 
kunne svømme.
Jo, der savnedes hverken spydighe-
der eller modvilje.

Katten skal hedde norsk skovkat!
Et andet vigtigt punkt, som Freddy 
holdt fast ved, var, at katten skulle 
hedde norsk skovkat. Svenskerne 
protesterede, men ordet norsk 
skulle med. De kom ingen vegne, 
for ”for den som kommer først til 
mølle ... osv.”
Med bare 2 stemmers flertal blev 
det vedtaget, at norsk skovkat 
skulle godkendes som selvstændig 
race, men foreløbig uden CAC-sta-
tus. En halv sejr, men trods alt - det 
var en begyndelse.

Sammen med vedtagelsen blev der 
stillet følgende betingelse: FIFes 
dommerkommité skulle inviteres 
til en international udstilling i 
Norge, hvor der var et tilstrække-
ligt antal katte med det nødvendigt 
foreskrevne antal generationer bag 
sig, som skulle være til stede. Vi 
sagde JA – i den situation var vi 
villige til næsten hvad som helst.
Som vel de fleste ved, påtog NO-
RAK sig opgaven. FIFes dom-
merkommité med Anneliese 
Hackmann i spidsen kom. Det 
nødvendige antal katte var 30, vi 
stillede med 80.
Tænk engang, en søndag formiddag 
i Folkets Hus i Oslo. 80 skovkatte, 
Anneliese Hackmann og resten af 
dommerkommiteen og Freddy bag 
lukkede døre.
Nu var vi ved det næste, afgørende 
skridt.
Anneliese og dommerkommiteen 
var overbevist. Freddy smilede til 
alle verdenshjørner, mens kattene 
selv ikke var helt klar over, hvad de 
havde været med til.

Nostalgisk Læsning
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Paris – 1977!
Tom B. Jensen, NRRs pr-mand, 
havde taget en hel del flotte type-
billeder i farver, og således rustet 
drog vi til den nye generalforsam-
ling i FIFe, denne gang i Paris, og 
året var 1977.
Freddy var delegat, Arvid Engh 
var bisidder, og Helén Nordane var 
med som interesseret iagttager.
I kufferten havde vi en stabel flotte 
fotografier, forslag om fuld god-
kendelse af norsk skovkat og en 
optimistisk følelse, som byggede på 
dommerkommiteens positive ind-
stilling.
På FIFes generalforsamling holder 
jo alle kommiteer deres møder 
først, og i løbet af den første dag 
kom det tyske katteblad, ”Deutsche 
Edelkatze”, på bordet med en sko-
vkat på forsiden. Uden et ord blev 
bladet lagt på bordet. Jeg tror, alle 
mistede fatningen et øjeblik, bare 
ikke Freddy. Norsk skovkat i et 
tysk blad? Hvor kom den fra, hvem 
ejede den? Osv. Et øjekast til, så 
opfattede vi, at dette ikke var nogen 
skovkat. Det var en Maine Coon, 
og inde i bladet var der en udførlig 
artikel om Maine Coon. Tilsigtet? 
Tjah ...

Freddy var nok den af os, som tog

det roligst. I dagene før generalfor-
samlingen blev der snakket meget 
skovkat. Selvom dommerkom-
miteen var med os, var det trods alt 
delegaterne, som stod for afstem-
ningen.
Generalforsamlingen kom. Vi 
riggede et bord til udenfor møde-
salen. Freddy fandt et eller det 
sted en grøn dug. Grønt skulle det 
være – grønt for skov og natur, 
selvfølgelig.
Og så satte vi Toms billeder op – 
stillede os ved siden af og mødte 
alle argumenter med overbeisende 
forklaringer. Nogle trak på skul-
deren, flere var interesserede, kun 
Madame Ravel lurede på, om 
Norge ville stemme for Frankrigs 
forslag om, at Chartreux skulle 
skilles ud fra Europé/Britisk ko-
rthår, og blive en race for sig selv. 
Køb og salg? Ja, i krig osv. er alt 
tilladt.
Så var generalforsamlingen igang. 
Norges forslag nr. 1 på dagsor-
denen: Godkendelse af den norske 
skovkat med fuld udstillingsstatus.
Dommerkommiteen kom med deres 
indstilling, klar, redelig, nøgtern og 
positiv. Diskussionen var i gang, og 
de allerfleste havde vel nu indtaget 
deres standpunkt.

Nostalgisk Læsning
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Side 9-missen

S*Miss Mikku's Golliwogg 
Født: 09-02-2010 

Ejer: Sys Vejlø

"Well, hallo handsome"
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Katten på billedet er Hagbart

Molly Oliver havde ændret sin 
opfattelse om ligheden med den 
europæiske vildkat. Ligheden med 
Maine Coon blev fremlagt, og man 
blev enige om, at den ikke burde 
godkendes i FIFe.
Freddy snakkede med over og glød, 
med Arvid mindre glødende som 
bisidder og sufflør.
På tilhørerbænken sad jeg sammen 
Barrie Jimmieson, dengang menigt 
medlem i Tyskland, samt en del 
australske dommere.
”Hvem er for, at den norske sko-
vkat godkendes som selvstændig 
race med fuld status?” lød ordsty-

rerens stemme – på fransk.
Nu gjaldt det – mamma mia.
Første hurtige hånd i vejret var 
Freddys, så Tysklands, så Frank-
rigs, og så den ene efter den anden.
Har nogen hørt om hjerteklumpen, 
eller klumpen i halsen, eller var det 
hjertet?
Så var der stemmetælling. Fra min 
plads så jeg hænder, mange hænder, 
men var det nok? Min plan var at 
fotografere akkurat denne situa-
tion, men hvor var udløseren, hvor 
skulle jeg se hen? Hvor var appa-
ratet?

