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Formanden har ordet
Nu er det ved at være jul igen! Endnu et år er gået, og hvis man 
ser tilbage på 2016 rent skovkattemæssigt, må man sige, vi har 
haft et stille år. Både på den opdrætsmæssige del, på udstill-
ingssiden og på klubsiden.

I året der er gået, har der været god efterspørgsel på de killinger, 
der er blevet lavet af opdrættere og solgt via NSR. Jeg kan se, 
at der stadigvæk er få killinger til salg, men jeg er sikker på, de alle har fundet nye 
hjem, inden året er omme.
Vi vil fortsat opfodre jer til at få jeres killingekøbere meldt ind, så vi kan få nye 
kræfter ind i katteverdenen. De forskellige klubber skulle gerne bestå langt ind i 
fremtiden.

Årets sommerfest skulle afholdes 20. august hos Dorthe på Fyn. Det så ud til, at 
festen skulle aflyses på grund af for få tilmeldte, men i sidste øjeblik tog de fynske 
medlemmer initiativ til at flytte arrangementet til om fredagen. Derved kunne det 
blive gennemført med stor succes.
Desværre gik et medlem forgæves, da vi ikke havde fået skrevet et nyhedsbrev ud, 
at arrangementet var blevet flyttet. Det beklager vi selvfølgelig rigtig meget! Tak 
til Dorthe og familien fordi I åbnede jeres hjem for klubbens medlemmer. 

NSR har afholdt to medlemsmøder med Michelle Garnier. Et på Sjælland og et i 
Jylland - dejligt at de blev gennemført.
 
Desværre kunne man ikke sige det samme om årets hobbyudstilling. Den var vi 
nødt til at aflyse, da vi kun havde ti tilmeldte katte. Underligt det ikke er en større 
succes. I sin tid, da vi startede, var der over 100 katte på hobbyudstillingerne. 
Det er et godt sted at tage sine killingekøbere med og præsentere dem for den lidt 
”underlige” katteverden, vi holder så meget af.
Måske må vi indse, at tiden er ved at være passé for hobbyudstillinger for de Nor-
ske Skovkatte.
På bestyrelsesmødet i sensommeren lavede vi en brainstorming for at gøre NSR til 
en mere attraktiv klub at være medlem af. En af vores nye visioner var, at i stedet 
for hobbyudstillinger, ville vi ændre det til et Skovkattemesterskab. 
På Skovkattemesterskabet skal der foruden at være en udstilling, også uddeles 
topkattepræmier og eventuel være fællesspisning. Kunne dette være et spændende 
tiltag, så hører vi gerne fra jer, og måske er der nogen, som har lyst til at være med 
i et udvalg til at stable det på benene.
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Pia Børgesen
Formand

Det er rigtig dejligt at se, at medlemmerne har taget NSRs stand i brug. I Kolding 
blev der fejret en masse smukke katte, og ejerne havde taget lækkerier med af alle 
slags. Her var alle velkomne til at komme forbi og smage, og sige tillykke til de 
glade ejere!

Noget der bekymrer mig, er at jeg føler vores bestyrelse er ved at falde lidt fra 
hinanden.
På kun 2 måneder har 3 af vores bestyrelsesmedlemmer valgt af personlige grunde 
at træde ud af bestyrelsen før tid.
Først i september meddelte Annette K. Hansen, at hun desværre ikke længere kunne 
finde tiden til at lave klubarbejde. 
Sidst i september valgte Pia Schærff at træde ud af bestyrelsen som suppleant, 
og her sidst i oktober valgte vores kasserer Anne-Mette Steffensen at træde ud af 
bestyrelsen. Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for den arbejdskraft I har 
lagt i klubben. 

Vi er så heldige, at Susan Zindel har sagt ja til at hjælpe os med kassererposten 
indtil den næste generalforsamling. Og ja, det bliver uden for bestyrelsen, hun tager 
den tørn. Vi er Susan meget taknemmelige.
Så som I kan læse er der en masse poster, der skal besættes til næste GF. Også en 
ny webmaster er der stærkt brug for. Jeg håber ikke, det skræmmer jer væk, men 
at I møder talstærkt op. 

Der har været World Show 2016 i Wien, Østrig. To norske skovkatte opnåede den 
flotte titel WW 16. 
Den 10-årige Just Catnap's Alma Snowflake blev bedste hunkastrat, og Zygot's 
Snigger vandt bedste killing. 
Stort tillykke til de stolte ejere og opdrættere. 
Til sidst vil jeg ønske alle 2- og 4-benede medlemmer af Norsk Skovkattering rigtig 
god jul og godt nytår, og på glædeligt gensyn i 2017!

Formanden har ordet
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Indkaldelse til generalforsamling

Til medlemmerne i Norsk 
Skovkattering, Danmark.

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
2017 i Norsk Skovkattering, Danmark.

Generalforsamlingen afholdes:

Søndag den 12. marts 2017 kl. 12.00

Bygningen i Vejle
Ved Anlæget 14B,

7100 Vejle

 Dagsorden 2017 ifølge lovene 
 1. Generalforsamlingen åbnes
 2. Valg af dirrigent, referent og stemmetæller
 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

Pia Børgesen
Formand
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Fredag d. 19. august var der sommerfest 
i NSR-regi. Dorthe Wendelboe Andersen 
(DK Wendelboe) lagde hus, grill og 
grillmaster til. 
Det tog lidt tid, inden alle ankom. No-
gle blev meget forsinket, fordi der var 
kø (og kiggekø) på motorvejene, men 
alle kom sikkert frem, og der blev hilst 
og krammet på Dorthes flotte katte. Vi 
fik selvfølgelig også hilst på hinanden, 
og som altid i skovkattekredse var det 
et venligt og glædeligt gensyn med 
hinanden.  
 
Aftenen startede med en lækker velkom-
stdrink og chips. Snakken gik lystigt. 
Faktisk så lystigt at vi glemte alt om 
kullene på grillen, som derfor brændte 
ud. Dorthes mand har nok tænkt sit, men 
han var på pletten, og uden et kny tændte 
han endnu engang grillene op. Mens kul-

NSR Sommerfest 2016
lene blev klar, tog en lille flok et smut 
hjem til Mie (DK Vejlø) for at se hendes 
første afkom – altså hendes opdræts først 
afkom: Smukke DK Vejlø’s Amazing 
Aura.  Da de kom tilbage, var kullene 
klar, og så grillede Dorthes mand ellers 
efter alle kunstens regler.  Norsk Sko-
vkattering var flinke og betalte for kødet 
– TAK for det. Vi havde hver især taget 
en eller anden form for tilbehør med, og 
bordet bugnede af diverse grillede læk-
kerier samt salater i alle afskygninger, 
majs, asparges viklet med bacon samt 
flütes og sikkert en masse mere, som jeg 
ikke lige kan huske. 
 
