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Formanden har ordet
Det har været et varmt og vådt efterår, og det er ikke den ulitima-
tive opskrift til at vores skønne katte står i fuldt flor. Jeg håber, 
at vores skovkatte har sat flot pels til vores jubilæumsudstilling i 
Sorø i Februar,  så de kan imponere dommerene samt publikum. 

Vi håber, at se mange af vores medlemmer med deres katte, og 
håber også, der bliver stor tilslutning fra udlandet. Husk hvis 
du kun kommer som publikum, så er der fri entre for dem som 
er medlem af NSR.

Jeg håber også, at se mange af Jer til festmiddagen lørdag aften, selvom man ikke 
skal udstille kat, kan man jo sagtens deltage i middagen, som foregår på Scandic 
hotel i Ringssted. Se mere info på www.nfoshow.dk

Vi fik lavet en flot rød trøje til World show i Prag. Der var meget kort tilmeldingsfrist, 
men syntes det var dejligt, at nogen nåede at benytte sig af det, så vi skovkattefolk 
fra DK skilte os lidt ud. Vi vil lave tilbuddet igen. Se mere herom andet sted i bladet.
To smukke Norsk Skovkatte kan nu pynte sig med den fornemme titel WW 2014, 
det var den svensk opdrættede S*JUST CATNAP´S ORLANDO DIRAC samt 
den finsk opdrættede NW GIP SC FI*TÄHTITASSUN CARL PHILIP, JW, DVM, 
DSM.  Stort tillykke til opdrættere og ejere fra os i Danmark.

Vi har afholdt den nye del af opdrætteruddannelsen. Man kan sige det var en succes 
for dem der deltog, men ikke en succes for klubben, da modulet i Vejle vil give et 
godt underskud, da der mødte 3 deltagere op. Men både dem fra Vejle, og dem fra 
Sjælland bestod, så det var jo en succes. En stor tak til Bette Lind og Poul Kiærulf 
fordi I havde lyst til at bruge så meget tid i NSR regi.

Der har været en del aktivitet på Sjælland med medlemsmøder, dog var klubben 
nødsaget til at aflyse et pelsplejemøde, da det kun var 1 tilmeldt. Der har også været 
et par infoshow i Maxizoo, hvilket medlemmerne har været glade for. Det er også 
noget vi kan gøre i Vest hvis det har interesse?

Det er kommet os for øre, at nogle medlemmer i Jylland/Fyn er utilfredse over 
NSR’s manglende arrangementer vest for storebælt. Som jeg skrev i den forrige 
leder, er der ikke noget vi hellere ville, end at stable noget på benene, men vi har 
brug for noget hjælp fra Jer. Enten ønsker om møder, nye lokaler hvis Vejle ikke 
er godt nok. Jeg har ikke fået nogen henvendelser, så det er rigtig svært at vide 
hvad der ønskes. Pt. arbejdes der på at få stablet et medlemsmøde op i Vejle, en 
racefremvisning i Kolding og vi skal forhåbentlig også til Jylland i efteråret 2015 
og lave et specialshow med en hovedklub.                                          ...Fortsættes
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Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemmerne i 
Norsk Skovkattering, Danmark.

Der indkaldes hermed til 
generalforsamling 2015

i Norsk Skovkattering, Danmark.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag den 28. marts 2015 kl. 11.00 i

Valby kulturhus
Valgårdsvej 4 

2500 Valby Pia Børgesen
Formand

Pia Børgesen
Formand

Jeg må indrømme, at jeg savner vores hobbyudstillinger, der var ikke noget så 
hyggeligt som dem. Jeg håber, at vi snart for mulighed for at stable hobbyudstill-
inger på benene igen. 

Jeg syntes, vi skal prøve at huske at være en stor homogen gruppe, som støtter op 
om hinanden og hjælper hinanden når der er brug for det. Det er sådan, jeg syntes 
at kende Skovkattefolket bedst! Så hjælp også gerne bestyrelsen med at blive bedre 
til deres arbejde.

Til sidst vil jeg ønske Jer og Jeres familie, samt de skønne pelsdyr, en rigtig glædelig 
jul, samt et godt nytår og på glædeligt gensyn i 2015!
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Poul Kiærulf og Pia Børgesen inviterer til en udfordrende eftermiddag med 
emnet "Etik og Moral"
 Vi har før lavet dette spændende møde på Sjælland hvor det var en stor succes

Lørdag d. 25. september 2015 kl. 13.00

Bygningen

Ved anlæget 14B

7100 Vejle.
Mon der er nogle der har lyst til at medbringe lidt kage? Så sørger vi for kaffen! 
Giv besked ved tilmelding, hvis du medbringer kage.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 11. september 2015 til 
anne@norskskovkat.dk eller helene@norskskovkat.dk 

Medlemsmøde Etik og moral

Julekonkurrence
Send os dit bedste skovkatte julebillede og 
deltag i konkurrencen om et eksemplar af 
Politiken's fantastiske kattebog. 

Vinderen bliver trukket d. 31. Januar 2015 og 
derfor skal dit billede selvfølgelig være os i 
hænde inden denne dato.

Gaven vil kunne afhentes i Huldrekatte-stand-
en til NSR's Jubilæumsudstilling d. 7. Februar 
2015 i Sorø.

Billedet sendes på email til:
annettes@norskskovkat.dk 

- husk at skrive "Julekonkurrence" i emnet, 
samt navn og adresse i mailen.

- Redaktøren
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Den dag hvor 2 af vore katte prø-
vede en anden form for udstilling, 
nemlig en kunstudstilling.

Her er en lille historie om en lidt an-
derledes oplevelse for os og vores katte, 
S*Littles Vicuña og DK Robdrups Jon 
Snow. 

Det hele startede torsdag formiddag 
hvor Pia blev kontaktet af Katteråd-
giver Michell Garnier som også arbejder 

med casting af dyr til reklamer, film og 
lignende. Michelle var blevet kontaktet 
af kunstneren Honey Biba Beckerlee, 
som desperat skulle bruge en eller to 
hvide katte til en fernisering af et 
kunstværk fredag aften.

Vi ringede til Honey for at høre lidt om 
projektet, så vi kunne vurdere om det 
var OK for os og vores katte. Honey 
fortalte, at kattene skulle være i et 
butikslokale med spejle på væggene 
og envejs spejlfilm på vinduerne, dette 
skulle skabe effekten af et uendeligt rum. 
Butikslokalet ville være aflåst, men vi 
kunne selvfølgeligt komme ind i lokalet 
til en hver tid. Vi syntes at det lød OK og 
vurderede at vores katte ikke ville lide 
overlast af dette.

