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Husk at melde jeres killingekøbere ind i Norsk Skovkattering!
Dette kan gøres billigt via vores medlemstilbud. Læs mere på side 45

Formanden har ordet
Nu er efterårets kulde og regn over os, og imens
året går på hæld, kan vi sidde og hygge os indenfor i varmen. Vi kan nyde, at vores skovkatte er
ved at sætte pels, så vi kan præsentere de smukke
skovkatte i deres bedste kondition på udstillingerne.
Selvom der ikke var mange norske skovkatte fra
Danmark repræsenteret på World Show i Finland,
var det helt fantastisk for vores race, at 5 af de 6
WW-titler gik til de norske skovkatte. Vi ønsker alle ejerne af World Winnerne stort tillykke. De smukke katte kan ses andetsteds i bladet.
Vores nuværende forældede hjemmeside driller til tider, og derfor havde
bestyrelsen glædet sig til at kunne præsentere en ny hjemmeside lige efter
sommerferien. Da vores samarbejdspartner meldte ud, at der først kunne
leveres en ny hjemmeside i efteråret 2019, førte dette sammen med flere
andre ting til, at bestyrelsen har besluttet at finde en anden løsning. Vi arbejder hårdt videre med en ny hjemmeside, så vi forhåbentlig snart kan
vise jer medlemmer fremtidens nye NSR-hjemmeside.
I skrivende stund er der ikke mange tilmeldinger til vores julearrangementer i ØST og VEST. Jeg håber, der kommer nok tilmeldinger, så de
kan blive gennemført. Det plejer at være så hyggeligt.
Dette vil blive min sidste juleleder og min næstsidste leder overhovedet i
NSR, da jeg ikke genopstiller som formand.
NSR er min kæphest, som jeg har elsket at være en del af i de sidste 18 år,
men nu er det på tide at give kasketten videre til en anden.
Bestyrelsen har allerede en ny kandidat til posten, nemlig Annie Dahl,
som har siddet i NSR’s bestyrelse i 9 år og gjort et kæmpe stykke arbejde.
Jeg håber, at I alle vil støtte op om Annie.
Vi har kun haft få medlemsmøder i år, da enkelte møder har været aflyst.
Jeg håber, at der kommer lidt gang i dem igen, og at der kommer større
tilslutning til dem. Hvis I ikke synes, at møderne er interessante nok, eller
har gode ideer, så skriv enten til Sys eller Helene.
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Jeg vil opfordre flere opdrættere til at melde sig ind i Breed Council. Jeg
har heller ikke selv fået betalt mit medlemskab de sidste par år, men det
vil jeg straks få gjort. Hvis vi som skovkatteopdrættere vil have indflydelse på standarden af de norske skovkatte, så er det den vej, vi skal gå.
Inde i dette blad vil I i en lille notits kunne læse, at Andreas igen vil
hjælpe NSR med at lave et lille møde på vores kommende Norwegian
Forest Cat Championship 2019 i Birkerød. Jeg håber, at mange af jer
tilmelder jeres smukke katte, og husk, det er ikke kun for garvede udstillere - alle er velkomne!
En sidste opfordring – husk at betale jeres kontingent senest den 5. januar
2019 – så har I stemmeret på generalforsamlingen, og I kan også tilmelde
jeres katte til årets topliste.
For at gøre det nemmere for jer kan I nu også betale via mobile pay.
Selvom der i skrivende stund er nogle uger til jul, så vil jeg ønske jer
allesammen en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
Vi ses i 2019.

Pia Børgesen
Formand
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Breed Council
Ny standard på vej? Få indflydelse gennem Breed Council.
Et Breed Council er et forum, hvor en races opdrættere på tværs af FIFeklubber kan diskutere og fremsende forslag til FIFes generalforsamling.
Breed Council for norske skovkatte har længe været kendetegnet ved få
medlemmer og lille aktivitet, men nu sker der noget. Jeg kan ikke love, at
vi laver en ny standard, men jeg kan love, at vi vil forsøge.
Den nye standard skal ikke ændre racen, men forhindre, at racen gradvist
driver væk fra det oprindelige udgangspunkt. Især er der fokus på pelsens kvalitet og struktur. Vi vil prøve at gøre standarden mere præcis, så
den kan blive et bedre værktøj for både dommere og opdrættere.
I dette arbejde vil vi gerne høre din mening, og vi vil gerne have din
støtte. Indsatsen er ikke så voldsom. Du skal læse - og også gerne selv
skrive - indlæg på vores web-forum, og på et tidspunkt skal du deltage
i en afstemning på nettet. Vi skriver selvfølgelig sammen på engelsk; så
godt som ikke-englændere nu formår.
Kriterierne for at være med er overkommelige: Du skal have været
medlem i en hovedklub i 5 år. Du skal have opdrættet mindst 3 kuld skovkatte inden for de sidste 5 år. Enten skal du have opdrættet en skovkat,
der er blevet GIC eller GIP, eller du skal have ejet og udstillet en skovkat 3
gange i hvert af de foregående 3 år. I øvrigt kan der dispenseres fra nogle
af reglerne.
Medlemskabet følger kalenderåret. Hvis du vil deltage, skal du udfylde et
ansøgningsskema, som du finder på fifeweb.org under "rules & forms".
Det udfyldte skema skal sendes til: sekretariat@felisdanica.dk
Så vil FD kontakte dig og bede dig betale et gebyr på 80 kr. FD sender så
dit navn til FIFe.
Andreas Munk-Madsen
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Når hunkatten venter sig
Af Charlotte Christel Jønsson - DK Shadowpaw

Det er altid spændende at planlægge kuld på sin hunkat og føre
det ud i livet. I det nedenstående
kommer vi ind på, hvad man kan
forvente sig, mens hunkatten er
drægtig, og hvad man skal være
forberedt på for at komme godt
igennem fødslen. Det er ikke altid,
tingene forløber helt, som man
forventer, og det er vigtigt at vide,
hvornår man kan være cool og se
det an, og hvornår man skal reagere
her og nu. Selv om de fleste katte
klarer en fødsel uden problemer,
så kan der opstå komplikationer,
og her kan det have afgørende betydning for kat og killinger, at man
reagerer korrekt.

inden parring typisk helt mælkehvide, så her vil det være tydeligt,
hvis de bliver lyserøde. Der skal
dog huskes på, at det ikke er alle
hunkatte, som udviser dette træk.
Nogle ændrer adfærd under
drægtigheden og bliver mere kælne,
sover mere og spiser mere. Hvis
man kender sin hunkat godt, er det
relativt nemt at se denne adfærdsændring.
Fra dag 28-32 er det meget tydeligt
at mærke fosterblærerne i bugen på
hunkatten. Her ligger de som per-

Drægtigheden
Katten går drægtig i ca. 9 uger eller
63 dage +/- et par dage. Termin regnes fra dagen efter første parringsdag. Her i opdrættet sætter vi altid
dag 63 som termin. Vi har endnu
ikke oplevet en hunkat føde før dag
63, men til gengæld føder de tit på
dag 65 og helt op til dag 70. Killinger født før dag 56 har ikke store
overlevelseschancer.
De første tydelige tegn på
drægtighed kommer efter ca. 3
uger, hvor dievorterne bliver mere
lyserøde/røde. På en førstegangsfødende hunkat er dievorterne
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Hunkatten på ovenstående billede er
omtrent 56 dage henne.

