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Husk at melde jeres killingekøbere ind i Norsk Skovkattering!
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Formanden har ordet
Nu er efteråret kommet, og kattene kommer i pels igen. I skrivende
stund er verdensudstillingen i Holland overstået.
Det er en glæde, at der var hele tre norske skovkatte, der løb med
den fornemme titel WW2017. En af dem var killingen "Dan-Queen's
Kólga”, der er opdrættet og ejet af Dorthe Ellgaard. Norsk Skovkattering ønsker Dorthe stort tillykke! Også to norske skovkatte bosat
i Brasilien vandt. De andre to verdensvindere er NO*Tingoskatten
Dumle, JW og NW SP BR*Miadore Mingus, DSM. Vi ønsker både
opdrættere og ejere stort tillykke.
I år er det 40 år siden, at den norske skovkat fik certifikatstatus i FIFe. Standarden er blevet
redigeret et par gange i løbet af de mange år, men man ser af og til katte, som ligner dem,
som var for 40 år siden.
Norsk Skovkattering havde stand med på Racekattens udstilling i Køge. Det var en stor
succes, og en del kom forbi og fejrede deres titel-katte. De fik en fodergave, som var sponsoreret af Royal Canin. Vi lavede også "Dommeren's Favorit". Favoritterne kom også forbi
standen og fik taget billede og fik foder.
Norsk Skovkattering har fået et fint sæt burgardiner af Eva Leth fra butikken Burgardin.
dk. Det skal i fremtiden bruges til det bur, som bliver sat i standen. Vi siger tusind tak til
Eva for den fine gave!
Bestyrelsesmedlem Trine Winkel har fået en del at se til i sit personlige liv, og hun har derfor
valgt at trække sig fra NSRs bestyrelse. Derfor er Sys Vejlø nu blevet bestyrelsesmedlem
i stedet for Trine.
Sys havde arrangeret et medlemsmøde i fællesskab med Maine Coon-klubben i Vejle. Emnet
var om fertilitet, drægtighed og fødsler. Desværre blev foredragsholder Marianne Seifert
syg og måtte melde afbud, og derfor måtte mødet aflyses.
I oktober afholdt vi også NSRs uddannelse. Det var Poul Kiærulf, Michael Robdrup og
undertegnede, der var undervisere på dagen. Desværre havde vi kun meget få deltagere.
Jeg håber, at flere i fremtiden vil støtte op om klubben, når der er sådanne arrangementer.
Som noget nyt vil vi prøve at afholde medlemsmøder hos privatpersoner. Vi har erfaret
flere gange at måtte aflyse møder både i øst og vest. Det er dyrt for klubben at leje lokaler,
da man desværre ikke kan få pengene tilbage igen. Jeg håber, I tager godt i mod det og vil
deltage på møderne. Der vil på nogle møder måske være et begrænset antal pladser.
Nu varer det ikke så længe, inden JYRAK åbner op for deres tilmelding til vores specialshow
kun for de Norske Skovkatte. Husk, at det om lørdagen er en helt almindelig udstilling for
alle racer, og om søndagen kun for os med de norske skovkatte. Den dag vil vi også fejre
årets topkatte, hvilket bringer mig til at skrive: Husk at tilmelde jeres smukke katte til
toplisten. Jeg husker, at der var flere tomme pladser sidste år, så tøv ikke med at sende ind.
Til slut vil jeg ønske alle to- og firbenede en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår!
På gensyn i 2018!

Pia Børgesen
Formand
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Indkaldelse til generalforsamling
Til medlemmerne i
Norsk Skovkattering, Danmark.
Der indkaldes hermed til
generalforsamling 2018
i Norsk Skovkattering, Danmark.
Generalforsamlingen afholdes:
Søndag den 12. april 2018 kl. 19.00 i
Valby kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby
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
Pia Børgesen
Formand
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Da en skovkat blev til to- nej tre! -del 2
”Kan du huske mig? Hvis ikke, så kan
jeg fortællem at jeg er ham den lille
hvide bandit fra forrige blad. ” siger
Teebee og fortsætter: ”Nu er det jo ved at
være jul, og jeg glæder mig. Jeg glæder
mig til juletræet, julepynten, flæskestegen og ikke mindst gaverne. Man kan
lave så megen ballade. ”
”Så Teebee, nu må du gerne stoppe. Jeg
sagde til dig, at du ikke skulle give andre
katte gode idéer. ”
Som I jo nok kan høre, så glæder Teebee
sig til jul, og det kan jeg såmænd godt
forstå.
Både Emmet og Teebee flyttede ind nær
juletid. Emmet flyttede faktisk ind midt i
december. Julen i vores familie betyder
juletræ, julepynt og julemad. Det synes
kattene heldigvis er helt i orden.
Så jeg synes, at vi skal gå tilbage i tiden
til den første jul med kat. Lukas havde

lige rundet et år, da årets første julekalender løb over skærmen. Små nisser blev
sat op rundt omkring. Hver gang, der
blev sat en nisse op, faldt en anden ned.
Som jeg også fortale i forrige artikel, har
Lukas aldrig lavet så meget andet end
at rive ting ned, når hans kluntede poter
fangede fluer. Men når det gælder mad,
står han ikke tilbage.
2. søndag i advent blev der holdt juleklip
for familien. Hele familien var inviteret,
og julefrokosten blev sat på bordet.
Familien ringede på døren, maden stod
på bordet, Lukas var vågen, og familien
tog imod gæsterne. Så kan I næsten gætte
hvad der skete… Vi fik i hvert fald ikke
frikadeller den dag.
Siden den dag har der aldrig stået mad
på bordet uden en vagt.
Men det var først et par år efter, da Emmet og Teebee flyttede ind, at vi fandt

DK Silverleaf's T-Bone

PR DK Silverleaf's Emmet Cullen
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Da en skovkat blev til to- nej tre! -del 2
ud af, hvad ”kattestreger” egentlig er.
Midt i julekalenderen begyndte træet at
vakle. Emmet sad i toppen af træet, eller
det vil sige, at han kun sad der i meget
kort tid, for i sekundet efter lå kat, pynt
og træ ud over hele stuen. Vi rejste træet
op igen og håbede på, at Emmet havde
lært det. Der kunne vi godt tro om.
Emmet var ikke færdig, så vi måtte ty
til ”hårdere” midler. Vandpistolen blev
taget i brug. Jeg tror først, han lærte det
efter 4-5 gange. Dog gentog han trævæltningen natten efter juleaften. De sovende
gæster i stuen fik pludselig et dekoreret
træ i hovedet.
Heldigvis skete der ikke noget året efter.
Det var først dagen, hvor Teebee flyttede ind, at julefreden aldrig nåede at
flytte ind. Teebee skulle også lige prøve
at vælte træet. Det synes han dog ikke
var så sjovt. Han kunne bedre lide at
lege med julekuglerne og julenisserne
i vinduet. Så nu har vi tre katte og tre

projekter. Første projekt er en vagt ved
middagsbordet, andet projekt er en krog
i loftet til træet, og sidste projekt er intet
pynt på de to nederste kranse på træet.
Efter vinteren kommer foråret, og kattens naturlige trang til at komme udenfor
begynder at kunne mærkes. Lukas startede som udekat, men han har altid været
meget lydig og kom, når man kaldte.
Han fik ikke lov til at være ude, når vi
ikke var hjemme eller om natten. Som
nævnt i tidligere blad sover han jo inde
hos mig hver nat, så han har da ikke tid
til at være ude om natten.
Det var først, da vi fik Emmet, at vi kom
til at snakke om, hvor stor en fare det er
for en kat at løbe frit. Lige fra trafikerede
veje, slåskampe til syge mennesker,
som stjæler katte. Drømmen var at få
indhegnet haven, så kattene kunne være
ude sammen med os om sommeren. Men
indtil den drøm blev realiseret, måtte vi
holde katten inde. Det var rigtig svært at

DK Silverleaf's T-Bone, Emmet Cullen og
Cæsar Cormath i en hyggestund sammen

DK Silverleaf's Emmet Cullen og
Cæsar Cormath
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Da en skovkat blev til to- nej tre! -del 2
holde Lukas inde, i og med han var vant
til at rende udenfor. Emmet var ligeglad,
og Teebee var ikke kommet til på det tidspunkt. Det var først den dag, det gik op
for Emmet, at Lukas var et sted, han ikke
kunne være, at han blev interesseret - og
det blev han så sandelig også. Han var
svær at holde inde. Men en indhegning
af haven var stadig en drøm i fremtiden.
Det blev derfor til indkøb af en kattesele,
så Emmet kunne komme på tur. Det var
en lang og sej kamp, men da han fandt
ud af, at han kun kunne komme ud med
selen på, begyndte han at elske den.
Han lærte hurtigt, hvor selen lå, og han
begyndte at sidde foran skabet og miave.
Selv den dag i dag, når man åbner skabet,
kan man være helt sikker på, at Emmet
skal på tur i sele, og det er endda selvom,
han har rig mulighed for at gå en tur i den

nu indhegnede have på egen hånd. Det
skal måske lige siges, at vi stadig kun
går tur inde for indhegningen.
Som jeg lige nævnte, har vi nu fået et
hegn op. For omkring halvandet år siden
besluttede vi os for at få hegnet haven
ind. Først uden el, senere med. Den historie kommer jeg ind på senere.
Hegnspælene blev boret i jorden, og
hegnet blev sat op. Men inden vi kom
så langt, havde vi jo set på alle de forskellige typer hegn, der findes. Det er jo
næsten lige så svært at vælge hegn, som
det er at vælge kat. Hegnet kom op, og
kattene kunne komme ud. Så var alt da
godt, i hvert fald for en stund. For Lukas,
der jo havde prøvet at være udenfor, var
det ikke sjovt pludselig at være hegnet
ind. Så han tog springet, og vupti, så
sad han på toppen af hegnspælen. Ja,