Fredag eftermiddag drog vi til Køben-
havn med vores katte, turen gik til 
Vesterbro lige ved siden af Carlsberg 
området. Konceptet var et butikslokale 
på ca. 15 m2 helt i hvidt med spejle på 3 
sider, to vægge og facaden med vinduer 
påklistret envejs spejlfolie, midt i rum-
met var et stort kradsetræ. For kattene 
var effekten at de var lukket inde i en 
kasse og som vi forventede reagerede 
ingen af vores katte på dette, de hoppede 
rundt og snusede et stykke tid, hvorefter 
de lagde sig til at sove lidt i vindueskar-
men og kradsetræet, derefter spiste de 
efterfulgt af lidt lege med hinanden og 
deres legetøj.

Kattekunster

Vicuña og JonJon tager tilskuernes interesse 
med ophøjet ro. Foto: DK Robdrup
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For os var det en sjov oplevelse at se 
kunstnermiljøet lidt fra indersiden. 
Ferniseringen forgik på gaden, det vil 
sige at kunsteren, tilskuere og os stod 
på gaden og kiggede ind i butikslokalet, 
mens der blev serveret te, øl, pellegrino 
danskvand og aperol. Hele ferniseringen, 
som varede fra 16 til 20, var velbesøgt 
der var hele tiden min. 5 tilskuere, på 
trods af at den lå på en lidt kølig aften i 
november som samtidig var J-dag. 

Vi havde adgang til lejligheden som 
hang sammen med butikslokalet, så vi 
kunne komme indenfor og få varmen 
ind imellem.

Da klokken var 20:30, kørte Pia og jeg 
fra København en sjov oplevelse med 
vores katte rigere, men helt enige om 
det havde været en god aften for både 
os og specielt for vores katte. Så skulle 
muligheden byde sig igen, ville vi sige 
ja hvis vi har muligheden.

- Af Michael Robdrup, DK Robdrup  

Folk stimlede flittigt sammen foran vinduet for at beundre kattene. Foto: DK Robdrup
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Hjælp os med at komme videre i HCM forskningen!
 
På Universitetshospitalet for Familiedyr søges Norske Skovkatte til HCM projekt.
Projektet omhandler HCM hos racekatte, der er disponeret for denne sygdom. Vi 
undersøger biomarkører i blod og urin, som forhåbentlig vil give en tiltagende 
forståelse for og indsigt i sygdomsprocessen. Norske skovkatte, der har fået konsta-
teret HCM, kan komme med i projektet, hvor de vil få foretaget en hjertescanning 
og EKG, samt taget en blodprøve og en urinprøve. Undersøgelserne er dækket af 
projektets midler.
 
Kontakt dyrlæge Rebecca Langhorn for aftale om tid til projektet.
Telefon: 30 45 00 66
E-mail: rel@sund.ku.dk
 
Ønsker man sin kat screenet for HCM, kan der bestilles tid til dette i kardio-
logiafdelingen på Universitetshospitalet for Familiedyr. Screening er ikke dækket 
af projektet, og tidsbestilling til dette sker ved kontakt til hospitalets reception på 
Tlf. 35 33 29 30.

HCM forskning

Et år som redaktør
Mit første år som redaktør er ved at være gået og snart skriver vi 2015 i kalenderen. 
Da jeg stillede op til redaktørposten for Huldrekatten havde jeg en idé om hvad 
jeg kom til at lave som redaktør. De fleste af forventningerne holdte stik. Masser 
af layout og redigeringsarbejde som jeg finder enormt spændende. Dog har der 
også været plads til overraskelser - af den gode slags. Jeg har via mit arbejde med 
Huldrekatten lært rigtig mange dejlige mennesker at kende, og er blevet udfordret 
både på kommunikationsfronten og især i min nybegynderviden om skovkatte. Jeg 
har forsøgt at suge al den viden til mig jeg har fået, og lærer stadig nyt for hvert 
blad der udkommer. 
Jeg har dog et juleønske til Jer medlemmer. Jeg vil så gerne have nye billeder af 
Jeres smukke katte tilsendt og også meget gerne idéer til emner og artikler som I 
medlemmer gerne vil se i bladet. Det ville hjælpe os på redaktionen rigtig meget, 
hvis vi får en idé om Jeres ønsker.

Med et ønske om en glædelig jul og et lykkebringende nytår og en ekstra stor tak 
til mit fantastiske redaktionsudvalg Pia Robdrup og Pernille D. Larsen.

- Redaktøren
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"Side 9 Missen"

"Det er altså bare pels!"

Catwazaki's Morpheus
Foto: Karina Pandell
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Da lille blev stor – Rosinen i pölsenden
Glæden var stor, da vores Pølse/svenskerkuld kom til verden. Ølle (Fagan’s Ølle-
brød, red.) fødte 2 killinger d. 29/11 2012 om eftermiddagen, og der var fred og ro i 
kassen. Senere på aftenen og natten var hun nogenlunde rolig, passede ungerne fint, 
men hun virkede alligevel lidt stresset. Klokken. ca. 20.00 d. 30/11 2012 dukkede 
den sidste så op. Rosinen i pölseenden er hans navn (et navnemix af at komme en 
del ”for sent”, hans mors kaldenavn er Pølse og med et tvist af svensk stavning, da 
hans far er derfra.) Nu var der 3 smålinger, og roen faldt over os alle, og Pølsen var 
en super mor. De vejede fra 103g til 121g, hvilket er helt normalt hos os. 
Ugen efter vejede de fra 231g til 266g, og alt var stadig helt normalt. 

Rosinen 1 uge gammel. Fotos: Elaine Derry
Rosinen 3 uger gammel 
med kortere og tykkere ben. 

4 uger gammel vejede han 130 gr. mindre end hans 
søskende. Han var kort og lavbenet og kunne lige 
stavre afsted. 

Da Rosinen var 3 uger gammel, syntes vi, han så lidt anderledes ud i forhold til 
de andre killinger. Hans ører var stadig meget lukkede og krøllede, og hans ben, 
syntes vi, virkede kortere. På et tidspunkt målte jeg killingernes ben, da jeg syntes, 
der var noget unormalt. Rosinens var kortere og mere gummiagtige, men på det
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tidspunkt synede det ikke så ”unormalt,” da de stadig var så unge.
Da hans søskende begyndte at gå lidt rundt og daske til en legebold kunne, han 
ikke meget andet end at gå lidt usikkert rundt. Han faldt tit, når han skulle dreje, 
eller hvis hans søskende ville lege med ham. 
Hans mave rørte næsten jorden, når han gik, og han lignede et bette marsvin. 
Da de begyndte at spise våd- og tørfoder, kunne han slet ikke finde ud af det, og 
han faldt længere og længere bagud vægtmæssigt. Vi opdagede, at hans tænder 
slet ikke var fuldt fremme som de andres. De var kun lige begyndt at kunne ses. 
Vi håndfodrede ham først med vådfoder en periode, og da hans tænder var ude, så 
fik han serveret tørfoder, en ad gangen. 
Jeg spurgte mange af vores opdrættervenner, om de havde oplevet sådan en killing, 
og jeg googlede på nettet men blev ikke klogere. Vi glædede os over de meget små 
7 uger gammel var han 410 gr. fra sin søser og forskellen er meget tydelig. 