Hunkatten på ovenstående billede har fået barberet pelsen væk omkring
dievorterne. Dette for at gøre det nemmere for hendes kommende killinger,
når de skal til at søge pat.

ler på en snor i livmoderen og kan
palperes (mærkes) med lidt øvelse.
Har man først prøvet fornemmelsen
af disse blærer mellem fingrene,
er man næsten aldrig i tvivl om
hunkatten er drægtig eller ej. Efter
dag 32 bliver blærerne mere udflydende og svære at mærke.
Nogle vælger at tage deres hunkat
til dyrlægen for at få den scannet
for drægtighed. I min optik, er det
en billigere løsning at lære selv
at mærke efter på dag 28-32 (og
mindre stressende for hunkatten)
eller simpelthen væbne sig med
tålmodighed. Er der ikke kommet
killinger efter dag 70, så er hunkatten sikkert ikke drægtig.

kan se dem på røntgen. Igen, i min
verden, en unødig udgift og stressfaktor at udsætte hunkatten for. På
dette tidspunkt i drægtigheden bør
man ikke være i tvivl om, hvorvidt
hunkatten er drægtig, og så er det
bare for at få tilfredsstillet sin egen
nysgerrighed mht. antallet af killinger.
Det er en god idé at veje hunkatten
ved parring, så man kan holde øje
med vægtudviklingen. Den største
vægtøgning kommer som regel de
sidste 3 uger af drægtigheden, hvor
hunkattens foderbehov også er øget
med ca. 25%.

Når man har drægtig hunkat i hjemmet, er det vigtigt at tænke over,
Efter dag 43 i drægtigheden er kilhvad man udsætter hende for i
lingernes skelet så forkalket, at man omgivelserne. Det er en god idé
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at vente med at male hele hytten
eller sprøjte haven for ukrudt, til
efter hun har født, så man undgår
fostermisdannelser. Ligeledes er det
vigtigt at rådføre sig med dyrlægen,
hvis hun har behov for medicin
undervejs, ligesom det er vigtigt at
have sørget for at få hendes vaccinationer på plads inden parring.
Dette så killingerne får mest muligt
antistof med modermælken.

selv. Andre bruger en papkasse
og andre igen en sturdi eller stor
transportkasse. Læg isolerende og
sugende underlag i kassen. Frottéhåndklæder egner sig ikke, da
killingernes kløer kan hænge fast
i trådene. En god idé er at rose
hunkatten, når hun viser interesse
for fødekassen. Dette for at øge
chancen for, at hun vælger den at
føde sine killinger i.

Hvis der er flere katte i hjemmet,
skal den drægtige hunkat også have
et sted, hun kan være i fred. Og det
bør give sig selv, at man ikke lader
sin højdrægtige hunkat rende rundt
som fritløber, så man risikerer, hun
lægger kuldet et fremmed sted.

Lige ved hånden ved siden af
fødekassen skal man have ordentlig
belysning (fødsler foregår tit om
natten), køkkenrulle, affaldspose,
digital køkkenvægt, kuglepen,
skema til at notere oplysninger
om hver killing, ur (så man kan
holde øje med veer og tid mel-

Ydermere er det altid en god idé
at have modermælkserstatning og
sutteflaske/lille sprøjte i hjemmet.
Dette i tilfælde af, at hunkatten ikke
lægger tilstrækkeligt med mælk til
hendes killinger, eller hvis hun får
et stort kuld, som hun skal have
hjælp til at passe.

Optakt til fødsel
Planlæg parringen, så du har mulighed for at holde fri, når hunkatten skal føde. Som opdrætter har
man pligt til at være til stede, når
ens hunkat føder, så man kan gribe
ind hvis nødvendigt.
Sæt en fødekasse op. Det er en
Killingerne på ovenstående billede er kun
smagssag, hvad man vælger at
fra en time til nogle få timer gamle.
bruge her. Nogle bygger dem
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Side 9-missen

"'Look at me! I am so fabulously fluffy"
SC Zalethco’s Donna Maria DVM DSM DM, NFO g 09 23
Født: 10-04-2008
Ejer: Rikke Smedegaard
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lem killinger), evt. en saks (til
navlestrengen; personligt nulrer
jeg navlestrengen over med en
negl), engangshandsker (hvis man
synes, fostervand og moderkager
er ulækre at røre ved) og vigtigst
af alt; dyrlægens telefonnummer,
samt nummer på ens mentor/mere
erfarne opdrætter. Det er ikke midt
i en kompliceret kattefødsel, at
man skal stå og finde den bedste
dyrlæge. Her må man lave noget
forarbejde, så man har en dyrlæge,
man har tillid til, inden da. Jeg plejer altid at fortælle min dyrlæge,
hvornår katten har termin, så han
ved, jeg kan finde på at ringe på
alle tidspunkter af døgnet.
Ved fødekassen skal man også
have noget at fordrive tiden med.
At vente på katten går i fødsel er
omtrent lige så spændende som at
se maling tørre. Hav en god bog
liggende. Det kræver tålmodighed
og sindsro. Stresser du, kan hunkatten tydeligt mærke det, og det kan
gøre hende nervøs.

