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Nu sidder I med årets sidste Huldrekat i hånden. Vores søde 
redaktør Annette, vil så gerne have billeder og historier fra jeres 
hverdag, så hun har noget at sætte i bladet. Hvis I ikke hjælper 
hende risikerer vi at det bliver redaktionens og bestyrelsens 
katte bladet bliver fyldt med. Så kære medlemmer, håber I vil 
gøre en indsats og sende noget i fremtiden!
I skrivende stund arbejder vi på webshoppen, hvor vi desværre 
ikke er kommet så langt som vi havde ønsket. Vi arbejder også på at lave et spe-
cialshow på hovedklubben Jyraks udstilling i Århus d. 9. januar 2016. Vi håber på 
at kunne få lov til at spise noget fælles morgenmad. Enten i hallen eller i cafeteriet. 
Mere herom kan læses på hjemmesiden og på vores FB side, når vi har fået det 
på plads. Der bliver Funklasser, og vi har inviteret nogle erfarne opdættere til at 
”dømme”. I kan læse mere herom i bladet.
Vores arrangement hos Annette Agerbak var en succes på trods af få tilmeldte. Der 
blev hygget og snakket blandt de vilde dyr. Vi har været nødt til at aflyse ”Dom-
mer for en dag” på sjælland, det blev kun til 8 tilmeldte, og det er lidt svært at lave 
gruppearbejde med sådan en lille gruppe.
Når jeg sidder og kigger på tilmeldingerne i dag, så er der 0 tilmeldt til vores jule-
banko i Jylland, 2 tilmeldte til Selektiv avl i jylland, 4 tilmeldte til julebanko på 
Sjælland. Disse arrangementer har været på i ca. 2 mdr. Jeg kan konstatere at der ikke 
er den store opbakning til vores aktiviteter, uanset om det er socialt eller oplysende 
møder. Jeg ved ikke hvad vi skal gøre for at gøre det bedre. Måske skyldes det at 
man får det sociale opfyldt på de udstillinger man deltager i, og man ellers får sin 
lyst styret gennem facebook, diverse forums eller andet.  Eller fordi folk bare ikke 
har tid og lyst? Selvom et arrangement bliver aflyst, har det alligevel kostet energi 
i bestyrlesen, samt penge i klubben, så vi vil diskutere hvad vi gør fremadrettet. 
Måske kun et arrangement årligt i øst og vest er nok?
Vi har lavet en killingeliste på FB, og den fungerer rigtig fint. Men vi er manuelt 
nødt til at godkende jeres indlæg, ellers risikerer vi at alle mulige underlige ting 
bliver sat på, hvis vi laver en åben liste. Jeg beder jer væbne jer med lidt tålmo-
dighed. I kan ikke forvente at vi sidder og overvåger listen 24/7. Man kan f.eks 
melde sig ind i gruppen i god tid, så ikke medlemskab og ens killingeannonce skal 
godkendes på en gang. 
WS 2016 løb af stablen i Malmø i år. Det blev til én Norsk Skovkat der løb med 
den fornemme titel WW16. Vi ønsker WW’15 WW’14 NW SP SC FIN*Tähtitassun 
Carl Philip JW DSM DVM stort tillykke!
God jul og godt nytår til jer alle, samt på glædelig gensyn i det nye år.

Formanden har ordet

Pia Børgesen, Formand
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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:

Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.00 i

Valby kulturhus
Valgårdsvej 4 

2500 Valby

Pia Børgesen
Formand

Dagsorden ifølge lovene:
1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Forslag fremsat af medlemmerne
8. Valg af bestyrelse og redaktør i henhold til § 6
9. Eventuelt
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"Dommer for en dag"
Hvor god er du til at bedømme en Norsk Skovkat?

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

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

Vi har inviteret en International Fife dommer, som vil komme og fortælle 
om standarden, og guide os godt på vej.

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

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

Har du og din kat lyst til at være med, så kontakt Pia Børgesen på email: 
pia@norskskovkat.dk - der kan ikke tilmeldes via Facebook

Arrangementet bliver afholdt i forbindelse med vores generalforsamling 
som du kan læse mere om på modsatte side.

Søndag den 19. marts 2016 kl. ca. 12.30-17.00 i

Valby kulturhus
Valgårdsvej 4 

2500 Valby

Det er et cirka tidspunkt, da vi afholder generalforsamling forinden.
Mvh.

Bestyrelsen
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Mit job som steward

Interview med Annette Preuss

Annette startede som steward i 2012 hos 
Anne Køhn i Racekatten. På det tids-
punkt havde Annette allerede udstillet i 
6 år, og hun ville gerne prøve noget nyt. I 
marts måned 2013 afholdte Felis Danica 
et stewardkursus, som hun deltog i. 

Annette havde allerede kendskab til kat-
egori II, men ikke til de andre kategorier. 
Derfor var hun glad for dette kursus, så 
hun kunne få en god gennemgang af 
det hele.
 
For at blive steward er det en god base, 
hvis man i forvejen har udstillet kat i et 
stykke tid. Så har man indblik i, hvordan 

en udstilling foregår, en smule om farve-
koder (EMS – Easy Mind System), og 
hvordan en dommer arbejder.  

Som steward har du ansvar for, at 
dommerens dag går flydende, og at ud-
stillerne får løbende informationer om, 
hvor langt dommeren er, rækkefølge af 
kattene samt styr på BIV og NOM. For 
at bedømmelserne ikke skal tage hele 
dagen, er det vigtigt, at dommeren hele 
tiden har katte at bedømme. Ikke alle 
udstillere er opmærksomme, og mang-
ler den næste kat, er det en stewards 
arbejde at finde denne, hvis den ikke er 
meldt fraværende. Mange udstillere er 
dog gode til at komme og spørge i løbet 
af dagen, hvor langt dommeren er, så 
de kan stå klar med deres kat, når det 
er deres tur. 