9 uger gammel og var ikke med i søskendeleg, da de legede for voldsomt. 

Fortsættes på næste side...
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fremskridt, han gjorde, men vi var også hele tiden nervøse over, om han nogensinde 
blev en kat, der kunne klare sig, og hvordan det ville ende.  Rosinen var og er en 
meget speciel gut for os.
Vi havde ham stadig til salg, men vidste som sagt ikke hvordan han ville ende ud. 
Der var nogle der var interesserede i ham og var på besøg et par gange, men vi 
kunne ikke garantere noget som helst om hans fremtid. Et var sikkert, at hvis han 
skulle flytte herfra blev det ikke som 12 uger, men først når vi bedømte at han ville 
kunne klare sig. 
Da hans søster og bror begyndte at lege mere vildt og kunne løbe rigtig stærkt 
var han ikke rigtig med i deres leg. De synes han var kedelig da han ikke kunne 
indhente dem og han væltede så let. Han fik nogle knubs, når de løb ind i ham. 
Og lige som han var kommet på benene igen kom de tilbage og så lå han der igen 
Vi legede og trænede ham rigtig meget, så han ikke skulle føle sig alene. 10 uger 
gammel vejede han 800 gr. Det at han ikke rigtig var med i søskendeflokken andet 
end når der blev puttet, bekymrede ham ikke. Han legede med de ting han kunne 
og var lidt i sin egen verden, men han blev hele tiden udfordret fordi han prøvede 
at holde trit med de andre. 
Han var 10 uger da han første gang kunne klø sig i nakken uden at vælte rundt. 
For hver dag der gik, lærte han noget mere, og han blev så glad og stolt, og gjorde 
det mange gange i træk. Da han blev 11 uger var han med til første tjek hos dyrlæ-
gen. Han havde endelig rundet 1 kg., og vi var glade. Der var intet galt med ham, 
andet end han var mini, og han fik sin første vaccination. Hans bror vejede 1840 
gr. og blev kastreret. 

Rosinen 12 uger og ved at ligne en normal kill-
ing, i hvert fald liggende. 

Rosinen 12 uger og ude i haven med 
sin mor. Stadig en bette fyr. 
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Som 3 måneder kunne han ikke hoppe op i sofaen endnu, men han havde lige 
lært at hoppe fra armlæn til kradsetræ uden at falde ned. Noget de andre havde 
kunnet i ugevis. 3½ måned gammel vejede han 1,34kg.

Rosinen hilser på Sjuft – 5 måneder gammel. 
Foto: 

Rosinen 7½ måned. De sidste måneder var der 
virkelig sket noget. 

Da Rosinens søster og bror flyttede hjemmefra, havde vi nok allerede besluttet, 
at han blev boende. Når nogen spurgte, om han skulle sælges, blev vi ved med at 
sige, at vi lige skulle se, hvornår han kunne forskellige ting, og at vi så tiden an. 
6½ måneder gammel vejede han 2,5 kg. Han blev først kastreret i den alder, da vi 
var i tvivl om, hvorvidt hans organer var udviklet til at klare en narkose. 
Han havde i sit korte liv gået meget med nakken bukket og kiggede sjældent op, så 
jeg tog ham med på job og fik en kiropraktor til at mærke ham igennem. Rosinen 
var helt spændt i nakke og ryg, og efter første behandling kunne han for første gang 
hoppe op i vindueskarmen. Han har siden fået et par behandlinger, men han er ok nu. 
 
I dag har vi levet med Rosinen i næsten 2 år. Han er blevet en helt normal kat at se 
på, og er en meget speciel kat med en fantastisk personlighed. Hans pels er blevet 
utrolig god med lange stride dækhår, og han har kæmpe ben og poter. Der er ingen 
tvivl om, at han ikke er den klogeste kat på jord, men han har en charme som ingen 
andre. Han hopper stadig ikke ret højt. Han kan godt, men han er ikke selv klar 
over det. Når han driller tøserne, ved de, at de bare skal springe op på en stol, så 
er de i sikkerhed. Han bliver lidt lettere forvirret end de andre, og det ses tydeligt 
i hans øjne. Han spinder så højt som ingen af de andre katte og storsavler imens. 
Vi fornemmer, at han ikke er helt så godt til at fokusere, og derfor bruger han meget 
sin næse. Så han lugter til alt og læææænge. Han er altid glad og kærlig, og han er 
ved vores side næsten hele tiden. Han forstår/opfatter ikke, hvis nogle af de andre 
gutter er sure på ham, så han lever et skønt ukompliceret liv hos os i hus og have, 
og vi kender til hans særheder. Fortsættes på næste side...
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Selvom han kostede os meget bekymring, da han var lille, og vi ikke vidste, om 
vi endte med at skulle aflive ham, eller hvad der ville ske, så er vi nu glade for, at 
han faldt ud, som han gjorde, da vi ellers ikke ville have haft muligheden for at 
dele vores liv med den specielle lidt tumpede dreng.

Jeg har haft kontakt med Leslie A. Lyons, PhD fra University of Missouri – 
Columbia, for at høre, om hun havde set lignende tilfælde. 

Rosinen næsten 2 år og en flot stor fyr på 6,4 kg. 

Det havde hun ikke. Hun siger, 
at ud fra billederne ligner det 
ikke ”almindelig” dværgvækst, 
som hun har set. Måske en eller 
anden mutation i hypofysen kun 
på Rosinen? 

Vi ved det ikke, og det spiller 
ingen rolle, nu hvor han er vokset 
sig stor og fin. 

-Skrevet af Elaine Derry, Fagan

www.nfoshow.dk 
www.facebook.com/nfoshow.dk

Mød os på showhjemmesiden og kig 
forbi vores Facebookside, hvor der også 
vil komme billeder samt mere info både 
før og under showet.
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Så er det igen ved at være tid til at kåre årets Topkatte! Har du udstillet din skovkat nogle gange i 
årets løb, kan du måske komme på Norsk Skovkatterings topliste.

Tilmeldingen med kopi af diplomer sendes med posten til : 
Annie Dahl,
Brønderslev Allé 52,
2770 Kastrup

og skal være Annie i hænde senest 10/1 2015. Send meget gerne i god tid. Tilmeldinger modtaget 
efter ovenstående tidspunkt kan ikke komme i betragtning.

Tilmeldingsblanketten kan hentes på hjemmesiden www.norskskovkat.dk. - hvis nogle problemer 
kontakt venligst webmaster Michael Robdrup.