Bagefter var der kaffe / te, og Dorthe 
brillierede med sin fantastiske hjemme-
bagte toskatærte samt muffins. Mums 
- det var lækkert. 
Hele aftenen blev der snakket og snak-
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ket, grint og fortalt historier. Vi havde 
meget at fortælle hinanden om vores 
oplevelser på udstillinger, om nyanskaf-
felser, sundhed og sygdom, om hvilke 
emner vi kunne tænke os taget op i 
NSR-regi, genetik og om planlagte og 
nuværende kuld.  
Jeg havde egentlig planlagt at køre sådan 
relativt tidligt hjem, fordi jeg selv skulle 
holde sommerfest for familien næste 

dag, men det blev alligevel forholdsvis 
sent, inden min bil vendte næsen hjemad. 
Sådan er det, når man er i godt selskab 
- tiden flyver af sted. 

Tak til alle for en rigtig hyggelig aften. 

- Af Hanne Lindvig Andersen 
(DK Lindvig)  

NSR Sommerfest 2016
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Opdrætter-mappen
Husk at vi i Norsk Skovkatterings stand 
har en mappe liggende med præsenta-
tioner 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 re-
klame 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 annettes@norskskovkat.
dk

Fotoplakater
- med dit eget billede...

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

 KLIK IND PÅ

www.vorestrykkeri.dk

30x40 cm

40 kr.
PRIS PR. STK.

v/ køb af 5 stk.

Julle-Kris Inukka. 
Foto: Betina Kjær Kristensen
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"Side 9 Missen"

"Du bliver hvad du spiser!"

Fagan´s Chorizopølse
Foto: Elaine Derry
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Af Charlotte Jønsson 

I slutningen af maj valgte jeg at bruge 
en solskinsrig lørdag på at deltage i 
en workshop om kattefotografering 
ved professionel fotograf, Per Illum, i 
Slagelse. Workshoppen var kommet i 
stand på initiativ af en opdrætterbekendt, 
og jeg havde set opslag på Facebook 
om det. Prisen var sølle 450 kr. pr. delt-
ager, og dette inkluderede undervisning, 
frokost og fotografering af medbragt kat.
 
At fotografere katte er ikke det nem-
meste i verden. Jeg plejer at tage billeder 
af killingerne ugentligt, når vi har kill-
inger, så hjemmesiden altid er opdateret. 
Tit er det en kamp at få taget ordentlige 
billeder, og som regel må jeg tage 500-
700 billeder for at få 10 brugbare. Det 
hjælper heller ikke på situationen, at min 
stue er ret mørk, samt at min tekniske 
snilde begrænser sig til at tænde for 
kameraet og stille knappen på ’auto’ og 
så pege på katten og håbe på det bedste. 
Derfor tænkte jeg, at 450 kr. ville være 
givet godt ud, da jeg denne lørdag drog 
af sted med to katte og mit kamera. Jeg 
havde valgt at tage to hankatte med. 
Den ene, Gunnar, er notorisk svær at 
få taget billeder af, så jeg håbede, at en 
professionel fotograf kunne gøre under-
værker. Sniper (Gunnars søn) kom med, 
fordi han lige skulle trænes i at være på 
udflugt.

Workshoppen blev holdt hjemme hos 

fotografen i Slagelse. Vi var vel 8 
deltagere med hver vores medbragte 
kamera og erfaringer. Udstyret ranger-
ede fra halvgammelt slidt Canon, hvor 
drejeknappen var faldet af, over Nikon 

Workshop om kattefotografering

DK Shadowpaw's Gunnar 
Foto: Charlotte Jønsson
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og Sony til et superlækkert Canon EOS 
1D Mark II (savle, savle!). 

Per startede med at præsentere sig selv og 
kastede sig derefter ud i grundlæggende 
kamerafunktioner. Det lyder elementært, 
men der var flere af os som begyndte at 
kigge ekstra på vores kameraer for at 
finde ud af de forskellige knapper. Mit 
kamera har altid stået på ’auto’, men i 
dagens anledning blev knappen drejet 
hen på ’M’ for Manuelt. Stort.
Vi fik gennemgået, hvordan man skaber 
korrekt eksponering og skarphed. Vi 
lærte om ISO, blænde og lukketid, så 
vi var helt rundtossede. Der blev drejet 
på knapper og knipset løs af hinanden, 
mens Per tegnede og fortalte.
Efter frokost gik vi i udestuen, hvor Per 

havde sat et hjemmestudie op til foto-
grafering af katte. Det skønne var her, 
at det faktisk bare bestod af materialer, 
man kan hente nede i det nærmeste 
byggemarked. Et par savbukke, nogle 
krydsfinérplader og skruetvinger til at 
holde det sammen med. Vi fik også gode 
fif til baggrunde til billederne samt brug 
af enkle rekvisitter.
En af de store problemer ved at fo-
tografere indenfor er lyset. Per har 
selvfølgelig udstyret i orden med store 
studiolamper og speedlite til kameraer, 
så vi fik lov at prøve at fotografere med 
og uden blitz samt prøve os frem med 
indstillinger af kameraet, så man kan 
arbejde med det lys, der er. Vi snakkede 
også dagslyslamper og arbejdslamper 
med bagepapir foran som billige alter-

Workshop om kattefotografering

DK Shadowpaw's Sniper Foto: Charlotte Jønsson
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nativer til studiolamper.
Så kom Gunnar på podiet. En af delt-
agerne fik jobbet med at holde styr på 
Gunnar, mens vi andre knipsede løs 
foran ham. Det var rigtigt lærerigt og 
også ganske underholdende. Efter Gun-
nars ’15 minutes of fame’ var det Snipers 
tur. Det var vist et større arbejde at holde 
ham inden for studiets rammer, men vi 
fik da taget nogle brugbare billeder af 
ham også. Da vi syntes, at nu havde vi 
taget nok billeder, satte vi os ned igen, 
og Per kastede sig ud i at forklare os om 
billedredigering. Det er jo ikke bare at 
få taget et godt billede. Der er åbenbart 
en masse redigeringsarbejde bagefter. Et 
af de fif, vi fik her, var, at det er bedre at 
undereksponere et billede end at overek-

Workshop om kattefotografering
sponere det, da førstnævnte er nemmere 
at redde i et billedbehandlingsprogram 
bagefter end sidstnævnte. Der er ingen 
tvivl om, at man med et billedredigering-
sprogram kan komme rigtig langt med at 
efterbehandle sine billeder, så de sidder 
lige i øjet.