DK Silverleaf's T-Bone på Racekattens juleudstilling sidste år.
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Da en skovkat blev til to- nej tre! -del 2
elegant så det ikke ud, men det var han
da ligeglad med. Efter flere episoder med
at Lukas blev ved med at hoppe over
hegnet, måtte vi have strøm i. Det skal
lige siges, at Emmet aldrig har prøvet
at hoppe over hegnet, og Teebee har
ikke oplevet hegnet uden strøm. Efter
monteringen af elhegnet var der aldrig
en kat over hegnet, eller i hvert fald ikke
indtil Teebee flyttede ind.
Der gik heldigvis lidt tid, fra Teebee
flyttede ind, til han syntes, han blev nødt
til at få en på opleveren. Efter godt og
vel et års tid begyndte Teebee at sidde
på taget af skuret. Vel og mærke uden
for indhegningen. ”Mikkel, din kat er
på afveje,” råber mor fra køkkenvinduet.
Jeg tænkte, at det nok bare var Lukas,
men da jeg så en hvid hale hænge ned
fra taget, kunne jeg godt se, at det vist
ikke var helt godt. Heldigvis turde han
da ikke hoppe ned igen, så jeg fandt stigen frem, legede supermand, og Teebee
kom ind igen.
Den store eftersøgning efter Teebees
flugtvej blev sat i gang, hvor svært kan
det lige være? Det viste sig at være rigtig
svært. Der var ingen synlige huller i
hegnet, ingen ting stod op af hegnet, som
han kunne hoppe op af. Ja, det var faktisk
bare umuligt at finde ud af, hvordan han
kom over hegnet.
Den eneste der vidste hvordan han kom
ud, var Teebee selv. Så vi måtte jo spørge
ham, men eftersom han ikke kan snakke,
så kunne vi bare håbe på, at han ville
gøre det igen. Så nu blev han kun lukket
ud, når der var vagt på.
8

Men enten vidste han, at vi kiggede på,
eller også havde han ikke lyst til at kravle
over hegnet. Vi prøvede i hvert fald at
lukke ham ud mange gange uden held.
Endnu en gang måtte vi tage hårdere
midler i brug. Denne gang af den mere
teknologiske slags. Overvågningskamera langs hegnet med alarm og optagelse,
sådan at vi modtog alarm i det sekund,
katten var på afveje, og gæt en gang.
Efter en lille halv times tid var der bid.
Katten var ude igen. Frem med stigen
igen, katten ned og ind. Men nu kunne
vi se på kameraet, hvor katten stak af.
Det viste sig, at Teebee klatrede op af
en tagboks, som var iført presenning,
som stod op af muren.Hvordan han er
kommet på den idé, det ved kun han selv.
Men det var i hvert fald ikke noget, vi
havde tænkt ville blive et problem.
Og nu hvor Teebee er lukket inde, frikadellerne bevogtes, og træet er bundet
fast, vil Lukas, Emmet og Teebee ønske
alle en rigtig god (men fræk) jul.
-Af Mikkel Korsbjerg Steffensen
DK Silverleaf's T-Bone har igen været hjælpsom på sin helt egen måde.

"Side 9 Missen"

"Zzz Zzz Zzz"
DK Silverleaf's Hot Sauce
Foto: Hanne Hansen
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World Show 2017
Årets World Show i Holland har mange indenfor, og det tog os over 1½ time blot
af Jer nok allerede hørt lidt om. Jeg var at komme igennem dyrlægetjek. Det tog
dernede og vil her dele mine personlige yderligere næsten en time at tjekke os
oplevelser med Jer.
Titlen på denne artikel kunne med rette Check-in var komplet kaos.
ændres til ”Worst Show i Nederlandene”. Hvorfor? Læs med her.
Vi tog afsted fra Danmark meget tidligt
fredag morgen. Kattene var vasket,
kufferterne pakket og afsted det gik fra
Kalundborg. GPS’en var indstillet til
hotellet i Holland, og stemningen var
høj, trods regn og hård blæst. Da vi
kom forbi afkørslen i Kolding, gik det
op for os, at vi havde husket alt til kattene, men vores egen kuffert stod fint
hjemme i huset. Desværre var der ting i
kufferten, som vi ikke kunne undvære,
Dyrlægeområdet på World Show.
bl.a. opladeren til min kørestol, så den
måtte vi tilbage efter. Vi satte endnu
engang kursen imod Holland med et par
timers forsinkelse og masser af humør.
Turen ned igennem Tyskland var præget
af de sædvanlige køer. Heldigvis skete
der ikke andet uforudset, og vi ankom på
vores hotel tids nok til, at vi kunne spise
og slappe lidt af.
Vi boede kun 15 minutter fra ” De Brood- Så er vi endelig klar - lidt i 10 selvom vi var
fabriek”, som skulle danne rammerne der kl 7.
om dette års World Show. Dyrlægeindtjek var annonceret til at være imellem
kl. 7.00 og 9.00, og vi vidste godt, at
vi skulle være i god tid, så vi ankom til
hallen lidt i 7. Køen ved indgangen var
allerede enorm, da vi ankom. Faktisk
tog det over en time bare at komme fra
køen udenfor og ind i forhallen, stadig
før dyrlægen. Der var mildest talt kaos
10

World Show 2017
selv ind, så da vi endelig stod ved vores
bur og kunne sætte burgardiner op, var
klokken over 9. Hallen var helt enorm
kold, og det blæste derinde. De Dannebrogsflag, der stod på vores bur, bølgede
og svajede med stolthed og vidnede om,
hvor meget det faktisk blæste i hallen.
Heldigvis tog det ikke lang tid for os at
sætte op, så 9.30 var vi klar til at kigge
os lidt omkring. Vi fik fundet den lille
sal, der var opsat en scene i. Vi undrede
os lidt over størrelsen på salen. Scenen
og mængden af stole i rummet var ikke
større end en almindelig stor scene på
en dansk udstilling. Jeg kunne ikke med
min bedste vilje forestille mig, hvordan
der skulle kunne afholdes Best in Show
der.
Hjemmefra var vi blevet bedt om at
downloade en app til vores smartphones
og registrere os med kodeord i app’en.
Kattene skulle kaldes op til dommeren
via den app. Idéen var god nok, såfremt
der var internet, og app’en virkede.
Det viste sig så, at der kun måtte være
koblet 250 mennesker på deres WiFi af
gangen. Koblede der flere på, så blev
andre koblet af. Man kunne kun koble
sig på en gang pr. 24 timer, så pludselig
var der masser af mennesker, der ikke
kunne koble sig på og måtte så bruge
deres eget internet, uanset hvor i verden
de kom fra. Det gjorde vi så,- vi ville
jo ikke risikere, at vi ikke var klar med
vores katte til tiden.
Vi gik også op og så området med dommere. Det er svært at beskrive, hvordan
de var placeret. Området var afspærret

for os udstillere, det var aflangt, og dommerne var sat to og to ud fra væggen.
Vi skulle stå bag afspærringen og måtte
ikke gå ind i området til dommere og
stewards. Vi opdagede pludselig, at der

Eric Reijers byder velkommen og åbner showet
imens der stadig står folk i kø helt ud på gaden.

Ikke engang halvdelen af flagene kunne være på
scenen eller foran den, igen et stort kaos.

Lyspunktet på World Showet var sammenholdet
i vores dansker ring - på tværs af racerne.
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var en hal mere og gik ind for at kigge
derinde. Hvis vi havde troet, at vores hal
var kold, så fik vi endnu en overraskelse.
Den anden hal, hvor der åbenbart var
placeret kat. 3 og 4 katte (korthårs og
nøgne katte) var endnu koldere. De små
skaldede katte havde puttet sig i tæpper
og kurve, og man kunne se, at de bestemt
ikke syntes, at det var specielt rart.
Derefter gik vi ind og fandt os en plads i
den lille sal med scenen, så vi kunne se
åbningen af showet. Kaos ved indtjek var
der stadig, og da World Show 2017 blev
åbnet, kunne vi stadig se folk udenfor,
som slet ikke var tjekket ind. Eric Reijers
kom på scenen og åbnede showet efter
bedste evne. På trods af tekniske problemer med præsentationerne af dommerne,
så var folk i højt humør, da vi endelig
skulle ”i gang”.
Vi gik tilbage til vores ring, og jeg
besluttede mig for at bladre kataloget
igennem, så jeg kunne se vores kattes
konkurrenter og se, om vores opdrætterannonce, som vi havde bestilt, var pæn.
Begge vores drenge havde konkurrence,
hvilket vi selvfølgelig også havde forventet. Dog undrede jeg mig over, at jeg
ikke kunne finde opdrætterannoncen. Vi
gik ned i infostanden og spurgte til vores
annonce. Vi blev henvist til sekretariatet,
hvor de ingen forklaring havde til os.
De informerede os blot om, at vi måtte
skrive til dem efter udstillingen, hvis vi
ville have vores penge tilbage. Det var
en skuffende melding, synes vi. På vej
tilbage gik vi ned forbi dommerne igen,
da vi gerne ville se, hvor langt de var
12

kommet, og hvordan det fungerede. Ordet ”kaos” kunne ikke engang beskrive
det, der foregik dernede. Nogle dommere var ikke startet endnu, og andre
var gået i gang. Der var sort af men-

Donatella Mastrangelo i dyb samtale med GIC
DK Shadowpaw's Purple Rain, DVM

Desperate stewards kalder katte op via papirlapper og køkkenrulle lapper.