Regler:

1. Ejeren skal have været medlem af Norsk Skovkattering, Danmark i mindst ½ år.
2. Kontingent for 2015 skal være betalt inden den 5. januar 2015. Medsend evt. kopi af  
 kvittering.
3. Der er fire toplister – en Top10 for voksne katte (over 10 mdr.), en Top10 for killinger og  
 ungdyr (3 til 10 mdr.), en Top10 for kastrater (over 10 mdr.) og en Top1 for veteraner  
 (over 6 år). Samme kat kan godt deltage på flere lister.
4. Katten kan deltage med max. 5 resultater (min. 400 point) fra 5 internationale udstil- 
 linger, heraf dog højest to udenlandske, opnået i perioden fra 1/1-14 til 31/12-14. 
5. På voksen-, killing/ungdyr- og kastratlisten kan katten deltage med resultater opnået i  
 klasserne 1-12.
6. På veteran/pensionistlisten kan katten deltage med resultater opnået i klasserne 17-18,  
 dvs. veteran- og pensionistklassen.
7. Samtidig med indsendelsen af blanketten skal læselig evt. farvekopi af diplomer for de  
 opgivne udsstillingsresultater medsendes.

Point (voksen, kastrat, killing/ungdyr):

Point (veteran):

BEMÆRK TILMELDNING MODTAGET PR EMAIL ER IKKE GYLDIG.

BOB 1  135
BOB 2  133
BOB 3  131
BIS  130
BOX  125
Nomineret 110

BIV  100
CACS/CAPS 97
Ærespræmie (kl. 1-2) 96
CAGCIB/CAGPIB 96
CACIB/CAPIB 93
CAC/CAP 93

Ex1 killing/ungdyr 93
Ex1 -cert. kl. 3-4 92
Ex1 -cert. kl. 5-8 91
Ex1 -cert. kl. 9-10 90
Øvrige Ex 88
Øvrige  00

BIS Vet./Pens. 100
2  96

3 94
4  92

Øvrige 00

Topkatte 2014
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Fortællinger fra Racefremvisninger
Lørdag d. 11. oktober gæstede Norsk Skovkattering Maxi Zoo i Gentofte. Det 
kunne vist roligt kaldes en success. Der var igennem hele dagen enormt mange 
mennesker forbi os og hilse på vores katte, som var repræsenteret i mange farver, 
begge køn og alle aldre. Ejerne var både opdrættere og kælekatteejere som havde  
interessen i de skønne skovkatte til fælles.

Foto: Helene Carstensen

Foto: Helene Carstensen
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Den 8. november var det Maxi Zoo i Frederikssund's tur til at have besøg af Norsk 
Skovkattering.

Vi var 3 opdrættere, som fremviste i alt 7 katte i 6 forskellige farver, der var både 
fertile hankatte og hunkatte samt nogle kastrater.
Der var mange nysgerrige kunder, som kom over til os og vores katte, og fik en 
god snak om skovkatte, pelspleje, foder og alt mulig andet.  En enkelt havde endda 
medbragt sin egen kat, for at få en vurdering af dens størrelse mm. 
De var alle meget imponeret af kattenes udstråling, hankattenes størrelse, alle 
kattenes ro og at de fandt sig i sådan noget. Selv hunde der gøede, kunne ikke 
forstyrre vores katte. 

En racefremvisning er en helt fantastisk mulighed for at reklamere for vores skønne 
katte, skabe kontakt til kommende killingekøbere og til at give generel information 
om hvordan det er at have racekatte. Derfor vil vi gerne opfordre Jer til at deltage 
i sådan et arrangement, hvis I har muligheden for det. Det er en helt unik chance 
for at snakke om vores katte, og fortælle hvorfor en skovkat er så meget mere end 
bare en lodden pels. Det er også en rigtig god mulighed for at træne killinger i 
fremmed miljø inden de skal udstilles.

Fortsættes på næste side...Foto: Pia Dannerfeldt
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Hvis nogle af Jer kunne tænke sig at prøve, så har NSR planlagt flere racefremvis-
ninger i 2015. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage.Se mere på side 22.

Foto: Pia Dannerfeldt

Foto: Pia Robdrup
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Nye medlemmer via opdrætter

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

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2015.

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

Christina Kyed 
Slotsherrensvej 301

2610 Rødovre

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

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Julen er en vidunerlig tid med masser 
af god mad, gaver, pynt og hygge. Den 
gode stemning og julefreden forsvinder 
dog som dug fra solen, hvis ens kat plud-
selig kommer galt afsted. Rigtig mange 
af vores traditioner kan være farlige for 
katten. Her har vi samlet de vigtigste råd 
omkring det at komme sikkert igennem 
julen med katten.

Dekorationer
Rigtig mange af de blomster der i julen 
er enormt populære, er faktisk giftige 
for katte. Nogle katte kunne aldrig finde 
på at røre en blomst, imens andre katte 
synes at alt der kommer ind fra naturen 
skal smages på og leges med. 

Julestjerne (Euphorbia pulcherrima)
Julestjernen er nok den mest populære 
juleblomst. Blomsten findes i mange 
varianter, men de er alle lige giftige. 
Både blade, grene og rødder er giftige. 
Spiser katten julestjerne, risikerer den 
opkast og diarré. Symptomerne er i de 
fleste tilfælde milde, men der kan fore-
komme alvorligere bivirkninger så som 
hævelser og synkebesvær.

Hyacint (Hyacinthus orientalis)
Hyacinter er smukke, men kan give 
meget uheldige problemer for din kat. 
Især løget er giftigt og spiser katten af 
løget, får den nemt opkast og diarré.

Mistelten (Viscum album)
"Oluf! Jeg står under a mistelten!" 
husker vi nok at have hørt. Den tradi-

tionsbundne mistelten er giftig for din 
kat. Katten risikerer savlen, diarré og 
opkast, hvis den bider i mistelten. Både 
blade og bær er giftige. Sjældent vil man 
også opleve manglende koordination af 
bevægelse, pupilforsnævring, irritation i 
huden, øget urinering, kramper, sløvhed 
og åndedrætsforstyrrelser.

Kristtorn (Ilex)
Kristtorn bliver brugt i mange dekora-
tioner og kranse i julen. Både blade og 
bær indeholder stoffer, som virker stærkt 
irriterende på kattens slimhinder. Kort 
tid efter indtagelse af kristtorn oplever 
katten voldsom opkast, savlen, diarré, 
smerter og nedstemthed.

Tulipaner (Tulipa)
Tulipaner er faktisk en del af liljefami-
lien. Tulipaner der står med løg i potter 
er farligst, imens de afskårne er mindre 
giftige. Spiser katten af tulipanernes løg, 
risikerer den opkast og mavesmerter.

Liljer (Lilium)
Lige så smuk liljen er, ligeså farlig er den 
for katten. Liljen indeholder giftstoffer 
i både stilk og blade. Liljen forårsager 
i alvorlige tilfælde nyresvigt og kan i 
yderste konsekvens lede til dødsfald 
hos katten.

