
Capable Cats  
Funktionsdygtige katte

En intruduktion til ko-ben (cow-hocks) og opbygning.
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Capable Cats - Funktionsdygtige katte

1. Hvad er en hæl?

2. Hvordan ser ko-ben (cow-hocks) ud?

3. Hvad er ud-ad-vendte poter?

4. Hvorfor er det nødvendigt med en stærk struktur (opbygning)?

5. Hvad er vigtigt for opdrættere og dommere?

6. Eksempler på god opbygning.

7. Kan jeg som dommer evaluere struktur/opbygning under bedømmelse?

8. Test billeder

9. spørgsmål.
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1.Hvordan ser en hæl ud?
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Menneske hæl

Fødder har udviklet sig i mange 
forskellige retninger, afhængig af det 
enkelte dyrs behov.

En vigtig forskel er, hvor de enkelte dyr 
plasere deres vægt.

Mennesket har sammen med andre 
pattedyr, som vaskebjørbe, brune 
bjørne og armadillos, udviklet dem til 
at gå med hælen i jorden.

Dette kaldes: PLANTIGRADE gang, dvs. 
At man går med foden flat på 
underlaget.
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Vores PLANTIGRADE positur er skabt til at 
gå, men ikke løbe.
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Sådan går katte, oppe på tæerne
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Løbende pattedyr er udviklet til at løbe oppe på tæerne

Fødderne bliver helt naturligt holdt i positionen med hølen løftet op fra underlaget – og kun kontakt 
til underlaget med tæerne.
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Atletik udøvere forsøger 
at løbe oppe på tæerne.

Idet skridtene bliver 
længere og derved giver 
mere fart.

Ligesom byttedyr, der også 
er bygget til at løbe oppe 
på tæerne, f.eks. Heste, 
vildt, antilober, geder, 
grise og får, som alle har 
hove.
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Usain Bolt vs. Cheetah video

http://tinyurl.com/q4covru 
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Idet disse dyr løber oppe på tæerne 
(digits – punkter – kaldes denne positur 

DIGITTIGRADE

Yderligere i tillæg til at være gode løbere –
digittigrade pattedyr – som katte og hunde,

er disse også rigtig gode til at bevæge sig 
lydløst og holde byttet i konstant sigte.



2. Hvordan ser ko-ben (cow-hocks) egentlig 
ud

Her i Europa og andre lande, kontinenter, bliver ko-ben tit betegnet som X-ben.



”Cow-hocks skyldes at 

bagbenenes led ikke er 

parralelle.

Hælene støder sammen på 

bagbenene

Hæl og poter, tæer, peger ud af.

Årsagen til dette er ikke altid 

kendt, men nogle gange kan det 

skyldes Hip Dysplasia = HD, og 

andre gange har det en anden 

årsag.



Se hvordan 

fødderne, 

poterne,

peger ud af! 







Læg også mærke til, hvor meget

rygsøjlen hænger!

Oftest mangel på muskel styrke!













En kat med ko-ben, cow-hocked

http://tinyurl.com/kvljwwv 

http://tinyurl.com/kvljwww


Denne Maine Coone kat, som i ser på disse fotos, blev købt af en Newfoundlænder opdrætter,

Har vist sig at have HD.

Efterfølgende lagde ejeren følgende ud på nette:

”Opdrættere der er så skrupelløse i deres opdræt og for alle de forkerte begrundelser, er på 

samme niveau ellert klasse, som hvalpe/killinge fabrikkerne.



Ko-benede dyr har en SVAG FREMDRIFT, DÅRLIG STABILITET 

og EN NEDSAT EVNE TIL SIDEVÆRDS BEVÆGELSER.





Nogle bemærkninger om........  Røntgenbilleder

Kan røntgen billeder anvendes for at bestemme ko-ben? NEJ, det kan de ikke, 

Idet positionen vi plaserer kattenes ben på under optagelserne, er ikke anvendelig hertil.

Undtagelsen er dog, hvis katten har HD.

Den bedste måde at vurdere om katten har ko-ben, er når katten står op. 

Højre Lateral

Optagelse,

Set fra siden

Ventrodorsal optagelse

Frø-ben



Struktur og opbygning er 

nemt at se, når katten er 

stående på alle fire ben



Disse to billeder skal illustrere

at det ikke altid er deformite-

ter der er årsag til ud af pegen-

de knæ og fødder.