Fødslen
Ca. et døgn før fødslen går slimproppen, som holder livmoderhalsen tilstoppet. Slimproppens
funktion er at søge for, at der ikke
komme bakterier ind i livmoderen.
Ser man denne klat slim i skedeåbningen, kan man regne med fødsel
inden for et døgn. Kattens temperatur daler med ca. 1 grad et døgn
før fødsel. Der kan være plukveer i
flere dage før fødsel (ses f.eks. som
muskelsammentrækninger langs
ryggen), og de kan være ganske
voldsomme. Så starter opblokningsfasen, som varer fra timer og
op til et døgns tid. Her løsnes bækkenet, så killingerne nemmere kan
passere. Hunkatten bliver urolig og
kan halse, når hun ligger i fødekassen.
Når selve presseveerne starter, er
killingernes ankomst lige op over.
Presseveer er kraftige, og hvis
hunkatten har presseveer i mere end
1 time, uden at hun føder en killing,
så skal man reagere og kontakte sin
dyrlæge. Normalt kommer en
killing hurtigt til syne i skedeåbningen, når først presseveerne tager
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fat. Det er altid nervepirrende, indtil den første killing er født. Når
killingen er kommet ud, skal den
befries for fosterhinder og slim i
munden, så den kan komme til at
trække vejret frit. Ofte brister fosterhinderne under selve fødslen,
men hvis ikke det er tilfældet, kan
man hjælpe til ved at tørre killingen
i hovedet og omkring munden.
Killinger er normalt livlige ved fødslen og vil gispe efter luft. Hunkatten vil, straks killingen er kommet
ud, begynde at slikke den tør, og
det vil yderligere stimulere killingen til at trække vejret.
Moderkagen hænger fast i killingen
ved navlestrengen og kommer
enten ud med killingen eller ved
næste ve. Når hunkatten vender
sig for at slikke killingen, kan
hun komme til at trække killingen
rundt ved navlestrengen. Her kan
det være nødvendigt at træde til
og holde igen på navlestrengen, så
et for stort træk ikke resulterer i et
senere brok. Man kan med fordel
nulre navlestrengen over ca. 3 cm.
neden for killingens maveskind og
så afvente moderkagens ankomst
ved næste ve. Alternativt kan man
forsigtigt trække moderkagen ud
med næste ve.

ikke ønsker, når der mosler killinger rundt mellem hendes bagben.
Denne tendens til at spise moderkagen gør også overvågning ekstra
vigtig. Antallet af moderkager skal
passe til antallet af killinger. En
tilbageholdt efterbyrd kan forårsage
feber og infektion hos hunkatten.
Killinger bør relativt hurtig søge
patten, men det kan være nødvendigt at hjælpe dem på vej. Det kan
være en god idé at have trimmet
hunkatten på maven, så killingerne
har lettere adgang til mælkebaren.
Tjek killingerne for ganespalte.
Man åbner killingens mund og kigger op i ganen. Hvis der er hul op
til næsehulen, kan killingen ikke
suge mælk hos moderen. Det kan
også ses ved, at der kommer mælk
ud af næsen på killingen, når den
prøver at die. Ganespalte i mindre
omfang kan killingen leve med, eller det kan rettes kirurgisk. Større
ganespalter ender ofte med aflivning.

En del hunkatte spiser moderkagen,
og det er også ok. Vi lader hende
dog kun spise nogle stykker, da hun
ellers kan få tynd mave; noget man
11

Det er forskelligt fra hunkat til
hunkat, hvor lang tid en fødsel
tager. Nogle kan føde killinger med
et kvarters mellemrum, og andre
kan tage timer imellem hver killing. Her er det vigtigt at være cool
og observere hunkatten. Hvis hun
selv er rolig og ordner killinger,
så er alt vel. Hvis hun er meget
urolig, har kraftige presseveer uden
at producere en killing eller virker
udmattet, skal man reagere og kontakte sin dyrlæge. Man kan mærke
hende på maven, om der er flere
killinger.
Vores hunkatte holder tit en pause,
når de første 3 killinger er født. Det
er ligesom, at veerne tager af, og
hun hygger sig med de killinger,
der er kommet. Efter nogen tid
starter veerne op igen, og hun føder
de sidste killinger.

ikke begynde at ryste/få kramper
(mælkefeber) eller blive varm og
øm i mælkekirtlerne (mastitis).
Det førstnævnte er livstruende og
sidstnævnte meget smertefuldt for
hunkatten.
Nogle hunkatte forlader stort
set ikke killingerne de første par
døgn, og man kan med fordel stille
mad, vand og kattebakke tæt ved
fødekassen. Andre hunkatte er mere
cool og ligger uden for fødekassen,
men går derind hvis killingerne
giver lyd fra sig. Det er meget
forskelligt og kun noget, man kan
finde ud af, når hunkatten får killinger.

Hvis man har en hunkat, som enten
er svær at få drægtig, kræver fødselshjælp (f.eks vestimulerende
midler eller kejsersnit), eller som
Efter fødslen
har dårlig ynglepleje, enten ved
Når alle killingerne er født, alle
ikke at gide killingerne, eller gemoderkager er kommet ud, og alle
nerelt bare dårlig til at producere
killinger har fundet en dievorte, kan mælk, så skal man nok overveje
man ellers ånde lettet op. Hunkatikke at bruge denne hunkat i opten kan halse den næste dags tid
dræt fremadrettet. En kat kan være
efter fødslen, ligesom hun kan
nok så pæn, men sunde avlsevner
drypbløde i flere dage efter fødslen. er også vigtigt og kan spare en
Dette er helt normalt.
for mange bekymringer. Det er
Det er vigtigt at holde øje med
immervæk meget nemmere, når
hendes almenbefindende. Hun skal hunkatten klarer det hele selv med
spise og drikke, og killingerne
minimal indblanding fra os ejere.
skal tage på. Hvis hun bliver slap
og uinteresseret i killingerne,
og ikke spiser eller drikker, skal
man have fat i dyrlægen. Hun må
12

Norsk Skovkatterings uddannelse
Så er tiden kommet for endnu en omgang af den nye form af skovkatteuddannelsen.
Den består kun af et modul, da den er et tillægsmodul til
FD-opdrætteruddannelsen. Skovkattehuen udløses først, når
FD-opdrætteruddannelsen er bestået.
Skovkatteuddannelsen kan dog godt tages før FD-opdrætteruddannelsen.
Denne gang finder uddannelsen sted i Vejle:
Søndag den 10. marts 2019
Bygningen i Vejle, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle
Uddannelsen har 5 lektioner, som ser sådan ud:
1. Skovkattens historie
2. Skovkattens standard
3. EMS-koder (genetik)
4. Sygdom
5. Klargøring til show
Tilmeldingsfristen er den 22. februar 2019.
Der er kun 20 pladser til rådighed, og de vil blive fordelt efter først til
mølle-princippet.
Pris for deltagelse er pr. person 150,-kr.
De skal indbetales senest den 22. februar 2019 til kasserer Maj-Britt
Hansen.
Norsk Skovkattering forbeholder sig ret til ændringer.
I kan tilmelde jer til:
Annie Dahl på mail: annie@norskskovkat.dk
I får en bekræftelse tilbage, når I er med på holdet.
Med venlig hilsen
Annie O. Dahl
Uddannelsesansvarlig og næstformand
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Winter is coming

