
Idékatalog



GRATIS OG NEMME IDÉER 
til klinikker og internater i forbindelse med kattens uge 39.

Formålet er at få katteejere til at overveje, hvad det ansvarlige ejerskab 
indebærer, og på den må sprede det gode budskab.

Forslag til aktiviteter på Facebook
Plan over Facebook-opslag: 
Vedlagt dette års idékatalog finder I en plan med forslag til forskellige opslag på Facebook.  
Planen følges af en vejledning til, hvordan opslagene oprettes rent praktisk. I kan med fordel lave 
planlagte opslag, så I ikke skal bruge tid på det i uge 39.
Der kan også som tidligere år linkes til kampagnens Facebookside fb.me/TaAnsvarNu. 
Hele ugen vil der være opslag på @Ta’ Ansvar, som I kan like og dele.

Film-forslag
Har I mulighed for at lave små film til Facebook, kan I med fordel tekste film direkte fra Facebook. 
Du kan få mere at vide her: kortlink.dk/facebook/qxq8. Filmene kan f.eks. omhandle: 
• Gode råd om katte.
• Hvorfor skal katten neutraliseres?
• Hvor ofte skal katten vaccineres?
• Dagens patient (Kat).

Brug jeres hjemmeside aktivt
Mange klinikker og internater har i forvejen nyttig information omkring neutralisation, vaccination 
og mærkning af kat liggende på hjemmesiden. Læg link til disse artikler ind på Facebook – så får I 
aktiviteten over på jeres hjemmeside også. Link kan med fordel forsimples via https:/bitly.com/, 
der omdanner linket til et mere letlæseligt og pænere link. Vær opmærksom på, at ikke alle sider, der 
linkes til, er egnede og derfor vises i dårlig opløsning eller format. Problemet kan løses ved at 
indsætte et billede først og dernæst klippe linket ind.

Kåring af det bedste tip til, hvordan man er en ansvarlig ejer
Lad klienterne komme med deres bedste tip til, hvordan man er en ansvarlig ejer. Tips uploades til 
klinikkens Facebookside og kan være små videoer, billeder eller tekst. Det giver en god aktivitet på 
jeres egen side.

Kåring af ugens sødeste kat
Inviter klienterne til at lægge deres billeder op på jeres Facebookvæg med en kommentar om, hvorfor 
netop deres kat er den sødeste. Vinderen får deres billede (fra facebookopslaget) op i klinikken i en 
måned. Se bilag 3.

Hvem har den mest uartige kat?
I lighed med ”ugens sødeste kat” kan I kåre ugens mest uartige. Inviter klienterne til at lægge billeder 
med deres uvorne katte på klinikkens facebookside med en kort kommentar om, hvorfor de skal vinde, 
og kår ugens mest uartige. Vinderen får sit billede (fra facebookopslaget) hængt op på klinikken. 
Se bilag 4.

Foredrag
Er en i personalet ”katteekspert”, så kan I invitere nye, gamle og kommende katteejere til et foredrag 
om hold af katte. Man kan lade sig inspirere af ”hvalpeaftnerne” og lave en pendant i form af en 
killinge-/katteaften (måske uden deltagelse fra de firbenende hovedpersoner).



Tip en 13’er om katten
Hvad ved katteejerne egentlig om katte? Vinderen får sit navn på et diplom, der hænges op på 
klinikken. Eventuelt kan I udlove en mindre præmie i form af kattelegetøj, en foderskål eller lignende. 
Se bilag 1 og 2.

Tilbyd tjek af mærkning og adresse
Er oplysningerne på katten korrekte og har ejeren styr på i hvilket register katten er registreret? 
En fin indgangsvinkel til at få en snak om, hvad det vil sige at være ansvarlig ejer – og kampagnen 
kan måske inspirere nogen til at få mærket og registreret en kat, der endnu ikke er det.

Oplæg i den lokale skole/børnehave
Lav en aftale med den lokale skole eller børnehave (el. lign) om at komme ud og holde et kort 
oplæg omkring katte/kæledyr, og hvordan man er en god dyreejer - herunder håndtering, fodring, 
dyrlægebesøg, hvad er en vildkat, fakta om katte osv.

Kampagnepris på neutralisation og/eller øremærke/chip
Kan det hænge sammen økonomisk for klinikken, kan I afsætte et fast antal tider til neutralisation 
og mærkning eller blot mærkning (til allerede neutraliserede katte) til kampagnepris i uge 39 – 
tilbydes efter først-til-mølle princip. I den forbindelse kan I tilbyde vaccination som ekstra ydelse 
samt bruge annoncetilbuddene, der er vist bagerst i idékataloget.

Saml ind/donér et fast beløb til arbejdet med katte
Som alternativ til kampagnepris på neutralisationer kan man i stedet vælge at donere et fast beløb pr. 
øremærkning eller neutralisation i løbet af ugen. Pengene kunne bruges til klinikkens eget arbejde med 
katte, en lokal forening eller en landsdækkende forening, der arbejder med at forbedre kattenes vilkår.
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Tip en 13’er
Hvor mange liv har en kat? 1 9 13

Hvor gammel blev verdens ældste kat 
ifølge Guinness rekordbog?

28 år 33 år 38 år

Hvilket kæledyr er der i fl est 
husstande i Danmark?

Katte Hunde

Hvor mange vildkatte er 
der estimeret i Danmark?

250.000 500.000 1.000.000

Hvornår bliver hunkatten 
typisk kønsmoden?

Ca. 2 mdr. Ca. 6 mdr. Ca. 1 år

Kan killinger fra samme 
kuld have fl ere fædre?

Ja Nej

Hvor mange dage er katten drægtig? Ca. 53-56 Ca. 63-66 Ca. 73-76

Hvor gammel skal en killing være før 
den må fl ytte hjemmefra?