Nostalgisk Læsning
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2018
KALENDER

med egne fotos

Vælg mellem mange flotte varianter

Bestil nu på

Barrie trak mig i armen: ”Congratu-
lations, Freddy has made it.” – Ap-
plaus, både fra tilhørerbænkene og 
fra delegaterne. Freddy og Arvid 
med armene over hovedet i sejrs-
positur, smilende fra øre til øre. 
Gratulationerne strømmede ind.
Jeg? Først et knus til Freddy, ordene 
sad fast, så op ad trappen til recep-
tionen,

Jubelen i Norge!
Telegrammet kom frem til en jub-
lende flok af skovkatte-fans, som 
havde samlet sig hjemme hos fami-
lien Nylund. Og den udmærkede

PR-mand, Tom, sørgede for, at 
Kveldsnytt fik meldingen, og bare 
få timer efter applausen i Paris 
kunne nyheden spredes over det 
ganske land, at Norge havde fået 
sin egen racekat og var kommet på 
verdenskortet sammen med Siam, 
Persien, Egypten, Rusland, Burma, 
osv. 
Hjemkomsten var uforglemmelig. 
Dette var før, Fornebu blev ombyg-
get, og vi kunne vinke til dem, som 
stod udenfor. Hele skovkatteflok-
ken, samlet som aldrig før, var 
mødt frem, anført af selve hoved-
personen, Truls. Norske flag, 

Nostalgisk Læsning
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blomster, farverige sløjfer og ikke 
mindst 30 glade ansigter. Freddy 
blev løftet op i guldstol med favnen 
fuld af Truls og blomster, mens 
Arvid og jeg, af rimelige grunde fik 
vore ovationer med begge ben på 
jorden.
En forbipasserende undrede sig 
over, hvad det var for et postyr – og 
fik det svar: ”Det er præsidenten, 
som har været i Paris.” – Man 
kunne se det på ham: Paris? Præsi-
dent? Hvilken Præsident? (Han un-
drer sig sikkert den dag i dag).
Men norsk skovkat var godkendt 
som selvstændig race – på tre sprog 
– Norwegian Forest Cat, Norwegis-
che Waldkatze, Chat de Bois Norv-

egien.

Skrevet af:
Hun, som var med, Helén.

PS. At Chartreux blev anerkendt 
som selvstændig race på samme 
generalforsamling, nævner vi bare i 
forbifarten.Ligeledes at daværende 
miljømi-nster, Gro Harlem Brundt-
land, kom hjem med samme fly fra 
Paris, og at Freddy blev holdt i fr-
akkekanten, da han ville gå frem og 
fortælle om vores ”kamp”, er også 
noget, vi bare nævner i forbifarten.

Sakset fra det svenske skovkatte-
blad, Skogisen, 1989, nr. 1.

Randi Grotterød 
med Timotei 1981

Nostalgisk Læsning
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Min interesse for katte fik jeg, da 
jeg i 1977 faldt pladask for Bamse, 
en lille gårdkat, som rendte efter 
mig, hver gang jeg viste mig i 
hoveddøren, hvor jeg boede. Jeg 
tog hende til mig, og da min hund 
døde, syntes jeg, at Bamse skulle 
have selskab af en anden kat. Jeg 
besluttede mig derfor at tage en 
skovkattekilling til mig, som 
Vibeke Poulsen havde. Katten fik 
navnet Laban. Vibeke og jeg gik 
sammen på alle de udstillinger, der 
var, for at øge kendskabet til sko-
vkatten. 
Det var svære tider, for ingen 
regnede os for noget; man nærm-
est lo hånligt af os, når vi kom med 
vores ”baggårdskatte”. Ingen ville 
hjælpe os med nogen ting, og vi var 
til tider ved at opgive ånden. Hel-
digvis var vi for stædige, og i 1982 
blev vi enige om, at en af os måtte 
prøve at komme ind i Racekattens 
bestyrelse for derigennem at kunne 
få mere indflydelse til gavn for sko-
vkatten.
Jeg fik en bestyrelsespost, først som 
udstillingssekretær og senere som 
næstformand. Dette gav mulighed 
for blandt andet at forbedre klub-
bens valg af dommere til semilang-
hårsgruppen. 

Jeg sad også i Felis Danicas for-
retningsudvalg, hvilket gav os mu-
lighed for at blive hørt.
Samtidig med min bestyrelsespost 
i Racekatten var jeg kontaktperson 
for Norsk Skogkattring, og det var 
efter opfordring fra formanden dér, 
at jeg i 1985 tog initiativ til at starte 
Norsk Skovkattering, Danmark.

Når jeg ser tilbage på de ca. 10 år, 
der efterhånden er gået, glæder jeg 
mig ofte over, at det lykkedes at 
få skovkatten anerkendt. Det har 
været alle anstrengelserne værd.

Dortemarie Kaplers  
(Opdræt Guldfakse)

Historien om Dortemarie Kaplers involvering.
Fra Huldrekatten 1988, nr.2:

Nostalgisk Læsning
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Fra Huldrekatten 1990 nr. 2:

Historien om Sidser og skovkattens begyndelse i DK.
Egentlig er det et gammelt bekendt-
skab, som jeg pludselig kunne rea
lisere, da vi fik hus og have.
Min mand, Rolf, boede som barn 
i Norge i 50’erne, og der, hvor de 
boede i Stavanger, havde de nogle 
fine skovkatte. En dag kom Rolf 
hjem til sine forældre med en 7-8 
uger gammel tortie hunkilling, og 
sagde: ”Se, hvad jeg har fået! En 
hel kat!” – og så havde de fået kat.
Det blev til 14 stk. i løbet af nogle 
år.

Gl. Pusser, som tortie-missen 
efterhånden hed, styrede alle mis-
serne – de hed i øvrigt Røde-Per, 
Grå-Per, osv. Området de boede i, 
var et naturskønt område med vand, 
klipper, en bæk, m.m. - og der 
fangede misserne selv ørreder! Alt 
dette har jeg med stor interesse hørt 
om og set billeder af, og når vi var 
på ferie deroppe, var vi altid ”nødt” 
til at tage ud til venner og bekendte 
på gårdene ude på Jæren, så mor 
kunne kæle med alle misserne!