14

15

16

Indkaldelse til generalforsamling
Til medlemmerne i Norsk Skovkattering, Danmark.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Norsk Skovkattering, Danmark.
Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 23. marts 2019 kl.14.30
Adresse:
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4, 5. sal
2500 Valby
Generalforsamlingens åbning
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag til vedtægtsændringer
Forslag fremsat af medlemmerne
Valg af bestyrelse og redaktør i henhold til paragraf 6 i
klubbens vedtægter
9. Eventuelt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Opdrætterportræt
Af Anne Lissau - DK Sekita

Jeg hedder Anne Lissau, og min
mand hedder Jørgen, og vi fik
vores første ”skovkat” (Trille) i
1995. Hun var en blanding af norsk
skovkat og huskat, men hun var så
langpelset, så hun lignede en norsk
skovkat. Vi fandt hurtigt ud af at
ville have en kat mere, så Trille
ikke skulle være alene, når vi var
på arbejde. Vi var faldet for den
norske skovkats temperament og de
meget forskellige farver.
Inden der var gået en uge, fandt
vi DK*Hagstens Erna (Mille) hos
Linda i Ringsted, og så havde vi en
ægte skovkat og en blandingskat.
Vi kom så i kontakt med en opdrætter i Albertslund, hvor vi købte
Fenja’s Asterix. Inden for 3 uger

DK Sekita's Bianca
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havde vi 3 killinger.
Pia Wittchen, som vi havde købt
Asterix af, fik lokket os til at tage
vores 2 skovkatte med på udstilling. Hagsten’s Erna nåede at få
et CAC, Asterix var med 3 gange
på udstilling, og han havde titlen
Champion.
Vores søn gik på det tidspunkt i en
børnehave, hvor Susanne Brødbæk
(DK Leonides) også havde en datter, så vi købte Leonides Selma i
1995. Så havde vi 3 skovkatte og
en blandingskat.
Vi fik vores stamnavn Sekita’s i
1996, hvor vi også fik vores første
kuld mellem Mille og Asterix. Det
var et kuld på 5 killinger. Det var

et stort arbejde med de 5 killinger,
da Mille fik brystbetændelse, og vi
måtte derfor supplere med modermælkserstatning i flaske.

I 1997 fik Leonides Selma 4 killinger med Asterix, og efter dette
kuld holdt vi en længere pause med
opdræt og udstilling.

Den ene af hankillingerne blev
solgt til en opdrætter i Glostrup, da
han var 10 måneder gammel. Det
var egentlig vores hensigt at beholde ham, men han var begyndt at
tyrannisere sin mor, og derfor valgte vi at sælge ham. Han blev GIC
og nåede at blive far til 71 killinger.

I 2004 fik vi lyst igen til ny killing,
udstilling og eventuelt opdræt. Vi
købte S*Ulabrands Pyret (Mischa)
i 2003, DK Sines Bertram i 2004
og S*Safari Kittens Zia Da Silva i
2006.

Vi holder meget af at campere og
har gjort det meget i disse år. Så vi
havde 4 katte med i campingvogn,
når vi var på weekend eller på 3
ugers sommerferie. Der har været
mange campister, som har været
meget interesserede i at se på vores
katte.

Vi tog Bertram med på udstilling
flere gange. Han fik CAC på hver
eneste udstilling og fik hurtigt titlen
IC. Bertram havde altid udlængsel
og strintede meget, og han var stukket af fra en løbegård flere gange i
Albertslund, hvor vi heldigvis fandt
ham igen. Da vi så flyttede til Falster i 2006, valgte vi, at han skulle
have lov til at løbe ude. Det blev
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tte var
ange flo

2018

KALENDER
Bestil nu på

med egne fotos
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2017 og 2018) og DK Sekita’s Bianca, som ikke har haft killinger
endnu.
Vi har valgt at købe vores nyeste
avlskatte i Sverige, da jeg synes,
at de har færre restriktioner, end
danske opdrættere mange gange har
haft.

DK Sekita's Luna

uheldigvis hurtigt afslutning på
hans liv. Vi nåede at bo der i nogle
måneder, da vi en dag fandt ham
død hos genboen. Han har højst
sandsynligt været oppe at slås med
en anden fertil hankat og er blevet
påkørt af en bil. De 2 hankatte lå
døde med en afstand til hinanden
på 25 meter. I sin levetid nåede
Bertram at blive far til 10 killinger.

Jeg har altid sagt tidligere, at jeg
kun ville have et kuld ad gangen,
men jeg har revideret min opfattelse. De sidste 3 år har vi haft 2
kuld årligt, hvor der har været en
forskel i alder på 1-3 uger. Det har
været super godt, da mødrene har
været super gode til at hjælpe hinanden med killingerne.

Det var også i 2006, at vi købte
Elkington’s Summer Holiday og
Summertime. De har også fået
nogle killinger, hvor vi har beholdt Sekita’s Luna, som har fået 2
killinger i år. Luna får meget små
killinger, så vi har besluttet, at hun
ikke vil blive brugt i avl mere.
Vores nuværende avlskatte består af
S*Utblicken’s Scilla, som er mor til
12 killinger i 2016, 2017 og 2018,
S*Eternitgården’s Orion (Janus),
som er far til 15 killinger i 2016,
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S*Eternitgården's Orion

Janus er nu kemisk kastreret, så vi
skal ikke have killinger det næste
år.
Det er altid meget spændende at
se, hvilke farver vores killinger får.
Vi er altid hjemme, når vores katte
skal føde, så vi er sikre på at kunne
hjælpe, hvis der er behov for det.
Og det kan der hurtigt blive behov
for. Jeg sidder altid klar med de
nødvendige midler.
I 2014 havde vi et kejsersnit, hvor
vandet gik en uge før termin. Killingerne var store og fine (ca. 100
gram hver). De 3 døde hos dyrlægen, og den sidste fik vi med hjem
klokken 16, hvor veterinærsygeplejersken havde oplært mig i at give
sondemad. Han døde desværre midnat samme dag, og moderen rendte
og kaldte på ham i 3 timer. Det var

en rigtig hård omgang. Hun fik en
killing året efter (Sekita’s Luna),
som er blevet mor til 2 killinger i
2018 og til Sekita’s Bertram i 2016,
som var ’enebarn’.
Vi har sammenlagt haft 56 norske
skovkattekillinger på 22 år. Vi
vægter meget på det sociale i vores
opdræt men tager også vores voksne katte med på udstilling for at få
dem bedømt, inden vi bruger dem i
avl. Vores avlskatte har minimum et
CAC eller har været nomineret.