Noget af det bedste ved at gå steward 
er, at man lærer mange mennesker at 
kende, og man ser mange forskellige 
typer/racer af katte. Er man opmærksom 
og spørgende (uden at forstyrre), kan 
man lære rigtig meget i løbet af bedøm-
melserne, og mange dommere (og ejere) 
fortæller gerne.

Annette har selv norsk skovkat, og gen-
nem udstilling af denne kom hun til at 
kende rumlen på udstillingen. Udfordrin-
gen var de nye racer og de forskellige 
EMS-koder. En anden udfordring er, 
hvordan man bedst muligt præsenterer 
de forskellige katte til Best In Show. Her 
har Annette fundet ud af, at mange gange 

Foto: Charlotte Jønsson
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er det bedst at spørge ejerne, hvordan de 
gerne vil have båret deres kat. Mange 
katte har sjove særheder, og da BIS kan 
være forstyrrende, så er det vigtigt, at 
kattene føler sig trygge. 

Annette har været steward på 2 World 
Shows (I Aalborg og senest i Malmö), og 
det var virkelig en kæmpe oplevelse for 
hende. Der var mennesker og katte fra 
mange forskellige lande, og stemningen 
er noget helt særligt. Annette har via ud-
stillinger fået set det meste af Danmark, 
og hun har også været steward i Tyskland 
og Sverige.

Når man starter som steward, følges 
man med en erfaren steward. Man får en 
oplæring i løbet af dagen, og man får et 
godt indblik i en stewards arbejde. Har 
man brug for det, er der mulighed for 
at få en ekstra dag som føl, så man ikke 
føler, at man bliver kastet ud i det. 

Dette lille portræt er ment som en op-
fordring til at få flere til at melde sig 
som steward. Der er mange udstillinger 
i Danmark, og hver gang er der behov 
for stewards, så kom ud af busken. Kom 
og mærk stemningen samt den specielle 
kommunikation der er mellem dommer, 
steward, udstillere og stewards imellem 
selvfølgelig alle de dejlige katte! 

-Af Pernille D Larsen

Foto: Virginie Jost

Nye kategorier 2016
Husk at de 4 udstillingskategorier bliver ændret pr. 1. januar 2016. De kommer 
til at se således ud:

Kategori I:
EXO, PER, RAG, SBI, TUV
Kategori II:
ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA
Kategori III:
BEN, BML, BRI (ny EMS-kode pr. 01.01.2016: BSH), BUR, CHA, CYM, 
EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK
Kategori IV:
ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, 
SPH

Mit job som steward
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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 eller på mail til : 
Annie Dahl,
Brønderslev Allé 52,
2770 Kastrup
email: annie@norskskovkat.dk

og skal være Annie i hænde senest 10/1 2016. 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@norskskovkat.dk.

Regler:

1. Ejeren skal have været medlem af Norsk Skovkattering, Danmark i mindst ½ år.
2. Kontingent for 2016 skal være betalt inden den 5. januar 2016. 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 1/1-15 til 31/12-15. 
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 eller titelblad medsendes.

Point (voksen, kastrat, killing/ungdyr):

Point (veteran):

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 2015
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"Side 9 Missen"

"Hvor skal trillebøren køres hen?"

DK Julle-Kris Gambler. Foto: Betina Kjær Kristensen
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World Show 2015
Fredag d. 23.oktober blev en meget 
lang dag for mig. Alt var pakket, papir-
arbejdet udskrevet og jeg havde tjekket 
tre gange, om jeg nu også havde husket 
kattenes pas og vaccinationer. 

Jeg havde glædet mig i lang tid forud, så 
derfor blev dagen dobbelt så lang. Fre-
dag var dagen før World Show i Malmö, 
og jeg havde tilmeldt DK Smedegaard’s 
Klods Hans og hans lillebror, somalien 
DK Catika’s Mingus. 

Klods Hans (bedre kendt som Lille-
manden) var i helt ok kondition. Hans 
pels var endelig begyndt at vokse efter 
lange tider i bikini, hvilket var meget 
passende, nu vi skulle af sted. I tiden 
forinden var han blevet grundigt redt 
igennem, idet han danner rigtig meget 
underuld. Han får ikke knuder, men 
underulden overskyggede meget hans 
tabby (mønster). Kløerne var klippet, 
han var blevet trimmet en smule foran 
ørerne og resten måtte vente til før 
bedømmelsen. 

Lørdag morgen kørte vi rigtig tidligt af 
sted. Vi ville gerne have en af de efter-
tragtede billige p-pladser, som lå tæt på 
udstillingshallen, Malmö Mässan. Efter 
lidt tid (GPS’en ville ikke finde adres-
sen) ankom vi til hallen, og idet vi kørte 
mod parkeringspladserne, fik vi øje på en 
kæmpe kø af glade udstillere med katte, 
vogne, bagage, trimmeborde osv. Det fik 
stemningen rigtig i vejret i bilen! 

Bagerst i køen med os, og så var det bare 
at vente. Dyrlægetjek gik ganske prob-
lemfrit, idet jeg ikke blev kontrolleret. I 
indgangen var der selektivt tjek, planlagt 
af showkoordinatorerne. Sjovt nok an-
kom vi, da køen til det danske check in-
bord var størst. Jeg blev fundet på listen, 
og da jeg skulle til at gå videre, blev jeg 
spurgt, hvorfor jeg havde to kasser med 
katte med? Jeg var kun registreret til at 
have en ragdoll med. En ragdoll??  
I Danmark er der så åbenbart 2 x Pernille 
Larsen, som udstiller katte, og begge var 
til WS. Jeg blev heldigvis fundet under 
mit mellemnavn, og jeg fik lov til at gå 
ind med begge mine gutter. 