På billedet ses Sidser med sit første 
kuld killinger, hvor faderen til kuldet er 
Børste.

Nostalgisk Læsning
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Engang i foråret 1975 var vi en tur i 
Legoland og skulle der mødes med 
vores farmor. Hun var dengang sta-
dig bosiddende i Norge, underviste 
i musik og havde arrangeret en tur 
til Legoland med sit børnekor.
Vi, Rolf, jeg og vores to drenge, 
sad på 1. ”parket” og skulle høre 
på– og da koret stemt i med ”Alley 
Cat” af Bent Fabricius Bjerre, kom 
der en norsk jente, Oddny Friestad, 
ned til os på 1. række og overrakte 
os den yndigste lille hunkilling. 
Det var Sidser! Hun havde rejst i 2 
dage i en taske med bus, så hun var 
”lækker”! Iført en fin rød sløjfe var 
hun alligevel bedårende. Om af-
tenen blev hun badet, tørret og redt, 

m.m. – siden hen har vi haft proble-
mer i den retning!
Næste dag gik turen hjem til Char-
lottenlund. Her levede Sidser en 
dejlig kattetilværelse, tyranniserede 
vores Samson, en Old English 
Sheepdog, og styrede hele familien. 
Indtil mor fik besøg af en ”kat-
tedame”. Det var Alice Heinsen, 
forfatter til Politikens bog ”Jeg 
har kat”. Så fik mor gode ideer om 
udstilling m.m. På udstillingen i 
Hillerød, som Racekatten afholdt i 
januar 177 blev Sidser så godkendt 
som norsk skovkat. Dengang var 
der ingen semilanghårsgruppe, så 
hun udstillede flere gange under 
perser!

Killingen på billedet er Børste.

Nostalgisk Læsning
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Hun blev endda gjort i stand af Lis 
Nielsen (perserdommer) med pud-
der og alt til faget hørende!
Samme år kom to katte mere til 
–Skrubbe (Brannfjels Dolly) og 
Børste. To sort-hvide, en han og 
en hun. Børste blev desværre ikke 
godkendt, men fik alligevel et 
kuld killinger med Sidser. Bl.a. en 
pragtfuld hankat, Laban, som Dor-
temarie forelskede sig i – så var 
hun også ”solgt” til skovkatten. 
Laban blev senere godkendt, men 
desværre mistede hun ham efter 
et grimt fald ud af vinduet fra 3. 
sal. Det var en stor sorg, vi havde 
endnu ikke prøvet at miste en kat. 
Nu var interessen efterhånden stor 
omkring skovkatten, og i 1982 
hentede vi en hunkat, Stasia (Torv-
myras Lyca), hos Randi Grotterød 
i Norge. Ved samme lejlighed blev 
Dortemaries Torvmyras Grand Sol-
tario fundet og erhvervet. Siden gik 
det slag i salg med udstillinger, kil-
linger, m.m.
Sidser og Soltario har været en fin 
start, og har da også grunden til 
mange fine katte i Danmark. Vi har 
dog også kæmpet nogle slag ind 
imellem for at få semilanghårsgrup-
pen igang. I lange perioder kneb det 
med at kunne få tilmeldt 20 katte i 
gruppen, for at der kunne udde-

les certifikater. Vi har flere gange 
måttet samle ”revl og krat” sam-
men, men nu er det sjovt at se, at 
det næsten er den største gruppe, 
når der er udstilling.
Det er virkelig sket meget i de år, 
jeg har været med, og det har været 
sjovt når der er udstilling.
Det er virkelig sket meget i de år, 
jeg har været med, og det har været 
sjovt. Sidser er nu en ældre dame, 
pensionist – det er de fleste af mine 
katte efterhånden. Det har både kat-
tene og familien det dejligt med.

Vibeke Poulsen 
(Opdræt Dovregubben)

Nostalgisk Læsning
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Når man læser standarden for nor-
ske skovkatte, er der en ting, alle 
folk straks bemærker, nemlig at 
halvdelen af de hundrede points 
deles med 25 på type og 25 på 
peskvalitet. På grund af disse høje 
pointtal er disse to punkter specielt 
vigtige, når man avler eller bedøm-
mer racen. Det er da desværre også 
her, der findes stor forskel på de 
forskellige katte inden for racen og 
hersker stor forvirring med hensyn 
til, hvad der er det rigtige. Derfor 
vil jeg her forsøge at præcisere 
standarden og forklare, hvad man 
specielt skal se efter, når man stilles 
overfor en norsk skovkat.

Pelskvalitet:
Det første, man bør se efter på 
pelsen, er, om der overhovedet 
findes to klart adskillelige hårtyper. 
Dækhårene skal være meget tykke 
med en diameter på mindst det dob-
belte af den fine underulds. Ned 
langs ryggen og på siderne skal 
længden af dækhårene være mellem 
7 og 12 cm. Underuldens længde 
bør være mindre end halvdelen 
og ikke overstige to trediedele af 
dækhårenes længde. På hovedet, i 
nakken og på benene er dækhårene 

kortere end på ryggen, og på over-
siden af halen er de længere. 
Endvidere må det om dækhårene 
nævnes, at det ikke er nok, at de 
har den rigtige længde og tykkelse. 
De skal også være lanolinerede. 
Om de har denne fedtede vandaf-
stødende belægning, ses tydligt, 
når katten holdes op i lyset. Hvis 
pelsen ikke er glansfuld og skin-
nende, er kvaliteten for tør. Denne 
svagt olierede beskyttelse skal også 
tydeligt kunne mærkes,når man 
lader hånden glide ned ad ryggen 
på dyret. Ved denne berøring skal 
dækhårene i øvrigt lægge sig pænt 
side om side og danne et beskyt-
tende, vandafstødende lag over un-
derulden. Rejser pelsen sig efter en 
sådan berøring, er det atter tegn på, 
at den er for tør. Hvis pelsen rejser 
sig hurtigt, efter man har ladet en 
hånd glide hen over ryggen, kan det 
også skyldes, at dækhårene er for 
dårligt udviklede. Det vil sige for 
korte i forhold til underulden. Når 
dette er problemet, vil de nemlig 
ikke være tunge nok til at tvinge 
underulden ned og få den til at 
blive liggende langs kroppen. Re-
sultatet er en alt for udstående, fly-
vende pelskvalitet.