S*Utblicken's Stella
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Jul og nytår

Af Elaine Derry - DK Fagan
Julen og nytåret; som de fleste ser
skal man passe på ikke hænger, så
frem til – bortset fra mange af vores de kan få fat i det.
katte.
Og som en del af den danske juleNu nærmer julen sig med hastige
tradition, henter de fleste, det flotte
skridt. Jeg personligt synes, det er
grønne grantræ med ind i stuen.
en hyggelig tid, og jeg elsker at
Det spræder hygge og glæde og
pynte op med masser af elge og nis- hvad er et juletræ uden pynt; med
ser. Mange af vores kære katte der- diverse kræmmerhuse, julehjerter,
imod, synes nok ikke ligefrem, at
lys, smukke dekorerede glaskujul og nytår er noget at se frem til.
gler og hvad man nu ellers kan
finde på at hænge på. De smukke
De sidste dage inden jul kan man
funklende glaskugler kan være nok
stresse lidt rundt og få de sidså fængende og spændende for
ste gaver købt, træet skal ind og
kattens nysgerrige øjne, og de er
pyntes, og måske kommer hele
garanteret sjove at daske til. Men
familien til juleaften, så der skal
skulle sådan en glaskugle falde på
tilberedes en masse. Allerede her
gulvet og gå itu, skal man passe på,
kan kattene mærke, at det ikke er
at katten ikke træder på skårene.
helt, som det plejer.
Det kan koste en tur til dyrlægen,
hvis skårene skulle sætte sig fast i
Hjemme hos os har vi ”heldigvis”
trædepuden, eller hvis katten skulle
familie, der ikke tåler kat, så vi
få slikket nogle af disse i sig. Sidstbliver altid inviteret i byen juleafnævnte kan ende med at koste katten, så vores katte oplever ikke så
ten livet, da selv helt små nærmest
meget af ræset. Vi har heller ikke
juletræ, da jeg ved, de ikke kan lade
det være i ret lang tid.
Men nok om det - der er nogle ting,
man bør huske på i juletiden og
nytåret, når det kommer.
Katte er som udgangspunkt meget
nysgerrige og ”hjælpsomme”, så
julepynt med snore, elastikker m.m.
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usynlige glasstykker kan forvolde
stor skade i kattens indre.
Mange af de smukke blomster og
planter, som vi synes hører julen til,
kan være temmelig giftige for vores
firbenede venner.
Tylipan

Dette gælder bla.:
- Amaryllis
- Hyacint
- Julerose
- Julestjerne
- Lilje
- Mistelten
- Tazet
- Tidløs
- Tulipan

Hyacint

Tazet

Mistelten

Nogle af dem kan give en mild
diarré eller opkast, mens andre af
dem kan koste katten livet. Så det
er en god idé at undersøge, om de
forskellige planter/blomster, man
har til at stå, kan være giftige for
katte.
Julerose

Julestjerne

Amaryllis

Lilje

Tidløs

De fleste af os er helt tossede med
chokolade, men for katte kan det
være et farligt bekendtskab. Der
skal ikke en ret stor mængde til, og
jo mørkere chokolade jo mindre
kan de tåle.
Desuden er vindruer, rosiner, kirsebær, dadler og nogle nødder også
giftige. Meget af det har vi liggende
fremme i skåle og fade, og det går
som regel godt, men hvis uheldet er
ude, så kan bare små mængder af
noget af det forvolde stor skade på
vores katte, og i sidste ende koste
dem livet.
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Efter julemiddagen er vi glade og
mætte, og vi skal til at åbne pakker.
Det er noget, mange katte gerne vil
være med til, og de elsker at lege
og gemme sig i indpakningspapiret.
Vær her opmærksom på gavebåndene. Især killinger og yngre
katte synes, at det er fantastisk at
lege med. Hvis de spiser det, kan
det rimpe sammen i deres tarme og
lave stor skade, som kræver akut
operation.

tændt. Det bedste er at have sine
levende lys stående i lanterner eller andet, der virker som en barriere mellem kat og den lille varme
flamme samt at have sine lys på
steder, katten ikke kan nå.

Nytår
Når så julen er overstået, nærmer
nytåret sig. Vi mennesker forbinder
normalt fyrværkeri med fest og
glæde, men helt anderledes kan det
være for vores firbenede venner. De
Hvis din kat bliver sløv, ikke vil
voldsomme lyde og lysglimt gør, at
spise, kaster op, får diarré etc. så
nogle katte bliver meget bange og
kontakt din dyrlæge, også selvom
andre nærmest skrækslagne, når der
det er jul. Hvis man har killinger el- affyres fyrværkeri.
ler unge katte, der ikke opfører sig
Nogle katte har det slemt ved bare
normalt, så skal man ofte reagere
et enkelt skud, hvilket kan give
lidt hurtigere, end hvis det er vokproblemer i alle de dage omkring
sne katte.
nytår, hvor der primært skydes
fyrværkeri af. Andre bliver først
Det kan være en god idé at finde ud påvirkede af det megen og voldaf hvilken dyrlæge, der har vagt i
somme fyrværkeri selve nytårsnat.
juledagene, hvis der skulle ske noPå dyrehospitalet, hvor jeg arbejget, og man derfor får brug for hur- der, er der heldigvis flere og flere
tigt hjælp eller vejledning. Spørg
katteejere, der har mere fokus på,
eventuelt din dyrlæge op til jul, så
hvordan deres katte har det nytårsdu er forberedt, hvis uheldet skulle aften. En kat gør ikke så meget
ske midt i juleferien.
væsen af sig som en hund, så nogle katteejere har svært ved at se,
Levende lys er så hyggelige, men
hvordan deres kat opfatter nytårsafogså her skal man holde et vågent
ten.
øje på både kat og lys. Et er, hvis
katten får svedet nogle hår, men
De fleste katte, der bliver meget
mere alvorligt hvis den vælter et
bange, kan blive helt passive og
lys, og der går ild i noget. Hav altid bare ligge på samme sted i mange
en flaske med vand stående i stuen, timer. Det kan nogle ejere tolke,
hvis man har mange levende lys
som om den er ligeglad og ikke
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bange. Katte har det allerbedst, når
det hele er, som det plejer. Derfor
kan en nytårsaften være meget
stressende for nogle. Killinger eller helt unge katte plejer ikke at
blive helt så bange som de voksne,
og hos os oplever vi, at vores helt
gamle katte, som har været bange
tidligere, pludselig tolererer larmen
og lysene bedre.
Nogle katte kan vise angst for
fyrværkeri ved at:
- Gemme sig og ikke vil ud
- Blive urenlig
- Miste appetitten
- Ryste og snige sig omkring
- Halse
Efter min mening, bør INGEN
katte være ude nytårsaften. De skal
ind senest sidst på eftermiddagen,
og kattelemmen skal lukkes, hvis
man har sådan en. Nogle ejere har
ikke bakker indendøre, da deres
katte tisser og har afføring udenfor.
Jeg mener, at hvis man har kat, så
bør den altid have adgang til en
kattebakke indendøre, men nogle
ønsker ikke dette. De bør som minimum sætte en bakke op indenfor
den sidste uge op til nytår, så katten
kan vænne sig til bakken, men også
hvis katten skal besørge bakken,
skal den ikke være nervøs for at gå
ud, når der skydes af. Heldigvis
findes der midler og metoder, vi
kan anvende for at hjælpe vores
katte.