Til sidst blev der også skrevet på dommernes
Roll-ups.

World Show 2017
nesker, og larmen var enorm. Stewards
gik desperate rundt med papirlapper og
servietter med numre på og viftede med
dem. Skærmene, der skulle bruges til
at kalde katte op med, var sorte. Og det
viste sig så, at der ikke var lavet nogen
nødplan, så ingen vidste, hvad de skulle
gøre, og alle var mildest talt forvirrede.
I vores ring overvejede flere at ABS’e
deres katte (Red: Ikke tage kattene op til
dommerne). De var urolige for, hvordan
deres katte ville klare den voldsomme
larm og postyret ved dommerne.
Vi talte lidt om situationen og blev enige
om, at vi ville tage vores store dreng
op til dommeren, når det var vores tur.
Han er rutineret, og en kat som nærmest ikke kan rystes i sin grundvold. Hvis
han reagerede det mindste på virvaret, så
ville vi trække vores unge hankat. Vi blev
dog enige om, at uanset hvad, så ville vi
tage kattene op i deres transportkasser,
da der ved flere dommere heller ikke var
hankatteplader imellem burene! App’en,
vi havde installeret, virkede ikke, og

skærmene, der nu var tændte, opdaterede
desværre ikke numrene på de katte, der
skulle komme. Ingen anede, hvornår
deres kat skulle op. Pludselig modtog jeg
en email, hvori der stod, at min kat skulle
komme til dommer, og hvis den ikke
kom inden for 10 minutter, så ville den
blive registreret som ABS. Vi skyndte os
op til dommerområdet for at høre vores
steward, om det var korrekt. Stewarden
sagde, at vi endelig ikke måtte komme
med vores katte endnu, så vi var ret
forvirrede. Vi valgte så, som de mange
hundreder andre, at vente i området ved
dommerne. Endelig blev det vores tur,
og vi hentede vores kat, GIC DK Shadowpaw’s Purple Rain (også kaldet Blue).
Han skulle til den italienske dommer,
Donatella Mastrangelo. Imens vi ventede de sidste minutter hos dommeren,
sad han oven på sin transportkasse og
ventede. Man kunne se på Donatella,
at hun var lidt distraheret af ham. Han
sad roligt og selvsikkert med overblik
og kiggede sig omkring. Vi måtte ikke

DK Shadowpaw's Purple Rain, DVM blev nomineret hos Donatella Mastrangelo.
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selv fremvise eller være ved dommeren,
så det var ret underligt at sidde og være
tilskuer. Endelig kom vores steward og
tog Blue, og han blev præsenteret for
Donatella. Da de hankatte, han skulle
konkurrere imod, var bedømt, skulle de
alle sammenlignes. Der måtte vi godt
selv være der og præsentere ham, så det
var vi. De var fire hankatte, og de fik alle
en del ros, så vi var meget spændte. Da
nr. 3 og nr. 4 var blevet udtaget, vendte
Donatella sig om imod Blue og sagde:
Her er den perfekte skovkat for mig.
Teknisk er han helt enormt stærk, og
gromming og condition er perfekt! Det
er sådan, en kat på World Show skal
præsenteres. Jeg var chokeret og helt
enormt stolt af vores dreng. Vores anden
hankat, Julius, fik også sit certifikat over
en anden hankat, så vi var rigtig glade.
Efterfølgende skulle den bedste hankat
findes, og søreme om ikke hun valgte
Blue ud af de bedste hankatte i alle 5
klasser. Da hun også havde fundet sin
bedste hunkat, blev denne sammenlignet
med Blue. Af alle de smukke sølvkatte
med hvid der var, tog Blue BIV på World
Show! Vi nærmest fløj ned til buret igennem menneskemængderne.
Der var stadig ingen tidsplaner eller noget info om hvordan og hvorledes med
nominering, så vi fortsatte med at holde
skarpt øje med vores dommer, og da
det blev vores tur, så var vi om muligt,
endnu mere spændte end til grundbedømmelsen. Blue var oppe imod en
sort MCO-dreng, som var både stor og
rigtig godt typet. Heldigvis fortsatte Blue
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med at charmere og endte med at blive
den hankat, som Donatella nominerede.
Der blev grædt mange glædestårer på vej
ned til vores bur igen. På vejen stoppede
vi ved fotografen og fik taget nogle fine

DK Robdrups The Only One trygt på
far-mands arm.

"Siden kan ikke vises" på Hollandsk.

Her skulle man aflevere sin nominerede kat og
kunne hente den ca. 1½ time senere.

World Show 2017
BIV og NOM billeder. Vi havde ikke i
vores vildeste fantasi turde håbe på, at
Blue skulle på scenen til World Show!
Om aftenen blev der fejret, og vi gik
tidligt i seng for at være klar til den store
dag. Vi havde brugt en del af aftenen på
at finde de andres resultater. Både fordi
vi gerne ville vide, hvem Blues konkurrenter var, men også fordi vi gerne ville
vide, hvordan det var gået med venner
og bekendtes katte. Men der var intet
katalog online og heller ingen resultater
online.
Dagen før var der ikke sagt farvel, og
vi vidste hverken, hvornår vi måtte gå,
og hvornår vi skulle møde i hallen igen
næste morgen, så vi var der lidt i 9. Vi
vidste ikke, hvornår showet officielt blev
åbnet og blev meget overraskede, da vi
pludselig så åbningsceremonien på skærmene i vores hal. Så vidste vi godt, at vi
ikke havde en chance for at få en plads i
salen, så vi opgav at forsøge. Kategori 1
gik i gang. Desværre var teknikken igen
noget rod, så der var ingen, der anede,
hvem World Winnerne blev, medmindre
vi kunne genkende kattene, ejerne eller
spotte stewardens nummer på trøjerne.
Vi havde ikke fået den rigtige rækkefølge
at vide i forhold til kategorierne, så da
kat. 2 skulle til at starte, vidste vi stadig
ikke, om vi skulle komme op med vores
katte. Pludselig kom Bettina (DK JulleKris) løbende og sagde: Det er nu! Så vi
skyndte os afsted med vores katte. De
skulle afleverede i noget, der mindede
om et garderobeområde. Vi måtte ikke
blive i nærheden af vores katte og havde

ingen chance for at distrahere dem fra at
vaske sig og lign. Og de endte faktisk
med at ligge i burene i næsten en time,
inden de skulle på scenen. Vi gik ind i
den lille sal og forsøgte at finde et sted
at sidde. Der var komplet proppet med
mennesker. Rækkefølgen var killinger,
ungdyr, kastrater og til sidst de fertile.
Ventetiden var lang, og vi var meget
spændte. Der blev heppet igennem og fejret med manér, da Dorthe Ellgaards DK
Dan-Queen Kolga, JW blev World WinVi havde ingen chance for at se alle de nominerede katte på scenen.

Kaos for at få vores certifikater.

Tak for i år!
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World Show 2017
ner! Endelig blev det de fertile hankatte,
og mit hjerte bankede alt for hurtigt, da
jeg så vores Blue på scenen. Han gjorde
sit bedste, charmerede dommere, legede
og var meget tålmodig. En hvid MCO fik
en enkelt stemme, vores Blue fik 3 stemmer og vinderen, en SIB fik 6 stemmer.
Vi var så umådelig stolte. Tanken om, at
tre dommere faktisk mente, at vores kat
var værdig til World Winner titlen var så
overvældende, at det slet ikke gjorde os
noget, at han var blevet slået. Heldigvis
blev han slået af en virkelig smuk kat,
som har vundet rigtig meget i Finland.
Vi gik derefter ned til vores bur med
Blue og slappede lidt af. Da vi så det
sidste panel på skærmene, begyndte vi
at snakke om, hvor vi mon skulle hente
vores certifikater. Ingen vidste noget,
og til sidst fandt vi ud af, at de skulle
afhentes der, hvor vi havde været til
dommer dagen før. Da vi fik vores certifikater, var der desværre fejl på dem
begge, så vi måtte op i sekretariatet, og
så startede endnu en ventetid. Det tog
dem næsten 1½ time at rette. Da vi kom
tilbage til vores bur, havde alle pakket
sammen og var taget hjem pånær to vennepar, som var gået i gang med at pakke
vores ting sammen for os.
Vi fik pakket det sidste og tog tilbage
på hotellet. Om aftenen var vi i byen
og fejre vores fantastiske resultater,
og vi havde en helt vidunderlig aften.
Morgnen efter spiste vi morgenmad på
hotellet, pakkede alle vores ting og satte
kursen imod Danmark igen. Hjemturen
gik smertefrit uden køer, og vi var faktisk
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hjemme et par timer, før vi forventede.
Årets World Show har været præget af
kaos. Alt, der kunne gå galt, gik galt.
Det værste var næsten, at ingen fra den
arrangerende klub har villet tage ansvar
eller melde ud omkring alle problemerne
dernede. Jeg har kun nævnt en brøkdel
af det, vi har oplevet, og på trods af
dette så er denne artikel blevet cirka 4
sider længere end ventet. Jeg tror roligt,
man kan sige, at årets World Show var
et eksempel på, hvordan sådan et show
IKKE skal arrangeres. Når man arrangerer så stort et show, så skal man have
nødplaner. Man skal have mennesker,
der kan koordinere og tage ansvar for
deres opgaver. Man skal melde ud og
være i dialog og kontakt med udstillerne,
så de ikke føler sig fortabte og ligegyldige. Desværre ser det ikke ud til, at de
har lært disse ting. Vi har efterfølgende
modtaget noget, der minder om en undskyldning i en mail fra den arrangerende
klub. I mailen står der så i bunden, at
den er personlig, og man ikke må vise
den til nogen. Det bringer et smil frem
på læben, at klubben dernede tror, at de
er i en position til at forlange noget af os
udstillere, der har stået model til deres
meget alternative bud på et World Show.
Jeg ser rigtig meget frem til World Show
2018 i Finland. Jeg har før været på et
stort show i Finland, og det fungerede
perfekt. Så det ser vi allerede nu frem til.
-Af Annette Søndergaard
DK Silverleaf

