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Norsk skogkattring har en lang tradisjon med å arrangere årlige skogkattmesterskap hvor årets 
skogkattmester blir kåret. Det er en utstilling som er kjent for mange 
fine premier med romslige muligheter for å vinne andre fine priser 
som skogens prins, skogens prinsesse, mest langveisfarende og flere 
sideklasser med fokus på standarden vår.  
 
I 2020 stod hele arrangementet i fare – det har knapt vært 
katteutstillinger – de planlagte etter nedstengningen i mars har blitt 

avlyst en etter en. På sommeren kom 
det bedre smittetall og styret i 
skogkattringen begynt forsiktig å 
planlegge ut fra de rammer som ble gitt fra regjeringen. 
 
Det var tidlig bestemt at i 2020 så skulle 
skogkattmesterskapet arrangeres på 
Vestlandet i nærheten av Bergen. 
Bergensgjengen i styret tok derfor ansvar 

for å lete opp egnet lokale og kom med de første gode forslag på 
hvordan smittevern kunne ivaretas. Styremøter ble arrangert over 
teams hvor vi gjennomgikk alle risikoer for smitte og hvordan vi skulle 
sikre oss gjennom hele utstillingsdagen. Vi la også planer om hvordan 
deltakere skulle informeres om tiltakene, slik at de var godt forberedt. 
 
Begrensninger i antall deltakere 
Utstillingslokalet var leid av Røde Kors og lå fint og høyt til med nydelig 

utsikt, godt med parkeringsplasser og 
det var koselig innvendig med gode 
luftemuligheter. Vi hadde ut fra 
beregning av avstand mellom burene 
funnet at vi maks kunne la 43 katter 
være påmeldt, og at det da ville være 
ca 30 personer i lokalene. Det ble lagt 
strenge planer for plassering av bur og 

avstand mellom eiere og vi tok hensyn til hvem som kunne være nære 
fordi de var i familie eller mye sammen uansett.  
 
Vi kunne ikke invitere publikum, slik som har vært vanlig – det ble derfor ingen inntekter fra 

besøkende. 
 
Vi satte også av god plass rundt 
dommerne og satte merker på 
gulvet som markerte metergrenser 
for de som skulle se på og for bruk 
når flere katter skulle bedømmes 
samtidig.  
 
 



Smittevernet underveis i arrangementet  
Underveis i arrangementet sikret vi at smittevernet ble ivaretatt på best mulig måte med prosedyrer 

for innsjekk/veterinærkontroll/kafe etc.  
 
Alle kattene ble loset rett inn til sitt utstillingsbord som var merket med 
navn på utstillerne. Her blir utstillere 
oppfordret til å ha egne bur og vi låner til 
de som ikke har mulighet grunnet lang 
reise etc. 
Deretter ble vaksinasjonsattest og 
veterinærundersøkelse gjort utenfor 
buret til den enkelte katt. Alle utstillere 

hadde da på eget munnbind. 
 
Ved påmelding sideklasser, loddkjøp og handling i kiosken kuttet vi 

helt ut kontanter og kortbruk og baserte oss kun på VIPPs. Det gikk 
overraskende greit.  
 
Utstillerne hadde på e-post fått 
veiledning om smitteverntiltakene før de 
kom til utstillingen. De hadde blitt 
anmodet om å benytte munnbind ved 
fremvisning av katt, samt ved annen 
bevegelse rundt i lokalet. Det ble plassert 
flere flasker med håndsprit på sentrale 

steder i lokalet, som de ble oppfordret til å bruke hyppig. 
 
Utstillerne hadde anledning til å ha med gjester. Disse måtte meldes 
inn på forhånd. Utstillere og gjester ble registrert på lister som tilfredsstilte myndighetenes krav. 
 

Kiosken ble nøye planlagt for å begrense 
smittemuligheten her. All mat ble laget i 
porsjonspakker og solgt som 
enkeltenheter med minst mulig kontakt 
mellom personale i kiosken og kunden. 
Betalingen skjedde også her med Vipps og 
spritflasken stod på disken til bruk ifm 
overrekkelsen av varene. 
 

I tillegg må vi skryte ekstra av Ingebjørg Lie Strandos som styret 
hadde bedt om å hjelpe oss med kjøkkenet – hun gjorde en formidabel innsats med å planlegge 

meny og tilrettelegge for disse porsjonspakkene. Vi fikk mye ros for god 
mat og dette bidro også til gode klubbinntekter. 
 
Økning av smittetall i uken forut for 
utstillingen 
Styret måtte i uken før utstillingen også 
informere om utstillere som kom fra 
kommuner med økt smittetall. Grunnet 
kommunesammenslåing er det store 
kommuner og utstillere fra slike 

kommuner bodde i helt andre deler hvor det ikke var registrert noe 



smitte, men alle utstillere fikk melding om dette og mulighet til å gi tilbakemelding på deres 
deltakelse.  
 
Bergen kommune kom også med restriksjoner i dagene rett før 
utstillingen. Vårt arrangement var 
innenfor disse rammene og 
utstillingen ble også arrangert i en 
nabokommune uten slike skjerpede 
restriksjoner.  Det ble gitt løpende 
informasjon til de som ønsket 
opplysninger.  
 

Etter vår utstilling var det også utstilling i Danmark og vi noterer oss 
at Finland har åpnet opp for utstillinger. Erfaringen så langt har vist at 
slike katteutstillinger ikke har gitt noen smittekonsekvenser. Vi tenker 
at vi kattefolk er vant med og har gode rutiner på å tenke smitte ift våre katter og at ekstra 
varsomhet ift oss selv har virket skjerpende. Pandemien er absolutt skremmende – men det er mulig 

å gjennomføre slike arrangementer når alle skjerper seg og følger 
de smitterutinene som er bestemt. 
 
Situasjonen pr i dag 
I skrivende stund har Adelkatten måttet avlyse sin juleutstilling og 
smittetallene ser ikke bra ut i hele Europa. Fra Danmark er det også 
varslet at Jyrak må avlyse sin 
kommende utstilling. Dessverre 
ser det ut til at det vil ta tid til vi 
kan få satt i gang vår koselige 
fritidsaktivitet der vi kan møte 
hverandre med kattene våre. 

Det blir spennende å se om kattunger som ikke får trent seg på 
utstillinger vil klare å delta hvis de blir voksne før de får prøve seg. 
De kattungene og ungdyrene som deltok på årets mesterskap 
oppførtes seg eksemplariske, selv om de ikke hadde hatt noen 
trening. Flere var spente på hvordan det skulle bli og uttrykket sin 
lettelse når det gikk så bra. 
 
Vi håper i hvert fall smittesituasjonen er bedret til neste høst og at vi har fått en vaksine som kan 
trygge oss – pr i dag jobber styret med å finne en egnet helg og et sted på Østlandet der vi kan trekke 
flest mulig medlemmer til Skogkattmesterskapet. I mellomtiden får vi kose oss med digitale 
utstillinger. 

 
 
(ill er stemningsbilder fra 
utstillingen med maskene 
som ble flittig bruk) 
 


