Gode råd når du skal søge hankat.
At låne sin hankat ud til parringer er ikke bare noget man lige gør. Som hankatteejer er man interesseret i
at bruge sine linjer på en fornuftig måde. Og man har også en interesse i at en evt. parring gerne skulle give
et godt kuld. Dvs. at stamtavler, typerne og evt. farverne giver et godt match.
Ingen kan selvfølgelig forudsige hvordan killingerne vil blive, med undtagelsen af farverne. Men hvis
hankatteejeren kender hankattens linjer og hvad han giver fra sig (stærke/svage sider) ud fra tidligere kuld,
har han/hun mulighed for at kunne guide om hankatten vil matche din hunkat.
Dette kræver selvfølgelig at opdrætteren har lavet et par kuld med hankatten, så hvis du er ny opdrætter
og måske ikke kender linjerne så godt på din hunkat, vil et godt råd være ikke at låne en hankat fra anden
ny opdrætter, som måske heller ikke kender sin hankats linjer så godt.
Du kan selvfølgelig altid tage en mere erfarende opdrætter med på råd, som måske kender linjerne og kan
guide.
Du skal vide at hankatte som opdrætteren har indkøbt, godt kan have en betingelse der siger den ikke må
lånes ud, dette er meget normalt.

Dit forarbejde:
•
•
•
•

•

Sæt dig et mål hvad du vil med det kuld du ønsker at få. (fx er det at tage en avlskat fra, er der
svage sider på din hunkat du ønsker at forstærke, er der bestemte farver du ønsker)
Hvilken type hankat skal der til for at nå det mål?
Find opdræt som har den type hankat du leder efter (klubberne har opdrætslister)
Find oplysninger om stamtavlen på hankatten (FD database/PawPeds) Prøv at lave testparring på
PawPeds (hvis muligt) at se indavlsprocenter osv. Hvis du ikke er stærk i PawPeds, så få hjælp fra en
opdrætter som kender systemet.
Find helbredsstatus på hankatten (hvis de er oplyst på hjemmeside) passer de din hunkat?

Hvad vil en hankatteejer gerne vide:
•
•
•

Lidt om dig selv (Hvad er dit stamnavn, hvor længe har du været i katteverden, hvad tanker har du
med dit opdræt)
Hvorfor er det lige præcis den hankat du forespørger på? (Fx Er det stamtavlen, typen, farven)
Hvad er dine planer med kuldet? (hvad ønsker du at tage fra til avl/kæl, om du har evt. restriktioner
på din hunkat)

Ting du skal have klar og sende med din forespørgelse:
•
•
•
•

Din hunkat’s Stamtavle (evt. link til Pawpeds)
Gode billeder af din hunkat (forfra, profil, fuld krop)
En beskrivelse af din hunkat, hvad du ser som stærke/svage sider. (Dette kan hjælpe hankatte
ejeren til at se om hankatten vil matche din hunkat)
Din hunkats helbredstatus (testresultater, især hvis hun er bærer eller positiv)

Nogle hankatte ejere vil måske vide en del mere, så vær klar på at have en god åben dialog med dem.
Bliv ikke frustreret over at få et nej. Der kan være rigtig mange årsager til dette nej. (se teksten i
indledningen)
Op på hesten igen 😊