Fra Huldrekatten, 1986 nr. 4:

Uddrag fra artikkel om den norske skovkats standart.

Nostalgisk Læsning
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Det, der nu mangler at behandles 
under pelskvaliteten, er underulden. 
For en øvet og især for en uøvet er

det meget vanskeligt at tage stilling 
til, om denne er i orden, hvis katten 
ikke er i fuld vinterpels. 

Katten på billedet er Torvmyra's Grand Soltario

Nostalgisk Læsning
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Hvis katten ikke er i fuld pels, er 
det eneste, man kan tage stilling 
til, angående underpelsen, stort set 
kun om  underulden ikke er kortere 
end den førnævnte halve længde 
af dækhårene eller længere end to 
trediedele af dækhårenes længde. 
Om katten, når den er i fuld pels, 
har for lidt uld, passende mængde 
uld, for meget uld,eller hvordan 
krave skjortebryst og knickers evt. 
vil se ud, må bero på et velkval-
ificeret skøn og kan aldrig blive 
andet. Når pelsen er fuldt udviklet, 
er det derimod let at tage stilling til, 
f.eks. om størrelsen af krave, sk-
jortebryst og knickers står i forhold 
til den mængde uld, der ellers er på 
katten. Jo mere underuld der er, jo 
kraftigere og længere skal krave, 
skjortebryst og knickers være.
På selve kroppen må der ikke være 
så meget uld, at dækhårene bliver 
udstående.
De skal stadig kunne dække som en 
regnfrakke. Hvis helhedsindtrykket 
bliver en mat pels, er der også for 
meget uld.
En skovkat i fuld vinterpels giver 
altså indtryk af at være en stor kat, 
hvor alle former er en smule udvis-
ket på grund af pelsens udfyldende 
virkning. Her tænkes især på, at 
hals og nakke virker meget brede, 
når kraven er rigtigt udviklet.

Brystkassen ser endnu kraftigere 
ud, end den er på grund af skjorte-
brystet, og det er svært at se nøj-
agtigt, hvor lange benene egentlig 
er, da de lange hår på bugen og de 
lange fra sidernes nedhængdende 
dækhår skjuler dette. 
Det kan altså fastslås, at det er 
lidt af et kunststykke rigtigt at 
bedømme andet end dækhårene på 
en skovkattepels, hvis man ikke 
lige nøjagtigt befinder sig i måned-
erne november til marts, og sådan 
bør det også være for en skovkat, 
der i sommermånederne er i fuld 
vinterpels, er dårligt tilpasset et 
naturliv og må vække til eftertanke, 
hvis den ikke ligefrem holdes i kli-
mastyret felinotek.

Af Jette Eva Madsen
(DK Felies Jubatus)

Nostalgisk Læsning
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Sommer, sol og norske skovkatte
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Sommer, sol og norske skovkatte
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Opdrætterportræt
Af Sakeena Elkington

Mit navn er Sakeena Elkington, og 
jeg har haft norsk skovkat siden 
1994 og opdrætter under stam-
navnet DK Sakeena´s .

Hvordan starter man en fortælling 
om en passion for den norske sko-
vkat, som startede for snart 25 år 
siden? Mange år er gået, og da jeg 
også stoppede med at opdrætte i  
10 år fra 2001-2011, så ligger det 
meget langt tilbage i hukommelsen.

Vi har altid haft dyr i vores familie, 
og da mine piger Zinnini og Kaya 
var 4-5 år gamle, ville jeg gerne 
give dem muligheden for at få kat 
og hund. Jeg begyndte at se mig om 
efter en racekat og havde i starten 
et ønske om at få en siameserkat 
eller en silver shaded chinchilla an-
gora ,som det vist hed dengang. Si-
ameseren var lidt temperamentsfuld 
dengang, så den blev hurtigt valgt 
fra, og  chinchillaen var blevet lidt 
for ekstrem efter min smag - men 
så havde jeg jo hørt om den norske 
skovkat, som blev betegnet som en 
naturkat, og det lød jo ganske tilta
lende, og så gik jeg igang med at 
finde en norsk skovkat i Danmark.

Alle mine katte, fra jeg var helt 
lille, har været sort-hvide eller helt

sorte, og da jeg skulle ud og se på 
killinger,  blev det de sorte og blå 
killinger, jeg faldt for. Minna og 
Kjeld Krogh fra opdrættet Felis 
Audax havde et kuld med de farver, 
jeg gik efter, så jeg fik aftalt et 
besøg hos dem.

Det var en helt overvældende 
oplevelse at se alle de smukke 
skovkatte hos Minna og Kjeld,  og 
jeg tror, at der blev sået et frø til 
min senere passion for avl og op-
dræt. Da jeg så lille blå-hvide Gor-
gonzola Felis Audax, var jeg ikke 
et sekund i tvivl - han skulle bo hos 
os. Minna spurgte pænt ind til, om 
han skulle bruges til kæl eller avl, 
og jeg var stålsikker på, at det bare 
var til kæl og måske et enkelt kuld. 
Jeg ville have, han skulle have 
selskab, og det skulle selvfølgelig 
være en hun, så pigerne kunne 
opleve at få et kuld killinger. Denne 
gang tænkte jeg lidt mere over, at 
det skulle være den bedste hun i 
kuldet, så vi fik de smukkeste og 
mest racetypiske  killinger. Så det 
unge par, jeg var ude og se killinger 
hos, spurgte Jette-Eva Madsen fra 
Felis Jubatus til råds, da både mor 
og far til killingerne kom fra Jette-
Eva, og vi kom hjem med en sort-
hvid pige, Junine Felis Laetus.
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Opdrætterportræt

Stamnavn
Så skulle der findes et stamnavn, 
og alle de navne, jeg ønskede, var 
optaget, så min opfindsomhed bar 
ikke frugt, og jeg endte med at bru-
ge mit fornavn som opdrætternavn.
Da Sakeena betyder "Ro og fred i 
sindet", passer det jo faktisk meget 
godt til vores dejlige milde skovkat, 
som spreder glæde og kærlighed på 
sin vej.