Efter en lærerig dag tog jeg hjem med 
kattene og en masse tips og tricks. Næste 
dag skulle det hele omsættes i praksis, 
da jeg skulle tage 10-ugers billeder af 
U-kuldet. Jeg var så heldig, at jeg søndag 
formiddag lige havde besøg af en kill-
ingekøber, der også er fotograf, og da 
han begyndte at skyde billeder af ’sin’ 
killing, lurede jeg lige, hvad han havde 
indstillet kameraet på (lukketid, blænde 

DK Shadowpaw's Uriel Foto: Charlotte Jønsson
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Workshop om kattefotografering

og ISO). Så satte jeg mit kamera på det 
samme om eftermiddagen, da jeg skulle 
tage billeder - og sikke en fornøjelse. 
Hvor jeg før skulle skyde mange hun-
drede billeder for at få et par brugbare 

af hver killing, så var jeg den dag i den 
omvendte situation. Der var måske 5-10 
billeder, der var dårlige. Resten var bare 
gode. Sikke en succesoplevelse!
Der er ingen tvivl om, at jeg stadig har 
rigtig meget at lære om kattefotografer-
ing, men bare det at komme i gang og 
få tips til brug af kameraet, indretning af 
studio, lyssætning og billedredigering, 
har hjulpet mig et vigtigt skridt i den 
rigtige retning.
Jeg håber, Per Illum vil afholde flere 
workshops i fremtiden, så flere kan få 
øjnene op for glæden ved at få taget et 
ordentligt billede af sine katte. Alle er 
velkomne til at tjekke Facebook-siden 
PER ILLUM. Der vil også blive slået 
workshops op i fremtiden.

DK Shadowpaw's Viggo M Foto: Charlotte Jønsson

DK Shadowpaw's Uriel 
Foto: Charlotte Jønsson
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SKOGKATT OF  
THE YEAR 

 2016 
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 01.01.2016 til 

31.12.2016 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 31.01.2017. 

 

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.  

Pointliste 
 

(kun det bedste resultat fra hver udstilling kan anvendes) 
 

Best in Show (BIS)  130 
Best opposite Sex (BOS - klasse 1-10)  125 
Nomination (NOM)  110 
Best in Variety (BIV)  100 
CACE/CAPE     97 
Ærespræmie     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 personer: 

 
Sandro CHIAVUZZO 

Chemin du Clos-du-Moulin 16 
CH-1844 VILLENEUVE 

Schweiz 

 + 41 21 964 41 82 

E-Mail : info@skogkatt-of-the-year.net 
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Stress og stresshåndtering
Søndag d. 16/9-16 var Norsk Skovkat-
tering vært for et fantastisk foredrag med 
katteadfærdsekspert Michelle Garnier.
Der var en rigtig fin interesse for ar-
rangementet med 17 tilmeldte.
 
Michelle forklarede bl.a., at der er for-
skel på, om en kat oplever stress, angst 
eller usikkerhed – og at disse skal tack-
les forskelligt. Altså er det vigtigt at få 
klarlagt, HVAD katten fejler, herunder 
årsagen til kattens ændrede adfærd, for 
at kunne behandle den. Symptomerne 
på stress kan være de samme som på 
sygdom, så fysisk sygdom skal altid 
udelukkes, inden andet konkluderes.

IC DK Rebi Cats Elvira Madigan og Michelle 
Garnier. Foto: Rikke Thingholm Hansen
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Foto: Rikke Thingholm Hansen
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World Show 2016
Der var ikke så mange danskere afsted 
til World Show i år. Det blev også af-
holdt helt i Wien i Østrig. Dem der var 
der klarede sig dog rigtig godt, og vi 
vil gerne takke jer alle for, at rejse så 
langt for at repræsentere og vise vores 
fantastiske race frem på så stort et show. 
Vi vil gerne rette et særligt tillykke til 
den danske skovkat som blev nomineret, 

CH DK Colletto's Andrea Berg 
Foto: Pernille D Larsen

DK Sakeena's Aston Martin JW
Foto: Brita Schjervheim
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World Show 2016

To norske skovkatte blev World 
Winners 2016. 

Stort tillykke til WW16 WW11 WW10 
WW08 SW NW EC S*Just Catnap's 
Alma Snowflake DM, DSM, DVM 
samt WW16 S*Zygot's Snigger og 
deres stolte ejere.

Ovenfor: WW16 WW11 WW10 WW08 SW NW 
EC S*Just Catnap's Alma Snowflake DM, DSM, 
DVM og hendes stolte ejer Susanne Zobel. 
Foto: Susanne Zobel

Til venstre: WW16 S:Zygot's Snigger. 
Foto: Cat'chy Images - Nynke van Holten

World Show 2017 afholdes i Rijswijk, 
Holland. 

Det bliver d. 28-29 oktober 2017. 

Se mere på www.ws2017.com

nemlig Dennis og Maria Ipsens smukke 
hunkat; CH DK Colletto's Andrea Berg 
samt stort tillykke til Sakeena Elkington 
med hendes dansk opdrættede killing; 
DK Sakeena's Aston Martin JW som 
også var nomineret.
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ing. ”N” for Night og ”C” for Crawler. 
PR GIC S*Restless Nightcrawler blev 
født i 2004, og han gik bort i år i en alder 
af 12 år. Nightcrawler er desuden far til 
Almas første kuld i 2008.
Alma blev født hos S*Just Catnap’s i 
marts 2006. Da jeg første gang så hende, 
vidste jeg, at hun var noget helt specielt. 
På det tidspunkt var hun 10 uger gam-
mel. Jeg havde aldrig set så kraftigt 
bygget en kat, og oven i det havde hun 
et ”vildt” look, som tog mig med storm. 
Derudover har hun en helt utrolig varm 
farve. 
Vi var nødt til at rejse hele vejen op til 
Umeå, Nordsverige, for at hente hende, 
og på hjemturen sov hun på ryggen på 
mine knæ. Hun var så afslappet og sød. 
Vi havde dog aldrig drømt om al den 
succes, der ventede hende i fremtiden.  
Som killing/ungdyr deltog Alma i 15 
udstillinger, og hun vandt 4 Best In 

En World Winners historie
I rigtig mange af vores kattes stamtavler 
støder man på navnet Alma Snowflake. 
Alma og Almas afkom er rigt repræsen-
teret i genpool’en, og flere gange har hun 
gjort sig bemærket på den internationale 
show-scene. 
Igen i år har hendes skønhed båret hende 
frem til den ypperste titel, vores katte 
kan vinde inden for FIFe: World Winner. 
Denne gang i Marx Halle i Wien, hvor 
hun blev bedømt af Raymond Saetre, 
NO.