World Winners 2017

WW'17 DK Dan-Queen Kólga, JW

WW'17 NO*Tingoskattens
Dumle, JW

WW'17 NW SP BR*Miadore
Mingus, DSM
Næste års World Show bliver afholdt i Tampere
i Finland og allerede nu er flere hoteller, fly samt
færger godt fyldt op, så planlægger du og din
familie at deltage, så kan det godt betale sig snart
at planlægge selve turen.
På www.ws2018.fi kan der findes informationer
om datoer, show hoteller mv. Det er også via
denne side dine katte skal tilmeldes, når
tilmelding åbner 1. august 2018.
Vi ses i Finland!
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Portræt af en opdrætter
Starten
Jeg hedder Charlotte og startede i 2009
opdræt af Norsk Skovkat under stamnavnet DK Shadowpaw sammen med
min bedre halvdel, Martin.
Det var lidt en tilfældighed, vi kom i
gang. Jeg havde to dejlige huskatte,
Barnabas og Houdini, da Martin flyttede
ind med sin Norske Skovkat, Mille, i
2006. Der var stamtavle på Mille, og
Martin havde en drøm om at prøve at få
et kuld killinger på hende.
Min holdning var, at skulle vi lave
killinger, så skulle det gøres ordentligt,
så jeg gik i research-mode og søgte om
racen på nettet. Her fandt jeg hurtigt
Norsk Skovkatterings hjemmeside, som
jo heldigvis er super informativ og nem
at finde rundt på.
Det var overvældende så mange opdrættere, der faktisk er i Danmark, og det
kan være svært som spirende opdrætter
at finde ud af at vælge. Jeg spurgte en
DK Toonscats Yazz
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kollega og tidligere opdrætter af NFO,
hvem hun kunne anbefale. Hun gav mig
3 navne. Ved et tilfælde nævnte en anden
kollega, at hendes mand arbejdede sammen med en fyr, som også opdrættede
skovkatte. Da det viste sig, at der var
sammenfald med deres stamnavn og
listen, den første kollega havde givet
mig, tænkte jeg, de måtte være OK. Så
vi tog på visit og endte med at købe vores
første fælles skovkat DK Toonscat’s
Yazz i december 2008.
Stamnavnet
Jeg kan ikke lige huske, hvordan jeg
kom på det navn. Jeg tror, det var, fordi
jeg havde overvejet, at Barnabas og
Houdini skulle have heddet Shadowpaw
og Nighteyes. Jeg havde også overvejet
Syphilis og Fungus til de to, så set i
bakspejlet er det nok meget heldigt, det
lige var Shadowpaw, jeg huskede, da jeg
skulle vælge stamnavn.
De første katte
Da vi startede, kunne vi kun bedømme,
om katten havde en ret profil eller ej. Alle
de andre kvaliteter var lidt en by i Rusland. Her er det vigtigt, man kan støtte
sig op ad erfarne opdrættere. Yazz (som
herhjemme blev kaldt Sookie) havde
ikke verdens bedste profil. Til gengæld
havde hun en fantastisk pelskvalitet, top,
ører og lige det look, vi drømmer om, og
de ting har hun givet videre til sine efterkommere. Hun kunne dog overhovedet ikke lide at blive udstillet. Hun hang
altid som en sæk kartofler og vrælede,
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SC DK Toonscats Amigo, DVM.

DK Hass' Walther Matthau.

og da vi gerne ville udstille, begyndte vi
at se os om efter en ny udstillingskat, da
vi ikke ville presse Yazz. Vores nr. 2 kat
skulle selvfølgelig også være en Toonscat. De havde to katte (DK Starkad’s
Ramses II og DK Tilia Nova’s Krølle
Borra), som jeg fra starten bare følte i
hjertet, at vi måtte have en hankat efter.
DK Toonscat’s Amigo flyttede ind i
august 2009, og med ham fik vi hurtigt
lavet et mål for vores opdræt. Vi ville
lave Norske Skovkatte, som lignede
Amigo (sortsølv klassisk tabby med en
smule hvidt), men med Walthers (DK
Hass’ Walther Matthau; vores næste
hankat) størrelse. Målet lyder simpelt,
men så let kom det nu heller ikke til at gå.
I januar 2012 mistede vi Amigo til kræft.
Det slog os helt ud af kurs. Han var
stjernen; vores øjesten, og grundstenen
for alle vores planer for vores opdræt. Vi
måtte ud og låne hankatte for at komme
videre og beholdt to killinger fra disse
parringer; DK Shadowpaw’s Florian

(efter samme far som Amigo og Athena
fra vores A-kuld) og DK Shadowpaw’s
Gunnar (efter Yazz og DK Julle-kris’
Donovan). Specielt Gunnar har hjulpet
os, da han har fået Yazz’ gode kvaliteter
(pels, top og trekant), samt størrelse fra
Donovan. Desværre fik vi også introduceret PKdef i opdrættet fra Donovan,
og selv om det er noget, man nemt kan
teste for, er det noget, vi gerne ville have
været forundt.
Den perfekte skovkat
Den perfekte skovkat står stadig for mig
som SC DK Toonscat’s Amigo, DVM;
sortsølv klassisk tabby med hvidt, med
en fantastisk teknik og temperament. I
dag kan jeg godt se, at han kunne have
haft mere størrelse og bredere ørebaser,
men det siger noget om hans teknik, at
han formåede at blive Best In Show på
en udstilling kort før sin død. Han var
ikke nogen stor hankat.
Vi har meget fokus på størrelsen af
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Op- og nedture
Det er bestemt ikke altid nogen dans på
roser at opdrætte. I 2014 måtte vi flaske
et kuld killinger op fra fødslen, da deres
mor blev meget syg under drægtigheden.
Alle 6 killinger overlevede, og vi beholdt
selv en skøn sortsølv hunkilling. Flere af
drengene har klaret sig godt på udstillinger, og senest er den ene blevet både
DVM og DSM på samme udstilling.

Så er man en stolt opdrætter! Den fine
hunkilling, som vi skulle arbejde videre
med, mistede vi så til tarmslyng i 2015.
Så var vi tilbage ved square one igen.
Det er, som om vi kommer 2 skridt frem
og 1 tilbage. Lige nu har vi DK Thanning’s Enya (en blåsølv tabby harlequin)
og hendes datter DK Shadowpaw’s Nugget (en sort smoke bicolour) efter Gunnar. Derudover har vi DK Shadowpaw’s
Uzuri (sortsølv makreltabby bicolour).
De har sølvet, men meget hvidt på. Det
giver lidt problemer, når drømmen er at
lave sortsølv med kun lidt hvidt.
I år fik vi et længe ønsket kuld mellem Nugget og DK Sakeena’s Jealous
Guy. Vi har tidligere lånt Guy til Enya
med fantastisk resultat. Nugget lagde 7
smukke killinger. Den ene havde så
en medfødt misdannelse, som krævede
operation, hvis hun skulle overleve. Her
kommer man som opdrætter også i et
dilemma. Hvor langt kan og vil man gå
for at redde en killing? Vi valgte at gå

SC DK Toonscats Amigo, DVM.

SC DK Shadowpaw's Florian, DVM

skovkattene. Når vi skal ud og låne
hankat, går vi bevidst efter hankatte med
størrelse. Det har gjort, at vi på få generationer har fået en rigtig god størrelse
og benstammer på vores killinger. Men
man kan ikke få det hele på én gang, og
vi døjer stadig med ørebaser og hager.
Med Mille (DK Gillian’s Uransagelig)
og Athena (hendes datter fra vores
A-kuld) fik vi nogle korte dækhår, og
Walther gav størrelse, men meget svage
hager. Så dækhår og hager er også noget,
vi har fokus på pt.