Ud over planterne som kan udgøre en 
fare for kattene i julen, så er der også an-
dre af de ting vi bruger når vi pynter op, 
pakker gaver ind og forbereder den store 
aften der kan være farlige for katten.

Pas på katten i julen
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Scandinavian 
Winner Show

Göteborg 
4.-5. april 2015

www.sw15.se

Klip og klister uden katten
Sørg for at holde garn, tråd, lim, nåle 
og andre småting væk fra katten. Det 
kan sætte sig fast i spiserør, mave eller 
tarm. Er katten rigtig uheldig, kan den få 
livstruende forstoppelse eller tarmslyng. 

Gavebånd 
Gavebånd er meget fascinerende for en 
kat og de fleste katte elsker at lege med 
det. Men den leg kan hurtig blive fatal 
hvis katten får slugt gavebåndet. Det 
kan skære indvendig og være en meget 
smertefuld oplevelse for katten
Pas også på med levende lys, og lad 
aldrig katten være alene i et rum med 

tændte lys. Dels er der faren for at hyt-
ten brænder ned, dels stinker brændt 
kattepels ganske forfærdeligt - og vores 
katte har rigtig meget af den!.

Generelt kan det godt betale sig, at være 
ekstra opmærksom på sine kæledyr julen 
igennem, og hvis man fornemmer at 
der er noget galt, så er det altid bedre at 
søge dyrlæge en gang for meget end en 
gang for lidt.

En udvidet liste med giftige og ugiftige 
planter kan findes på www.siamis.dk

-Af Annette Søndergaard



22

Racefremvisninger
I efteråret og hen over vinteren indbyder Norsk Skovkattering medlemmerne til 
et par hyggelige dage med racefremvisninger. Vi stiller bure til rådighed og håber, 
at så mange som muligt har lyst til at komme og vise deres skønne katte frem for 
interesserede.
Indtil videre er følgende datoer fastlagt:

Lørdag den 17. januar 2015 kl. 11:00 - 15:00
MaxiZoo Nykøbing Falster
Guldborgsundcentret 40
4800 Nykøbing Falster

Lørdag den 11. april 2015 kl. 11:00 - 16:00
Kolding Storcenter
Skovvangen 42
6000 Kolding

Tilmelding skal ske senest 10 dage før arrangementet til
helene@norskskovkat.dk. Mere info bliver udsendt pr. mail efter tilmelding.

Vi glæder os til at se så mange som muligt repræsentere og støtte op om vores 
fantastiske race.                                                                           Mvh. Bestyrelsen

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

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

Hvis du er interesseret i at have en reklame med i opdrættermap-
pen, og er på Norsk Skovkatterings opdrætterliste, skal du lave 
en A4-side i printfærdigt PDF-format, der præsenterer dit opdræt 
og sende den til christina@norskskovkat.dk
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Invitation til festmiddag
I anledning af Norsk Skovkattering Danmarks 30 års jubilæum 
inviteres der hermed til festmiddag. Der vil blive serveret en 
3-retters menu.

Menu
Forret:Oksecarpaccio m/pesto og parmasan flager.

Hovedret:Kalvetyksteg, serveret med pommes rissoles, 
svampesauce og årstidens grønt.

Dessert: Scandic trifli med chokolade og 
mascarpone mousse.

Samt kaffe 

Pris for 3 retters menu kr. 300,00 pr. person - drikkevarer købes separat.

Bindende tilmelding samt betaling skal ske til christina@norskskovkat.dk senest 
den 31. december 2014
Indbetalingen skal foretages til reg.nr. 4955 konto nr. 6961835, det skal fremgå af 
betalingen, hvad du betaler for og hvem betalingen er fra.

Mvh. Bestyrelsen

Lørdag den 7. februar 2015 kl. 20:00
Hotel Scandic Nørretorv 57, 4100 Ringsted

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

Mønterne koster 20 kr. pr. stk. som indbetales sammen med 
20 kr. i fragt til reg. nr. 4955, konto nr. 6961835. Når pengene 
er registreret, sender vi dine vognmønter.
Mønterne kan bestilles via email: anne@norskskovkat.dk
Skriv "Vognmønt" i emnet, og husk at oplyse dit navn og din adresse.

Lad os alle støtte en god sag for at komme HCM til livs!
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World Winners 2014
FIFe World Show 2014 blev i år afholdt den 25.-26. oktober 
i Prag, Tjekkiet. På modsatte side ser i et par stemnings-
billeder fra World Show 2014.
Norsk Skovkattering ønsker de to Norske Skovkatte World 
Winners 2014 hjertelig tillykke med de flotte titler.

World Winner 2014 Neutered Males
Navn: NW GIP SC FI*TÄHTITASSUN 
CARL PHILIP, JW, DVM, DSM
NFO w 64 
Født: 2010-06-19 
Far: NW SC FI* FOXYPAW´S ICEBREAK-
ER, JW, DVM, DSM
Mor: SC FI* HEINUNTUVAN OLGA MA-
RIA, DVM, DM
Ejer: Korpijärvi Tarja - Finland
Opdrætter: Eila Tähti - Finland

World Winner 2014 Youngster
Navn: S*JUST CATNAP´S ORLANDO 
DIRAC 
NFO ns 03 
Født: 2014-03-08
Far: IC *FI FOXYPAW´S IDOL´S EYE 
Mor: S* JUST CATNAP´S SIMONE 
Ejer: Bracchini Luca - Italy
Opdrætter: Mia Leonie & Kerstin Kristians-
son - Sweden

Foto's: Virginie Jost Leinoya



25

Foto: Sanne Pedersen

Foto: Pia Børgesen Foto: Sanne Pedersen
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Søndag den 8. februar 2015 
i

Sorø Hallen
Ringstedvej 20

4180 Sorø

I samarbejde med Racekatten har Norsk Skovkattering Danmark fornøjelsen af, at 
invitere til international udstilling, kun for Norske skovkatte.

Kom og vær med til en hyggelig dag, hvor vi ud over at konkurrere om certifikater, 
BIV, NOM og BIS også kan dyste i fun-klasser om bl.a. bedste pels, bedste NFO-
look, bedste hale mm. Det er gratis at deltage i fun-klasserne. Mere information 
kommer på dagen.

Tema: Valentine

Inviterede dommere der har sagt ja (ret til ændringer forbeholdes):
DK Anne Køhn II
DK Bette Lind II
FI Kristina Rautio II
DK Minna Krogh II
SE Aliosha Romero II
NO Anne Veland II

 
Udstilleren skal selv hente og præsentere katten for dommeren.

Tilmelding
Tilmelding åbner den 1. november 2014, online på: www.norskskovkat.dk – 
eller ved at sende FD-tilmeldingsblanketten til: Annie Dahl, Brønderslev Allé 52, 
2770 Kastrup.