Men er en bestem positur de 

har

Indtaget.



3. Hvad vil det sige at tæerne peger ud af?



Ud ad pegende for poter



Ud ad pegende for-poter og ind ad vendte albuer





4. Hvorfor er det nødvendigt med god struktur?



Huskatte er både jæger og offer. 

De har derfor brug for fart, at kunne hoppe, lande stabilt og sikkert, plus en 

velfungerende manøvre dygtighed og agility.

Stærke og stabile ben er meget vigtige for kattene selv.



TARA, den reddede kat.

Hun har ekselent struktur – en fuktionerende Kat

https://www.youtube.com/watch?v=SzpvziYnBBk

https://www.youtube.com/watch?v=SzpvziYnBBk


Prøv dette hjemme

Der skal bruges et bord, to stole, to stks legetøj og to katte, en med og en uden ko-ben

Få begge katte til at hoppe op mog ned, op og ned.......

Katten med ko-bennene vil ret hurtigt være bagefter, da den har mindre stabilitet i landingerne

Mindre kraft og nøjagtighed i landingerne.



5. Hvad er vigtig
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Byg huset, før du maler det.
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1. Helbred
Korrekt funktions niveau, trækker vejret igennem næsen, har et godt syn uden vandige øjne,

en god kondition osv.

Den korrekte funktion/balance er meget vigtig for at katten har et godt liv.

2. Temperament
God personlighed er vigtig, uanset om katten skal have en udstillings karriere, være avlskat 

eller skal være klappekat

3. Type
Store eller små ører, højt eller lavt ansatte, store runde øjne eller skråt ansatte, silke pels eller

pels med struktur osv., hvad der er racetypisk for din race.

4. Farve
Det er det der nemmest at forandre er farve og mønstre og ifs. er det det der er mindst 

vigtigt for katten.
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Helbred

Temperament

Type

Farve
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6. Reflektioner over:

Balance

Arve egenskaber

Halen

Fødsler

HD
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Balance
Betragt for et øjeblik denne kat, og tænk over dens kraft og vægtfordeling
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Ude af balance I balance

• Begge bag-poter er placeret bag 

hofterne

• Forbenene forsøger at kompensere og 

holde balancem, vægten og kraften er

her langt bagved skuldrene

• Halsen er fremad stragt, for at flytte 

vægten over på forbenene

• Denne kat har svært ved hurtigt at 

skifte retning, ingen fremdrift, ude af 

balance

• Vægten her er fordelt på begge bagben, 

for at bære vægten fra hofterne

• Forbenene er begge med til at understætte

skuldrene

• Denne kat er stabil, flexibel og med gode

agile bevægelser og er i balance
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Opdræt 

X  +  II  =   ?

• Hvad sker der, når du parrer en ko-benet kat med en med korrekt ben 

struktur?

• Du vil få alt fra dårligt til rimeligt godt. 

Dette er dog også afhængig af hvad årsagen er til ko-benene.

om det er HD eller ukorrekte knoglestruktur.

• En Bengalbreeder, der for nogle år siden, havde opserveret efter

at have brugt en hankat med en slem version af ko-ben, at det tog

4 generationer af katte med korrekte ben, at avle killinger med 

ben igen.
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Halen
ACF Bengal standard beskriver halen således:

”en tyk, lavt ansat, medium lang hale, som giver balance til katten.

FIFe standarden beskriver slet ikke ansatsen af halen.

Katten på billedet har en ned ad gående krydsben, der derved danner

base for halens lave ansats punkt.
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Pyrenær hundenes hale er ”lavt ansat og herved også holdt i en ned ad gående position
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En anden race med lavt ansat hale citat og tegning fra PIXIEBOB standarden

Hofterne medium brede; hofterne højere en skulderne, med en svag hældning ned mod halen
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Den Japanske Bobtail har et kort og flat krydsben

Pom-pom’en, halen, ser ud som om den at påsat det sidste led af ryggen

JBT korthåret
JBT langhåret

Endnu ikke FIFe godkendt
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Lavt ansat hale, 

følger det svagt

nedadgående

krydsben

Højt ansat hale

på et fladt og 

kort krydsben

Højt ansat hale, 

på et flat 

krydsben
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Fødsler......................................