20

Portræt af en opdrætter
all in og redde denne her lille trold, men
det har da været en økonomisk byrde af
dimensioner. Det er gået op for os, at vi
opdrætter katte for at prøve at opfylde en
drøm om at lave den perfekte skovkat,
i vores øjne. Det er bestemt ikke noget,
vi bliver rige på.
Vi er allermest glade, når killingekøbere
fortæller os, hvor glade de er for deres
killing, og hvor fantastisk lige netop
denne killing er, og når vores killingekøbere går på udstillinger, og kattene klarer sig godt. Skidt med vores
egne katte bliver slået ud i første runde,
så længe det går godt med de killinger,
vi har solgt. Desværre har vi ikke været
gode til at overtale killingekøbere til at
udstille kattene. Måske fordi vi ikke selv
brænder for at udstille, så er det svært at
virke overbevisende.
I sidste weekend i oktober var der WS
i Holland. Tre katte fra vores opdræt
deltog. De tog alle certifikat, og den
ene blev også DVM og nomineret til
DK Shadowpaw's Nugget.

sceneshowet. I et stærkt felt på 10 fertile
hankatte tog han, som den eneste Norske
Skovkat, 3 stemmer. Sejren gik til en
Sibirisk Skovkat, men hold nu op, en
stolt opdrætter, der sad derhjemme og
fulgte med på live stream!
Det kan godt være, det er op ad bakke at
opdrætte og langt til målet, men af og til
er der lys i mørket, og det giver energien
til at kæmpe videre.
-Af Charlotte Jønsson
DK Shadowpaw
IC DK Thannings Enya.

IC DK Shadowpaw's Gunnar og
IP DK Shadowpaw's Viggo M.
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Pawpeds kurserne
For mig som katteejer er det naturligt at
have mange spørgsmål. Jeg har kigget
på katte og undret mig over, hvorfor
det hvide på katte sidder længst væk fra
rygraden. Hvorfor har de fx farvet krop
og hvidt på poter/bryst? Hvorfor er det
ikke omvendt? Jeg har haft spørgsmål
om kattens fysiologi og anatomi, adfærd,
sygdomme, sundhed og ikke mindst om
genetikken bag vores katte.
Jeg hedder Hanne Lindvig Andersen
og sammen med min mand, har jeg 9
norske skovkatte og 1 huskat. Jeg fik
min første huskat som 18-årig tilbage i
1986. I 2005 fik jeg min første skovkat
DK Hass’ Laika, og i 2008 fik jeg mit
stamnavn DK Lindvig.
Det første kursus, jeg var på, var Norsk
Skovkatterings Skovkattekørekort. Det
var tilbage i 2008. Siden fulgte mange
kurser rundt om i landet. I 2014 bestod
jeg Felis Danicas Diplomopdrætterkursus, og lad mig lige slå et slag for den
uddannelse. Den giver nogle gode og
grundlæggende informationer om FIFe/
Felis Danica, opdræt, genetik, kattehold
og adfærd, udstilling, love og regler samt
etik og moral.
Tilbage til mig og alle mine spørgsmål.
I min søgen efter svar surfede jeg internettet tyndt, og jeg kom bla. ind på
PawPeds hjemmeside. Der fandt jeg
mange interessante artikler og nogle
kurser, jeg kunne komme på. Fra 2011
til 2015 gennemførte jeg G1, G2 og G3.
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Efterfølgende er jeg tilknyttet PawPeds
som kursusleder, og jeg underviser pt.
på G1 og G2 (på engelsk).
Domænet PawPeds blev registreret i
2000 af Ulrika Olsson. I 2007 fik Ulrika
en idé: PawPeds skulle begynde at tilbyde kurser til katteejere og opdrættere.
Som sagt så gjort, og i efteråret 2007
startede det første kursus: G1 på svensk.
Der er sket meget siden da. I år kan PawPedskurserne fejre 10 års jubilæum, og
sikke en udvikling der har været. I dette
efterår kører der i alt 22 kurser med 403
deltagere og 47 tilknyttede kursusledere.
Igennem årerne har deltagere fra 41 forskellige lande bestået et eller flere kurser.
Kurserne tages i rækkefølge. Man starter
på G1 og kan gå videre til G2 og G3.
G1 (begynderkurset) kører pt. på 7 forskellige sprog: Svensk, engelsk, tysk,
hollandsk/flamsk, fransk, italiensk og
polsk.
G2 kurserne findes på svensk, engelsk,
tysk og hollandsk/flamsk.
G3 kurserne findes på svensk, engelsk
og tysk.
Hvordan fungerer det så?
Man tilmelder sig via PawPeds hjemmeside. Når man har betalt, og kort inden
kurset starter, modtager man et login til
den side, hvorpå kurserne ligger.
G1 løber over 6 uger. Deltagerne vil

Pawpeds kurserne

Sådan ser log-in skærmen ud. Den er meget overskuelig og let at navigere rundt på.

skulle læse artikler og løse opgaver
relateret til ugens tekster. Det hele
foregår over internettet. Dvs. man sidder hjemme foran computeren og læser/
løser opgaver i eget tempo. Dog er der
en deadline for indlevering af hver uges
opgaver.
Man starter med en fælles chat, som
foregår online. Her kan kursusdeltagerne
hilse på hinanden, og evt. spørgsmål
bliver besvaret af kursuslederne. Når
chatten er overstået, åbner kursuslederne

til den første sektion. På G1 er det ”1The Cat”. Hver efterfølgende uge vil der
blive åbnet for endnu en sektion.
Når man har læst teksterne og løst de
tilhørende opgaver, sender man et dokument med sine svar til det, der kaldes
”Dropbox”. Opgaverne bliver læst og
rettet af kursuslederne, som enten giver
et ”Pass el. Approved” til opgaven eller
fortæller, hvilke spørgsmål der enten
er forkerte eller kræver lidt mere uddybning.
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Mange af opgaverne findes der kun ét
korrekt svar på, men der vil også være
opgaver, som ikke har nogen egentlig
løsning. Det kan fx være en opgave
om udekatte vs indekatte. Her skal
deltagerene komme med 3 fordele og
3 ulemper ved udekatte samt 3 fordele
og 3 ulemper ved indekatte. Den type
opgaver handler i bund og grund om, at
kursisterne skal reflektere over tingene
og argumentere for eller imod.
Jeg underviser på de engelsksprogede
kurser, og lad mig lige slå fast, at det
ikke er et engelskkursus. Det handler
ikke om, at man skal kunne skrive og
formulere sig 100% korrekt på engelsk.
Det handler om at lære. Der vil være
nogle tekniske ord og begreber, som man
ikke forstår betydningen af, men med
Google Translate kommer man langt.
I løbet af de 6 uger, som G1 kører, kommer man rundt om MANGE emner. Det
være sig bla.:
Anatomi, adfærd, basisinformation
om foder og ernæring, indendørskat
el udendørskat? Hvordan finder med
den rette opdrætter? Stamtavlekat el
huskat? Love og regler vedr. køb af kat,
kontrakter, sikre omgivelser for katten,
forgiftning, kattebakker og kattegrus,
neutralisering af katte, sundhed, vaccinationer, den gamle kat, parasitter, sygdomme og helbredsproblemer, genetiske
sygdomme og helbredsprogrammer,
PawPeds database, katteracer, kattens
farver, udstillinger og avl.
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For at bestå kurset kræver det, at man har
svaret korrekt på alle opgaver.
Man skal være forberedt på, at der er en
del læsestof. Nogle tekster er tungere
end andre, men generelt er teksterne
skrevet i et let forståeligt sprog krydret
med humor. Mange deltagere bruger
omkring 2-5 timer pr. uge på G1. Nogle
bruger mindre, nogle bruger mere – det
afhænger af ens erfaring, og hvor vant
man er til at studere.
På G2 og G3 stiger niveauet. Man dykker
mere ned i genetikken og arbejder bla.
med populationsgenetik, matadorhanner
samt genetisk diversitet. Andre emner er:
Fertile katte, avl og selektion, reproduktion og reproduktionsproblemer, tænder
og mundhule, økonomi og meget mere.
Er du blevet interesseret i kurserne,
kan du finde yderligere oplysninger på
www.pawpeds.com. I menuen til venstre
vælger du The PawAcademy og den
undermenu, der hedder Courses.
-Af Hanne Andersen
DK Lindvig

Diplomerne man optjener retten til at
bruge når man består kurserne.

Julefrokost og Banko
Dette års Julebanko blev afholdt hos
Annie Dahl, og var opgraderet til også at
være julefrokost på sammenskudsbasis.
Der var så meget dejlig mad, som vi nød
inden vi spillede banko med masser af
flotte præmier.
Undervejs nåede vi også Ris A la
mande med mandelgave samt Glögg og
æbleskiver. Der var masser af grin og
sjov hele dagen.
Tusind tak til Annie og familie for at
huse en flok glade bankospillere.
En stor TAK skal lyde til dem som har
sponsoreret gaverne til dette års banko:
Racekatten
Henne Pet Food
Sheba
Kingsmoor
Husum Dyreklinik
Skovlunde Dyreklinik
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En nostalgisk aften
Så åbner vi dørene op og byder inden for til en aften i nostalgiens tegn.
Vi har inviteret Birgit Hartoft på besøg til en hyggelig aften, hvor hun vil fortælle
nogle af de mange historier hun har samlet sammen igennem årene. Små sjove
anekdoter, finurlige oplevelser og de historier der fortæller om resultatet af hårdt
arbejde, passion og engagement.
Fortællinger der beretter om Skovkattens historie.
I er naturligvis mere end velkommen til at stille alle de spørgsmål i måtte sidde med.
Den 1. Februar 2018
Fra kl. 19.00 til 22.00
Kutur Valby
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
Medlemmer deltager gratis. Ikke-medlemmer deltager for den nette sum af 50kr
pr. person, som betales ved ankomst.
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside, ellers ved at sende en mail til
helene@norskskovkat.dk
Sidste frist for tilmelding er: mandag den 20. Januar 2018
Vi glæder os til en rigtig hyggeligt aften sammen med jer
Mvh.
Bestyrelsen