Sidste til- og afmeldingsfrist er den 31. december 2014, eller når halkapacitet er nået. 

NB! Der vil være begrænset antal pladser.

Tilmelding er først gældende når betaling er registreret.

30 års Jubilæums udstilling
Norsk Skovkattering indbyder til Internationalt NFO Show



27

 Udstillingspriser
Pr. kat 250 kr.
Kuld 300 kr.
Veteran- og pensionistklasse, ekstra +75 kr.
Avls- og opdrætsklasser 75 kr.
Farvebedømmelse (bestilt ved tilmelding) +100 kr.
Farvebedømmelse (på udstillingen) +150 kr.
Kat uden for bedømmelse 120 kr.
Kat alene i dobbeltbur 320 kr.

Betaling
Udstillingsgebyret betales samtidig med tilmelding på:
Reg. nr. 4955, konto nr. 6961835.
Husk at medbringe kopi af kvittering for betaling på udstillingen. 
Norsk Skovkattering tilbyder kun kat alene i dobbeltbur, såfremt halkapaciteten 
ikke nåes.

Åbningstider
Udstillingen er åben for publikum kl. 10:00 – 17:00. Ingen katte må forlade 
udstillingen før kl. 18:00

Dyrlægekontrol
Mellem kl. 07:00 - 09:00. Alle katte skal være i bur senest kl. 09:30. 
Seneste vaccination iflg. Felis Danicas regler er den 25. januar 2015 - dette gælder 
også revaccination. Vaccinationer er gyldige til den af dyrlægen fastsatte dato og 
skal dokumenteres med pas, sundhedsbog eller lignende.

Stewarder
Er meget velkomne og bedes kontakte: Chefsteward Dan Kjær Kristensen på mail: 
steward@norskskovkat.dk. 
Meld dig inden udstillingen og du går forrest ind i køen ved in-check.

Præmier
Modtages med stor tak – venligst kontakt Annette Kjelstrup Hansen på e-mail: 
annettek@norskskovkat.dk

Annoncer til kataloget
Materialer sendes senest d. 15. januar 2015 til Michael Robdrup på e-mail: 
webmaster@norskskovkat.dk. Format A5 – kun trykklart materiale i PDF-format .

Standplads på udstillingen
Kan reserveres hos Michael Robdrup på e-mail: webmaster@norskskovkat.dk
Husk at angive antal meter.

~ Vi glæder os til at se dig ~
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Skogkatt of the Year

2014
Reglerne for at deltage på top-listen er som følger:

§1.  Voksne og kastrater (klasse 1 til 10) deltager med deres akkumulerede
 antal point (max 8 udstillinger). Max 4 resultater fra et land kan anvendes.
§2.  Killinger (klasse 11 og 12) deltager med deres akkumulerede antal point
 (max 6 udstillinger). Max 3 resultater fra et land kan anvendes.
§3.  Samme kat kan deltage i mere end en kategori.
§4.  Kun resultater fra FIFe udstillinger i perioden 01.01.2014 til 
 31.12.2014 kan anvendes.
§5.  Ufuldstændige tilmeldinger - f.eks. uden dokumentation - diskvalificeres

Resultatet af konkurrencen, samt billeder af de bedste 5 katte i hver kategori
(voksen, ungdyr, kastrat), vil blive sendt ud til samtlige skovkatteklubber, så det kan
benyttes i klubblade m.v. Desuden er resultaterne tilgængelige via Internet:

www.skogkatt-of-the-year.net

Der er ingen omkostninger forbundet med denne konkurrence, hverken for deltager
eller disses klubber.

Deltagerblanketter, inklusive dokumentation i form af kopier af certifikater skal
være Sandro Chiavuzzo i hænde, pr. post eller e-mail, senest den 31.01.2015.
Vinderne vil få besked hurtigst muligt efter denne deadline.
Konkurrencen er godkendt og støttes af alle de aktive skovkatteklubber under FIFe.
Men den organiseres og administreres uafhængigt af disse.



29

Skogkatt of the Year

(Kun det bedste resultat fra hver udstilling kan anvendes)

Best in Show (BIS) ........................................................................................ 130
Best opposite Sex (BOX - klasse 1-10) ......................................................... 125
Nomination (NOM) ....................................................................................... 110
Best in Varienty (BIV) ................................................................................... 100
CACS/CAPS .................................................................................................... 97
Ærespræmie (HP) ............................................................................................. 96
CAGCIB/CAGPIB ........................................................................................... 96
CACIB/CAPIB ................................................................................................ 93
CAC/CAP ......................................................................................................... 93
EX1 klasse 3-4 ................................................................................................. 92
EX1 klasse 5-8 ................................................................................................. 91
EX1 klasse 9-10 ............................................................................................... 90
EX1 klasse 11-12 (3-10) .................................................................................. 93
Øvrige EX ........................................................................................................ 88
Øvrige ................................................................................................................ 0

Spørgsmål omkring deltagelse kan stilles til følgende person:

Sandro Chiavuzzo
Chemin du Clos-du-Moulin 16

CH-1844 Villeneuve
Schweiz

Tlf: + 41 21 964 41 74
E-Mail: info@skogkatt-of-the-year.net
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Julebanko
Torsdag d. 20. November afholdte Norsk Skovkattering julebanko. Rigtig 
mange havde taget turen til Greve for at hygge og spille banko. Der var 
sponsoreret masser af flotte gaver til både vinderne samt sidegevinster.
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Julebanko
Nogle var selvfølgelig mere heldige end andre. Bl.a. formanden havde dog 
medbragt heldet og tog revanche fra sidste år! 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et fantastisk nytår!