6 uger 8 uger 12 uger

Hvor mange katteregistre 
fi ndes der i Danmark?

1 2 3

Kattekillinger fødes blinde? Ja Nej

En kernevaccine beskytter katten 
imod RCP - men hvad står det for?

Røde hunde, 
Crillerhals, 

Pletter

Rabies, 
Chighoste, 
Pillevirus 

Rhinotrakeitis, 
Calicivirus, Pan-
leukopeni-virus

Hvad står de tre bogstaver 
i et øremærke for?

Det er dyr-
lægens kode 
samt årstal

De er kode for 
kattens navn

Ikke for noget

Hvad står de tre første tal i 
en chipkode for?

De er en 
producentkode

De er en lande-
kode – 208 er 

Danmark
Ingen ting

*Når du deltager I denne konkurrence, accepterer du samtidig, at klinikken må kontakte dig efterfølgende via de afgivne oplys-
ninger, såfremt du skulle være den heldige vinder. Efter konkurrencens udløb destrueres alle kuponer.

Navn*: Telefon:

E-mail:

BILAG 1

PLAKATER til 
ophæng i klinikken 
kan rekvireres ved 
henvendelse til 
fagpolitisk konsulent 
Karin Melsen 
km@ddd.dk 
Direkte 39131088.

Svar Tip en 13’er:  1 – 38 år – Katte – 500.000 – Ca. 6 mdr. – Ja – Ca. 63-66 – 
12 uger – 2 – Ja – Rhinotrakeitis, Calicivirus og Panleukopenivirus – 
Det er dyrlægens kode samt årstal – De er en landekode, 208 er Danmark.



Agria Dyreforsikring 
– den bedste dækning hele livet

Beregn prisen og tegn sygeforsikring på 
www.agria.dk 
Kontakt os på 70 10 10 65.

  Direkte skadesrefusion med de 
  største og bedste klinikker 

  Vi forebygger sygdom ved at støtte 
   forskning

  Vi er Nordens største dyre-
   forsikringsselskab

Man ved aldrig, 
hvornår man får brug 
for en sygeforsikring

* Dyrenes Beskyttelse, 
Dansk Kennel Klub, 
Felis Danica, veterinær-
medicinsk forskning og 
miljøarbejde.

Vi
støtterdyrene*

Vi
støtterdyrene*Hvad

skete der?

Din pote ser
lidt skæv ud!

Gjorde
det ondt?
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DET STARTER MED EN SAMTALE OM DIN 
KATS ELLER HUNDS TIGGEADFÆRD.
At kunne modstå et tiggende kæledyr er svært, og tiggeri kan let 
føre til overfodring med overvægt til følge3,4. Find et fælles fodslag 
med kæledyrsejere gennem samtaler om kattens eller hundens 
tiggeadfærd, og opnå højere ejer-compliance ved vægttabsanbe-
falinger. 

I et nyt studie er SATIETY fra ROYAL CANIN vist at kunne kontrollere 
tiggeadfærden hos kæledyr, som undergår vægttab (reduceret  
tiggeadfærd hos 82 % af studiepopulationen). 97 % af de undersøgte 
dyr undergik planmæssigt vægttab i løbet af 3 måneder.1,2 

* Ved afslutningen af et 3 måneders vægttabsforløb. 
** Nedsat eller stabiliseret tiggeadfærd.  

Referencer: 1. Flanagan J et al. Success of a weight loss plan for overweight dogs: the results 
of an international weight loss study. PLoS One 2017;12(9):e0184199. 2. Hours MA et al. Factors 
affecting weight loss in client owned cats and dogs: data from an international weight loss study. 
Proc of 16th Annual AAVN Clinical Nutrition and Research Symposium; Denver (USA); June 8, 
2016. 3. Murphy M. Obesity treatment. Environment and behaviour modification. Vet Clin North 
Am Small Anim Pract. 2016;46:883-898. 4. Kienzle et al. Human-animal relationship of owners 
of normal and overweight cats. J Nutr 2006;136:1947S-1950S. 
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Rabat på 
katteforsikring
Agria Dyreforsikring tilbyder 10% rabat på første års præmie 
på alle katteforsikringer der bliver tegnet i kattens uge.
Kunden skal bare sige ”kattens uge” når de ringer ind på 70101065.
Agrias katteforsikring er livslang, har samme dækning hele livet, og 
kan tegnes uanset hvor gammel katten er. Der er desuden mulighed 
for medicin dækning, samt dækning af FORL. 
Læs mere på www.agria.dk

Førstehjælpsfolder til katte
Agria Dyreforsikring har sammen med Dyrenes 
Beskyttelse udviklet en førstehjælpsfolder til 
katte, som klinikken kan bestille hjem helt gratis.
Skriv en email til info@agria.dk med hvor mange 
førstehjælpsfoldere I ønsker samt om I vil have 
en holder med så de kan stå på skranken.
 

Kontaktkort
Agria Dyreforsikring har fået lavet et lille 
”plastikkort” som katteejeren kan have i sin 
pung. På den måde kan man oplyse om, at 
der er dyr derhjemme, hvis der skulle ske 
noget voldsomt. Disse tilbyder vi helt gratis til 
klinikkerne. Skriv en email til info@agria.dk med 
hvor mange kort, I ønsker tilsendt til uddeling.

Mit dyr er
alene hjemme!
Hvis jeg bliver syg eller
kommer ud for en ulykke, 
venligst kontakt
personen på bagsiden.

Tak for din omtanke!

NAVN

TELEFON

E-MAIL

FORSIKRINGSNUMMER

www.agria.dk | Tlf: 70101065

10% på alt til kat!