Her følger Almas historie,  for-
talt af hendes ejer Susanne Zobell, 
S*Nightcrawler’s.

Vi er en familie, som bor i et hus i 
Bålsta, som er en forstad vest for 
Stockholm. Jeg, Susanne, bor sammen 
med min mand, Peo, og vores datter 
Sandra. Vi startede med at opdrætte 
hellig birma i 1996. Vores stamnavn var 
S*Västergöken’s Sacred Birman Cats. 
I efteråret 2004 tog vi en af vores hellig 
birmaer med på en katteudstilling, og 
her faldt vi pladask for en stor og smuk 
norsk skovkat. Han var sort makreltabby, 
og vi var bare solgte. 
Da vi kom hjem, begyndte vi at lede efter 
en killing, og pludselig fandt vi den rette. 
Han var den sidste i kuldet, som stadig 
var til salg: S*Restless Nightcrawler, 
NFO n 23. Han blev vores første norske 
skovkat, og vi var så glade for, at vi fik 
lov til at give ham et hjem. 
Dette blev starten på vores nye opdræt, 
S*NC’s, som er opkaldt efter vores kill-
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Show. Dermed var hun meget tæt på en 
Junior Winner-titel, men hun nåede det 
desværre ikke. I marts 2007 gik hun i 
åben klasse, og det første år vandt hun 
21 BIS’er. Eftersom Alma klarede sig 
så utrolig fint på shows, begyndte vi at 
tænke på at tage hende med til World 
Show. Hendes første World Show var i 
2007 i Bratislava, Slovakiet, hvor hun 
blev nomineret, men hun vandt ikke. 
Samme år i november opnåede hun 
titlen Europa Champion, kun 1 år og 8 
måneder gammel. Året efter deltog hun 
igen i World Show, denne gang i Portu-
gal, og hun blev World Winner. Det er 
svært at forklare, hvorfor hun har haft 
så stor succes, men en del af det skyldes 
helt sikkert hendes dejlige temperament 
og den selvsikkerhed, som hun udstråler 
– vi behøver ikke vise hende frem. Hun 

klarer det hele selv. Når man fremviser 
hende for dommeren, er hun helt klar 
over, hvornår hun skal strække sig ud 
og vise sin længde samt holde hovedet 
højt. Hun er bare en fornøjelse at have 
med på show. 
I løbet af årene har der været rigtig 
mange smukke katte, som Alma har 
konkurreret mod ved shows. Almas 
skønhed og høje standard har dog været 
den samme. Specielt teknikken i ansigtet 
er lige i skabet. 
På et show holdt en dommer en lille 
lektion til de omkringstående om den 
norske skovkats hage, og her brugte han 
Alma som et eksempel på den perfekte 
hage. Han forklarede, at hagen skulle 
have en god dybde og gå hele vejen ud 
til næsen. Det glemmer jeg aldrig. 
Alma betyder rigtig meget for os, men 

Alma Snowflake
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hjemme er hun som enhver anden kat. 
Hun kommer fint ud af det med de andre 
katte, selvom hun er øverst i hierarkiet. 
Hun er dronning over dronningerne, og 
ingen gør hende pladsen stridig. Alma 
er desuden en rigtig god mor, som tager 
sig kærligt af sine killinger.

Når vi tager på shows, har vi altid for-
beredt vores katte hjemmefra. Det er lige 
meget, om vi skal til et almindeligt show 
eller til World Show – vi bader og tørrer 
kattene hver gang. Jeg ved godt, at nogle 
opdrættere, specielt i andre lande, ikke 
finder dette nødvendigt, fordi en norsk 
skovkat skal have en ”naturlig” pels, 
men når jeg tager mine katte i bad, er 
det for at sikre mig, at pelsen er ren og 

En World Winners historie
skinnende. Det vigtigste er at bibeholde 
pelsstrukturen som før badet, dog helt 
ren. Jeg vasker derfor mine katte, så jeg 
er sikker på, at de tager sig så godt ud 
som muligt. 

Når man har en kat som Alma i sit op-
dræt, er det ikke let at skabe fornyelse 
og forbedre racen, idet Alma allerede i 
manges øjne er den perfekte skovkat, 
men vi føler dog, at vi har været meget 
heldige med hendes killinger. 

Alma fik sit første kuld i 2008 sammen 
med vores han, S*Restless Nightcrawler. 
I dette kuld opnåede 3 ud af 7 killinger at 
blive Junior Winner: S*Nightcrawler’s 
Sister Moonshine. S*NC’s Words Un-
spoken og S*NC’s Sooner Or Later.
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Alma Snowflake

I 2009 fik Alma sit andet kuld. Denne 
gang sammen med WW’09 Casanova 
de Khazad-Dûm*F, og her opnåede 4 
ud af 6 killinger at blive Junior Winner: 
S*NC’s Killer Queen, S*NC’s Back 
Chat, S*NC’s Invisible Man and S*NC’s 
Cool Cat. I 2013 opnåede en anden af 
killingerne fra dette kuld, S*NC’s Bo-
hemian Rhapsody, at blive Scandinavian 
Winner. 
I 2011 deltog Alma igen i World Show 
(Polen), og her blev både hun og hendes 
søn, S*NC’s Back Chat, World Win-
nere. Samme år blev denne søn samt 
hans søster, S*NC’s Cool Cat, desuden 
National Winners.

