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Er en orientalsk kat
KATTEN for dig ?
Før du anskaffer dig en kat, skal du
finde den race, der passer bedst til dig
og din familie. Der er nemlig stor forskel
i mentaliteterne i de forskellige racekatte. Selvom om det er fristende, er det
ikke kun ud fra deres smukke ydre, du
skal vælge kat.
Orientalske katte er STORE personligheder, og enten elsker man disse personligheder, eller også er de bare FOR
meget. De er nemlig meget intelligente,
egoistiske, aktive, larmende, legende,
snakkende (miavende), irriterende,
kælne, imødekommende, stædige og
deltagende i ALT. På en eller anden
måde, har de fået evnen til at være alle
disse ting på EN gang på den mest fantastiske og charmerende måde.
Er du til en meget menneskesøgende
og krævende kat, er der ingen tvivl om,
at du vil blive lykkelig sammen med en
orientalsk kat.

Orientalske katte er der, hvor du er….
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De klæder hinanden, men husk
nogle blomster er meget giftige for katte

Det, du skal spørge dig selv om nu, er
om den også vil blive lykkelig i dit selskab. I de allerfleste tilfælde opnås den
fuldendte lykke kun, hvis du anskaffer
dig to katte, for en orientalsk kat har
behov for mere end det, et menneske
normalt kan opfylde. Det behøver ikke
at være to orientalske katte, men det
vil absolut være en fordel, da du så vil
være sikker på, at det er personligheder, der matcher hinanden.
Intelligens og kamufleret vedholdende
stædighed hos de orientalske katte er
både deres største styrke og deres største svaghed. Kattene formår som oftest
at blive ved så længe, at ejeren tror, at
de er for dumme til at forstå, hvad man
mener, hvorefter mange tobenede
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Brun- og blåmasket voksne, brunmasket killing

Et er naturligvis, at fritgående katte kan
genere naboerne, og fordi man selv har
kat, har naboen jo ikke nødvendigvis ønske
om også at have kat. En anden vigtig ting
er, at der bliver kørt ca. 80.000 katte over i
trafikken om året, og her tæller de orientalske katte meget højt i statistikkerne. Størsteparten af de fritgående orientalske katte
oplever ikke deres 2 års fødselsdag, fordi
de er så egocentrerede, at de er sikre på,
at det er bilen og ikke dem, der skal vige
på kørebanen.

opgiver kampen. Resultat er, at de orientalske katte ligger et eller andet sted med et
sejrende ”smil”. Næste gang de har en
mærkesag, er de udholdende dobbelt så
længe, for de har lært, at metoden virker.
Denne stædighed bevirker også, at kan du
ikke leve med katte på bordene, er det en
dårlig idé at anskaffe en orientalsk kat, for
med langt over halvdelen af disse katte,
vinder du IKKE denne kamp!
Fritgående katte er generelt altid en dårlig
ide, og ”Lov om mark- og vejfred” er klokkeklar: der står i § 1. ”Enhver er pligtig til
på alle årets tider at holde sine husdyr på
sit eget.”

Blåmasket Siameser, der har vundet kampen!

Dine katte vil elske frisk luft på en kattesikret altan

De orientalske katte trives til gengæld fint
som indekatte, hvis de har den fornødne
selskab, men de sætter også stor pris på
en løbegård eller indhegnet have, hvis det
er muligt.
Du kan se nogle forskellige muligheder på
denne side www.katteindhegning.dk

Disse Siamesere nyder den indhegnede have
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Er det stadigvæk en orientalsk kat,
der bare er katten for dig?
Så er næste trin, at du skal finde en opdrætter, hvor du kan købe dit nye familiemedlem(mer).
DSO er en specialklub under Felis Danica,
og vi har de allerfleste opdrættere af
orientalske katte i Danmark som medlemmer, og du kan her se de fleste af opdrætterne på side 7.
De orientalske katte findes i mange farver
og seks forskellige racer, så der er noget
for enhver smag.

Orientalske katte elsker at ligge i bunke,
er du i nærheden, bruger de dig gerne som underlag

Siameseren (korthår) og Balineseren
(langhår) findes i 29 farver og Seychellois
kort- og langhår ligeså, de er bare også
med hvidt. Siameseren, Balineseren og
Seychellois er blåøjede, maskede katte,
hvor kroppen er meget lys, og der er farvede punkter dvs. på hovedet, ørerne, benene og halen. Sidst, men ikke mindst er der
Orientalsk kort- og langhår, der er en
grønøjet fuldfarvet kat med og uden hvidt,
de findes i flerhundrede farve- og mønstrevarieteter.
Her ser du et lille uddrag af nogle af mulighederne, og vi kan fremvise endnu flere
forskellige farver og mønstre på vores
hjemmeside ”Dansk Siameser og Orientaler Ring” www.dso.dk

Brunmasket Siameser m/hvidt
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Chokolademasket Seychellois korthår tv.
Chokolade med hvidt Orientalsk korthår th.

