
HCM-scanningsarrangement for British 
Shorthair og British Longhair i BB-Klubben 

søndag d. 24-11-2019 
 
BB-Klubben inviterer endnu engang sine medlemmer og deres British Shorthair og British 
Longhair katte til HCM scanningsarrangement.  
 
Dette HCM-scanningsarrangement afholdes som en del af et forskningsprojekt på 
Universitetshospital for Familiedyr KU-SUND i København.  
 
Professor Jørgen Koch og dyrlæge og Phd-studerende Maiken Bayer Thode Bach åbner 
dørene til dette arrangement på: 
 
Universitetshospital for Familiedyr 
KU-SUND - København 
Dyrlægevej 16 
1870 Frederiksberg.  
  
Der vil være scanninger: 
Søndag d. 24-11-19 fra kl. 10.00 til kl. ca. 14.00. 
 
Tilmelding til HCM-scanning:  
Senest d. 08-11-19 til Lisbeth på mail: bestyrelsen5@bb-klubben.dk  
eller tlf.: 2227 0595. 
 
Ved tilmelding betales 50,- kr. pr. kat til BB-klubben til dækning af udgifter i forbindelse 
med afholdelse af arrangementet. 
Beløbet overføres senest d. 08-11-19 til BB-klubben på dette kontonummer: 
6187 0007658540, ved indbetaling oplys venligst dit medlemsnummer i BB-klubben.   
 
Du bliver først registreret som tilmeldt når BB-klubben har modtaget de 50,- kr. pr. kat du 
tilmelder scanningen. 
 
Oplys ved tilmelding på mail: Navn på ejer, dit medlemsnummer i BB-klubben og antal 
katte der ønskes scannet.  
Oplys også i hvilket tidsrum du kan komme til scanning, (ud fra dette vil jeg fordele 
tiderne, og du vil en uges tid før arrangementet få tilsendt en mail med tidspunkt for 
scanning af din/dine kat/katte)  
 
Aftal evt. samkørsel, og jeg vil tage hensyn til dette, og evt. færgetider i forbindelse med 
fordeling af scanningstider.    
 
 



Prisen for scanning af en kat er 350,- kr. for HCM-negative katte, beløbet betales på 
scanningsdagen. 
 
Katte, der er HCM-positive er gratis. 
 
Du skal være forberedt på, at du evt. bliver spurgt om der må tages en blodprøve af din 
kat, dette er til brug i forskningen. Bemærk at det kan blive nødvendigt at barbere lidt 
pels af katten for at få taget blodprøven. 
 
HUSK: Der skal betales kontant på scanningsdagen. 
 
HUSK: Udfyld og medbring formularen som findes på dette link:  
 
https://pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf 
  
 
på www.pawpeds.com 
 
Felis Danicas HCM scanningsformular for British Shorthair og British Longhair, som skal 
medsendes på hankatten når der søges stamtavler i Felis Danica, findes her:  
 
http://www.felisdanica.dk/wp-content/uploads/2016/12/HCMattest.pdf 
 
 
på www.felisdanica.dk 
 
Til hankatte der skal bruges i avl, er det en god idé at udfylde begge formularer, den fra 
Pawpeds bruges så resultaterne kan komme på Pawpeds, og den fra Felis Danica bruges 
når der skal søges stamtavler på killinger efter hankatten. 
 
Du skal være betalende medlem af BB-klubben for at deltage i HCM 
scanningsarrangementet.  
Er du endnu ikke medlem kan du sagtens nå at blive medlem og deltage i arrangementet. 
Kontakt Lisbeth på: bestyrelsen5@bb-klubben.dk  
 
Venlig hilsen 
BB-klubbens bestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 