Statestikken viser, at hunde med ko-ben, oftere får 

kejsersnit end en med korrekte ben

Måske dette også er tilfældet for katte?
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HD = Hoftedysplasy

HD er en arvelig defect, plaseret i hofteskålen, men ikke i 

en så dyb fatning/hule som normalt. 

Dysplasia betyder dårligt udviklet

Dette r medvirkende til at lårbensknoglen ikke passer ind i hulen,

derved begynder de to overflader at gnide mod hinanden og 

nedbrydning af brusken.

Efterladende et ben mod ben led overflade, som er extremt smertefuldt for 

Katten.
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Denne kat er via røngtbilleder diagnostiseret med HD, foretaget af en dyrlæge.

Set med en dommers øjne kan jeg kun bemærke den unormale position af poterne 

og benene, når katten står op.

Hvilket burde blive straffet iflg. Diskvalifiserende og generale fejl, 1.2, 1.5, som omhandler 

formindsket evne til at bevæge sig, og misdannede ben og poter.
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Den Svenske Maine Coon klub har et projekt om HD, 

de regristrer dem. 

De anbefaler at alle avlskatte burde blive HD testet før avl.

Dette program er gennemført med hjælp fra dyrlæge 

Dr. Lars Audell, som er den førende specialist indenfor 

dette område i Sverige

Bør dette være obligatorisk?????
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Specialklubber der deltager i dette program:
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Graduerings systemet ser såledesud

A. (Normal) Normalt

B. (Grænsetilfælde) Hverken det ene eller det andet

C. (Grad 1) Den mildeste form for HD

D. (Grad 2) Medium påvirket hofter

E. (Grad 3) Slemt påvirket hofter

Opdrættere anbefales ikke at lave for smalle gen-puljer i deres opdræt, i begyndelse af et 

sådant program. På den anden side bør man heller ikke udelukke alle katte med HD fra

programmet.

HD i katte er en arvelig defekt, som involverer mange gen-par

• To katte uden nogle tegn på HD, kan sagtens avle afkom som udvikler HD

• To katte med HD, kan sagtens få afkom uden at disse udvikler HD

Derfor bør hver generation blive testet for HD, med målet at redusere risikoen for udvikling

af HD
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Resultater og stastitisk materiale bliver offentliggjort med jævne mellemrum.

Her er et par eksempler fra det Svenske Register fra 2007, syv år efter at de 

Startede programmet op.

Antallet af HD testede katte og medfølgende tilgængeligt materiale er stadigt ret smalt, 

men udviklingen ser bestemt lovende ud.

Røngent billeder bør ikke tages før kattene er mindst 10 mdr. Gamle, for at resultatet bliver 

offentlig gjort.

Yngre dyr kan stadig testes, 6-10 mdr., yngre end 6 mdr. Vil ikke give et troværdigt resultat, 

Kan være dog være retnings givende.
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7. Kan jeg som dommer evaluere 
struktur/opbygning under bedømmelse
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fortræffelig
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Hoppende kat - langsom afspilling 

http://tinyurl.com/lkvhbqs
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fortræffelig
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fortræffelige
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fortræffelige
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munchkind

Japansk huskat

fortræffelige
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fortræffelige
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Hoppende kat i et kloster i Myanmar
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Devon Rex killinger

Allerede her kan man se 

de er vel struktureret

Struktur og opbygning 

Er allerede

Synligt ved 8 ugers

alderen
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Gode ben
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Eks. På Vilde Kattedyr

Læg mærke til deres funktionelle og fortræffelige struktur
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Serval

Original manuscript 

TICA Judge 

Vickie Shields ©

Bearbejdet 

og oversat til dansk 

Lone Lund © 

FIFe Int. Allbreed Judge



Original manuscript 

TICA Judge 

Vickie Shields ©

Bearbejdet 

og oversat til dansk 

Lone Lund © 

FIFe Int. Allbreed Judge



8. Bedømmelsen
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Hvad er det dommere gør når de dømmer?

Hvorfor udstiller vi racekatte?
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Dommere, uanset om de vil eller ej, har et stort ansvar 

for, hvilke dyr opdrættere udvælger deres fremtidige avlsdyr.

Idet højt premieret katte, bliver mere brugt i avl.