Fotos: Pia Robdrup
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Når man sidder med en forelsket killingekøber, som har besøgt ens hjem adskil-
lige gange for at besøge sin nye killing, er det svært at forestille sig for køberen, 
at denne nogensinde skulle stå i en situation, hvor de ikke kan have katten mere. 
Derfor accepterer og forstår køber godt, at opdrætteren i sin kontrakt skriver, at 
katten ikke må omplaceres eller sælges uden sælgers samtykke. 
Der er jo selvfølgelig mange grunde til, at vi gerne vil vide, hvor katten er.
Den primære er, at vi har det bedst med at vide, at vi har godkendt det hjem, som 
katten bor i, at vi har haft en dialog med køberen, og at køberen for os er en ansvar-
lig katteejer. Dernæst er der muligheden for, at vi også gerne vil have oplysninger 
om arvelige sygdomme, som kunne opstå hos katten, og vi vil også gerne have 
mulighed for at kunne bringe lignende oplysninger den anden vej.
Siden vi i 2006 stambogsførste vores første kuld, har vi jævnligt rettet ordlyden 
på netop denne klausul. Det er selvfølgelig udledt af kurser, som har givet os ny 
viden, vidensdeling med andre opdrættere og oplevelser, hvor vores kontrakter 
ikke har opfyldt deres formål.
I 2012 stod der følgende i vores kontrakter:
"Katten må ikke omplaceres, sælges eller aflives uden at sælger er informeret."
Det var også denne klausul i kontrakten, der fik en køber til at skrive til os i februar 
2014, da hun ikke følte, hun kunne håndtere den kastrerede hankat, som hun 2 år 
forinden havde erhvervet sig. Køber købte også en steriliseret kuldsøster – og på 
dette tidspunkt er køber gravid, har været syg under graviditeten og skriver en læn-
gere mail, hvor hun udviser fortvivlelse over en utilregnelig og til tider aggressiv 
adfærd hos den ene kat. En adfærd, som hun forklarer som en magtbalance, der har 
flyttet sig, og som med stor sandsynlighed skyldes hendes egen utilstrækkelighed.
Efter en længere dialog om utilregnelige katte og om de bør omplaceres til nye 
hjem, insisterer køber på, at katten skal have en ny chance hos en ny ejer. Jeg har 
på dette tidspunkt ingen, som vi kan overlade en sådan udfordring til og mindst af 
alt mig selv. Jeg samtykker derfor, da køber har fået et tilbud fra et internat, som 
mener, de sagtens kan vurdere katten og finde egnede købere til den.
I forbindelse med at katten indleveres på internatet, bliver jeg af køber bedt om 
at lave en skriftlig samtykkeerklæring, da internatet før har haft problemer med 
opdrættere, som har haft lignende klausuler i deres kontrakt. Jeg skriver en fin 
klausul, hvor jeg udtrykker, at sælger og køber er enige om omplaceringen under 
en række listede forudsætninger (familier, der før har haft kat, og at katten vil blive 
formidlet som udekat). 
Jeg bliver kontaktet af internatets dyrlæge, som ønsker at få bekræftet at jeg er 
bekendt med, at katten er afleveret til omplacering. I samme samtale får jeg oplyst, 
at katten er fuldstændig fyldt med uldknuder på mave og sider! Katten er blevet 

Omplacering uden samtykke
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håndteret og barberet uden at vise tegn på aggressivitet eller utilregnelighed iøvrigt.
Ved denne samtale bliver det mig også bevidst, at kattens papirer, herunder 
stamtavle, vaccinationspapirer, købers oplysninger m.m. vil blive destrueret som 
en del af formidlingen. Katten vil blive formidlet som Norsk Skovkat og med sit 
kaldenavn, som ikke er stamnavnet i dette tilfælde.
På dette tidspunkt begynder jeg at se det problematiske ved formidlingen.  
Jeg ønsker jo ikke min kat formidlet, uden at køber har mulighed for at vide, hvor 
katten kommer fra. At jeg ikke har mulighed for at kontakte køber, det ville jeg 
nok kunne leve med, men at køber ikke har mulighed for at finde kattens rødder 
og kontakte mig, hvis de ønsker, det har jeg svært ved at acceptere.
Jeg forstår heller ikke, hvorfor stamtavlen må destrueres. Jeg troede, måske lidt 
naivt, at Felis Danicas tekst om at stamtavlen altid skal følge katten, var en gældende 
lov for racekatte. Noget som også internaterne accepterede.
Internatet ser min henvendelse som irriterende og problematisk. De mener kun, 
jeg er ude på at gøre reklame for mit opdræt og mener i øvrigt ikke, at deres køber 
på nogen måde kan være interesseret i at vide, hvilket opdræt katten kommer fra. 
” Det er ikke den slags købere, der kommer hos os” , fik jeg oplyst. Dog blev der 
ikke lagt skjul på, at racekattene oftest ikke sidder ret længe på internatet, da de 
er nemme at formidle. 
Internatet mener, at stamtavler giver nye ejere mulighed for at handle katten videre 
til højere priser end internatets omkring 1000 kr’s formidlingspris. Til mit spørgsmål 
om hvorfor køber ikke må vide hvem opdrætteren er, svarer internatets personale 
lidt mere vævende, men at det har de vist som udgangspunkt ingen problemer med. 
Jeg har dog en grim fornemmelse om, at det visitkort, jeg efterlader, nok bliver 
arkiveret på samme måde som stamtavlen.
Jeg forlader internattet – en kedelig erfaring rigere. Sender en bøn til, at en kærlig 
familie vil adoptere den smukke dreng, som jeg i dette øjeblik har svigtet og sendt 
afsted uden spor af, hvor han egentlig kommer fra, velvidende at jeg nok aldrig 
ser ham igen. Katten blev formidlet kun 2-3 dage efter, at den ankom til internatet.
Nogen vil sikkert tænke, hvorfor jeg ikke påberåbte mig falske forudsætninger eller 
købte katten af internatet. På dette tidspunkt følte jeg allerede, at katten havde været 
nok igennem. Han havde tilbragt et par dage på internatet og skulle ikke igennem 
endnu flere dage i mit hjem også. Jeg havde taget en forkert beslutning, og det må 
jeg leve med. Jeg skulle selvfølgelig have hentet katten på baggrund af køberens 
henvendelse og taget det fulde ansvar for, om han skulle og kunne omplaceres.
I dette øjeblik svor jeg, at det aldrig må ske igen. At jeg aldrig ville undlade at 
hente en kat, som en ejer ønsker at omplacere, ligegyldig hvad årsagen er. Jeg var 

Fortsættes på næste side...
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også blevet bekræftet i, at jeg aldrig skal stole på en købers vurdering af en kats 
adfærd.  Jeg havde begået mit liv største fejl som opdrætter.  Men at jeg desværre 
ikke kunne ændre på situationen, uden at det gik ud over katten.
Med denne beslutning var jeg overbevist om, at denne lærdom var nok til at det 
aldrig ville ske igen.
Men jeg skulle blive klogere.
I midten af oktober 2014 modtager jeg igen en email fra den samme køber.
I mailen står der, at køber nu af lignende årsager har afleveret kuldsøsteren til samme 
internat 3 dage forinden. Hun betragter hende som værende utilregnelig i forhold 
til hendes nyfødte barn. Hun regner med, at samtykkeerklæring på min klausul er 
en formsag, på baggrund af vores fælles beslutning året før. Jeg svarer køber med 
det samme, at, på baggrund af sidste omplacering, kan samtykke på ingen måde 
komme på tale. Jeg oplyser hende, om at jeg vil hente katten dagen efter, så snart 
internatet åbner. 
Desværre var det for sent. Katten var omplaceret. Internatet vil ikke sætte mig 
i kontakt med deres køber og ønsker i det hele taget ikke dialog med mig. Jeg 
spørger dem, hvordan det kan være, at de ikke har bedt om en samtykkeerklæring 
som sidst, og hvordan det kan være, at jeg ikke som sidst blev kontaktet telefonisk. 
Svaret til dette var, at det var køber, der afleverede katten og underskrev aftalen 
med dem, så derfor må jeg stille mit krav om brud på klausulen til køber. Det har 
de ikke noget at gøre med. Jeg kan nu lægge sag an mod køberen, hvis jeg ønsker 
det, men hvad kan jeg vinde ved det!
Køberen er fint bevidst, om at hun har brudt klausulen. Hun beder mig efterfølgende 
telefonisk om en samtykkeerklæring, som jeg igen afviser. Køber truer med, at jeg 
har solgt hende aggressive katte, og at hun vil bruge det imod mig, hvis jeg vælger 
at sagsøge hende for kontraktbrud. Kattene er omplaceret til ukendte ejere, så det 
vil være svært at bevise for begge parter.  