De første katte
Vi flyttede til Tisvilde, og dengang 
syntes jeg, at det bedste katteliv var 
et frit katteliv. Misserne fik lov til 
at gå frit og klatre i træer og fange 
stort og småt.Gorgonzola og Junine 
havde begge et vidunderlig mildt 
temperament, og vi glædede os til 
den dag, vi skulle få killinger for 
første gang.
På et tidspunkt var Junine væk i 
flere dage, og  vi tænkte ikke mere 
over det, da hun kom hjem igen og 
var fin og frisk og glad!

Ja, Junine var drægtig, og vi beg-
yndte at glæde os til fødslen, og jeg 
håbede jo selvfølgelig, at Gorgon-
zola var far til kuldet.

Dagen kom, hvor fødslen gik igang, 
nemt og fint og der kom 4 sunde og 

raske killinger. Jeg ringede straks 
til Minna og spurgte, om jeg kunne 
regne med, at Gorgonzola var 
faderen? Hvilken farve har kil-
lingerne, spurgte Minna? Ja de er 
allesammen så flot tigertribede, 
svarede jeg! Ja, men så er det den 
store fine baggårdskat, der er far,  
sagde Minna .UPS! Der lærte jeg 
hurtigt, at det der kattegenetik 
skulle jeg nok sætte mig ind i, hvis 
jeg skulle fortsætte med at op-
drætte.
Min første skovkat: 
Gorgonzola Felis Audax  
Født: 22-02-94
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Opdrætterportræt

Vi flyttede tilbage til København, 
og nu da kattene gik inde, var det jo 
lidt nemmere at finde ud af, hvem 
faderen var.

Sidenhen lykkedes det at få en 
masse fine nonagouti killinger med 
de to. Da Gorgonzola blev neutra-
liseret, flyttede han til min mor,
som lige havde købt et husmandsst-
ed med sin mand, John. Gorgonzola 
blev så også startskuddet til min 
mors interesse for opdræt, Elking-
tons, men det er en anden historie.

Jeg var så heldig at have to helt 
fantastiske, søde og hjælpsomme 
mentorer i Minna og Jette-Eva. De 
støttede mig i starten og kom og så 
på de små og hjalp mig med at vur-
dere både køn, farve og type. Men 
det bedste, de lærte mig, var, at de 
INGEN regler satte op og ingen re-
striktioner på mit avlsarbejde, kun 
støtte, råd og vejledning og opmun-
tring. Jeg kunne parre med hvem 
jeg ville ,sælge til hvem som helst 
og sælge alt eller intet til avl. Det 
er jeg den dag i dag dybt taknemlig 
over. Det gjorde det meget nem-
mere og sjovere at opdrætte og 
især i starten, når man fumler sig 
frem,så er det vigtigt, at man gør 
sig sine egne erfaringer uden 

fordømmelse. 
Jeg begyndte at sætte mig ind i 
stamtavlerne og opdagede, at mine 
katte kom fra de samme linier. Da 
jeg slet ikke ønskede at lave indavl, 
måtte jeg begynde at se mig om 
efter nye linier.

Nye katte kom til, og en af de katte, 
som fik stor betydning for mine 
fremtidige linier, var Killix White 
Nose Buffy n 09 efter Starkad’s Di-
anthus og Europa’s Nougat Nød. 
Faktisk var det pga Tilia Nova’s Do-
mingo, som var far til Dianthus, at 
jeg fik Buffy. Domingo så jeg på en 
udstilling, da han var ganske ung, 
og jeg blev og jeg blev forelsket i 
hans utrolige smukke udtryk, og så

Påveskardet's Linnea Rosé 
Født: 15-10-98
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Opdrætterportræt

havde han den flotteste trekant 
og hoved, jeg nogensinde havde 
set . Hans søn Dianthus var en af 
de smukkeste sort-hvide hanner 
dengang, syntes jeg. Så glæden 
var stor, da Susanne og Kiri Høj 
Andersen havde en smuk sort-hvid 
han, jeg måtte købe. Buffy havde 
det smukkeste udtryk . Et udtryk  
jeg den dag idag ønsker på mine 
mine katte.

Senere kom tanken om at hente nye 
linier fra Norge for at tilføre nyt 
blod til DK. I 1997 og 98 hentede 
jeg en hankat, Laksjøens Joar, og 
mine to hunkatte, Laksjøens Lone 
og Påveskardets Linnea Rosé fra 
henholdsvis syd- og nordnorge, og 
de katte kom til at være grundsten

i mit avlsarbejde og ligger i alle 
mine katte idag.

Endnu en kat, I vil se i vores gamle 
stamtavler, er min gamle ven Nina 
Yiadoms, Hyrka’s Balthazar, som 
var efter en stor imponerende smuk 
han, Steigar Magnus, hvis far var 
novice Felix og mor efter de smuk-
ke Marmichel-linier.

Min mor, Lone Elkingon, var på det 
tidspunkt også begyndt at opdrætte, 
og vi har altid lagt planer og visio-
ner for vores avl sammen. Det gav 
muligheder for en bredere avlsbase, 
og vores fertile hanner kunne bo på 
landet hos Lone og John. Det har 
været fantastisk at have opdræt som 
en familiehobby, men kan dele.

Laksjøens Lone  
Født: 13-09-97
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Opdrætterportræt

Vi har været på mange udstillinger 
sammen, og mine børn var også 
med, da de var små.