Sommerfest 2018
Det er i bestyrelsen blevet besluttet at sommerfesten i 2018 skal være i Vest, altså
i Jylland eller på Fyn. Vi mangler derfor gode forslag til egnede lokaler til en
fornuftig pris, hvor vi kan mødes og have nogle hyggelige timer sammen.
Skulle du have en god ide, til en spejderhytte, sommerhus, forsamlingshus eller
noget helt andet som du kan anbefale, så kontakt mig gerne.
Glædelig jul og godt nytår
Mvh. Sys Vejlø
Skriv til sys@norskskovkat.dk
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"Killinge-sjov"

"Killinger kan også gå i kirke!"
DK Robdrups The Only One,
også kendt som Skumfidusen
Foto: Pia Robdrup
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Norwegian Forest Cat Championship
JYRAK inviterer til international udstilling i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring

17.-18. marts 2018 i
Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg
Lørdag: International udstilling for alle racer, ét certifikat.
Søndag:

Norwegian Forest Cat Championship

- international udstilling KUN for NFO i samarbejde med Norsk Skovkatte Ring.
Inviterede dommere:
Isabelle Maillard Chiavuzzo, CH - 1, 2
Anne Veland, N - All round
Karl Preiss, N - All round
Ulrike Wahl, DK - 1B, 2
Minna Krogh, DK - 1B, 2, 3, 4
Leslie Grebst, DK - All round
Show hotel: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Værelsespris kr. 755,- (enkelt og dobbelt samme pris) Prisen er inkl. morgenmad og
kat på værelset. Booking direkte på hotellet.
Dyrlægekontrol: Lørdag 7,30 - 9,00; søndag 8,00 - 9,00.
Tilmeldingsfrist: Fredag 2. marts kl. 20,00
Tilmelding: på www.jyrakudstilling.dk
Udstillingsgebyr: DKK 275,- pr. kat i klasse 1-12; kuld DKK 300,-; veteran og pensionist DKK 75,Skovkatteringen arrangerer en række sideklasser om søndagen. Yderligere information ved henvendelse til show@jyrak.dk. Hotel bookes direkte ved hotellet. Vær
opmærksom på at seneste vaccination skal være
givet senest 2. marts 2018; udløbsdato skal være
anført af dyrlægen!
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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 killingekøbere ind i klubben for den formidable pris af KUN
100 kr. for det første medlemsår. Tilbuddet er ligeledes
gældende for "gamle" killingekøbere.
Lige nu gælder tilbuddet resten af 2017
og hele 2018.
Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk
Min profil > Filer til download > Blanketter > Hvervning
af nye medlemmer via opdrætter > Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til
Ellen Rotman
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Betalingen skal ske til reg. nr. 4426, konto nr. 6961835.
Husk at skrive på betalingen hvad den dækker.
Når betalingen er registeret hos kassereren fremsendes
velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.
*OBS, Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmer!
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Historien om Bastet

DK Shadowpaw's Bastet 5 uger gammel.

Starten
Da Bastet var 4 uger gammel, opdagede
vi ved et tilfælde, at hun havde en mislyd
på hjertet. Indtil da havde hun været en
killing som alle andre, og hverken hendes udvikling eller opførsel havde givet
os grund til at tro, der var noget galt.
Allerede derhjemme kunne vi stille diagnosen Persisterende Ductus Arteriosus
(PDA), men da denne defekt er sindssygt
sjælden hos kat, skulle vi lige forbi en
kardiolog til videre udredning. Vi bestilte straks tid til en hjerteundersøgelse
af hende og hendes mor og mormor.
Da hun var 6,5 uger gammel, drog vi til
Universitetshospitalet for Familiedyr
for at få scannet Bastet. Ved samme lejlighed tog vi lige hendes mor og mormor
samt et par kuldsøskende med for at få
dem undersøgt også.
Vi blev vel modtaget, og dyrlæge og
lektor Jørgen Koch startede med at lytte
på Bastets søskende, som havde fine
hjerter. Så blev mor Nugget og mormor
Enya HCM-scannet med fine resultater.
Bastet kom på bordet. Jørgen spurgte ind
til hende og lyttede derefter på hende.
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Efterfølgende fik den lille kat elektroder
på poterne og blev tilkoblet et EKGapparat, hvorefter hun blev lagt ned på
siden og ultralydsscannet. Bastet tog
det hele i stiv pote, men resultatet var
nedslående.
Hun havde ganske rigtig en PDA med en
grad 5 (ud af 6) mislyd på hjertet, som i
øvrigt var på størrelse med en 9 kg kats.
Prøv lige at sluge den kamel, når man
står med sin lille killing på 880g!
Nu bruger vi begreber som PDA og
HCM, og hvad er forskellen? Jørgen
Koch forklarer: ”Forskellen mellem
PDA og HCM er, at PDA er en medfødt
hjertedefekt dvs. tilstede ved fødslen,
hvor et lille kar ikke lukker, som det skal,
hvilket normalt sker i de første timerdage efter fødslen. Derved strømmer
blodet tilbage til højre side af hjertet og
overbelaster systemet i varierende grader
- afhængigt af størrelsen af karret. HCM
er en muskelsygdom, hvor der oftest er
en mutation (ofte dominant arvegang)
i et eller flere muskelproteiner. Derved
bliver musklen fortykket og hæmmet i
sin funktion. HCM udvikles gradvist, og
klinisk sygdom fremkommer sædvanligvis senere i livet.”
Vi snakkede prognose for Bastet. Jørgen
var meget klar i mælet. Uden behandling
ville hun kunne blive 2 måneder. Med
medicin ville hun max. kunne blive et
år. Med operation (hvis den lykkedes),
ville hun kunne leve uden problemer,
til hun døde af alderdom. Prisen for en
operation ville ligge på 15.000 kr.
Det krævede ikke den store betænk-
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ningstid fra vores side. Vi valgte operation, da prognosen var så god, og hun
klart ville dø uden.
Næste hurdle var hendes alder. Kirurgerne ville gerne have, hun var ældre
inden operationen, men samtidig stod vi
med en killing, som faktisk kunne falde
død om, hvert øjeblik det skulle være
af hjertesvigt. Vi blev sendt hjem med
medicin til at styrke hendes hjerte og
lunger og afventede mail om operationsdato. Vi endte op med, at Bastet skulle på
operationsbordet, dagen før hun fyldte
9 uger.
Det var nogle nervepirrende uger herhjemme. Jørgen havde advaret os om,
at det er en hjertelidelse, som ikke giver
symptomer, før katten pludselig kan udvikle akut hjertesvigt. Bastet skulle ikke
sige mange lyde, før vi var over hende
som høge. Da hun var en lille bølle,
som elskede at lege voldsomt med sine
brødre, så modtog hun også nogle knubs
på den konto. Pyh, vi har tit reddet hende
ud fra bunken af killinger, hvorefter
hun sprang direkte ind i flokken igen og
tumlede videre.
Operationen
Dagen oprandt, hvor Bastet skulle under
kniven. Hun var nu oppe på 1.200 g. Vi
kørte ind på Universitetshospitalet for
Familiedyr med hende kl. 8 om morgenen. Anæstesiologen mødte os og
forklarede indgrebet. Bastet ville blive
skåret op på vestre side af brystkassen
(fra ryg til brystben; mellem to ribben),
og man skulle så finde frem til det lille

DK Shadowpaw's Bastet efter 1. operation.

kar, som skulle underbindes to steder,
for at lukke det. Alt dette skulle foregå,
mens hjertet pumper af sted (dvs. der er
bevægelse), og der var stor risiko for,
at karret var så skrøbeligt, at det gik i
stykker. Operationen ville tage 1-2 timer,
og selve den lange tid i narkose udgjorde
også et problem pga. hendes alder. Bottom line: meget kunne gå galt, og alt,
hvad der kunne gå galt, ville medføre
døden. Men omvendt; hvis vi ikke tog
operationen, ville hun også dø!
Vi fik at vide, at Bastet skulle på operationsbordet kl. 10, og at de ville ringe,
så snart operationen var overstået. Vi
fik også at vide, at de ville ringe, hvis
noget gik galt undervejs. Vi sagde farvel
til Bastet og kørte hjem. Fra kl. 10 sad
vi med nerverne uden på tøjet. Da uret
passerede 11, begyndte vi at trække
vejret lidt mere roligt. 12:20 ringede
kirurgen. Operationen var, med hans
ord, forløbet ’rimeligt godt.’ Hvad var
rimeligt godt, spurgte jeg. Joh, hun var
blevet lidt kold under operationen. Nu
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lå hun til opvågning.
Normalt vil patienten forblive indlagt
til næste dag efter sådan en operation.
Dels skal man holde opsyn med, at der
ikke tilstøder komplikationer og dels
skal der gives indsprøjtninger med
smertestillende medicin ca. hver 6. time.
Men da Bastet kun var lige knapt 9 uger,
blev vi enige om, at det var bedre, hun
kom hjem til sin mor samme dag. Så om
eftermiddagen drog vi endnu en gang til
Frederiksberg.
Da vi ankom, hentede kirurgen Bastet,
som skreg, da hun så os. Hold nu fest,
den lille kat var stærkt utilfreds med
dagen! Hun lød helt forkert, fordi hun
havde haft et rør i halsen under operationen, og hun var stadig vind og skæv
efter narkosen og væltede rundt. Hun
faldt lidt til ro, da hun kom til os, og
hun faldt faktisk i søvn, mens vi fik
informationen og instruktioner om det
videre forløb.
Operationen var ikke forløbet helt
DK Shadowpaw's Bastet 9 uger gammel.
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tilfredsstillende. En scanning lige efter
viste, at der stadig var en smule gennemstrømning igennem karret. De havde
ikke turde stramme ligaturerne alt for
meget, da det var begyndt at sivebløde
fra karret; de var bange for, at karret blev
skåret over af tråden. En scanning 14
dage efter operationen skulle vise, om
gennemstrømningen var til at leve med,
og ellers var alternativet en ny operation!
De næste dage
Vi betalte for operationen (knapt 14.000
kr.) og drog hjem. Bastet blev installeret
i soveværelset med sin mor, mens resten
af Nuggets kuld blev placeret i et andet
rum sammen med Enya og hendes killinger. Bastet skulle holdes i ro 10-14
dage, og vi turde ikke have hende sammen med hendes brødre, som mildest talt
legede vildt med hende.
Da først narkosen var ude af kroppen på
hende, var hun helt sig selv igen. Hun
tog det fint at få indsprøjtninger, og hun
havde fået en lille bluse på for at beskytte
operationssåret. Vi sov ikke så meget de
første par dage, for det mindste grynt
fra Bastet fik os til at flyve op. Og hun
gryntede hver gang hun flyttede på sig!
De næste 14 dage gik slag i slag. Vi fortsatte med at give hjertemedicin to gange
dagligt, som vi havde gjort, siden Bastet
var 6,5 uger gammel, og hun hoppede
rundt og legede, som intet var hændt.
Efter få dage begyndte hun at få ledsaget
legetid med de andre killinger, og alt
gik fint, til vi skulle til kontrolscanning
med hende.