Så hvad kan vi som opdrættere gøre?
Er det her blot, hvad vi må forvente, der kan ske for os allesammen ind imellem?
Heldigvis kontakter de fleste købere os, hvis de får allergi i familien, familieforøgel-
ser eller på anden måde bliver nødsaget til at omplacere katten.
Hvordan kan vi skrive os til en større sikkerhed som sælgere? Hvordan kan vi som 
sælger sikre os, at køber føler et større ansvar, og derfor altid kontakter os først?
Jeg håber med belysning af vores historie, at der vil komme en dialog omkring, 
hvordan vi sikrer det allervigtigste: At vi altid ved, hvor vores killinger er, og at 
stamtavlen altid skal følge katten.

- af Trine Winkel, katteri Twikkes



35

Annoncer til Jubilæumsudstillingen
Ønsker du at reklamere for din virksomhed, dit katteri eller noget helt tredje, 
så modtager vi stadig annoncer til Norsk Skovkatterings 
Jubilæumsudstillings katalog. 

Materiale sendes senest sidste tilmeldings dato som er den 15 Januar 2015.

Format A5 - kun tryk klart materiale til PDF.

Materiale sendes til: Michael Robdrup på 
e-mail: webmaster@norskskovkat.dk

Priser: 1/1 side: kr. 250,00  1/2 side: kr. 150,00  1/4 side: kr. 100,00 

Har du lyst at sponsorere en Præmie, så modtager NSR gaver med stor 
glæde og tak.

Sponsorer vil naturligvis blive nævnt på Showhjemmesiden samt i kataloget.
 
På forhånd tak - venligst send besked om præmier til Annette K. Hansen på
e-mail : annettek@norskskovkat.dk

Sponsorater til Jubilæumsudstillingen

Foto: Arkivfoto
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"Killinge-sjov"

"Ups!"

DK Silverleaf's Alice Cullen. Foto: Sanne Pedersen
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Rød hvide farver – vi skal ud og ses!
Vi vil endnu en gang tilbyde vores medlemmer en hættetrøje - T-shirt eller 
softshell jakke i rød med hvidt tryk.
Der vil være Norsk Skovkatterings logo (uden tekst og ring, så det er kun 
hovedet) på ryggen og herunder jeres stamnavn. På forsiden vil der på højre 
side af brystet være hele NSR’s logo og til venstre jeres fornavn, dog med 
begrænsninger, da det skal kunne stå på brystet.
Der er jo både SW og WS i Sverige næste år, så kan man jo også fint bruge 
sin flotte nationale trøje her!

Bestillingen samt en kopi af betalingen skal være være Annette i hænde senest den 
10. januar 2015 mail: tshirt@norskskovkat.dk 

Tøjet kan afhentes på NSR’s jubilæumsshow den 7. februar 2015

T-shirt: S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL – kr. 160,00

Softshell jakke: S - M - L - XL - 2XL - 3XL – kr. 420,00

Hættetrøje: S - M - L - XL - 2XL - 3XL – kr. 340,00

Betaling
Giroindbetaling
Ønsker du at betale til girokonto, skal du 
bruge reg. nr. 4955 og konto nr. 696-1835.

Netbank
Betaler du via netbank, skal du bruge 
kontonummeret 4955 696-1835.

Christina Kyed
Slotsherrensvej 301
2610 Rødovre
Tlf.: 3178 8426
Email: christina@norskskovkat.dk

Tilbud til medlemmerne

Foto: Pernille D. Larsen
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Import

Fra Norge

(N) Migoto's Åvelia

NFO n 03 24

Ejer: Lars Kyed

Opdrætter: Eva 
Dahl Eide

Fra Tyskland

Cerin Amroth's Silmarien

NFO ats 22

Ejer: Annette Søndergaard

Opdrætter: Tanja Glebe
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Eksport

Til Tyskland

DK Catwazaki's Leona

NFO f 09 23

Opdrætter Karina Pandell

Ny ejer: Marion Voelker

Til Tyskland

DK Catwazaki's Viktor

NFO n 09 22

Opdrætter Karina Pandell

Ny ejer: Marion Voelker
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Titeltagere

Grand International 
Champion

DK Robdrup's Cikorie

Ejer: Pia og Michael Robdrup

Distinguished Variety Merit

GIC DK Harmakhet's Krudttønde

Ejer: Gitte Andersen



41

Titeltagere

International 
Champion

Sakeenas Halloween 
Snowstorm

Ejer: Sakeena Elkington

Grand International 
Premier

DK Vorbecks Azurite

Ejer: Jane og Flemming 
Vorbeck
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Titeltagere

International Champion

Fagan's Potbelly

Ejer: Elaine Derry

International 
Champion

S*Viento's Rocky Road

Ejer: Jane og Flemming 
Vorbeck
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Titeltagere

International Premier

Fagan's T.J. Maxx

Ejer: Anders Daniel Møller

International Premier

Fagan's Lady Beetle

Ejer: Anders Daniel Møller
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Titeltagere

Champion

Sakeenas Jealous Guy

Ejer: Sakeena Elkington

International Premier

DK Robdrups Sebastian Vettel

Ejer: Annette Søndergaard
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Titeltagere

Champion

Cerin Amroth's Silmarien

Ejer: Annette Søndergaard

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

den seneste udstilling?

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

For at komme i næste blad skal det senest være 
os i hænde den 1. februar 2015 



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

Annoncepriser 2014:
Sort/hvid annonce:
Pr. 4 blade 2.500,-
Farve: 
Pr. 4 blade 6.500,-

Deadline for næste blad: 
01.02.2015

Forsidebillede:
Shadowpaws Florian

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

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

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

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

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

Killingeliste
Tilmelding af nye killinger til Chri-
stina Kyed. 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 Betina Kjær Kristensen.

Hjælp til juridisk bistand
Kontakt Betina Kjær Kristensen

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

Medlemsmøder
Kontakt Anne Hyttel Nielsen. Tilmel-
ding er obligatorisk, medmindre andet er  
angivet. Emneforslag er meget vel-
komne.

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

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

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

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

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

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

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

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

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

naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.

Un
ikk

e foderpiller