Det er sjovt, hyggeligt og meget 
hårdt arbejde at være opdrætter. 
Jeg har bestemt ikke været for-
skånet for svære fødsler, kejsersnit, 
dødsfødte killinger, brystbetæn-
delse eller killinger, der døde lige 
efter fødslen. Men en af de særeste 
oplevelser var dog, da jeg fik 2 
haleløse kuld med samme far og to 
ubeslægtede mødre.

Ud af ialt 10 killinger var der 4-5 
mere eller mindre haleløse og 1 
deform killing, som dog døde lige 
efter fødslen. Jeg var i chock, da 
jeg fik første kuld, og jeg opdagede 
den første helt haleløse killing. Så 
lagde jeg mærke til, at endnu en 

Gizmo efter Hyrka's Baltazar 
Født: 30-10-97

Katten på ovenstående billede er
Laksøens Synne. Synne er født 30-
05-95 og har haft stor betydning for 

pelskvalitet og kraftige benstammer i 
vores senere avl.
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havde ca. ½ hale. Mærkelig tilfæl-
dighed og naturens lune tænkte jeg! 
Men ca. 3 uger senere kom næste 
kuld, og her var der også flere med 
½ haler og deformiteter! Jeg var 
dybt rystet og anede ikke mine 
levende råd. Jeg nænnede ikke at 
aflive de små uden haler, da de el-
lers virkede friske og sunde, så de 
voksede op og fik stamtavler og 
kom ud til dejlige kælekattehjem. 
Da de to kuld havde samme far, 
ville det nemmeste være at sige: 
"det er hankattens skyld", men det 
var nogle meget sunde og brugte 
linier, og det gav slet ikke mening, 
at det skulle være noget arveligt! Så 
en dag kort tid efter fødslen læste 
jeg i avisen, at Netto havde truk-
ket noget friskhakket kyllingekød 
tilbage pga. for mange pesticide-
rester, og da jeg for at forkæle de 
gravide havde givet dem ekstra 
kylling, fik jeg en anelse om, at 
dette kunne være årsagen til alle de 
deformiteter. Jeg besluttede at gen-
tage begge kombinationer for både 
hankatteejerens skyld og min egen. 
Denne gang blev jeg velsignet med 
10 sunde og raske killinger. Så 
man skal aldrig gå i panik, når op-
dræt går galt - der er som regel en 
fornuftig forklaring, og ikke alt er 
arveligt. Der kan absolut være

andre forklaringer på deformiteter 
og dødfødte eller svage killinger.

Naturen har sine egne veje, og det 
er nok den største udfordring, vi har 
som opdrættere.

Opdrætterportræt

Katten på ovenstående billede er
Laksjøens Ulva. Ulva er født 25-03-
94 og er stammoderen til vores Lak-
sjøens katte. Hun var en kæmpestor 
kraftig hun med fantastisk pels og 

temperament.
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Opdrætterportræt

Den perfekte skovkat..
..er for mig en stor kraftig kat med 
gode længder og kraftige benstam-
mer med store runde poter. Jeg kan 
godt lide en skovkat med masser af 
pels  - selvfølgelig af god kvalitet 
med lange og stride dækhår. Jeg vil 
gerne have en tydelig stor krave om 
vinteren, knickers og meget gerne 
snesko.

Jeg har aldrig gået så meget op i at 
have en snorlige profil, men ønsker 
en stærk hage og velformede vel 
placerede ører med god bred base, 
der slutter af i en spids med tufser.
Udtrykket er meget afgørende for 
hele indtrykket af skovkatten. Det 
er en af de ting, jeg har meget fokus 
på i mit avlsarbejde idag, da jeg 
har fået et lidt tungt udtryk på min 

Den smukke kat på ovenstående billede er Killix White Nose Buffy 
- min smukke sort-hvide drøm af en norsk skovkat. 

Han er født 04-09-98. 
Han ligger i stamtavlen på de fleste af mine nuværende avlskatte.
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ynglingspige, Elkingtons Xsa Xsa 
Gabor. 

Min han, Elvdals Vertigo, har noget 
af det smukkeste udtryk, jeg 
kender, og han går tilbage til min 
Killix White Nose Buffy, som 
havde samme smukke udtryk.

Så er der trekanten. Den skal være 
tydelig,så når man får indtryk af 
en ligesiddet trekant, når man ser 
på skovkatten. Freddy av Myre er 
en af de katte fra "gamle" dage, 
som står så tydeligt for mig som en 
perfekt repræsentant for racen med 
smukt udtryk, flot trekant og vel-
placerede ører.

En af mine favoritkatte fra 1993 er 
Heaven Hill’s Big Bang . Jeg havde 
en datter efter ham, Påveskardets 

Linnea Rose fra 1998, og han lig-
ger i Sakeena’s Jealous Guy, som 
har noget af den samme udstråling, 
som jeg holder meget af.

Men altafgørende er temperamentet 
og helbredet, som er det aller aller 
vigtigste for mig. og helbredet, som 
er det aller aller vigtigste for mig. 
Temperamentet er vigtigt hos mine 
avlskatte, og jeg sætter stor pris på 
det rolige, kærlige og sociale tem-
perament hos mine skovkatte.

Jeg prøver såvidt muligt at "parre 
ud", når jeg opdrætter. Jeg er igang 
med  at bygge stamtavler op, som 
ikke har for meget linieavl bag sig. 
Det betyder så også, at der kan  
komme en meget større variation i 
et kuld, men forhåbentligt også 
nogle sunde gener at arbejde med 
på sigt for nye opdrættere.