Historien om Bastet
Vi drog, endnu en gang mod Frederiksberg med Bastet til scanning. Denne
gang var det en anden kardiolog, som
stod for scanningen, da Jørgen var optaget andetsteds. Bastet fik hele turen igen
med elektroder og ultralydsscanning.
Tyve minutter tog det, og hun lå pænt
stille imens. Da hun var færdig og blev
sluppet, satte hun sig bare op, arrangerede sirligt halen omkring poterne, og
begyndte at vaske sin krave. Fantastisk
temperament!
Resultatet af scanningen var dog nedslående. Hendes hjerte var stadig alt for
stort, og gennemstrømningen i karret var
taget til (og var værre end lige efter operationen). Hun havde nu en grad 3 mislyd, og vurderingen var, at hun ikke ville
kunne leve med den gennemstrømning,
hun havde nu. Jacob, som stod for scanningen den dag, ville lige vende resultatet med Jørgen og kirurgen, og så skulle
de også lige konsultere internationale
kolleger, da man i Danmark simpelthen
ikke har nok erfaring med at operere
PDA på kat. Lidelsen forekommer meget
sjældent hos kat, og min antagelse er, at
mange folk ikke vil ofre en operation af
den størrelsesorden på en kat.
Vi kørte hjem, fælt skuffede. Vi måtte
tage en alvorlig snak om det videre forløb, mens vi ventede på tilbagemelding
fra Jørgen om hans vurdering af scanningen. Ville vi lade Bastet gennemgå
endnu en operation, hvor hun skulle
sprættes op og have smerter? Eller skulle
vi give hende den tid, hun måtte have,
med medicinsk behandling? Der var

også det økonomiske aspekt. Operationen kostede knapt 14.000 kr. Havde vi
mulighed for lige at hive sådan et beløb
op ad lommen igen?
På den igen
Jørgen meldte tilbage, at han stadig
havde tiltro til, at en operation kunne
lykkes, så Bastet kunne blive medicinfri
og leve, til hun bliver gammel. Nu var
hun så meget større, så det skulle nok
gå. Han lovede også, at vi ville få rabat
anden gang, og da vores mål er at få
Bastet medicinfri (da det immervæk er
besværligt med en kat, som skal have
piller 2 gange dagligt), så blev der aftalt
en ny operationsdato, dagen før Bastet
fyldte 15 uger.
Operation nr. 2 var fuldstændig en gentagelse af nr. 1. Vi afleverede Bastet kl.
8 og kørte hjem og sad på nåle fra kl. 10.
Kl. 10:48 ringede telefonen. Det var så
forkert nummer. Jeg var lige ved at dø
DK Shadowpaw's Bastet efter 2. operation.
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der! Jeg tror, jeg sad og rystede ti minutter efter. Der gik det lidt op for mig, hvor
meget den lille kat var krøbet ind under
huden på os.
Operationen forløb dog helt efter planen.
Kirurgen ringede og fortalte, at det var
lykkedes at få lukket karret helt. Denne
gang havde man brugt en metalclips. En
scanning lige efter operationen viste en
imponerende nedgang i hjertets diameter
(svarende til at katten gik fra 9 kg. til 4
kg med øjeblikkelig virkning). Bastet
var under opvågning, og vi kunne hente
hende om eftermiddagen. Sikke en lettelse!
Vi kørte den efterhånden vante tur til
Frederiksberg og fik udleveret Bastet.
Den glædelige overraskelse var, at vi
denne gang kun kom til at betale for 2
timers narkose. Resten var på husets regning. Vi slap med knapt 2.400 kr. Skønt!
Hjemme igen med Bastet var det hele
egentlig bare en gentagelse af første
gang. Denne gang var vi bare noget mere
rolige, da vi havde været turen igennem
én gang før.
Kontrolscanning og fremtiden
14 dage efter operationen var det tid
til kontrol. Da vi kom ind på kardiologiafdelingen, var der nærmest kødrand
af dyrlæger, studerende, kardiologer og
veterinærsygeplejersker. Bastet var vist
blevet noget af et tilløbsstykke derinde,
dels fordi det var en spændende case med
en PDA på kat, hvor ejerne ovenikøbet
var stædige nok til at lade katten operere
TO gange, og dels fordi hun bare er det
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mest charmerende lille væsen. Der blev
nusset og pusset, mens Jørgen scannede,
og vi holdt vejret. PDA’en holdt tæt!
Karret var stadig helt lukket. Det var
bare verdens bedste nyheder.
Bastets hjerte er stadigt meget stort,
da hendes hjertemuskelceller er blevet strukket til det yderste, mens karret
stadigt var åbent. Hun skal fortsætte på
medicin i 3-6 måneder efter operationen
og til kontrolscanning igen til januar,
så vi kan holde øje med hendes fremgang. Så håber vi, hun snart kan blive
medicinfri.
I skrivende stund er hun ved at ramme
de 3 kg og 5 måneder. En sejr for en
lille kat, som blev spået en levetid på 2
måneder uden behandling. Hun kan ikke
sige miav, men piver, hvis hun vil noget.
Og hun grynter stadig. Vi får se, om det
er permanent.
Flere i vores omgangskreds har rystet på
hovedet over, at vi gennemførte operationen, både første og anden gang. ”Kan
det virkelig betale sig?! For en kat?!!”
Nej, hvis man skal gøre det op i penge,
så vil det aldrig kunne betale sig. Men
når man ser hendes begejstring for livet
og hører hendes specielle spinden, som
går i gang over den mindste ting, så
har det været alle pengene og besværet
værd! Opdræt handler ikke om at blive
rig på penge. Der er andre rigdomme, og
glæden ved at give en lille kat chancen
for et langt og godt liv er uvurderlig.
-Af Charlotte Jønsson
DK Shadowpaw

En Julehilsen fra kassereren
Kære medlemmer
For at lette min opgave som kasserer og for at sikre, at Jeres indbetalinger bliver
korrekt registreret, vil jeg sætte stor pris på, at I,når I indbetaler penge til Norsk
Skov-kattering, husker at påføre Jeres medlemsnummer og skrive, hvad indbetalingen dækker, da jeg ikke kan gætte mig frem til det. Derved sparer vi tid,
og jeg slipper så for det store detektivarbejde, det nogle gange er for at finde Jeres
telefonnumre osv. så jeg kan ringe Jer op og forstyrre her i den søde travle juletid,
der står for døren.
Det ville også være rart, hvis I som medlemmer lige går ind og opdaterer Jeres
kontaktoplysninger, da flere medlemmer mangler både telefonnumre samt emailadresser, hvilket gør det meget svært at komme i kontakt med Jer, hvis jeg har
brug for det.
Jeg ønsker jer allesammen en god jul og et glædeligt nytår.
Med venlig julehilsen
Kassereren
Ellen Rotman

Fotoplakater
- med dit eget billede...

30x40 cm

40 kr.
PRIS PR. STK.
v/ køb af 5 stk.

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
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Husk at betale kontingent og tilmelde til tiden.
Årets topkatte bliver fejret d. 18. marts 2018 i Nyborg til
Norwegian Forest Cat Championship 2018
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Fodring af kat
Foredrag om fodring af kat – lær at læse og forstå en indholdsfortegnelse med
Charlotte Christel Jønsson, dyrlæge og opdrætter af norske skovkatte.