Første indtryk af showhallen: Den var 
enorm! Bure alle vegne og mange al-
lerede med en masse pynt og flag på. 
Der var ringopstilling, hvilket vil sige, 
at publikum går rundt uden for ringen 
og kigger på kattene. I midten af ringen 
var der borde, som udstillerne havde 
mulighed for at samles ved. I min ring 
var der udelukkende danskere, hvilket 
også gjorde sig gældende for to-tre andre 
ringe. Mange havde pyntet med danske 
flag og rød/hvide burgardiner, og der var 
en rigtig god stemning. 

Ved check in fik vi udleveret et katalog. 
Det var rigtig spændende at se, hvilken 
dommer ens kat skulle til bedømmelse 
hos, og hvor mange konkurrenter den 
havde. Lillemanden skulle for første 
gang til Jørgen Billing, DK. På tidligere 
udstilling i Grevesmühlen, Tyskland, 
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havde han (Lillemanden) fået sine to 
sidste certifikater til Supreme Premier, 
så han var tilmeldt i klasse 2 under 
gruppe IV NFO (Sort/blå tabby m. 
hvidt). Der var tilmeldt 4 hankastrater 
i denne klasse, og alle fik med glæde 
deres HP (Honour Prize - Ærespris). Det 
var nemt at følge med i, hvornår ens kat 
skulle til bedømmelse. Der var hængt 
store skærme op, hvor der ud for hver 
dommer var listet, hvilke katte der var 
bure til. Disse blev hele tiden opdateret.

Til forskel for World Show’et i Aalborg 
skulle ejer ikke selv fremvise sin kat for 
dommeren. Arrangørerne havde bestemt, 
at der skulle stå to stewards pr. dommer, 
som skulle spritte dommerbordet af, 
tage kattene ud af burene samt vise dem 
frem for dommeren. Jeg havde lidt mine 
tanker om dette, da Lillemanden plejer at 
være meget morsyg, men til min glæde 
klarede han det bare utrolig flot. Dom-
mer Jørgen Billing roste hans længde 
og kraftfulde benstammer. Kondition, 

look, og teknik fik også nogle flotte ord 
med på vejen. Jeg er dog helt enig med 
ham i, at Lillemandens brede pande godt 
kunne have brugt nogle større ører. Der 
var tilmeldt så mange i norsk skovkat 
gruppe IV, at Jørgen Billing kun havde 
disse, og killingerne var blevet flyttet til 
en anden dommer, Sarah Johnson. I alt 
var der tilmeldt 339 norske skovkatte. 
Vi fik at vide, at dommeren senere ville 
kalde udvalgte katte op til en farve-
klasse, så med Lillemanden i armene 
gik jeg glad ned i danskerlejren igen. 
Vi blev ikke kaldt op sidenhen, men det 
gør ikke noget, idet vi havde fået, hvad 
vi kom efter – en rigtig god oplevelse og 
bedømmelse. 

Resten af dagen gik med bedømmelse 
af min somali, hygge, at se på boder og  
andre bedømmelser. Dagen gik næsten 
alt for stærkt, og snart var det tid til at 
tage hjem under dynen. Det havde været 
en meget spændende dag med utrolig 
mange indtryk, og jeg sov, nærmest 
inden mit hoved ramte puden.

Søndag. Tid til sceneshow. Sikke en 
stemning der var allerede fra morgen-
stunden! Der blev malet flag på kinder 
med læbestifte og fastelavnsmaling, 
store flag blev fundet frem og stole blev 
placeret ved scenen, så man ikke gik 
glip af noget. 
Man kunne også vælge at følge med nede 
fra ringene, idet skærmene fra dagen 
før nu blev brugt til at vise liveshow fra 
scenen. Vi startede med kategori I, så 

Foto: Pernille D Larsen

World Show 2015
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IV, så frokostpause og derefter kategori 
II og III. 

I kategori IV klasse 11 (ungdyr) fik 
Danmark sin første WW 15: DK Piltoft’s 
Once In A Lifetime, OSH f 25. Ejet og 
opdrættet af Trine Piltoft. Kæmpe stort 
tillykke, Trine! 

Vi fik endnu en ”dansk” WW, idet DK* 
Seierø’s Love Lily Asterion blev BIS 
i kategori II, klasse 11. Kæmpe stort 
tillykke til Dorthe og Tony Seierø, som 
har opdrættet denne dejlige kat, ejet af 
Marie Gerdin, Sverige.

Der var kun 1 norsk skovkat, som blev 
WW15 WW’14 NW SP SC FIN* Tähti-
tassun Carl Philip JW DSM DVM fra 
Finland. En super flot hvid hankastrat 
– Stort tillykke! 

Stort tillykke til DK Toonscat’s og ejer 

Charlotte Hallenberg med nomineringen 
af IP DK Toonscat’s Mars, og Vibeke og 
Keld Jørgensen med nomineringen af SC 
(N) Migoto's Mone, DVM, DSM.

Stort tillykke til Dorthe Ellgaard med 
nomineringen af S*Zygot’s Moltas, 
gruppe IV, klasse 12 (killing) samt de 
flotte tre stemmer på scenen! 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til 
at takke alle for at heppe på min somali 
hankastrat, som også var nomineret. Han 
fik ingen stemmer, men det varmede 
helt enormt at have så mange smilende 
danskere bag én, som var glade på ens 
vegne. Tusinde mange tak! 

Tak til alle for en fantastisk og vel-
organiseret oplevelse i Malmö! 