Sørg for at de har et roligt, trygt og
vant sted at være med mulighed for
at gemme sig. Rul gardiner/persienner ned, og tænd for lyset i de fleste
rum for at skærme af for lysglimt.
Tænd for musik eller tv, der kan
sløre lydene fra raketterne.
Hvis man har katte, som er meget
bange, vil de synes godt om, at man
er hjemme hos dem nytårsaften.
De vil stadig være bange men slet
ikke så meget, som hvis de var helt
alene.
Det er vigtigt, at man opfører sig,
som man plejer og endelig ikke
ynker dem, hvis de bliver bange. At
ynke dem forværrer ofte bare situationen, da det i stedet for at hjælpe
virker forstærkende på deres frygt.
Men lige som med julepynt, skal
man også være opmærksom på,
at katten ikke komme galt afsted
med nytårspynten. De fleste af os
elsker at pynte op til nytårsfest med
balloner, glitrende lamettaer i alle
farver, konfetti etc. Alt dette kan
være meget lokkende for katten,
og spiser den bare det mindste, er
det om at handle hurtigt - dette da
det kan skabe en masse ravage i
kattens indre og koste den livet i
værste fald. Ring til din dyrlæge,
hvis du ser din kat sluge noget, den
ikke skal, eller hvis der er bare den
mindste tvivl.
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Der findes muligheder for at gøre
nytårsaften lidt mere tåleligt for
vores katte:
Zylkene er et fodertilskud indeholdende spaltede mælkeproteiner, der
har en påvist beroligende effekt.
Zylkene har ingen bivirkninger,
og det kan anvendes til alle katte
gennem kortere eller længere tid.
Så hvis man har en kat, som er
bange i mange dage før og efter
nytår, vil Zylkene være en mulighed for at afhjælpe angsten.
Zylkene findes som kapsler, og det
gives som normal dosis 1 gang dagligt og i pressede situationer, som
fx nytårsnat kan de gives hver 4-6
time.
Feliway spray. Feliway indeholder
en kopi af de feromoner (signalstoffer), katte selv udskiller for at skabe
tryghed.
Feliway diffusor anbringes i en
stikkontakt og udskiller den næste
måned de kunstige feromoner, der
giver katten tryghed. Det anbefales
at starte fra midt i december i det
rum, man ønsker, katten skal være
tryg i nytårsaften.
Anxicalm / Kalm er et fodertilskud
til katte, som indeholder essentielle aminosyrer, mælkepeptider
samt vitamin B. Det har en angstdæmpende og beroligende effekt
på utrygge katte. Det findes i en
flydende suspension med en kattevenlig smag.
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Til katte anbefales ikke beroligende
receptpligtig medicin, da de oftest
bliver mere stressede og reagerer
meget anderledes end hunde.
Efter vi har fået flere katte, har vi
de sidste mange år været hjemme
hos dem. Det er en helt almindelig
dag, hvor vi får lidt ekstra godt at
spise, ser tv og hygger os. Vi kan
se, at kattene er tilfredse med den
beslutning, da de samles i stuen
hos os, når det går løs med fyrværkeriet.
Alle 2- og 4 benede ønskes en god
og sikker jul og et stille nytår

Killingesjov

"Hvad var det, du sagde, at jeg ikke måtte
med den gule sne?"
DK Thomani's Liam O’Connor, NFO ds 09 23
Født: 24-11-2012
Taget af Annie O. Dahl
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FIP, TF og giardia
FIP, TF og giardia v/dyrlæge Stig Feldballe d. 28. februar 2019
FIP er forkortelsen for felin infektiøs peritonitis. FIP er en sygdom,
som de fleste katteejere frygter, fordi der ikke findes en effektiv behandling, og fordi det derfor oftest ender med aflivning. Det er heldigvis en lille del af racekattebestanden, som udvikler FIP. For langt
de fleste katte bryder sygdommen ud inden 1-års alderen. Mange
ved ikke, hvad sygdommen reelt set gør, udover at være
skyld i en alt for tidlig afsked med de ramte katte.
Udover FIP vil Stig fortælle om de andre to parasitinfektioner:
- TF - tritrichomonas foetus
- Giardia
Klubberne Racekatten og Norsk Skovkattering har slået sig sammen
og lavet en aftale med dyrlæge Stig Feldballe, der ejer Skovlunde
Dyrehospital. Han åbner dørene til sin nye store og lækre klinik og
byder på en spændende aften, hvor han skal gøre os klogere på
disse sygdomme og svare på alle vores spørgsmål.
Stig Feldballe blev uddannet dyrlæge i 1991 fra Skovlunde-Herlev
Dyreklinik, og han har aldrig forladt stedet siden. I 1996 blev han
medejer af klinikken, og i 2005 blev han eneejer af det, vi i dag
kender som Skovlunde Dyrehospital.
Stig har stor erfaring og interesse inden for kattesygdomme. Det betyder blandt andet, at Stig i høj grad har kontakten med de mange
katteopdrættere, som kommer i klinikken. Hans anden store
interesseområde er ortopædkirurgi. En stor del af Stigs tid på operationsstuen bliver således brugt på at operere discusprolapser,
brækkede ben eller knækkede korsbånd.
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FIP, TF og giardia
Mødet begynder kl. 19:00 på nedenstående adresse:
Skovlunde Dyrehospital
Skovlunde Byvej 94
2740 Skovlunde
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside:
www.norskskovkat.dk
Eller ved at sende en mail til:
helene@skovkat.dk
Deadline for tilmedling:
21. februar 2019
Da der kun er 30 pladser til rådighed, så er tilmelding derfor efter
først til mølle-princippet.
Medlemmer af Norsk Skovkattering deltager gratis. Er du ikke
medlem i en af de to klubber, er du naturligvis stadig mere end
velkommen for den nette sum af 50 kr. pr. person. Beløbet kan
betales via MobilPay: 49745
HUSK at skrive, hvad betalingen drejer sig om.
Vi glæder os til en spændende og interessant aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Topkatte 2018
Så er det igen ved at være tid til at kåre årets topkatte! Har du udstillet din skovkat nogle gange i årets løb, kan din kat måske komme
på Norsk Skovkatterings topliste.
Tilmeldingen med kopi af diplomer sendes med posten til Sys Vejlø,
Ørbækvej 133, 5700 Svendborg eller på mail: sys@norskskovkat.dk
og skal være Sys i hænde senest 10/1-2019. 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 Charlotte Hallenberg,
mail: charlotte@norskskovkat.dk
Regler:
1. Ejeren skal have været medlem af Norsk Skovkattering, Danmark siden 1. oktober 2018.
2. Kontingent for 2019 skal være betalt senest den 5. januar 2019.
Medsend evt. kopi af kvittering.
3. Der er fire toplister – en Top 10 for voksne katte (over 10 mdr.),
en Top 10 for killinger og ungdyr (3 til 10 mdr.), en Top 10 for
kastrater (over 10 mdr.) og en Top 1 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 1/1-18 til 31/12-18.
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.
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Topkatte 2018
Point (voksen, kastrat, killing/ungdyr):
BOB 1 135 BIV