Igennem årene har vi beholdt nogle 
afkom efter Alma, så de kunne gå i hen-

des fodspor i opdrættet. Den første var en 
hunkat, S*NC’s Words Unspoken, som 
desværre døde i år, kun 8 år gammel. I 
dag har vi to afkom efter Alma i vores 
opdræt: Hunkatten S*NC’s China Girl 
og en fantastisk, ung hankat, S*NC’s 
Calleth You Cometh I. 

Alma vandt sin første WW-titel i Portu-
gal i 2008, den anden i Frankring i 2010, 
den tredje i Polen i 2011 og endelig nu 
den fjerde i Østrig i 2016. 

Vi kommer selvfølgelig til World Show 
i Haag, Holland, næste år, men vi ved 
endnu ikke, om vi tager Alma med. Det 
vil kun tiden vise, da hun allerede er 10,5 
år gammel, og hun fortjener at nyde sit 
otium hjemme som en glad, ældre dame.  
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Topkatte 2016 

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 Trine Winkel, Engskolevej 32, 2730 Herlev eller 
trine@norskskovkat.dk og skal være i hænde senest 10/1 2017. Send meget gerne i god tid. Tilmeldinger 
modtaget efter ovenstående tidspunkt kan ikke komme i betragtning.  

Tilmeldingsblanketten kan hentes her på hjemmesiden – hvis der er nogle problemer hermed kontakt da 
venligst webmaster Annette Søndergaard.  

 

Regler:  

1. Ejeren skal have været medlem af Norsk Skovkattering, Danmark i mindst ½ år.  
2. Kontingent for 2017 skal være betalt senest den 5. januar 2017. 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 udstillinger, heraf 
dog højest to udenlandske, opnået i perioden fra 1/1-16 til 31/12-16.  

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 
udstillingsresultater medsendes.  

 

Point (voksen, kastrat, killing/ungdyr):  
 
BOB 1   135 BIV         100 EX1 killing/ungdyr 93 

BOB 2   133 CACS/CAPS            97 EX1 –cert kl. 3-4 92 

BOB 3    131 HP (kl. 1-2)            96 EX1 –cert kl. 5-8 91 

BIS   130 CAGCIB/CAGPIB         96  EX1 –cert kl. 9-10 90 

BOX   125  CACIB/CAPIB               93 Øvrige EX  88 

NOM  110  CAC/CAP             93 Øvrige     0 

  

Point (veteran):  

BIS  100  Nr. 2             96 Nr. 3  94 

Nr. 4  92 Øvrige                0   
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"Killinge-sjov"

"Nogle gange går der fisk i nettet,
- andre gange kat!"

DK Robdrup's Eton Mess
 Foto: Pia Robdrup
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Her i det sidste nummer af Huldrekatten i 
2016 vil vi gerne sætte lidt fokus på hvad 
I, kære medlemmer, egentlig ønsker af 
jeres klub og blad.

Som I kan se, har Norsk Skovkatter-
ing nu kun 196 antal medlemmer, der 
fordeler sig på flere kategorier:

• Nogle er (forhåbentlig) glade ejere af 
én eller flere skovkatte, men er hverken 
udstillere eller opdrættere.
• Nogle har tidligere været enten ud-
stillere eller opdrættere, men har trukket 
sig mere eller mindre permanent ud af 
”ræset”.
• Nogle er aktive udstillere og/eller 
opdrættere.

Der afholdes mange forskellige aktiv-
iteter i Norsk Skovkatterings regi, som 
forhåbentlig er til glæde for så mange 
medlemmer som muligt:

Aktivitet: Generalforsamling, Hul-
drekatten, Hobbyudstilling, Infos-
hows. Internet, Killingeliste, Opdræt-
terliste, Hankatteliste og Medlems-
møder

Det er langt de fleste aktiviteter, der har 
et bredt sigte, og de skulle gerne være til 
glæde for alle vores medlemmer, uanset 
baggrund. Det vil sige, at f.x. Huldrekat-
ten skal indeholde artikler og informa-
tioner, der retter sig mod de forskellige 
medlemsgrupper, uden at det dog er 

ensbetydende med, at alle skal sætte pris 
på alt, og det betyder også, at der skal 
være medlemsmøder for alle medlems-
grupper – men igen: alle møder behøver 
ikke appellere til alle medlemmer.
Hvordan er det lykkedes hidtil? Det 
er svært at vide med sikkerhed, da det 
er utrolig få reaktioner, der når frem 
til bestyrelsen og redaktionen, men at 
dømme ud fra de reaktioner, der trods alt 
kommer, og fremmødet til de forskellige 
aktiviteter, er vurderingen at:

Aktivitet
Generalforsamling
-Fremmødet er som regel ca 10 % af 
medlemsskaren.
Hobbyudstillingen
-talstærkt fremmøde af både medlemmer 
og publikum
Huldrekatten
-Der er en del positive kommentarer, 
men alt for få sender materiale ind til 
bladet, hvilket kan tolkes både positivt 
og negativt.
Infoshows
-Der er mange besøg, men det lader 
sig ikke afgøre hvor mange, der er fra 
medlemmer.
Killingeliste
-Mange er tilmeldt den, og mange rek-
virerer den.
Medlemsmøder
-Der er alt for få deltagere til de fleste 
møder, hvilket er årsagen til den pause 
i møderne, der bliver meddelt i sidste 
nummer af Huldrekatten.

Hvor skal vi hen, du?
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Af ovenstående kan man altså umiddel-
bart udlede, at klubben skal være bedre 
til at aktivere medlemmerne omkring 
Huldrekatten og medlemsmøder. 

Hvordan gør man så det?

Der har været gentagne opfodringer i 
Huldrekatten til jer, medlemmerne, om 
at sende materiale til bladet, historier, 
fotos, opslag, breve – bare et eller andet! 

Redaktionen lavede i sidste nummer en 
fotokonkurrence i håb om, at det kunne 
få jer op af stolene. Der var under 10 
medlemmer, der deltog!

Medlemsmøderne har ligeledes været 
genstand for megen omtale, og der er 
kommet mange opfodringer til jer om at 
deltage, eller om at komme med forslag 
om emner, der ville få jer til at deltage. 
Resultat: stort set intet.

Nu er der så meldt ud om en pause, og så 
småt begynder reaktionerne at sive ind 
fra krogene: ”Det er også for dårligt” – 
”har de ingen fantasi”

Men sagen er, at der er masser af fantasi 
i klubben, men det hjælper alt sammen 
ikke noget, hvis det, der kommer ud af 
det, ikke er det, I ønsker at få og ønsker 
at deltage i. 