- Af Pernille D Larsen

Norsk Skovkattering ønsker Tarja Korpijärvi tillykke med 
WW’15 WW’14 NW SP SC FIN*Tähtitassun Carl Philip JW DSM DVM

World Show 2015



13

World Show 2015

S*Zygot's Moltas, JW

Nomineret killing

Ejer: Dorthe Ellgaard

GIP Toonscat's Mars

Nomineret hankastrat

Ejer: Charlotte og Niels Hallenberg

SC (N) Migoto's 
Mone, DVM, DSM,

Nomineret hunkat

Ejer: Vibeke og Kjeld 
Jørgensen

Norsk Skovkattering ønsker stort tillykke!
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Vi har deværre ikke fået tilsendt særlig mange billeder fra World Show 2015, så 
vores billedkavalkade består overvejende af billeder venligst udlånt fra udlandet.

World Show 2015

Fotos: Muriel Calvi
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World Show 2015

Foto: Annette K Hansen Foto: Charlotte Jønsson
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World Show 2015

Fotos: Muriel Calvi

Foto: Pia Børgesen
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World Show 2015

Fotos: Muriel Calvi

Foto: Pia Børgesen



18

På gensyn i Wien i 2016!

World Show 2015

Fotos: Muriel Calvi
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Special show for NFO i Jyrak
NSR arrangerer fun-klasser på Jyraks 
udstilling i Århus den 9.januar 2016.
Fun-klasserne vil være gratis at deltage i.
Man skal deltage i de almindelige 
udstillingsklasser for at kunne deltage i 
fun-klasserne.

Funklasserne er:

Sjoveste farve
Længste snesko

Største kat
Bedste pels

Bedste voksen
Bedste kastrat
Bedste ungdyr
Bedste killing

Bedste NFO look

Der er ingen tilmelding, man stille bare op på dagen. Arrangementet vil foregå 
i nærheden af Norsk skovkatterings stand. Tidspunkt vil blive annonceret i 
standen og eventuelt i kataloget.

Vi tænker at det skal foregå som en knockout konkurrence.

To går frem, den bedste bliver, en ny træder frem, den bedste bliver. Så til 
sidst står der kun en tilbage.

Dommerne er erfarne opdrættere, og vi har inviteret følgende : John Andersen 
fra opdrættet DK Kvitfjell, og Annie O. Dahl fra opdrættet DK Thomani, 
og Elaine Derry fra opdrættet DK Fagan.

Vinderne vil blive kåret af Jyraks formand Susanne Wehnert på scenen.

Vi glæder os til en hyggelig dag i Århus, og håber mange vil bakke op om 
vores lille specialshow.

Mere information om udstillingen findes på www.jyrak.dk

Vi ses!
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Nyrelidelsen CKD er en ofte skjult syg-
dom, der langsomt tager livet af mange 
katte. Tidlig diagnose og optimal fodring 
er vigtige faktorer ved behandling af 
lidelsen.

En kat på 23-25 år er meget sjælden, 
derimod bliver mange katte nu om dage 
15-18 år, før de ikke kan mere. Noget 
af det, der tager livet af mange katte, 
og som er årsag til dårlig livskvalitet er 
kronisk nyresygdom (CKD). Det er en 
sygdom, som en stor del af vore katte 
udvikler over år, uden at ejer eller dyr-
læge opdager det. 

Katten drikker måske mere og mere, 
hvilket især er svært at erkende, hvis 
katten drikker udendørs, eller hvis man 
har flere katte der drikker af fælles skåle. 
Tydelige kliniske symptomer ses først, 
når ca. 75% af nyrevævet er skadet. Da 
ses, ud over tydelig øget tørst, rigelig 
og tynd urin, manglende appetit, reel 
kvalme samt vægttab. Nogle katte kan 
endda miste synet. Katten med disse 
tydelige symptomer er ofte så langt i sit 
sygdomsforløb, at den kræver intensiv 
behandling og ofte ikke er til at redde. 

Hvis vi derimod opdager CKD tidligt 
i sygdomsforløbet, er det muligt at 
beskytte katten mod at udvikle alvorlig 
sygdom eller udskyde tidspunktet, hvor 
katten får symptomer. CKD gør ikke 
ondt, men det at have kvalme er mindst 
lige så plagsomt. Det ved vi bl.a. fra 
mennesker, der har lignende nyrelidelser. 

Nyrernes funktion
Nyrerne er et af kroppens ”rensning-
sanlæg”. Det er her, at nogle af krop-
pens affaldsstoffer udskilles til urinen. 
Samtidig har nyrerne til formål at styre 
væskebalancen samt afbalancere ind-
holdet af salte og mineraler i kroppen. 
Hvis nyrerne skades i tilstrækkelig grad, 
sker der en ophobning af affaldsstof-
fer i kroppen, herunder urinstof. Dette 
giver kvalme. Nyrerne mister evnen til 
at holde på vand og næringsstoffer som 
f.eks. protein. 

CKD, og undersøgelse herfor
Nogle af de ting vi dyrlæger kan kon-
statere ved CKD, er et øget indhold i 
blodet af disse affaldsstoffer. Samtidig 
kan vi i kattens urin finde øget mængde 
af protein, ligesom urinen er meget tynd. 
Desuden har disse katte risiko for at få 
betændelsestilstande i urinvejene, noget 
der ligeledes konstateres ved hjælp af en 
urinprøve. 
Da nyrerne, i samarbejde med hjertet 
har stor betydning for reguleringen af 
blodtrykket vil vi ofte kunne konstatere, 
at katten med begyndende CKD har 
forhøjet blodtryk. Det forhøjede blod-
tryk forårsager yderligere nyreskade, 
ligesom der kan ske skader i øjet, hvor 
den følsomme øjenbaggrund (Retina) 
kan løsnes og katten dermed blive blind. 
Det man kan gøre for at opdage CKD 
i tide er, at den ældre kat ( fra 8 års al-
deren) undersøges for CKD i forbindelse 
med det årlige sundhedseftersyn. Vi har 
i dag ret simple tests, der kan fange de 

Kronisk nyrelidelse hos kat
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første milde tegn på CKD, længe før 
katten er begyndt at udvise kliniske 
symptomer. 

