Felis Danicas
Diplomopdrætteruddannelse
en øjenvidneskildring
Jeg vil gerne dele min oplevelse af
kursusforløbet i forbindelse med Felis
Danicas Diplomopdrætteruddannelse
med jer.
Jeg læste om uddannelsen i KatteMagasinet og syntes, det lød spændende, derfor meldte jeg mig til de
første to moduler, man i første omgang kunne tilmelde sig.
Jeg var meget spændt, især den første gang jeg tog af sted, og jeg må
sige, at kurset til fulde levede op til
mine forventninger.
Emnerne har været relevante, og jeg
har bestemt lært meget nyt. Selvfølgelig var der nogle af emnerne, som
jeg havde en viden om i forvejen, og
det vil der ganske givet være for alle,
men jeg er helt sikker på, at alle kan
lære nyt, også selv om man har været opdrætter i en ”menneskealder”.
Underviserne var velforberedte og
havde et glimt i øjet, så selv tørt regelstof og jura blev ”spiseligt”.
Programmet var på alle fire moduler
tæt pakket, men der var alligevel tid
til uddybende spørgsmål. Der var
ikke så meget tid til ”det sociale”, da
pauserne var korte, men der var nok
pauser og alle dagene gik forrygende
hurtigt. Jeg blev faktisk forbavset
over, at dagen allerede var gået, når

vi nærmede os afslutningen på dagens emner.

nok for de fleste sund fornuft, f.eks. at
en hunkat maksimum må få tre kuld
indenfor 24 måneder, men det er dejHvert modul blev afsluttet med en
ligt at have et sted, hvor man kan slå
eksamen, hvor vi fik en multiple choi- op, hvis der skulle være tvivl om noce prøve med 30 spørgsmål og 30
get.
minutter til at besvare dem. Hvis man Sundhedsdelen blev varetaget af fagønskede det, kunne man få hjælp til
dyrlæge Marianne Rasmussen fra
at læse spørgsmålene og svarmulig- Husum Dyreklinik. Vi lærte en masse
hederne. Det er rigtig fint, synes jeg, om den raske kat, men også om difor man kan jo sagtens være en dyg- verse sygdomme, både smitsomme
tig og ansvarlig opdrætter og samtidig og arvelige, der var så meget stof, at
være ordblind.
gennemgangen af den sidste del,
For at bestå et modul skulle vi svare som handlede om ernæring, blev lidt
mere overfladisk, vi kunne nemt have
rigtigt på 80 % af spørgsmålene –
altså 24 af spørgsmålene til hvert
brugt dobbelt så lang tid.
modul.
Da vi kom til prøven, følte jeg mig
godt rustet til at besvare spørgsmålene og havde god tid til at gå dem
Efter prøven evaluerede vi dagens
forløb, og der blev lyttet til vores for- igennem en ekstra gang. Alligevel var
slag, hvilket vi kunne se på efterføljeg lidt nervøs, indtil mailen tikkede
ind med den glade besked, at jeg
gende moduler, hvor nogle af vores
havde bestået.
idéer var blevet taget med.
Modul 2
Dig som opdrætter, formål med
parring, planlægning af parring
samt parringsaftaler. Drægtighed,
fødsler, killingers opvækst & sociDe fleste af os ved nok, at man kan
læse om de fleste af emnerne i modul alisering samt salg af killinger
1 på Felis Danicas hjemmeside, men
Oplagte emner for alle opdrættere,
hånden på hjertet, hvor mange har
læst det hele? Mange af reglerne er
men også med oplæg til nogle
Modul 1
Historie, organisation, FIFe/FD
regler og sundhed

Deltagere på modul 4 i Jylland
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spørgsmål vi som opdrættere skal
stille os selv: Hvilke mål har jeg med
mit opdræt, hvordan ved jeg, om jeg
når mine mål.
Understregning af hvor vigtigt det er
at have klare aftaler i forbindelse med
parringer.
Hvad skal vi være opmærksomme
på? Standarden, genetiske sygdomme m.m.
Vigtigheden af at planlægge, så et
kuld ikke kommer den uge, man er til
familiefest eller andet.
En grundig gennemgang af drægtighed og fødsel samt killingernes første
uger. Noget jeg især hæftede mig
ved var ”Den farlige triangel”, hvor vi
bl.a. lærte om, hvor vigtigt det er at
holde killingerne varme.
Vi fik også nogle rigtig gode skemaer,
hvor man kan følge killingernes udvikling og nogle tips til nogle nemme
tjek af killingernes reflekser.
Vi blev gjort opmærksomme på, at
der ville komme nye avls- og registreringsregler pr. 1. januar 2013. Disse
kan læses på Felis Danicas hjemmeside.
Igen sluttede vi med en prøve og
evaluering, jeg var knap så nervøs
denne gang, men blev selvfølgelig
rigtig glad for mailen, der bekræftede,
at jeg havde bestået.
Modul 3
Kattehold, genetik og adfærd
Fin gennemgang af kattehold, hvor
vi også kom ind på FIFe-reglerne på
området. Personligt synes jeg, at
mange af reglerne er ganske almindelig sund fornuft, men det er godt
med regler, da der nok altid kan findes brodne kar (men det er nok ikke
dem, der vælger at bruge tid på en
opdrætteruddannelse).
I forbindelse med emnet ”Kattehold”
fik vi nogle ganske interessante oplysninger omkring toxoplasmose, som
jeg personligt agter at give videre til
killingekøbere i fremtiden.
Jeg har fået lov til at dele dem med
jer:

køber f.eks. en stol i en butik. Men
også at vi bliver betragtede som
”ligemænd”, når vi køber en kat med
henblik på avl fra en anden opdrætter, også selv om det er den allerførste kat, vi køber. Derfor kan vi som
opdrættere ikke få evt. tvister afgjort
af Forbrugerklagenævnet, men er
henvist til civilt søgsmål!
Emnet blev gennemgået både grundigt og forståeligt og ledte naturligt
videre til de kontrakter, vi kan finde
på Felis Danicas hjemmeside.
Vi kom endnu en gang ind på forskellige aspekter i forbindelse med udstillinger og sluttede dagen med ”Moral
Charly og Jan er eminent gode til at
forklare genetikken på en letforståelig & etik”. Helt kort kan sige om emnet:
”Opfør dig ordentligt”.
måde, og skulle I have mulighed for
at deltage i et af deres kurser, kan jeg Prøven gik igen fint, og jeg bestod
også denne gang.
kun anbefale at deltage.
Genetik-delen var uhyre interessant,
det var stort set nyt område for mig.
Jeg lærte en masse, samtidig blev
jeg så inspireret, at jeg sad og satte
farvekoder osv. på mine kattes stamtavler, da jeg kom hjem. Desuden har
jeg siden hen har læst en del om emnet, så jeg nu føler mig rigtig godt
rustet på området i skrivende stund.
Det var så ikke tilfældet, da vi skulle
have vores prøve, kan jeg godt tilstå,
jeg var rystende nervøs og sad og
tegnede det ene udkrydsningsskema
efter det andet.

Katteadfærd var rigtig spændende, vi
lærte om kattenes kropssprog, men
også om hvor vigtige dufte er for katte. Vi var inde over forskellige adfærdsproblemer og mulige løsninger
på disse.

Vi fik et kompendium med kopier af
de slides, der blev brugt til undervisningen til hvert modul. Det er nogle
rigtig gode mapper, og jeg har efterfølgende slået op i dem mange gange. Det er jo ikke alt, man kan huske
helt præcist, og så er det rart at kunne tjekke.

Da vi kom til prøven, var jeg som
nævnt meget nervøs, og jeg brugte
Vi er nu 38 Felis Danica Diplomoptiden fuldt ud. Pga. computerprobledrættere i Danmark, heraf er de tre
mer hos Lars Seifert-Thorsen, fik vi
først svar på vores prøve efter ca. en fra kategori IV.
uge, hvor vi de andre gange havde
fået svar indenfor et par dage. Ventetiden var ikke sjov, men jeg bestod
heldigvis.
Modul 4
Købeloven, Felis Danica kontrakter, udstillinger og moral & etik
Dagen startede med besøg af en jurist fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og jeg skal da lige love for, at
jeg fik nogle ting sat på plads. Bl.a. at
vi i forhold til Købeloven bliver betragtede som erhvervsdrivende
(Købelovgivningen og Skattelovgivningen definerer ”erhvervsdrivende”
forskelligt), og at vi derfor er ansvarlige i forhold til kælekatte-købere på
samme måde, som hvis en forbruger

Følgende forudsætninger skal opfyldes, før man kan blive smittet
med toxoplasmose fra sin kat:
 Katten skal være smittet med toxoplasmose.
 Man skal "ramme" den 14-dagens periode, hvor katten udskiller smitte.
 Man skal vente mere end 24 timer med at rense kattebakken.
 Man skal røre ved kattens afføring, når man renser bakken.
 Man skal glemme at vaske hænder bagefter!
 Og endelig skal man huske at slikke sig på fingrene
Ingen af punkterne må springes over, så det kræver altså en ganske
ihærdig indsats for at få toxoplasmose.

Med en bestået Diplomopdrætteruddannelse følger et flot logo, som vi
efterfølgende kan bruge på hjemmesiden, visitkort osv.
Man kan læse om uddannelsen på
www.felisdanica.dk hvor man skal
vælge ”Diplomopdrætter” i menuen
til venstre.
Marianne Vedel
Nu med Diplomopdrætter på CV’et
www.dk-vedels-siam.dk
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