Før du får en ny killing eller adopterer en voksen kat så vær sikker på
at du har færdiggjort din uddannelse om træning af killinger. Hvis du
allerede lever sammen med en kat, der har problemer, bør du tænke
dig godt om inden du får en mere. En god ide er at læse bogen
”Kattens adfærd og problemadfærd – en hjælp til selvhjælp” som er
skrevet af Marianne Thornberg.

Adoptere en ny killing
Undersøg at killingen er opvokset inden døre med masser af menneskelig kontakt og opmærksomhed.
Spørg opdrætteren om, hvor mange fremmede, specielt mænd og børn som har håndteret og kælet for
killingen. Brug mindst en time på at observere, lege, kramme og kæle med din fremtidige killing. Når
en killing er 8 uger gammel er killingens aktivitetscyklus hvert 40. minut. For at du kan få en
repræsentativ følelse for din killings generelle væremåde, se på den, når den sover, når den leger, når
den spiser mv. Tjek at killingen allerede bruger sit kattetoilet og leger med sine kradsemiljøer.

Adoptere en voksen kat
Om du vælger en voksen kat er et personligt valg: vælg den, der kan lide alle familiemedlemmer og
vælg den, som du bedst kan lide. Hemmeligheden bag at vælge den perfekte kat er tålmodighed,
tålmodighed og atter tålmodighed. Den perfekte kat venter på dig et eller andet sted, så giv dig god tid
og vælg både med din hjerne og dit hjerte.

Lære gode manerer i hjemmet
Den første uge i dit hjem er den vigtigste tid i kattens liv. Fra den første dag starter
du med at vise katten sit toilet og kradsemiljø, således at du forebygger forudsigelige
problemer som urenlighed og ødelagte vægge og møbler. Det gør du ved forsigtigt at
sætte den derind. Start med et rum ad gangen. Har du 2 etager, har du også 2
toiletter. Nogle katte foretrækker tag på, andre ikke. En god ide er dog altid at have 2
toiletter fordelt i hjemmet. Sørg for at din kat har noget at lave. I stedet for at give
maden i en madskål, kan du putte foderet i små aktiveringsbolde, paprør, Kong og
Leo tyggeting – det er kun fantasien, der sætter grænser.
Sørg for at få lidt brugt kattegrus med fra opdrætteren, således at din nye kat er bekendt med toilettet
fra første øjeblik.
Den transportkasse som du har bragt katten hjem i, tager du lågen af og stiller på gulvet og der bliver
den stående de næste par uger. Den er ligesom det eneste katten kender (fordi der ligger et lille tæppe
eller pude, som opdrætteren har givet dig med eller som du har afleveret til opdrætteren 1 uge før,
således at det dufter kendt).

Sikkerheds træning
Du kan sagtens træne en kat, ligesom et hvilket som helst andet dyr og du kan
både lære katten sjove ting og mere sikkerhedsmæssige ting, som fx at komme,
når du kalder. Du kan i min bog læse meget mere herom. Et godt råd er dog at
lave en lyd – min er fx ”Mis, Mis, Mis” med et specielt tonefald, som gør at
skulle mine katte smutte ud – og det ikke var meningen – vil de i 95 % af
tilfældene vende om, fordi de forbinder det med verdens bedste guffer - og for
mine er det rejer. Du gør ganske enkelt det at du finder ud af, hvad din kat er
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allermest glad for. Herefter siger du lyden og splitsekundet efter giver du det bedste den ved. Dette
gentager du måske 10-12 gange. Så gør du det samme, men nu er der måske ½ meter imellem jer. Og
sådan fortsætter du. Nu kan du så småt prøve det tæt på hoveddøren og herefter, når din kat er lige
udenfor osv.
Husk at hvis en kat går i panik, vil en kat ofte søge i dækning og den kan blive der i flere dage. Katte
der normalt er inde, vil som oftest gå i panik, når de pludselig er ude. Så derfor sæt aldrig bare din kat
ud – lad den selv bestemme tempoet.
Vælger du at din kat kan komme ud er det sådan at en kat søger efter det, der er spændende for en kat.
Det er ofte mark, skov og lignende, fordi det er her de små byttedyr er og skal din kat passere en vej,
ja så kan det jo gå galt.
Ikke alle katte kan trives med kun at være inde og har de først været ude, kan det være meget, meget
svært at omvende. Har du kun indekatte, stiller det ekstra store krav til at du sørger for at de har noget
at tage sig til – også dette kan du læse mere om i min bog.
Du har brug for en kattehule, kattekradsetræ, 2-3 hule tyggeting, meget
lette stykker legetøj, måske crazy circle, legepind (forlængerarm), en
børste, en kam, klosaks, måske en kattesele, et kvalitetsfoder som fx
RigtigKattemad eller PetCurean og bogen ”Kattens adfærd og
problemadfærd – en hjælp til selvhjælp”.
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