Desværre er mange katte kede af at 
komme til dyrlæge, hvilket afholder 
mange katteejere fra at dukke op til det 
årlige sundhedseftersyn. Det er ikke rart 
at have en jamrende kat i bilen hele ve-
jen hen til klinikken og så efterfølgende 
en kat, der bærer nag og gemmer sig 
væk i dagevis. Hvis man har sådanne 
problemer med sin kat, er det en god 
idé, forinden, at kontakte dyrlæge eller 
veterinærsygeplejerske på klinikken. 
Der er nemlig hjælp at hente i forhold til 
at gøre katten mere tryg ved situationen. 
En anden udfordring er, at vi gerne vil 
have katten til undersøgelse med fyldt 
blære! Dette gøres ved, at man ca. 4 
timer før konsultationen fjerner katteb-
akker og lukker for kattelemmen. Dette 
gør, at katten, alt afhængig af tørsten, 
møder op med fyldt blære. 

Blod og urinprøve
En urinundersøgelse forgår ved, at vi 
udtager urinen ved såkaldt cysteocente-
sis. Katten lægges på siden og holdes af 
en veterinærsygeplejerske. Derefter kan 
dyrlægen forholdsvis let udtage urinen 
ved at stikke en tynd kanyle gennem 
bugvæggen direkte ind i blæren og suge 
urin ud. Dette reagerer katten sjældent 
ret meget på. Det er ikke selve stikket, 
der er ubehageligt for katten , men mest 
det at skulle holdes fast, som de færreste 
katte holder af. 

Desuden vil vi udtage en blodprøve. 
Dette kræver igen at katten holdes fast, 
imens der udtages en blodprøve fra en 
blodåre på forbenet. 
At måle kattens blodtryk gøres i så 
rolige omgivelser som muligt og på så 
ustresset kat som muligt. Det er ofte en 
veterinærsygeplejerske der gør dette, 
og helst inden vi dyrlæger viser os. 
Blodtryksmåling på kat foregår næsten 

1. Akut nyresvigt

2. Normal nyre

3. Kronisk nyresvigt
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ligesom hos os med en stram oppustelig 
manchet, der spændes om et ben eller 
hale. Efter analyse af blod og urin vil 
vi kunne sige, om katten har tegn på 
tidlig CKD. 

Behandling, fodring og flere drik-
kestationer
Jeg ser generelt helst, at alle dyr holder 
”den slanke linje” men dette gælder ikke 
kattene med nedsat nyrefunktion. De 
må gerne være let buttede. Hos dem er 
vægttabet et rigtig skidt tegn, der stiller 
en dårlig prognose for fremtiden. 
Hvis der er tegn på CKD er behandlingen 
en speciel diæt, der har et højt indhold 
af omega-3-fedsyrer, lavt indhold af 
protein, salt og fosfat og som påvirker 
pH i basisk retning. 
Det er som nævnt vigtigt, at katten ikke 
taber sig, så tilvænningen til diæten skal 
foregå langsomt og med respekt for kat-
tens smag. Da det er vigtigt, at katten 
får væske nok vælges diæten gerne i 
helt eller delvist våd udgave. Der findes 
flere forskellige mærker nyrediæt til kat. 

Katten med begyndende CKD skal altid 
have adgang til frisk og gerne rindende 
vand. Der findes på markedet flere 
fontæner, hvor vandet er frisk og rin-
dende. Dette stimulerer kattens lyst til at 
drikke, hvilket er så vigtigt for kattens 
nyrer. Endvidere skal der placeres ekstra 
vandskåle, så katten altid har let adgang 
til vand. Dette gælder især, hvor der er 
flere katte om skålene. 
Hvis katten har forhøjet blodtryk 

behandles dette medicinsk. 
Hos nogle katte er det eneste fund, 
der peger mod CKD et forholdsvist 
forhøjet indhold af protein i urinen. 
Dette bør ligeledes behandles med en 
type medicin, der netop er udviklet til de 
tidlige og milde tilfælde af CKD. 

En kat med tidlig CKD i behandling skal 
efterfølgende komme til kontrol.

Samtidig med at katten behandles for 
CKD bør andre lidelser hos katten hånd-
teres. Mange ældre katte har smertevol-
dende gigtsygdomme i bl.a. hofteled. 
Dette kan behandles med smertestillende 
medicin. Desuden er der mange ældre 
katte, der har tandlidelser, der også bør 
behandles. Derved optimeres kattens 
generelle tilstand, hvilket har indflydelse 
på nyrernes funktion. 

Som mange andre medicinske syg-
domme er det omkostningsfuldt at have 
en kat med CKD. Dette er endnu en god 
grund til at tegne en sygeforsikring til 
sin kat, og gerne så tidligt i kattens liv 
som muligt, da man derved opnår den 
bedste dækning til den laveste pris. De 
gode sygeforsikringer er fungerende hele 
kattens liv uanset hvor gammel katten 
har tænkt sig at blive. 

Vi vil jo så gerne give vore skønne katte 
et godt og langt liv.

-Af Mette Rønn-Landbo
Dyrlæge på Aalborg Dyrehospital
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SC Restless Nim, DVM er vinterklar. Foto: Rikke Smedegaard

Twikke's Moshi. Foto: Maria Ravn
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Skogkatt of the Year

2015
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 01.01.2015 til 
 31.12.2015 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 31.01.2016.
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.
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"Killinge-sjov"

"Jeg har været en MEGET sød killing i år!"
SC Toonscat's Yogi Cat. Foto: Pia Børgesen
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Portræt af en opdrætter
Dorthe Ellgaard, DK Dan-Queen

Hvorfor fik du i første omgang per-
sere, og hvad var det ved den norske 
skovkat, som fik dig til at vende 
opdrættet mod denne race? 