Før du køber, skal du gøre op med dig
selv, hvad dine ønsker og behov er.
Har du en idé om, at du med tiden kunne
tænke dig at opdrætte, er det anbefalingsværdig at starte med en udstillings-kastrat.
På den måde bliver du sikker på, om den
idé skal føres ud i livet. Ved at
udstille din kastrat får du ligeledes et kendskab til racens standard og får skabt dig
et værdifuldt netværk til, når du skal købe
avlskat og i gang med opdrættet.
Kælekatte er de jo alle, men om de skal
være hjemme som sofaløver, om de så
skal med på udstilling en gang imellem
eller være avlskatte, er en anden sag.

Foreign White korthår

Bruntabbymasket Balineser
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Det vigtige er, at du får en snak med opdrætteren, hvor du køber kat, så du kommer hjem med det, du ønsker dig. Det skal
i samme ombæring nævnes, at de orientalske katte bliver meget tidligt kønsmodne,
og de er uudholdelige at leve sammen
med som fertile, hvis de ikke skal anvendes
i avl. Hos nogle opdrættere kan du købe en
”pakkeløsning”, hvor killingen både er
færdigvaccineret og neutraliseret, hos andre skal du selv revaccinere og sørge for
neutraliseringen, og af den årsag vil du også kunne opleve store prisforskelle på killinger.

Chokoladespotted Orientalsk korthår

bedst muligt, at deres katte kommer ud i de
rigtige hjem. Så frem for at føle dig trådt
over tæerne eller mistroet, skal du faktisk
se på det som et kvalitetstegn, at du har
fået fat i et rigtig godt opdræt, der har deres
dyrs ve og vel meget på sinde.

Brunmasket Siameser med siameserkillinger,
som bliver født helt hvide

Når du får kontakt med en opdrætter, må
du ikke blive forbavset, hvis du bliver udsat
for et tredjegradsforhør. Det skyldes simpelthen, at vores opdrættere vil sikre sig

Bruntortiemasket Siameser

Chokolade med hvidt
Orientalsk korthår

Udover du selvfølgelig skal have din nye
kat med hjem, er en opdrætter, der er tilknyttet Felis Danica også forpligtet til at
give dig kattens stamtavle og en skriftlig
kontrakt på katten.
Du skal selvfølgelig også have kattens
vaccinationspapirer, ligesom mange opdrættere som oftest medsender lidt mad
til de første dage og måske billeder fra
opvæksten.

Sortsølv tortieblotchedtabby
Orientalsk langhår
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Sort Orientalsk korthår
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DSO også skrevet en meget mere fyldestgørende bog om vores dejlige katte. Den
kan købes som e-bog på nettet og hos boghandleren. Du kan også læse meget mere
om vores skønne racekatte og os på DSO’s
hjemmeside www.dso.dk og naturligvis kan
du tegne medlemskab 
Vi håber, at vi med hjælp af denne brochure
har hjulpet dig med at finde ud af, om en
orientalsk kat er katten for dig.

Sortsølv blotchedtabby Orientalsk korthår

Køber du kat hos en
af DSO’s opdrættere
får du yderligere
vores særnummer,
hvor du kan læse
meget mere bl.a. om
fodring, neutralisering, hvad der er farlig i hjemmet, hvordan du bærer dig ad
med udstilling, og
hvis du har lyst til at
opdrætte etc.
Ligeledes får du via særnumret tilbudt dit
første medlemskab i DSO til halv pris.

Ender du med at købe en orientalsk kat, må
vi nok lige komme med en sidste advarsel,
har du først været ”ejet” af en orientalsk kat,
er der INGEN vej tilbage! Det er ikke uden
grund, at vi har talemåden ”én gang orientalsk kat, altid orientalsk kat” 
Med venlig hilsen
Dansk Siameser og Orientaler Ring
www.dso.dk

Har du lyst til at læse endnu mere om vores
racer, inden du beslutter dig endeligt for at
købe en af de orientalske katte, har vi i

Rødspotted Orientalsk korthår

Orientalske katte og børn nyder hinandens selskab
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Opdrættere i Dansk Siameser & Orientaler Ring
ARJUNA
Anne Korsbakke
7600 Struer
Tlf.9786 1582
www.dk-arjuna.dk

