
 
 

  

 

 

 

Yankee dag hos Simone Søderberg, Lyngkatten 

Søndag d. 18-09-2022 kl. 13.00 (*Kl. 11.00) 

 

Så er det blevet tid til endnu en Yankee dag. Vi genbesøger Simone Søderberg og håber 

vejrguderne i år er med os, så vi kan opleve den fantastisk have som de fleste sikkert beundrer, 

når hun lægger billeder af sine katte på Facebook, der er taget i haven. 

Simone har opdrættet Lyngkatten, og er en kendt person i den danske kattenverden. Simone er i 

dag formand for FD’s Avlsråd, Mentor for nye opdrættere, sidder i FIFe MCO Breed Council, og har 

i mange år, været en del af Jyrak’s bestyrelse. Flere husker hende sikkert også som Maine Coon 

Klubbens tidligere formand. 

Ud over at Simone vil fortælle om sit opdræt, lægger vi også op til hvordan vi optimerer 

samarbejde og vidensdeling, uanset om man er kæle/udstillingskatte ejer eller opdrætter. Det bliver 

en dag hvor vi kigger på hvordan vi gennem samarbejde og vidensdeling styrker sundhed, type og 

avl på vores dejlige race. 

Så skynd dig med din tilmelding til Yankee dagen, og grib muligheden for, at komme med nogle 
guldkorn vi kan arbejde videre med, og ikke mindst, at se hvordan Simone har indrettet sit opdræt 
Lyngkatten. Du får desuden muligheden for, at netværke med ligesindede, uanset om du er 
opdrætter eller kæle/udstillingskatte ejer. 
 

Maine Coon Klubben byder på kaffe, te og kage. Arrangementet koster kr. 50,- for medlemmer og 

kr. 75,- for ikke medlemmer. Der er desværre begrænset plads. 

Adressen er: Stakrogevej 19, 7330 Brande. 

 

Tilmelding sendes til Tina Frederiksen – tina@mainecoonklubben.dk  

Sidste frist for til- og afmelding d. 14-09-2022.    

 

*Simone åbner op for os allerede kl. 11.00, så der er tid til at se haven, hvordan hun har indrettet 

sig med kattene, og ikke mindst hygge med hinanden og netværke, og man er hjertlig velkommen 

til at medbringe sin mad. Selve arrangementet starter kl. 13.00.  
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