Jeg fik for ca. 25 år siden min første 
perser, og jeg vidste allerede på det 
tidspunkt, at jeg ville prøve at udstille. 
Da jeg på min første udstilling fik min 
kat nomineret, var jeg solgt og slet ikke 
til at stoppe. Det var jo fantastisk at få 
adrenalinen op at køre og så i tilgift 
masser af pelspleje. 
Jeg blev også hurtigt grebet af opdræt 
(jeg har arbejdet med det siden: Katte 15 
år, heste 15 år ). Det er lige meget, om 
det er heste, katte eller et andet dyr, når 
man taler om avlsforbedring, da det er 
samme principper, der gælder.
Jeg satte mig hurtigt for at lave bicolour, 
harlekin, og van-katte i en god standard. 
Det var der (efter min mening) ikke på 
dette tidspunkt, og da jeg elsker at have 
et mål og syntes disse farvefordelinger, 
det var de flotteste, så gik opdrættet ind 
på det. Jeg kan skrive meget om min tid 
med perser, men det har nok ikke den 
store relevans her. Dog vil jeg sige, at 
jeg bruger helt samme principper og 
fremgangsmåde nu i min ny race som 
dengang.
Jeg vil dog lige slutte persere af med, at 
jeg på de ca.10 år, jeg opdrættede pers-
ere, tog helt nye linjer hjem fra USA, og 
jeg opnåede at få 4 Verdens Vindere: 1 
i Polen og hele 3 i Budapest samme år. 

Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
Derefter blev jeg skilt og var derfor nødt 
til at komme af med alle mine dejlige 
persere. Det var som at få flået hjertet 
ud. Hele mit liv var samlet om mit firma 
ELLGAARD, alt til pelspleje til dyr, 
foder, osv som jeg selv fandt rundt om i 
verden og formåede at få godt markeds-
ført, hus og ikke mindst mine elskede 
katte. Der gik omkring 15 år, hvor jeg 
fik mand og 2 børn mere og rigtig mange 
islandske heste (ca. 50) på vores gård.
En dag kom min datter og sagde, at hun 
meget gerne ville have en kat eller 2, 
når hun flyttede hjemmefra, så hun ikke 
var så alene. Så kunne jeg mærke, hvor 
meget jeg havde savnet kattene og måtte 
have en kat igen. Da jeg først havde fået 
den første kat og kom på udstilling, var 
der ingen vej tilbage - Jeg var solgt.
Jeg havde altid sagt, at skulle jeg have 
en anden racekat, så skulle det være 
norsk skovkat. Det passede ligesom ind 
Dorthe og hendes datter Regine-Karoline med 
Moltas. Foto: Dorthe Ellgaard
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i hele mit liv nu at få en ”naturkat”. Jeg 
var fascineret af det vilde look og det 
naturlige, der er over denne race (Jeg 
orkede heller ikke at vaske/ føntørre 
hver kat hver uge - Det havde jeg brugt 
mange år på).
Jeg har aldrig fortrudt mit valg, idet jeg 
følte, at jeg havde opnået mine drømme 
som perseropdrætter. Nu har jeg fået nye 
udfordringer med den norske skovkat, og 
jeg elsker det. 

Gennem dine år som perseropdrætter 
har du tillært dig nogle fif til at ud-
vælge beholdere fra dine kuld. Hvad 
ser du efter, når du idag udvælger dig 
en skovkat? 

Jeg har lavet mange kuld i min tid som 
opdrætter, og jeg bliver aldrig træt af 
det fantastiske "spil," der er i gang, hver 
gang 2 katte mikser gener. Det er nok 
det, der fascinerer mig mest: At se hvor 
forskellige killingerne kan falde ud. Intet 
er sikkert her - ikke engang ved linjeavl. 
Jeg er fascineret af avl og ikke mindst 
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avlsforbedring i mit opdræt. Her er der 
ikke forskel på katteracer. Reglerne er 
ens. 
Jeg går efter at lave katte så tæt på stand-
arden som muligt. Dog med mit helt eget 
"twist" og kendetegn for mit Dan-Queen 
opdræt. Mit mål er her, at det skulle 
kunne ses uden at kigge stamtavler, at 
her er en Dan-Queen kat. Det opnåede 
jeg med mine persere. Der havde jeg 
også stamtavler med kun Dan-Queen 
katte. Jeg er langt fra mit mål med nor-
ske skovkatte endnu. Kun tiden og den 
rigtige udvælgelse af avlskatte kan føre 
mig derhen.
Udvælgelse af avlsdyr er ens, hvad enten 
det er af eget opdræt, eller nye linjer 
indkøbt til avlsforbedring. Det vigtig-
ste og største kriterium jeg har, går jeg 
ikke på kompromis med: Nemlig sindet. 
For mig betyder det alt. Det er helt lige 
meget, hvor stor en stjerne jeg har mel-
lem hænderne, hvis sindet ikke er i top. 
Så er det ikke noget at opdrætte på og 
bestemt slet ikke noget at udstille.

S*Golden Oracle's Sugar Rush, JW. Foto: Dorthe Ellgaard
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En killing skal "tale" til mig, og jeg skal 
have den helt rigtige fornemmelse i ma-
ven, når jeg ser på den. Jeg skal have en 
følelse af, at jeg ikke kan komme videre 
i mit opdræt, hvis denne killing ikke 
kommer ind over mine linjer.
Jeg følger meget med i, hvad der rører 
sig omkring standarden for racen, og 
jeg har gjort mig mine egne tanker og 
meninger om, hvordan min ”perfekte" 
nfo skal se ud.
Jeg prøver at lade være med at gå på 
kompromis, men venter hellere eller 
undvære, hvis jeg ikke finder det rigtige.
Min mavefornemmelse er min største 
hjælp, når jeg vælger nyt familiem-
edlem, og da der er grænser for, hvor stor 
familie jeg skal have, er der ikke mange, 
der går igennem nåleøjet.