Vi er alle sammen stolte over, at det 
lykkedes at samle så mange mennesker 

omkring den Norske Skovkat, men hvis 
det forsat skal være en succes-historie, 
er det vigtigt, at vi alle husker, at en klub 
kun er noget i kraft af dens medlem-
mer, og at I, som medlemmer, husker at 
ingenting kommer af ingenting, og slet 
intet kommer af sig selv!

Derfor, kære medlemmer, nu er der jeres 
tur: kom ud af blækhuset, op af stolene, 
og fortæl jeres klub, hvad I ønsker af 
den. 

I kan skrive til bestyrelsen eller redak-
tionen, I kan bruge postvæsnet, eller 
email, skriv en kort eller lang, eller I kan 
møde op på generalforsamlingen i april 
og give jeres mening til kende.

Kom nu! Vi glæder os til at høre fra jer.

Denne artikel blev bragt i Huldrekatten 
1999 nr. 1 Skrevet af redaktionen. På nær 
de første sætninger.

Så kan man sidde ca. 17 år efter og 
spørge sig selv, er der noget der er foran-
dret? Giver stof til eftertanke?

- Af Pia Børgesen
Formand af Norsk Skovkattering 2016

Hvor skal vi hen, du?
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Fertilitet – drægtighed – fødsler

Norsk skovkattering indbyder alle medlemmer og ikke-medlemmer, til et meget 
spændende og interessant arrangement i det nye år. 

Som overskriften siger vil dagen handle om noget af det vigtigste i en opdrætters liv: 
et grundlæggende kendskab til fertilitet og infertilitet hos både hunner og hanner. 
Hvordan en drægtighed forløber, som i de fleste gerne skulle afsluttes med en fødsel.
I løbet af dagen vil der blive fortalt om både de uproblematiske drægtighedsforløb 
og dem hvor dyrlægen skal på banen. De gode fødsler og dem hvor man igen er 
nødt til at kontakte dr. Dyr.

Dagens oplægsholder er Marianne Seifert-Thorsen, der har opdrættet Abyssiniere 
fra 1993 til 2013. Marianne har gennem 4 år været underviser på Felis Danicas 
Diplomopdrætter-uddannelse. Desuden er hun kontaktperson i Felis Danicas 
Avlsråd, som hun har været medlem af siden 2007. Derudover er Marianne også 
Felis Danicas webmaster.

Søndag d. 29. januar 2017 kl. 10 - 16
Bygningen

Ved Anlæget 14B
7100 Vejle

Alle er velkomne, både uerfarne og erfarne opdrættere. Vi holder frokostpause v. 
12.30-tiden, hvor man kan købe en lækker buffet i en lille café i Bygningen, eller 
spise sin medbragte mad.
Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kun 50 kr. for ikke-medlemmer.
Arrangementet er betinget af at der kommer min. 10 tilmeldinger.

Tilmelding sker enten på www.norskskovkat.dk eller ved at skrive til Rikke på 
mail: rikke@norskskovkat.
Tilmeldingsfrist: mandag d. 16. januar kl. 20.
Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Bestyrelsen

Medlemsmøde
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Nye medlemmer via opdrætter

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

Lige nu gælder tilbuddet til og med 2017.

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

Susan Zindel
Felevej 15

2730 Herlev

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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Medlemsmøder
Fertilitet og P-piller

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19-22
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8 

2500 Valby

Vi har inviteret Marianne Seifert-Thorsen på besøg til en snak om fertilitet og p-
piller. P-piller er et ømtåleligt emne, men ikke desto mindre et vigtigt emne når 
det kommer til katteopdræt. For og imod, og hvad skal man tro og mene. Det vil 
Marianne gøre sit bedste for at hjælpe os med, når man som opdrætter skal tage 
stilling til dette. Det er en aften der lægger op til debat, og der vil naturligvis 
være rig mulighed for at stille en masse spørgsmål. 
Tilmelding kan ske enten på www.norskskovkat.dk eller ved at sende en mail til 
helene@norskskovkat.dk. 
Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 3. januar 2017

Drægtighed og Fødsel
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19-22

Valby Kulturhus 
Valgårdsvej 4-8

2500 Valby 
Drægtighed og fødsler kan være en idyllisk oplevelse, men den kan også give 
udfordringer. Vi får derfor besøg af Marianne Seifert-Thorsen som vil komme 
og gøre os klogere på de ting man kan komme ud for under både drægtighed og 
fødsel. Marianne har opdrættet i rigtig mange år, og har en enorm erfaring, som 
vi nu kan drage nytte af. Vi lægger op til aften med debat, og en aften hvor man 
får mulighed for at stille en masse spørgsmål. 
Tilmelding kan ske enten via vores hjemmeside eller ved at sende en mail til 
helene@norskskovkat.dk. 
Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 7. marts 2017

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

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

Foto: Arkivfoto

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

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

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

Kontakt: Annie Dahl på annie@norskskovkat.dk
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Julebanko
Endnu en gang har NSR afholdt et velbesøgt Julebanko med masser af sprøde 
brunkager, lune æbleskiver og god Glögg. I år var vi på en ny adresse, så en enkelt 
deltager kørte på rutinen til Greve i stedet for, men han missede vist kun et enkelt 
spil. Stemningen var som sædvanlig høj, og der blev grint så tårerne trillede. Der 
var rigtig mange flotte præmier fra vores sponsorer. Mange tak for det. 

- Mvh Pia RopdrupFotos: Helene Carstensen
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Julebanko

En stor tak skal lyde til alle vores fantastiske sponsorer!

TAK!

Fotos: Helene Carstensen
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Portræt af en opdrætter
Elaine Derry
DK Fagan

Hvorfor valgte du den norske skovkat 
som racen, du ville opdrætte, og hvad 
er målet med dit opdræt?

Det var lidt af et tilfælde, at vi startede 
med den norske skovkat. Jeg har haft 
kat i over 30 år, og sammen med min 
forlovede John, de sidste 26 år. Vi havde 
indtil 1995 altid haft huskatte. 
I juli 1995 fik vi 2 skønne huskatte fra 
Dyrenes Beskyttelse, Ibber og Agge. 
Desværre blev Agge hurtigt meget syg 
og blev aflivet. Nu var Ibber (senere 
omdøbt Bibbi) alene, og vi ville gerne 
skaffe ham en ven. 
Min gode veninde Bente havde burmilla, 
og jeg havde i den forbindelse stiftet 
bekendtskab med nogle i Jyrak og delta-
get på nogle medlemsmøder. 