Opdrætterportræt

Elkingtons Xsa Xsa Gabor

Elvdal's Vertigo



32

Mine tanker for fremtiden. 
Da jeg startede med at opdrætte 
igen efter 10 års pause, var det min 
mission til at begynde med at finde 
mine gamle linier i mine nye avl-
skatte og tilføre noget nyt fra "gam-
le" NFO-opdrættere. Det lykkedes 
også med NL*Torvhedes Taiko 
og DK* Scarlett-Sandras Divine 
og DE*Johanne of Stellenbosch, 
DE*Stine Ebbedotter of Stellenbos-
ch og DE* Elvdals Vertigo og nye 
linie med SE*Zygots Mac Alister 
og NO*Påveskardets Jesse-Jo og 
min mors linier, som hun havde ar-
bejdet med, imens jeg holdt pause.

Idag har jeg arbejdet så længe med 
linierne, at jeg ved, at de indtil vi-
dere har vist ret god helsestatus og 
godt temperament, som jeg anser 
for at være det vigtigste i mit avlsar-
bejde. Der er  kommet både gode 
kælekatte, avlskatte og showkatte.
Så nu er jeg der, hvor jeg ved, hvilke 
detaljer den enkelte avlskat giver 
videre af både styrker og svagheder.
Først nu føler jeg mig klar til at 
tage næste step i avlsarbejdet og 
fokusere mere på den enkelte de-
talje i næste generation, tage næste 
step i avlsarbejdet og detalje i 
næste generation. Min mor Lone 
Elkington og min drøm har længe 

Opdrætterportræt

været at lave en ny sort skønhed 
som Jesse-Jo - gerne både en han 
og hun. Så nu går jeg målrettet efter 
at lave en masse nonagouti med 
god teknik, og forhåbentligt kom-
mer den sorte drøm af en skovkat i 
nærmeste fremtid.

NL*Torvhedes Taiko 
Far til DK Sakeena's Jealous Guy

Min kære datter Amélie og 
Snow White



33

The NFO Championship

Kære Norsk Skovkattefolk
Dear Norwegian Forest Cat owners

Hold jer klar og reserver datoen!

Søndag den 12 maj 2019 vil Klubben Norsk Skovkattering, Danmark afholde endnu 
en udstilling kun for de Norske Skovkatte - The Norwegian Forest Cat 
Championship. 
Første gang var i 2018.

Vi håber dette kan appellere til folk fra hele verden til at komme og dyste om titlen, 
"The Norwegian Forest Cat Champion".

Udstillingen vil være en almindelig international FIFe udstilling, dog vil titlen "The 
Norwegian Forest Cat Champion", ikke være officiel.

De katte der opnår den flotte titel, kan selvfølgelig bryste sig med den på samme 
niveau som Skogkatt of the year.

Vi har planlagt at afholde The Norwegian Forest Cat Championship hvert år, og 
forsøger at lægge dem på skift i øst og vest. 

I 2019 er det på Sjælland, oplysninger om hal vil komme senere.
Vi håber at mange opdrættere, kælekatteejere og udstillere fra nær og fjern vil bakke 
op om den årlige begivenhed.
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"Foto tid? 1, 2, 3 SMIL"

DK Shadowpaw's Bazinga 
Billede taget af Charlotte Christel Jønsson

Killingesjov
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Tilbage i januar havde NSR arran-
geret en temadag i samarbejde med 
to af JYRAKs studiekredse, og det 
var en stor fornøjelse, at så mange 
var interesserede i at deltage og 
forhåbentlig blive lidt klogere på 
emnet fodring af kat. Charlotte er 
uddannet dyrlæge, og som dyrlæge 
er hun blevet undervist i foderlære, 
men de fleste blev nok overraskede 
over at høre, at den undervisning 
var meget begrænset og blev givet 
af en af de store foderproducenter. 
Dette gav mig anledning til at over-
veje, hvor stor viden min egen dyr-
læge mon har omkring foder, 

og om foder købt hos dyrlægen 
er lig med kvalitetsfoder, hvilket 
Charlotte også senere kom ind på, 
da hun gennemgik nogle indholds-
fortegnelser.

Charlotte holdte ikke dette oplæg 
i sin egenskab af dyrlæge eller for 
at anbefale ét foder frem for andre, 
og hun er ikke betalt af foderpro-
ducenterne. Charlotte var der som 
privatperson og opdrætter. Hun har 
læst mange bøger, artikler på nettet 
og studeret indholdsfortegnelser, og 
denne viden videreformidlede hun 
til os.

Fodring af  kat

DK Chrisycat's Anna Bell
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Fodring af  Kat

Charlotte fortalte, hvad tørfoder er 
lavet af, og hvordan det er lavet, og 
hvilke fordele og ulemper det har 
for både kat og mennesker. Herefter 
fortalte hun om menneskets og kat-
tens anatomi og fysiologi  og tarm-
systemet. Vi mennesker er omni-
vorer – altædende, hvorimod vores 
katte er carnivor – kødædende, og 
vi kommer let til at tænke, at det 
der er godt for os, også er godt for 
vores kat. Mæthed hos katten er 
ikke baseret på mængden af føde, 
der er indtaget, men på mængden af

Et af de emner, som Charlotte kom 
ind på, var: Historikken – hvorfor 
er der brug for dette kursus?  Siden 
80’erne,  hvor tørfoder for alvor 
vandt indpas, opstod også en stign-
ing i sygdomme som fedme, suk-
kersyge, nyreproblemer,  urinve-
jsproblemer, tandproblemer m.m 
og levealderen dalede, hvilket fik 
de store foderproducenter til at lave 
sygdomsdiæter – ingen trådte et 
skridt tilbage og overvejede, om 
fodret kunne være årsagen til disse 
sygdomme. 

DK Chrisycat's Ipanema
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Fodring af  Kat

og der blev gennemgået flere ek-
sempler på forskellige indholds-
fortegnelser, og her var det med at 
spidse ører og holde tungen lige i 
munden. Jeg er sikker på, at andre 
end jeg blev både overraskede og 
en anelse chokerede. Heldigvis 
blev det hele serveret med en god 
portion humor, og der var god mu-
lighed for at stille spørgsmål og 
nyde godt af Charlottes store viden 
om emnet.

Stor tak til Charlotte for at gøre os 
alle lidt klogere, og jeg er sikker på, 
vi alle gik hjem med stof til efter-
tanke.