Stort tillykke med S*Zygot's Moltas' 
3 stemmer på WS 2015. Det må have 
været en stor oplevelse. Hvordan er 
det at have katte, som opnår så flotte 
resultater?

Tusind tak. Det var meget overvældende 
og spændende - næsten for spændende 
at stå der i de sekunder, hvor det stod 3 
mod 3. Det var en psykisk rutsjetur, som 
jeg lige skulle have tid til at fordøje. Når 
det er sagt, så var det også fantastisk at 
nå så langt. Tænk at blive nr. 2 killing 
i "verden".
Så var der selve bedømmelsen, hvor der 
var 7 utroligt flotte hanner, 13 killinger 
i alt som Moltas skulle vinde over for at 
gå videre til nomineringen. Det i sig selv 
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var noget af en oplevelse. Selv Moltas’ 
opdrætter græd for vildt.
Da jeg stod der og ventede, turde jeg 
ikke engang håbe på en WW’er, og jeg 
kom til at tænke på det første år, jeg 
havde persere. Vi kørte til Schweiz for 
at opleve min første WW-udstilling. Min 
første perser (jeg havde kun haft persere 
få måneder) kom på scenen og fik lige 
stemmer med en anden kat. Dommer 
Alva Udin valgte den anden kat - det 
var også tæt på.
At have katte der klarer sig så godt, som 
mine har gjort, er fantastisk, men der er 
også en bagside af medaljen. 
Det er en psykisk oplevelse af de store at 
stå der og vente på, at stemmerne bliver 
talt op. Adrenalinen kører i kroppen, 
hjertet banker, og man kan næsten ikke 
holde det ud. Hvis det så går godt, så er 
det en ubeskrivelig glæde, der rammer 
én. Jeg bliver så glad, stolt og lykkelig. 
Så er det hele den lange tur værd, (hvis 
jeg er kørt langt), ofret en weekend væk 
fra familien og brugt mange penge og tid 
på udstillingen. Ikke at det ikke er noget 
værd, når man ikke vinder, for de gange 
er der flest af. Der kan man så håbe, at 
det er nogle, man kender, der vinder, så 
man kan glæde sig sammen med dem 
over deres BIS.
Desværre kan den gode sportsånd også 
hurtigt gå fløjten, når man vinder. Her 
ville jeg håbe, at alle ville behandle 
andre, om de selv gerne ville behandles, 
hvis det var dem, der vandt.
Det er heldigvis de fleste, der har den 
gode sportsånd, og som kan glæde sig 
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på andres vegne, tusind tak for det. For 
en ting er sikkert. Lykønskningerne fra 
danske FB-venner er langt færre, når 
man får BIS, og langt flere hvis man 
ikke vinder på scenen. Nu skal jeg ikke 
glemme at sige, at der er en stor flok 
rigtige søde danske FB-venner, der gerne 
siger tillykke. Det er god sportsånd, og 
det varmer rigtig meget. Det er skønt, når 
man får masser af lykønskninger fra hele 
verden, men endnu skønnere når det er 
fra Danmark, hvor vi kender hinanden. 
Jeg kan sige, at jeg har oplevet lidt af 
hvert i de ca. 2 år, jeg har showet nor-
ske skovkatte - både varme og kulde - i 
lykkelige stunder, og dem har der været 

masser af. Det er blevet til 23 BIS, 2 
BOB og 3 Junior Winnere på 1,5 år. 
Ingen kan tage den indre glæde og pas-
sion fra mig, som det er at udstille og 
opdrætte, og ikke mindst at have mine 
elskede katte som en del af familien. Jeg 
elsker, når mine katte ligger hos mig om 
aftenen. Det er blevet en livsstil, som jeg 
ikke vil undvære.
Jeg vil gerne afslutte med at sige, at jeg 
har fået mange fantastiske kattevenner, 
og jeg elsker den hygge, der er på udstill-
inger. Jeg glæder mig til fremtiden, og 
jeg ser frem til at lave flotte racetypiske 
skovkatte med fantastiske sind.

-Af Pernille D Larsen

Dan-Queen Aslak, JW. Foto: Dorthe Ellgaard

 
Husk at vores næste deadline for indsendelse af materiale til bladet er 
d. 01.02.2016. Jeg modtager meget gerne billeder, historier, idéer, ønsker til 
flere portrætter og emner vi skal tage op i Huldrekatten. 
Skriv en mail til annettes@norskskovkat.dk
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Julens ønskeseddel 2015

"Et godt grin"
Foto: Charlotte Jønsson

"Flere stewards"
Foto: Arkiv

"Masser af kærlighed"
Foto: Rikke Smedegaard

"Mindre lektier"
Foto: Mikkel Steffensen

"Mere Cosma"
Foto: Arkiv

Norsk Skovkattering ønsker 
alle medlemmer og deres 
familier en glædelig jul og et 

fantastisk nytår. 
På gensyn i 2016.
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Skovkattekørekortet
Så er tiden endnu en gang kommet for den nye form af 
skovkatteuddannelsen.

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

Skovkatteuddannelsen kan godt tages før 
Felis Danica opdrætteruddannelsen.

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

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

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

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

Mvh. Pia Børgesen
Uddannelsesansvarlig og Formand
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Lørdag d. 12/9-2015 inviterede Norsk skovkattering interesserede medlemmer 
til at tilbringe en spændende dag blandt både rovdyr, truede dyrearter samt ”helt 
almindelige” hunde og katte.
Vi skulle mødes udenfor kl. 12, og da vi kom kørende ad grusvejen mod Annettes 
hus, blev vi mødt af dette syn: en stor kamel der bød os velkommen (dette billede 
er nu fra ”baghaven”).