Dommerne varetager rasernes intrgritet.

Dommerne er kvalitets kontrollanterne

Som giver informative og ærlige bedømmelser.
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Dommere og opdrættere bør sammenarbejde i et partnerskab 

for at udvikle raserne.

Katte lige så vel som mennesker er ikke perfekte, men de bør repræsentere det bedste 

det er VORES pligt og arbejde. 
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Struktur er vigtigt, idet vi elsker vores katte

ønsker at de lever længe, er sunde og raske

og har et godt liv

På katte udstillinger bør funktionelt helbred have 

højere prioritet.

På samme måde, som tilfældet er på hunde-, heste-, lama-, 

kanin- og andre dyr, som bliver bedømt.
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Ofte har 25 % eller mere af de udstillede racekatte

Ko-ben, hvilket bærer os i retningen af at der er plads

Til store forbedringer

Dommere så som opdrættere 

bør have en meget høj kvalitets 

Standard og evealuere katte, 

for det bedste for racerne.
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Følgende organisationer har, i deres udstillings regler, 

regler omhandlende struktur og opbygning.

Australian Cat Federation (ACF), Australien

The International Cat Association (TICA), USA

Cat Fanciers Association (CFA), USA

Governing Council of the Cat Fancy (GCCF), England

Fédération Internationale Féline (FIFe), verdensomspændende.

Southern Africa Cat Counsil (SACC), Syd Africa.
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Det er en balance og sammenfletning af længde, størrelse, 

masse og proportioner,

Der giver os bestemmelsen af de forskellige racer.
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Det utrænede og uuddannede øje ser måske kun overfladen

Men det mere vidende og trænet øje hos en dommer, ser dybere end bare overfladen.
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Det er lettere at være hunde dommer end katte dommer, når det kommer til at dømme på udstillinger

Idet vurdering af hundene foregår når de bevæger sig og viser her vældig tydelig deres balance og 

Opbygning.

Original manuscript 

TICA Judge 

Vickie Shields ©

Bearbejdet 

og oversat til dansk 

Lone Lund © 

FIFe Int. Allbreed Judge



Hvordan kan vi vurdere ben, når vi dømmer? Original manuscript 
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Under bedømmelserne, er det vigtigt at betragte kattene, 

stående naturligt, på et fast underlag

Strukturelle problemmer er ikke behagelige og vældig tydelige 

når katten flytter vægten fra et ben til et andet ben; eller 

bevæger sig frem og tilbage for a justere stabiliteten, eller

flytter vægten fra for til bag.
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Ejeren af katten på disse billeder, har bedt om at få disse billeder inkluderet i dette

Foredrag, som et eksempel på ”Hvorfor en kat ikke skal præmieres”.

Ejeren har enda bedt dommerne om at tjekke kattens struktur og opbygning, siden

Dette er vigtigt for opdrættere af denne race.

Hertil skal bemærkes, at i det år, hvor han blev udstillet, havde han megen succes.

Ejerne blev ved, i det pågældende år, med at udstille ham, da de vidste at meget få

Dommere tjekker kattenes struktur og opbygning.
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...........en anden måde at tjekke bennenes funktions dygtighed
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9. Test 
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1. Hvilken af følgende katte er ko-benet?

A B

Original manuscript 

TICA Judge 

Vickie Shields ©

Bearbejdet 

og oversat til dansk 

Lone Lund © 

FIFe Int. Allbreed Judge



2.Hvilken kat har ko-ben?

A B
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3. Hvilken kat har ko-ben?

A B
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4. Hvilken kat har ko-ben?

A B
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5. Hvilken kat har ko-ben ?

A B
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6. Hvilken hest har ko-ben?

A B
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7. Hvilken hund har ko-ben?

A B
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8. Hvilken hund har ko-ben?

A B
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9. Hvilken kat har den bedste struktur i front 
delen?

A B C D
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10. Hvad kan der observeres hos disse to 
katte?

A B
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11. Hvilken kat har bedst balance og 
struktur?

A B
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12. Hvilken kat har den bedste balance og 
struktur?

A B
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13. Hvilken kat har fremragende balance og 
struktur?

A B
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Spørgsmål?
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Slut   - The End

Læg mærke til 

den gode struktur 

af bagerste del af 

katten.
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