ISSAKAT
Inge-Lise Jensen
8700 Horsens
Tlf 7564 3227
www.issakat.dk

MISBEHAVIN’
Lis Højensgaard
8270 Højbjerg
Tlf. 8627 4810
misbehavin_dk@hotmail.com

ASLAN’S
Anne Wagner
4050 Skibby
Tlf. 6610 0533
www.aslans.dk

KAMYNE
Line Sørensen
7500 Holstebro
Tlf. 9740 7370
www.kamyne.dk

NARYSCHKINA
Heide Petersen
4960 Holeby
Tlf. 5460 6753
www.naryschkina.dk

AF BAJANG
Lene & Åse Christiansen
7080 Børkop
Tlf. 4092 0417
bajang@sol.dk

KLINGESKOV’S
Kis Østerby
5450 Otterup
Tlf. 6482 1844
www.klingeksov.dk

NISSEN’S
Annelise & Erik Nissen
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7963
www.dknissens.dk

Tlf. 2613 2124
www.knick-knack.dk

Tlf. 2258 5458
www.SiameserOtium.dk

Pia & Lars Kirkegaard
5230 Odense
Tlf. 6591 3791
www.bali-kitten.dk

LANCARROW
Charly Riis
1727 København V
Tlf. 2221 0096
www.lancarrow.dk

PILTOFT’S
Trine Piltoft Farsø
8700 Horsens
Tlf. 5091 6515
www.piltofts.dk

BELLAMIS’
Dorte Kaae
9220 Aalborg Ø
Tlf. 2096 9318
www.bellamis.dk

LIHMEREX
Ulla Lihme Jørgensen
4850 Stubbekøbing
Tlf. 5444 5370
www.lihme-rex.dk

SKULD
Susanne & Henrik Qvick
5320 Agedrup
2674 2032
www.skuld.dk

ELEGANTIA
Pia Nyrup
7800 Skive
Tlf. 9752 1480
www.siameser.dk

LIPING
Susanne Larsen
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5820
vindsus@stofanet.dk

SUGIEH
Luise Bindersbøl
9260 Gistrup
Tlf. 3012 5371
www.sugieh.dk

ATTIS
Birgit Edelfors
5932 Humble
Tlf. 6256 2008
www.attis.dk
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FELIXISSIMUS
Birthe I. Sørensen
8520 Lystrup
Tlf. 8674 2127
www.felixissimus.dk
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VEDEL
Marianne Vedel
6900 Skjern
Tlf 7445 4588
www.dk-vedels-siam.dk
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- klubben for netop dig!
Tre gange årligt udgiver klubben et medlemsblad, der med stor alsidighed,
seriøsitet, og humor giver dig en masse informationer.
Dansk Siameser og Orientaler Ring giver dig mulighed for gratis at annoncere salgsklare og forventede kuld på killingelisten, der ajourføres løbende på klubbens hjemmeside og bringes i medlemsbladet.
Ligeledes kan din fertile hankat gratis registreres på hankattelisten, der findes på hjemmesiden, og én gang årligt tilsendes alle klubbens medlemmer og andre interesserede.
Dansk Siameser og Orientaler Ring består bl.a. af en stor gruppe seriøse opdrættere,
der har æren af nogle af de mest betydningsfulde danske siamesere og orientalere i vor
tid. Gennem etablering af samarbejde med andre klubber, såvel danske som udenlandske og dyrlæger, arbejder vi på at bevare et sundt, smukt og ædelt opdræt.

Bogen ”Orientalske katte” er skrevet af DSO (Felis Danica) og tilhører serien
”Racekatte i Danmark”. Den henvender sig til alle interesserede i orientalske
katte, og den beskriver racerne, farver, adfærd, køb af kat, sundhed og pleje,
opdræt, udstillinger etc.
Kapitlernes overskrifter er:
• De fire racers oprindelse
• Racernes udseende og farver
• Små, stærke personligheder
• Før du køber kat
• At købe en killing
• Én stor familie?
• Inde eller ude?
• En killing flytter ind
• Kønsmodenhed, neutralisation og p-piller
• Hverdagsliv med katten
• Sundhed, sygdomme og dyrlægebesøg
• Den aldrende kat
• Opdræt
• Udstillinger
• Felis Danica, Hovedklubber og Specialklubber

FOR KUN KR, 195,- OM ÅRET BYDER
DANSK SIAMESER & ORIENTALER RING
DIG VELKOMMEN I KLUBBEN!
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasserer@dso.dk
eller online på www.dso.dk

OBS! Denne udgave er af ældre dato.
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