Lørdag den 6. januar 2018. Kl. 10-16
Bygningen,
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle
Hvad er det egentlig, vi putter i madskålen til vores kat? Kan det ene foder ikke
være lige så godt som det andet? Rigtig mange finder det uoverskueligt at sætte
sig ind i, hvad katten har behov for, og der er så mange mærker at vælge imellem.
Kom til et spændende foredrag om fodring af kat. Charlotte fortæller, hvordan
katten er skruet sammen, og hvorfor det er så vigtigt at fodre den korrekt, så den
kan forblive sund og rask.
Vi gennemgår, hvad foderet er bygget op af og kommer ind på, hvordan man egentlig
lærer at læse og forstå, hvad der står på foderpakningerne. I får nogle værktøjer,
som I kan bruge, når I skal se på, hvad det er for et foder, der er mest optimalt til
netop jeres kat.
•Historikken – hvorfor er der brug for dette kursus?
•Kattens anatomi og fysiologi - tarmsystemet
•Proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer, mineraler & vand
•Dagligt behov
•Læs og forstå en indholdsfortegnelse
•Analytisk indhold
•Eksempler på forskellige indholdsfortegnelser
•Viden på nettet
Vi starter kl. 10 med lidt kaffe og the, og vi holder frokostpause, hvor det er muligt
at købe frokost i en af cafeerne i Bygningen. Om eftermiddagen vil der være kage,
og hvis nogen har lyst til at bage kage, så giv lyd.
Tilmelding kan ske via NSRs hjemmeside under arrangementer eller ved at skrive
til Sys på sys@norskskovkat.dk
Tilmeldingsfrist: Den 2. januar 2018
Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Bestyrelsen
37

Tab og vind med samme sind
Jeg er stadig ny i udstillingsverdenen.
Faktisk har jeg kun udstillet i 5 år. Da
jeg tog på min første udstilling i august
2013 var jeg helt enormt spændt. Jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle forvente,
hverken af klubben, min kat (Mona),
eller hvad andre forventede af mig.
Jeg var så nervøs, at jeg faktisk glemte
halvdelen af mit burgardin derhjemme.
Selve udstillingen gik rigtig fint. Min
lille Mona blev EX1. Det var godt nok
uden konkurrence, men jeg var ikke til
at skyde igennem af stolthed.
Jeg blev hurtigt bidt af en gal udstiller
og tænkte, at Mona måske gerne ville
have selskab på udstillingerne, så nogle
måneder senere flyttede endnu en dejlig
kat ind. Det var en kastratdreng, og
tanken var, at de kunne udstilles sammen. Stemningen på udstillingerne var
fantastisk, og jeg nød at lære nye mennesker og deres katte at kende. Mona
viste mig dog hurtigt, at det der med
udstillinger bestemt ikke var noget, hun
synes om. Til gengæld synes hendes
nye ven, Vettel, at det var fantastisk at
være afsted. Så det blev Vettel, vi tog

afsted med i stedet for. Han fik masser
af bedømmelser – masser af EX og EX2
faktisk. Jeg havde ikke lige overvejet den
enorme konkurrence, der var i gruppe 4
på det tidspunkt - eller rettere: Min forelskelse i Vettel var ligeglad. For mig var
han nummer 1 hver eneste gang, uanset
hans resultat.
Vi har siden dengang og indtil nu udstillet en del katte, og flere af dem har
også vundet. Både fine titler og Best in
Shows, hvilket jeg selvfølgelig er enormt
taknemlig for.
Jeg ved ikke, om vi er blevet mere
bevidste om de andre udstillere, eller
om der de sidste år har bredt sig en lidt
kedelig tendens. Jeg synes, at rigtig
mange er blevet enormt fokuserede på
resultaterne. Selvfølgelig er det fedt at
vinde - det skal der ikke herske nogen
tvivl om. Men jeg har, især det sidste
års tid, omkring mig oplevet, at folk er
blevet rigtig sure og gale, hvis deres kat
har tabt. Både hvis deres killing er blevet
EX2, eller hvis deres kat ikke er blevet
nomineret. Så sent som i denne weekend
oplevede jeg ikke mindre end to udstill-

SP DK Robdrup's Sebastian Vettel, helt
ligeglad med om han blev EX1 eller EX.

SP DK Robdrup's Sebastian Vettel. Min
nummer 1 uanset resultatet hos dommeren.
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ere, der blev så sure over en tredje kat
blev nomineret, at udstillerne vendte
om på hælen og forlod området, uden
så meget som et "Tillykke" til ejeren af
den nominerede kat.
Der er endda dukket ”brok” indlæg op på
de sociale medier, hvor både dommere
og andre udstillere samt deres katte er
blevet kritiseret ret voldsomt, og det,
synes jeg, er en rigtig ærgerlig tendens.
Selvfølgelig synes vi selv, at vi kommer
med en vinderkat, og hvis dommeren
ikke er enig med en, så må man bare
acceptere, at man måske ikke har samme
smag, eller at konkurrentens kat, på
dagen – i dommerens øjne – var bedre.
Jeg synes ikke, at man, hvis man taber,
har ret til at tilsvine dommere, udstillere
eller deres katte. Det har man heller ikke
ret til, hvis man vinder, men det er oftest dem, der taber, der er utilfredse. Jeg

kan da også selv være ærgerlig over et
resultat, især hvis jeg ikke er enig med en
dommer, men når man melder sig til en
udstilling, så accepterer man vilkårene
for konkurrencen og uanset resultatet,
så håber jeg, at man føler, at ens kat er
verdens dejligste.
Jeg håber, at vi skovkattefolk kan samles
i flok og løfte opgaven; at være rollemodeller for de andre udstillere. At vi
samlet kan vise de andre, at fællesskabet
og den gode stemning er grunden til, vi
møder op, og at vi kan støtte hinanden
lidt mere, når vi er afsted både i indland
og udland. Så bliver det nemlig endnu
sjovere for os alle at være afsted på
udstillinger.
-Af Annette Søndergaard
DK Silverleaf

SP DK Robdrup's Sebastian Vettel. Verdens dejligste Vettel.

39

Titeltagere
Distinguished Variety
Merit og
Distinguished Show
Merit
DK Shadowpaw's Kopi Luwak
Ejer: Jacqueline Ludwig

Junior Winner
DK Dan-Queen Kólga
Ejer: Dorthe Ellgaard
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Titeltagere
Supreme Champion
DK Shadowpaw's Florian
Ejer: Charlotte Jønsson og Martin
Bro

International
Champion
DK Dan-Queen Gorm
Ejer: Dorthe Ellgaard
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Titeltagere
International
Champion
DK Shadowpaw's Sniper
Ejer: Charlotte Jønsson og Martin
Bro

International
Champion
DK Shadowpaw's Gunnar
Ejer: Charlotte Jønsson og Martin
Bro
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Titeltagere
International
Champion
DK Silverleaf's Lexus
Ejer: Annette Søndergaard

Champion
S*Zygot's Zircon Rock
Ejer: Mie Vejlø
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Titeltagere
Champion
DK Dan-Queen Drue
Ejer: Dorthe Ellgaard

Premier
DK Wendelboe’s Alvin
Ejer: Dorthe Andersen
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Titeltagere
Premier
DK Chrisycats Kiwi
Ejer: Mie Vejlø

Premier
DK Fagan's Runner Bean
Ejer: Pernille D. Larsen
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet. Send billede og information
til Annette Søndergaard
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via
hjemmesiden. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet
tilmelding.
Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Pia Børgesen
Medlemskontakt
Har du spørgsmål, der ikke hører ind
andre steder, så kontakt Pia Børgesen.

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

Medlemsmøder
Øst - Anne Hyttel Nielsen & Helene
Carstensen. Vest - Sys Vejlø. Tilmelding
er obligatorisk, medmindre andet er
angivet. Emneforslag er meget velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og ligger
i infostanden. Kontakt Ellen Rotman
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til annettes@norskskovkat.dk.
Bankoplysninger:
Reg. nr.: 4426
Konto nr.: 6961835
For adresser, telefonnumre og
e-mail: Se modstående side og
nedenfor.

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem
200,Familiemedlem
35,- Deadline for næste blad:
01.02.2018
Hankatteliste
120,Killingeliste
125,Forsidebillede:
Opdrætterliste
50,DK Shadowpaw's
Killinge- og
Bastet
Redaktionsudvalg og kor- opdrætterliste
155,rektur:
Pernille D. Larsen
Annoncepriser 2018:
Ejer: Charlotte Jønsson og
Pia Robdrup
Martin Bro
Kontakt kasseren for priser
Charlotte Jønsson
Tryk: Degn Grafisk
Hanne Hansen
www.degngrafisk.dk

Huldrekatten

Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark
Formand:
Pia Børgesen
Medlemskontakt, uddannelsesansvarlig, kontakt til andre klubber
Næstformand:
Anne Hyttel Nielsen
Medlemsmøder øst, infoshow øst
Kasserer:
Ellen Rotman
Bestyrelsesmedlem:
Annie Dahl
Referent/sekretær, topkatteliste

ISSN 0906-3803
www.norskskovkat.dk
Udkommer i 210 eksemplarer

Lindevej 25
4140 Borup
Tlf.: 5756 1234
pia@norskskovkat.dk
Sandbygårdvej 11
2700 Brønshøj
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk
Gråstenvej 20, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf 2260 4020
kasserer@norskskovkat.dk
Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder øst, infoshow øst

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

Bestyrelsesmedlem:
Tanja Petersen

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

Bestyrelsesmedlem:
Sys Vejlø
Medlemsmøder vest, infoshow vest

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

Suppleant:
Elaine Derry

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

Suppleant:
Jacqueline Ludwig

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

Unik

Skræddersyet til
den Norske Skovkat
ke

foderpiller

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.
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.

Royal Canin - styrker kattens karakter
Er du opdrætter kan du få stor glæde af Royal Canins opdrætterordning - ring på tlf. 8915 3535.