100 EX1 killing/ungdyr

93

BOB 2 134 CACS/CAPS

97

92

BOB 3 133 HP (kl. 1-2)

96

EX1 –cert kl. 5 - 8

91

BOB 4 132 CAGCIB/CAGPIB 96

EX1 –cert kl. 9 - 10

90

BOB 5 131 CACIB/CAPIB

93

Øvrige EX

88

BIS

130

93

Øvrige

BOX

125

NOM

110

CAC/CAP

EX1 –cert kl. 3 - 4

0

Point (veteran):
BIS
100
Nr. 2
96
Nr. 3
94
Nr. 4
92
Øvrige
0

Husk at betale kontingent og at tilmelde til tiden.
Topkattene vil blive fejret den 12. maj 2019 i Birkerød til
Norwegian Forest Cat Championship
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Norsk Skovkattering, Danmark slår dørene op
for en dag i Skovkattens tegn.
Derfor inviterer vi til:

The Norwegian Forest
Cat Championship
Søndag den 12. Maj 2019 byder vi velkommen til Norwegian
Forest Cat Championship 2019.
I samarbejde med Racekatten åbner vi endnu engang dørene
til en dag i Skovkattens tegn, denne gang på Sjælland.
Dette er en international FIFe udstilling, og der kan derfor
tages certifikater som på andre international udstillinger.
Derudover vil der være SPECIAL-klasser, som vil hylde
skovkattens særlige kendetegn, samt FUN-klasser for alle.
Vi håber at se en masse fantastiske Skovkatte, fra mange
forskellige lande.
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Søndag den 12.05.2019
MULTIHALLEN
Birkerød Idrætscenter
Bistrupvej 1
3460 Birkerød
The Norwegian Forest Cat Championship.
En international udstilling kun for NFO.
Følgende dommere har meldt deres ankomst:
Anne Veland – N
Aliosha Romero – IS
Marek Chadaj – PL
Britta Busse – DE
Raymond Saetre – N
Minna Krogh – DK
Følg med I vores begivenhed på facebook, her vil der løbende
komme flere informationer.

TIlmelding vil ske via www.show.racekatten.dk
*Vi forbeholder os retten til ændringer
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World Winner 2018
WW'18 JW GIC S*Just Catnap's Fifty Nine
Kategori: Voksen (Fertil han)
EMS-kode: NFO n 22
Født: 02/01-2017
Ejer: Eva Dahl Eide
Opdrætter: Mia og Kerstin Kristiansson

WW'18 JW DVM DSM SC S*Pysida's Zim-Zalabim
Kategori: Voksen (Fertil hun)
EMS-kode: NFO f 09 24
Født: 12/05-2015
Ejer: Annie Gylling
Opdrætter: Inger Andersson
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World Winner 2018
WW'18 SW NW SP Ingrid Vendellek*PL
Kategori: Hunkastrat
EMS-kode: NFO w 64
Født: 05/10-2016
Ejer: Karolina Laskowska
Opdrætter: Karolina Laskowska

WW'18 JW BW IT*Nimue Diamonds
Kategori: Ungdyr
EMS-kode: NFO as 03
Født: 13/01-2018
Ejer: Michela Berlot
Opdrætter: Michela Berlot
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World Winner 2018
WW'18 N*Migoto’s Albert
Kategori: Killing
EMS-kode: NFO n 09 22
Født: 05/05-2018
Ejer: Eva Dahl Eide
Opdrætter: Eva Dahl Eide
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Titeltagere
Premier

DK Thomani's Rengar The Pridestalker

Køn: Han
Født: 30/08-2014
EMS-kode: NFO ns 03 24
Ejer: Helene Carstensen
Opdrætter: Annie O. Dahl

Premier

DK Shadowpaw's Bastet

Køn: Hun
Født: 15/06-2017
EMS-kode: NFO ns 03
Ejer: Charlotte Christel Jønsson og Martin Bro
Opdrætter: Charlotte Christel
Jønsson og Martin Bro
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Titeltagere
Champion

DK Tilia Nova's Winston

Køn: Han
Født: 29/03-2017
EMS-kode: NFO n 09 22
Ejer: Lisette og Jan Siigaard
Opdrætter: Bette og John
Lind

Champion

DK Tilia Nova's Uma

Køn: Hun
Født: 13/07-2015
EMS-kode: NFO n 02 21 64
Ejer: Bette og John Lind
Opdrætter: Bette og John Lind
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Titeltagere
Champion

DK Thomani's Chai

Køn: Hun
Født: 23/10-2017
EMS-kode: NFO ns 01 21 62
Ejer: Annie O. Dahl
Opdrætter: Annie O. Dahl
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Eksport
DK Twikke's Mama Coco
Køn: Hun
Født: 01/08-2018
EMS-kode: NFO gs 03 23
Opdrætter: Trine og Rikke Winkel
Flytter til: USA
Solgt til: Donna og Mark Murbach

DK Twikke's Tia Victoria
Køn: Hun
Født: 01/08-2018
EMS-kode: NFO as 03 23
Opdrætter: Trine og Rikke Winkel
Flytter til: USA
Solgt til: Donna og Mark Murbach

