
 
 

 

 

 

Pawpeds som værktøj og helbredstest 

Søndag d. 13-6-2021 kl. 10,00 – ca. 17.00 

Fruensbakke 32A, 8541 Skødstrup 

(Der er offentlig transport, næsten til døren) 

 

 

Maine Coon Klubben inviterer til en dag i selskab med Eva Køhler og Simone Søderberg, 

til et spændende arrangement, hvor emnerne bliver Pawpeds og helbredstest. 

Hvilke helbredstest bør du lave på dine katte. 
Simone vil gennemgå de relevante helbredstest for MCO. Berøre nedarvningen af de 
forskellige sygdomme og hvor hyppige de er, samt hvordan man tester sine katte. 
Simone vil kort komme ind på, hvilke andre test der findes udover helbredstest.  
 
Simone har opdrættet MCO siden 2006, sidder i Felis Danica's avlsråd og Breed Council 
for MCO i FIFe. Har taget The Pawpeds PawAcademy G1, G2 og G3 kurser, og i sit 
speciale på G3 fordybet sig i sygdomme hos MCO. 
 

Pawpeds som værktøj. 

Eva Køhler vil fortælle om de mange funktioner som Pawpeds har, hvordan man nemmest 

bruger dem, samt hvilke faldgruber man skal være opmærksom på. Eva vil ligeledes 

komme ind på hvordan man kan bruge Pawpeds til at få et indtryk af racens genpulje og 

hvordan ens valg i sit opdræt kan påvirke racen som helhed. Vi vil se på hvordan man 

bedst udvælger avlsmateriale baseret på stamtavlen, og hvilke af Pawpeds mange 

funktioner, der kan hjælpe med dette. Ligeledes kommer vi også til at berøre hvordan Felis 

Danicas nye online stamtavlesystem fdkat.dk kan supplere informationerne fra Pawpeds. 

 

Eva er uddannet cand.scient. i biologi med fokus på genetik og avl. Hun skrev sit speciale 

om effekten af indavl på kuldstørrelsen hos en katterace. Eva er en af de frivillige, der 

hjælper til med at vedligeholde Pawpeds-databaserne, hvor hun står for Europé 

databasen, samt hjælper til med de Norske Skovkattes database. Eva har været en fast 

del af katteverdenen i 16 år, hvor hun startede med en Maine Coon udstillingskastrat, og 

hun følger stadig godt med i racens udvikling. Eva har ligeledes siddet i Avlsrådet i 6 år. 
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VIGTIGT! Du skal medbringe PC (Ipad kan bruges, men ikke det bedste) og du skal inden 

have oprettet login til Pawpeds, har du brug for hjælp, ligger der en vejledning på Maine 

Coon klubbens hjemmeside. Der findes desværre ikke wi-fi i lokalet, og du skal derfor 

bruge eget netværk i form af mobil eller en transportabel wi-fi løsning. Vi prøver at finde 

ekstra forlængerledninger m.m. men tag gerne selv dine egne med.  

 

• Maine Coon Klubben byder på kaffe og te. Der kan købes sodavand og vand. 

Grundet Covid-19 skal middagsmad selv medbringes. 

 

• Arrangementet koster kr. 50,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer og 

skal betales via mobilepay 310922.  

 

• Tilmelding skal ske til Tina@mainecoonklubben.dk Sidste frist for til- og afmelding 

er d. 10-6-2021 eller når lokalet er fyldt.  

 

 

Da vi stadig skal passe godt på hinanden, vil vi sørge for at arrangementet bliver afholdt i 

trygge rammer med afstand. Vi spritter borde ved dagens start og der vil være håndsprit til 

rådighed hele dagen. 

Vi beder jer medbringe coronapas, med bevis på at du er færdigvaccineret, er 

tidligere smittet eller testet negativ inden for de sidste 72 timer 
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