Sys Vejlø
DK Chrisycat.

animalsk protein der er indtaget. 
Charlotte gennemgik forskellige 
typer af proteiner, fedt, kulhydrater, 
vitaminer og mineraler, som findes 
i kattemad, og vi blev mindet om, 
at vand nærmest er den vigtigste 
ingrediens. De fleste katte drikker 
alt for lidt, og katte, som kun spiser 
tørfoder, får kun halvt så meget 
væske som katte, der også får våd-
foder, og der kan med stor fordel 
tilsættes ekstra vand i vådfoderet.
Andre emner, som Charlotte 
gennemgik, var: Kattens daglig 
behov, læs og forstå en indholds-
fortegnelse, det analytiske indhold,

N*Adelroses Aurelia Munch DK Chrisycat's Iris
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Titeltagere

DK Fagan's Elephant Foot Jam
Ejer: Elaine Derry

DK Julle-Kris Inukka 
Ejer: Bibi Modin Christensen
         Naya Modin Thomsen 
         Jesper G. Thomsen

Grand International Premier

International Champion
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DK Fagan's Elephant Foot Jam
Ejer: Elaine Derry

S*Viento's Feeling Fuzzy 
Ejer: Dorthe Kity Bondesen
         Thomas Tumling Bondesen

GIC DK Rebi Cat's Elvira Madigan
Ejer: Rikke Thingholm Hansen

Titeltagere

Grand International Champion

Junior Winner
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Eksport

DK Nordic-Guardians Colossus 

Født: 12-03-2018
Opdrætter: Jacqueline og Michelle 
Ludwig (DK Nordic-Guardians)

Flyttet til Houston Texas (USA)

DK Nordic-Guardians Pyro 

Født: 12-03-2018
Opdrætter: Jacqueline og Michelle 
Ludwig (DK Nordic-Guardians)

Flyttet til Kiel (Tyskland)
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Eksport

DK Nordic-Guardians Magneto

Født: 12-03-2018
Opdrætter: Jacqueline og Michelle 
Ludwig (DK Nordic-Guardians)

Flyttet til Lissabon (Portugal)
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Julefrokost og banko 
17. november 2018

Så er der ikke så længe til, at vi igen går ind i de lidt mørkere tider. I Dan-
mark betyder det hygge, samvær og hjertelune stunder. 

For NSR betyder det, at vi nu vil invitere jer til vores årlige julebanko. 
Efter sidste års succes har vi igen valgt at lave det til en julefrokost efter-
fulgt af julebanko.  
Igen i år har Annie Dahl været så sød at sige ja til at åbne sit hjem for os 
og lægge hus til denne hyggelige tradition. 

Brønderslev Allé 52, 2770 Tårnby 

Julefrokosten er efter princippet sammenskudsgilde, så alle deltagere skal 
medbringe en ret. Ved tilmelding bedes I skrive, hvilken ret I ønsker at 
medbringe. Når der er lukket for tilmelding skal I naturligvis nok få at 
vide, hvor mange vi bliver, så man kan lave mad derefter. 

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 7. 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 året hyggeligste dag sammen med vores medlemmer. 

MVH
NSR Bestyrelsen
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Vind en pakke og ”klap en killing”
Rikke Thingholm Hansen - DK DeliCat åbner dørene for medlemmer 
i NSR. Vi kan nyde Rikkes katte og se, hvordan Rikke har indrettet sig 
med sine katte. Vi tager lidt forskud på julen med pakkespil, og der vil 

blive serveret gløgg og æbleskiver, som foreningen er vært med. Og vi får 
forhåbentlig nogle sjove timer sammen og en masse snak om vores 

dejlige race – den norske skovkat.

Alt du skal gøre er at tilmelde dig arrangementet på NSR hjemmeside 
eller på mail til: sys@norskskovkat.dk 

– ikke via Facebook, og medbringe to gaver til ca. 30 kr. pr. stk.

Tidspunkt: 18/11-2018 kl. 15

Sted: Granvej 24, 5250 Odense SV – tæt på motorvejen

Sidste tilmelding: 12/11-2018
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NSR SØGER
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Nye medlemmer via opdrætter

Siden den 1. januar 2012 har det været muligt for opdrættere i Norsk Skovkatte-
ring at melde deres killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af 

KUN 100 kr. for det første medlemsår. 
 

Tilbuddet gælder også for "gamle" killingekøbere *

Lige nu gælder tilbuddet resten af 2017 og hele 2018.

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

Udfyld blanketten og send den til klubbens kasserer:

Maj-Britt Hansen 
Lyshøjgårdsvej 27, 4.TH 

2500 Valby

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

Når betalingen er registeret hos kassereren, fremsendes velkomstbrev og Hul-
drekatten til det nye medlem.

*OBS: Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmere!



Kontingent m.m.:

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

Annoncepriser 2018:
Kontakt kasseren for priser

Deadline for næste blad: 
01-11-2018

Forsidebillede:
DK Sakeena's Jealous Guy

Tryk:  Degn Grafisk
swww.degngrafisk.dk

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

redaktor@norskskovkat.dk

Redaktionsudvalg og  
korrektur:
Pernille D. Larsen
Elaine Derry
Charlotte Jønsson

Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på  
internettet. 
Send billede og information til Helene 
Vedel Jensen.

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via 
hjemmesiden. Killingelisten på inter-
nettet opdateres løbende.  
Killingerne slet tes automatisk efter en 
måned, medmindre der sker fornyet 
tilmelding. 

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Dorthe Wendelbo Andersen.

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

Medlemsmøder
Øst:  Helene Carstensen. 
Vest:  Sys Vejlø.  
Tilmelding er obligatorisk, medmindre 
andet er angivet. Emneforslag er meget 
velkomne.

Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og  
ligger i infostanden.  
Kontakt Maj-Britt Hansen.

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

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

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

Hvem skal jeg spørge  -  i Norsk Skovkattering
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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