Besøg i Mini-Zoo

Annette er en meget glad og sprudlende 
person, og vi fik mange sjove og spæn-
dende historier omkring dyrene. Både 
om hvordan de var havnet hos Kim og 
Annette men også om de udfordringer, 
det kan give at holde rovdyr.

Foto: Rikke Thingholm Hansen

Foto: Rikke Thingholm Hansen
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Fx er det ikke længe siden, at lossen Lisa var meget berømt (eller berygtet?) i 
Århus og omegn. Lisa var ”taget på skovtur” alene, og det skabte en del røre i det 
jyske i et par uger.

Den gamle los Terminator 
er opvokset indendørs, og 
han har mange, mange 
gange sovet i fodenden 
af Kim og Annettes seng

Besøg i Mini-Zoo

Foto: Rikke Thingholm Hansen

Foto: Rikke Thingholm Hansen
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Ozelotten er meget eftertragtet pga. dens smukke pels.
Annette havde lavet lækkert kød på grillen med tilhørende sovs, og vi krydrede det 
med diverse lækre salater og flütes, som vi selv havde medbragt.
Annette havde herefter også sørget for kaffe, te og flødeskumskager – mums.

Norsk skovkattering takker Kim og Annette Agerbak for en rigtig dejlig dag.

Besøg i Mini-Zoo

Foto: Rikke Thingholm Hansen

Foto: Rikke Thingholm Hansen
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Nye medlemmer via opdrætter

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

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2016.

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

Christina Kyed 
Slotsherrensvej 301

2610 Rødovre

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

*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Hankattelisten
DK Troldpus's 
Mr. Arkison,
NFO a 01 21 64

Født: 26-04-2012

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

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

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

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

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

Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk

 Norsk Skovkattering forbeholder sig retten til frit at klippe i, og bruge ind-
sendt materiale i vores blad, på internettet samt til f.eks. foldere.
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Killinge-listen
For at vores killingeliste og killinger skal være så synlige som muligt, så er Norsk 
Skovkattering's Killingeliste kommet på Facebook. Du finder den ved at søge på 
Facebook, skriv " Norsk Skovkatterings killingeliste" i søgefeltet. Gruppen er of-
fentlig, så alle vil kunne se opslagene. 

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

Det er jo sæson for små poter i huset igen, og vi vil super gerne være stedet, hvor 
killingekøbere kigger først, når det nye familiemedlem skal findes. For at være det, 
så kræver det selvfølgelig en masse dejlige killinger på netop vores killingelister.

Har du killingeplaner eller har du måske allerede killinger til salg, så skynd dig at få 
dem sat på vores killingeliste på www.norskskovkat.dk og i vores Facebook-gruppe.

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

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

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

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

Hvis du er interesseret i at have en reklame med i opdrættermappen, og er på Norsk 
Skovkatterings opdrætterliste, skal du lave en A4-side i printfærdigt PDF-format, 
der præsenterer dit opdræt og sende den til christina@norskskovkat.dk
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Eksport
DK Smedegaard's 
Desdemona
NFO a

Ejer: Virginia Stringfellow

Opdrætter: Rikke Smedegaard
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Eksport
DK Smedegaard's 
Million Dollar Baby
NFO ns

Ejer: Gabriela Villalpando

Opdrætter: Rikke Smedegaard

Eksport
DK Smedegaard's 
The Fortune Cookie
NFO ns

Ejer: Nan Cecilie Johnstad

Opdrætter: Rikke Smedegaard
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Eksport

Chrisycats Kinnie
NFO dts 09 24

Ejer: Melissa Kotter

Opdrætter: Sys Vejlø

Eksport
Chrisycats Lucca Love
NFO ns 

Ejer: Anne Stanes

Opdrætter: Sys Vejlø
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Eksport

Titeltagere

Chrisycats Kato
NFO dts 

Ejer: Melissa Kotter

Opdrætter: Sys Vejlø

Junior Winner

S*Zygot's Moltas

Ejer: Dorthe Ellgaard
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Titeltagere

Distinguished Merit

SC Fagan's Snudebille

Ejer: Elaine Derry

Titeltagere

Supreme Premier samt

Distinguished Variety Merit

DK Smedegaard's 
Klodshans

Ejer: Pernille Dahlsgaard Larsen
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Titeltagere

Titeltagere
International Champion

DK Sakeena's Imagine

Ejer: Dorthe & Thomas Bondesen

Grand International 
Champion

DK Robdrup's Røskva

Ejer: Pia & Michael Robdrup
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Titeltagere

International Champion

DK Robdrup's Daenerys 
Stormborn

Ejer: Annette Søndergaard

International Champion

S*Myselisia's Ares

Ejer: John & Bette Lind
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 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 annettes@norskskovkat.dk

Titeltagere
International Premier

Fagan's Fitch

Ejer: Elaine Derry

Champion

DK Shadowpaw's Gunnar

Ejer: Charlotte Jønsson & Martin 
Bro



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

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

Deadline for næste blad: 
01.02.2016

Forsidebillede:
S*Zygots Moltas, JW
Ejer: Dorthe Ellgard

Foto: 
www.kattefotografen.dk

Tryk: Degn Grafisk
www.degngrafisk.dk

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

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

Engelsk oversættelse:
Birgit Hartoft

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

Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.

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

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Annette K. Hansen.

Hjælp til juridisk bistand
Kontakt Christina Kjeldstrup

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

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

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

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

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

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

Royal Canin - styrker kattens karakter

Skræddersyet til 
den Norske Skovkat

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

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

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

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

naturlige udskillelse af hår. Støtter sunde urinveje.

Un
ikk

e foderpiller