John og jeg havde talt om, at vi ville 
prøve at få en racekat som ven til Bibbi. 
Enten MCO eller NFO. Bente satte os i 
kontakt med en, der vidste, hvor der var 
norske skovkattekillinger, og vi drog 
afsted en dag for at kigge på killinger 
hos 2 opdrættere. Hjem kom vi med 
95-163 Amadeus aka Bøf. Bøf og Bibbi 
blev rigtig gode venner, og vi havde dem 
sammen i over 12 år. 

De næste par år flyttede endnu nogle 
hankillinger ind, og jeg udstillede 
hankastrater i ca. 10 år i både ind- og 
udland. Fra 1995 til 2004 gik jeg under 
navnet kastratkvinden. De ”dumsøde” 
hankastrater havde i den grad vundet 
vores hjerter. 

Det var en skøn tid med masser af NFO 
på udstillingerne, og jeg mødte mange 
dejlige mennesker og fik en stor viden 

95-163 Amadeus Foto: Elaine Derry
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omkring de norske skovkatte. En viden 
jeg senere har kunnet bruge i vores 
opdræt.

Igennem mit arbejde som veterinærsy-
geplejerske har jeg set en masse katte 
gennem årene. Både private og herreløse 
gennem Kattens Værn. Dengang var der 
ikke så mange katte, der blev neutralis-
eret i en tidlig alder, og vi så en del katte 
med adfærdsproblemer. Flest hunkatte 
synes jeg. Derfor syntes jeg i mange 
år, at hunkatte var noget, fanden havde 
skabt - specielt tortier, som jeg heller 
ikke synes, var ret kønne.

I dag er jeg heldigvis blevet klogere, 
og mit syn på hunkatte har ændret sig 
meget. Jeg synes, at de er lidt klogere 
end drengene, og de finder på flere sjove 
påfund i hverdagen. Vi har nogle skønne 
hunkatte, både fertile og kastrater, og jeg 
er faktisk blevet ret vild med tortiefarven 
også. 

I årene der gik, var der flere, der spurgte, 
om vi ikke snart skulle have en hunkat 
og begynde at opdrætte. Det endte med, 
at vi i 2004 fik vores første hunkat Erna 
Hamilton Felis Jubatus og hendes dejlige 
skøre bror, kastraten Bille.

Søskendeparret klarede sig super flot på 
udstillingerne, og i 2006 så det første 
Fagan-kuld dagens lys. 4 skønne unger 
blev det til. Desværre trivedes Erna ikke 
som fertil, så hun blev steriliseret, og det 
blev hendes eneste kuld. 

Den sidste kat, vi har købt udefra, var 
fra min gode veninde Jeanette. Hun 
flyttede ind i 2005, og hun hedder Mid-
natstjernen’s Klara Kluk. 
En dejlig hunkat som har fået 3 flotte 
kuld. Hun er en norsk skovkat lige efter 
mit hoved: Harmonisk i kroppen med 
gode ben, et fint medium langt hoved 
med en ligesidet trekant, og ører der 
passer i form og placering. Super pel-
skvalitet med stride dækhår og et dejligt 
udtryk. Hun har været en fantastisk mor, 
og de 3 hunkatte, vi har beholdt efter 
hende, er alle racetypiske som hun selv. 

Vi har 7-9-13 aldrig haft et kejsersnit, 
så hun har ikke bare givet sit udseende 
og gode temperament videre, men også 
sine gode fødelinjer. Hun er både mor og 
tiptipoldemor til de hunkatte, vi har nu.
 

SC Midnatstjernen’s Klara Kluk 
Foto: Elaine Derry
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Målet med vores opdræt er først og frem-
mest at opdrætte søde, sociale, racetyp-
iske og sunde skovkatte. Når vi kigger 
efter egnede hanner til vores hunkatte, er 
det meget med tanke på evt. at beholde 
selv, og derfor får vi heller ikke så mange 
kuld generelt. 

Jeg har et billede af, hvordan jeg synes, 
en NFO skal se ud, og derfor prøver jeg 
at fastholde det i vores valg af hunkatte 
til videre avl. Endvidere går jeg meget 
op i, om de hankatte, vi spørger på, ikke 
bare er søde, sunde og passer til vores 
hunkatte, men også om de er sociale og 
trives med andre katte. Vi synes, at vi 
kan se, det tit går igen i deres killinger 
- og det er vigtigt for os, da de katte, 

vi beholder, skal kunne leve sammen i 
gruppen. 

Vi sælger aldrig fertile hanner til avl 
men gerne et par hunkatte, hvis vi synes, 
de er ok, og hvis de mennesker, der 
forespørger, har lidt de samme værdier 
som os. Allerhelst sælger vi til kæl, da de 
som regel har et dejligt problemfrit liv. 
Vi vil gerne aflevere killinger, der fun-
gerer godt i deres nye hjem med børn, 
hund og andre katte. At nogle udstilles 
er skønt, men det vigtigste er, at de er 
harmoniske katte, der trives, hvor de bor. 
 
I har flere kastrater end fertile. Hvordan 
hænger det sammen med at være op-
drætter?

Der er rigeligt med sovepladser i flere rum Foto: Elaine Derry



37

Portræt af en opdrætter
Vi er først og fremmest glade dedi-
kerede katteejere, og dernæst udstillere 
og opdrættere. 

Vi opdrætter relativt få kuld, så vores 
egen gruppe af katte trives og fungerer 
så optimalt som muligt. Hvis det betyder 
at vi skal holde en længere pause uden 
killinger, så gør vi hellere det end at 
presse citronen.

For første gang i Fagan’s historie har vi 
i 2015 beholdt en hankilling – Fagan´s 
Chorizopølse aka Molly, som fik lov at 
være fertil en kort periode. Han fik par-
ret Øllebrød, og 14/7-2016  kom der 5 
dejlige unger. Dette kuld betyder noget 
helt specielt, da der er flere af vores egne 
katte i stamtavlen, og vi kan se, at det, 
som vi synes, kendetegner en god NFO 
er fastholdt, og samtidig har killingerne 
arvet både det blide og sjove tempera-
ment fra begge linjer. 

Ellers har vi altid kun haft fertile 
hunkatte og kastrater, som fint går sam-
men. 

