
 
Viking Cats årsberetning 2017 

2016 har udadtil været et ganske stille år for Viking Cats, men indadtil har 
der været forskellig aktivitet, som måske ikke har været så synligt for 
medlemmerne. Derfor er beretningen en god anledning til at få det hele 
synliggjort lidt. 

Til næste år, i 2018, kan klubben fejre sit 10 års jubilæum. Det har indtil nu 
været 9 år med både op- og nedture. På den ene side er tiden gået 
lynhurtigt, på den anden side er det efterhånden længe siden, at vi stiftede 
klubben. Da Viking Cats så dagens lys i 2008, var det i et Danmark, som 
bekendte sig næsten 100% eksklusivt til ét forbund, i et Europa, hvor der 
ikke fandtes ret mange TICA-klubber. Sociale medier fandtes stort set ikke – 
Facebook var kun lige kommet til Danmark, smartphones var ikke 
hvermandseje og informationsstrømmen online fandt sted på forummer, 
mailinglister og klubbernes hjemmesider. I dét miljø skulle Viking Cats nu 
udføre et dobbelt opgave: at gøre TICA kendt og at gøre sig selv kendt.  

  

I dag er opgaven den sammen, men miljøet et andet, i et Europa, hvor 
mange nye klubber efterhånden konkurrerer om udstillernes gunst. 
Facebook og Instagram har stort set overtaget de private hjemmesiders og 
mailinglisters funktion, samtidigt med, at man altid er nødt til at holde sig 
for øje, at ikke alle har konti på de forskellige sociale medier. Der foregår en 
stadig strategiudvikling i Viking Cats for vores tilstedeværelse online, og her 
har især Linda Hedegaard Christensen gjort et stort arbejde for at udvikle 
klubbens profil og kommunikation. 

Vores sidste udstilling i 2015 gav os, som de fleste ved, en økonomisk 
øretæve af dimensioner, og 2016 har derfor handlet mere om økonomi, 
end vi bryder os om. Men vi var simpelthen nødt til at få udryddet skyldig 



gæld og få ryddet op i udgiftstunge poster, førend det ville være forsvarligt 
at arrangere flere shows. I den forbindelse kan det nævnes, at Esben 
Kirstein Nielsen har gjort et solidt stykke arbejde og sørget for en langt 
bedre containerløsning til klubben end den oprindelige vi havde, Trine 
Bechmann og Per Baden har arbejdet hårdt på at sørge for, at klubbens 
regnskab er i orden, og Mette Hegelund har slidt med at forhandle 
afdragsordninger og løsninger. Vores gæld til Givskud er endeligt betalt, 
bl.a. takket være vores banko- og rafflearrangementer, hvor gavmilde 
sponsorer og samarbejdspartnere har doneret fine præmier, og takket være 
salget af vores fine smykker, som Thomas Schlichting og Jenny Vej har gjort 
meget for. Der er stadig medlemmer, som har lånt klubben penge, og vi er 
taknemmelige for, at Dan Nørager, Jan Krag, Charly Riis, Thomas 
Schlichting, Pil Refstrup og Jenny Vej er tålmodige. 

I 2017 vil Viking Cats rejse sig fra asken. Vores første medlemsevent er i 
marts, hvor Pil Refstrup vil holde et seminar om selektion, et emne, som er 
valgt af medlemmerne, og vi håber på et talstærkt fremmøde. Den næste 
udstilling er så småt i støbeskeen, og vi glæder os til igen at kunne slå 
dørene op for Fabulous Felines, Fun and Friendship!