DK Vorbeck's Ikaria
Køn: Hun
Født: 21/02-2018
EMS-kode: NFO a
Opdrætter: Jane og Flemming Vorbeck
Flytter til: Portugal
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Export
DK Nordic-Guardian's Rio Nobile
Køn: Han
Født: 10/05-2018
EMS-kode: NFO n 09
Opdrætter: Jacqueline Ludwig
Flytter til: Tyskland

DK Chrisycats Queen
Køn: Hun
Født: 17/07-2018
EMS-kode: NFO ns 09 23
Opdrætter: Sys Vejlø
Flytter til: Norge

DK Vorbeck's Ishigaki
Køn: Han
Født: 21/02-2918
EMS-kode: NFO d 23
Opdrætter: Jane og Flemming Vorbeck
Flytter til: Tyskland

41

Import
Megatron Dracarys*PT
Køn: Han
Født: 02/05-2018
EMS-kode: NFO n 03 22
Opdrætter: Bruno Monteiro
Ejer: Charlotte Christel Jønsson
Importeret fra: Portugal

DK Sakeena's Elizabeth Taylor
Køn: Hun
Født: 29/07-2015
EMS-kode: NFO fs 09
Opdrætter: Sakeena Elkington
Ejer: Sakeena Elkington
Importeret fra: Italien

Aldaran's Luke Skywalker
Køn: Han
Født: 29/05-2018
EMS-kode: NFO ds 09
Opdrætter: Simona Ferrari
Ejer: Sakeena Elkington
Importeret fra: Italien
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Import
S*Zimexi's Wednesday Addams
Køn: Hun
Født: 11/04-2018
EMS-kode: NFO f
Opdrætter: Helle og Daniella Allard
Ejer: Jacqueline Ludwig
Importeret fra: Sverige

Allegrias von der Bernsteinküste
Køn: Han
Født: 02/03-2018
EMS-kode: NFO d 09 23
Opdrætter: Kathrin Küenle
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck
Importeret fra: Tyskland

IT*Eryn Galen Daddy Twofoot
Køn: Han
Født: 22/05-2018
EMS-kode: NFO n 09 24
Opdrætter: Eva Perazzetta
Ejer: Jane og Flemming Vorbeck
Importeret fra: Italien
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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 gælder også for "gamle" killingekøbere *
Lige nu gælder tilbuddet resten af 2018 og hele 2019.

Hvordan?

Find blanketten under dit login på www.norskskovkat.dk
Vælg: Min profil \ Filer til download \ Blanketter \ Hvervning af nye medlemmer
via opdrætter \ Download filen nu
Udfyld blanketten og send den til klubbens kasserer:
Maj-Britt Hansen
Lyshøjgårdsvej 27, 4.TH
2500 Valby
Betalingen skal ske til reg. nr. 4426, konto nr. 6961835.
Husk at skrive på betalingen hvad den dækker.
Når betalingen er registeret hos kassereren, fremsendes velkomstbrev og Huldrekatten til det nye medlem.

*OBS: Tilbuddet gælder kun førstegangsmedlemmere!
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Hvem skal jeg spørge - i Norsk Skovkattering
Avlshankatteliste
Hankatte optages i bladet og på
internettet.
Send billede og information til Helene
Vedel Jensen.
Bestyrelsesmødereferater
Kan rekvireres hos Annie Dahl.
Killingeliste
Tilmelding af nye killinger via
hjemmesiden. Killingelisten på internettet opdateres løbende.
Killingerne slettes automatisk efter en
måned, medmindre der sker fornyet
tilmelding.

Medlemsmøder
Øst: Helene Carstensen.
Vest: Sys Vejlø.
Tilmelding er obligatorisk, medmindre
andet er angivet. Emneforslag er meget
velkomne.
Opdrætterliste
Opdrætterlisten vises på nettet og
ligger i infostanden.
Kontakt Maj-Britt Hansen.
Stof til bladet
Historier, billeder, import/eksport/titler
m.m. modtages meget gerne og sendes
til redaktor@norskskovkat.dk.

Hjælp til førstegangsudstillere
Kontakt Dorthe Wendelbo Andersen.

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

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

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

Ansvarshavende redaktør:
Helene Vedel Jensen
Vendsysselgade 8, 1th
9000 Aalborg
redaktor@norskskovkat.dk
Redaktionsudvalg og
korrektur:
Pernille D. Larsen
Elaine Derry
Charlotte Jønsson

Kontingent m.m.:
Hovedmedlem..........
Familiemedlem........
Hankatteliste............
Killingeliste..............
Opdrætterliste...........
Killinge- og
opdrætterliste............

200,35,120,125,50,155,-

Annoncepriser 2018:
Kontakt kasseren for priser

Deadline for næste blad:
01-02-2019
Forsidebillede:
SC DK Midnatstjernen's
Klara Kluk
Tryk: Degn Grafisk

www.degngrafisk.dk

Huldrekatten
Medlemsblad for Norsk Skovkattering Danmark

ISSN 0906-3803
www.norskskovkat.dk
Udkommer i 200 eksemplarer

Formand:
Pia Børgesen

Lindevej 25
4140 Borup
Tlf.: 24 94 93 20
pia@norskskovkat.dk

Næstformand:
Annie Dahl
Uddannelsesansvarlig

Brønderslev Allé 52
2770 Kastrup
Tlf: 2546 5851
annie@norskskovkat.dk

Kasserer:
Maj-Britt Hansen
Medlemsregisteringer, killinge-, hankatte-,
og opdrætterlisten, samt voksenbørsen

Lyshøjgårdsvej 27, 4.TH
2500 Valby
Tlf.: 91 55 38 35
kasserer@norskskovkat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Carstensen
Medlemsmøder Øst, Infoshows Øst
Udstillingsformand

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

Bestyrelsesmedlem:
Sys Vejlø
Medlemsmøder Vest,
Topkattelisten

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

Bestyrelsesmedlem:
Dorthe Wendelbo Andersen
Hjælp til førstegangsudstillere,
Infoshows Vest

Egenappevej 53
5700 Svendborg

Bestyrelsesmedlem:
Hanne Hansen
Infostand

Nordstjernevej 2A
4340 Tølløse

Suppleant:
Elaine Derry

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

Suppleant:
Charlotte Hallenberg
Medieansvarlig,
webredaktør

Hvidtjørnevej 5
4600 Køge

Suppleant:
Anne Hyttel Nielsen

Sandbygårdvej 11
2700 Brønshøj
Tlf.: 3860 7830
anne@norskskovkat.dk

dorthe@norskskovkat.dk

hanne@norskskovkat.dk

charlotte@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.