Om man er fertil eller kastrat, kommer 
der en periode efter den lalleglade kill-
ingetid, som vi hos os kalder ”idiot-pe-
rioden”. I den periode kan kattene være 
lidt en udfordring for både os ejere og de 
andre katte. Normalt svinger denne peri-
ode, fra de er 1½ år til 2½ år plus/minus 
nogle måneder. Hankastraterne driller 
og spiller op, og de fertile hunkatte kan 
være lidt forvirrede og hysteriske, når 

de er i løbetid. Det sker, om man har 
2 eller 20 katte, så det er vi meget op-
mærksomme på. 

Derfor prioriterer vi at have en god 
gruppe med både unge, modne og gamle 
katte for at få den bedste harmoni. Vi 
har den holdning, at de katte, der bor 
hos os, er vores kattefamilie og gerne 
skulle blive boende hele deres liv hos 
os. Det har indtil nu fungeret fint, og det 
er vi rigtig glade for, da jo ældre kattene 
bliver, jo mere personlighed og flere 
charmerende ”særheder” får de.

Nogle han- og hunkastrater, har vi        
bevidst valgt ret tidligt, skulle blive 
hjemme, og nogle er blevet hjemme, 
hvis vi ikke har haft en god mave-
fornemmelse på de henvendelser, der 
er kommet. 

Vi sælger ikke til fritløb, og derfor kan 
det nogle gange være en udfordring at 
finde de rette hjem, men vi vil hellere 
opdrætte færre kuld end at gå imod 
vores principper og holdninger. Det har 
vi gjort en gang, og det nager stadig. 
Jeg er måske ekstra skadet gennem mit 
arbejde, da jeg har set forfærdelige ting 
ske med fritgående katte gennem årene.
Efter min mening skal alle katte forblive 
i trygge rammer på egen grund. 

I år er det 10 år siden, vi fik vores første 
kuld, og det er blevet til 12 kuld i alt. 

Vi har nu 17 katte i alderen 1,5 år til 17 
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år. 14 kastrater og 3 fertile hunner. 2 af 
kastraterne er burmesere, som vi gennem 
et mangeårigt venskab med burmeser-
opdrætter, Marina (DK Chagall, red.), 
har fået indenfor. Magnus er nu 17 år, 
og Skalde er 4½ år. Skalde fik vi som 
lånekilling til et lille kuld, vi havde, da 
han var 2 dage gammel. 

Hvordan ser en NFO ud for dig?

For mig er en "rigtig" norsk skovkat en 
kat med det rette udtryk. Harmoni kom-
mer før størrelse, men altid med gode 
kraftige ben. Ørerne behøver nødven-
digvis ikke at være meget store, men jeg 
kan godt lide, at de er pænt lige i formen 
og sidder fint i trekanten. 
Pelsen skal være af god struktur, og den 
skal ikke kræve den store pasning. En 
medium ligesidet trekant tiltaler mig 
mere, end hvis de bliver for lange. 
Selvfølglig er en lige profil, god hage og 
top ønskelig, men hvis udtrykket og den 
synlige trekant ikke er der, så er det ikke 
det vigtigste for mig. 
De 2 ting, der gør det for mig, når jeg ser 
en NFO, er altså, at udtrykket er der, og 
at der er en synlig trekant, hvor ørerne 

En indhegnet have er fantastisk for kattene og ikke uoverskuelig at lave Foto: Elaine Derry
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følger linjen. Hvis ørerne er store, smalle 
og sidder for højt på hovedet, eller der er 
kæmpe brede ører, der sidder for langt 
nede, så synes jeg ikke, katten ligner det, 
jeg betegner som en klassisk NFO, og 
det er ikke min stil. 

Vores egen GIC Fagan’s Elg-Ko er 
for mig en ”rigtig” NFO. Harmoni og 
udtryk.

Hvordan er det gået rent udstillingsmæs-
sigt gennem årene?
 
På de forholdsvis få kuld, vi har lavet, 
og få udstillingskatte, vi har solgt, er jeg 
stolt over, at det alligevel er blevet til 2 
NW-titler, 7 Supreme-titler, nogle IC- og 
IP-titler, 3 DVM og 2 DSM. Jeg er især 
meget stolt og glad over vores egen SC 
Fagan’s Snudebille, der har opnået titlen 
DM med 5 afkom fra kun 2 kuld. Hun 
er også mor til vores 2 NW-titeltagere.

-Af Elaine Derry 

GIC Fagan’s Elg-Ko  Foto: Elaine Derry

SC Fagan’s Snudebille DM  Foto: Elaine Derry

NW SC Fagan´s Øllebrød DVM, DSM  
Foto: Elaine Derry

NW SP Fagan’s T.J. Maxx DSM 
Foto: Elaine Derry
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Nordrasill Yoe*PL 

NFO n 03 24

Ejer: Jacqueline Ludwig

Opdrætter: Rafal Konarze-
wski og Norbert Kalucki

S*Zimexis Vanilla Sky

NFO g 03 24

Ejer: Jacqueline Ludwig

Opdrætter: Helle og 
Daniella Allard

Import
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S*Zygot's Zircon Rock

NFO ns 24

Ejer: Mie Vejlø og Sys Vejlø

Opdrætter: Annika Berner

S*Pax' Julius

NFO ns 01 21 62

Ejer: Annette Søndergaard

Opdrætter: Charlotta og Jör-
gen Handler Frithiof

Import
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D*Muffin's Éowyn

NFO n 09 22

Ejer: Annette Søndergaard

Opdrætter: Sabrina og Se-
bastian Kaiser

Eksport

Tumlings Lady Fairlane 

NFO w 63

Ejer Stefania Martignetti

Opdrætter: Dorthe og 
Thomas Bondesen
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DK Robdrups Macaron

NFO n 23

Ejer A. Ian Hughes

Opdrætter Pia og Michael 
Robdrup

Titeltagere

Junior Winner

Nordrasill Yoe*PL

Ejer: Jacqueline Ludwig
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Grand International 
Champion

Cerin Amroth's Silmarien

Ejer: Annette Søndergaard

Titeltagere

Grand International 
Champion

S* Miss Mikkus' 
Golliwogg

Ejer: Sys Vejlø
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Titeltagere

Grand International 
Champion

DK Chrisycats Ipanema

Ejer: Sys vejlø

Titeltagere

International Champion

DK Chrisycats Lady
 
Eer: Sys Vejlø
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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.
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