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Vissenbjerghallerne danner i
den kommende weekend
ramme om en slor, internati-
onal racekatteudstilling, der
viser nogle af Danmarks og
Europas bedste katte. Der er
tilmeldt ialt 626 katte, dels
lra Danmark og dels fra
bl.a. Tyskland og Holland.
Der bliver bl.a. le.ylighed til
at srifte bekendtskab med
Abyssiniere/Somaliere, Bur-,
mesere, Britisk Korthår,
Russian Blue, og Europ6.
Desuden er der repræsentan-
ter for de to sidst anerkendte
racer Sokoke og Burmilla,
og for fgrste gang kan der
vises så sjældne racer som
Korat og Japanese Bobtail.
Også Norsk Skovkat og
Maine Coon samt Persere,
og Siamesere kan ses på
udstillingen.

te og to andre affangemen-
ter har fejret sit 60 års jubi-
læum. Da JYRAK er baseret
på Aarhus Racekatte Klub
og Fyns Racekatte Klub, har
det været helt naturligt at
henlægge denne jubilæums-
udstilling til Fyn, hvor fore-
ningen også har en meget
aktiv studiekreds. hvis med-
lemmer i årets løb bliver
budt på mange spændende
fbredrag onl alle de aspek-
ter, der vedrører kattes ve og
vel.
JYRAK udgiver hvert kvar-
tal bladet »Hvæssebrættet«.
der dels orienterer orn hvad
der sker inden for racekat-
tesporten, dels bringer gan-
ske almindelige hverdagshi-
storier om læsernes oplevel-
ser med katte samt mere
faeliet betonet stof om
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Dejlige
misse_lpå
udstilling
Som omtalt i sidste uge var
der i weekenden stor katte-
udstilling, som fandt sted i
Vissenbiershallerne.
Godt 60b kåme af mange for-
skellige racer kunne man stif-
te bekendtskabmed, bl.a. den-
ne smukke siameserderi sel-

skab med masser af andre ra-
cer såsom Pemere, orientalske
korthårskatte, AbYssiniere'
Burmesere, Russian Blue
samt mange andre, blev be-
dømt på deres udseende og
charme.
Det var Jvdsk Racekatte
Klub, som i år fejrer sit 60
års jubilæum, der havde ar-
rangeret udstillingen.
Oe-udover at bYde På synet af
de-m,anee udstillede kaue, bød

den ogiåpå salgsstande med
artiktertlt katte og katteejere'
souvenirs og gaveartikler
samt en Publikumsafstem-
ning, hvofder kunne vindes
præmier.
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1500 mennesker besØgte den internationale udstil-

Vissenbjerg
de besøgende var dog også

orofessionelle avlere, som

I"i på i"gt efter nYt blod til
bestanden derhlemme'"-ii;a;t 

overflåden var ud-

stillineen uundgåeligt Præ-

set afden hårde kamP om

åe internationale domme-

res gunst. Når øjestenen var

iir-u-"0ø*r.lse, kunne den

årÅ*ittor*e gæst På af-

ttånJ t" ejeren vandre
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Li" uOfuta"t. Når katte be-
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tone, at ejerne holder stg
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lRacekattene nødden
store opmærksomhed
Knap 1500 mennesker besØgte den internationale udstil-
Iing i Vissenbjerg

Det var hverken hvæsse-
de kløer eller kattejammer,
de mange besøgende i Vis-
senbjerg-hallen blev mødt
med, da Jydsk Racekatte
Klub i forrige weekend
holdt sin trejde og sidste ud-
stilling i år. Det var derimod
en anderledes blidhed, der
prægede burmeserne, per-
serne og alle de andre race-
katte, der tog imod. Faktisk
virkede det, som om de fle-
ste af dem nød den ekstra
opmærksomhed, der var
omkring af dem. Drevne ud-
stillingskatte var der sqlvføl-
gelig mange af, men de me-
re pjevsede killingervar alli-
gevel dem, der stjal billedet
hos familien Danmark. Og
det var typisk hele familien,
der havde taget turen til
Vssenbjerg for at se de
mange dejlige katte. Blandt

de besøgende var dog også
professionelle avlere, som
var på jagt efter nyt blod til
bestanden derhjemrire.

Under overfladen var ud-
stillingen uundgåeligt præ-
get af den hårde kamp om
de internationale domme-
res gunst. Når øjestenen var
til bedømmelse, kunne den
opmærksomme gæst på af-
stand se ejeren vandre
rundt i åndeløs spænding
om udfaldet. Når katte be-
dgmmes, er det nemlig god
tone, at ejerne holder sig
langt i baggrunden, så dom-
merne ikke ved hvem, de til-
hører.

Sokoke-pigen Kimya Sa-
na fra Sanderum Yar blandt
de mange pragteksempla-
rer, der blev præsenteret for
det høje dommerpanel, og
ejeren Grethe Højgård ven-

tede spændt på, om hun
kunne imponere lige så mc-
get som den nu solgte bro-
der Kijana Sana. Han er
nemlig nået helt til tops på
den internationale racekat-
te-scala. Og sandelig om Ki-
mya Sana ikke blev dansk
champion, så nu kan hun
også stile efter at blive inter-
national champion.

Grethe Højgård var sslv
blandt arrangørerne af den
internationale udstil[ing, så
hun kunne sådan set fejre
dobbelttriumf. Ud over den
personlige sejr blev udstil-
lingen nemlig også en sejr
for foreningen, som med
knap 1500 besøgende ham-
lede helt fint op med det
utal af julestuer, -messer og
-markeder, som i samme
weekend bejlede om publi-
kums gunst.
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V§SENAJ'FG Dommeme
indcnfor de

Stk grundiCt"
l<redse.

til værl<s. Imens holdt ejeme sig i bøgrundery som god tone foreskriver



nogle af Danmarks bedste,
del-

er det

med 625 flotte ra
Nogl'e af Europas bedste racekatte til Vissenbjerg:hallen

Norske Skovkatte, Bali-
nesere, Abyssinniere, Bur-
mesere og Siamesere er
nosle af dt racekatte, der
hai sat hinanden stævne i
Viqsenbjerg-hallen i den
kommende weekend. Her
er Jydsk Racekatteklub
nemlis oarat med en inter-
natioriai udstilling med 625
racekatte. Blåndt dem er

blandt semilanghårskatte-
ne.

Om søndagen er det de
langhårede persere, Baline-
serne, Siameserne og de ori-
entalske korthårskatte, der
indtager Vissenbjerghal-

gen af
nen, hvor

en selvstændig
race, er me{
når røcekatte'

'Hubben åbner
dørene til udstil-
Itngen på lPr'
dø9.

vikle den

Hvis manvil ud-

udlandet
at være medlem af denne
eller de tre andre hovedaf-

stillinger herhjemme eller i
er det nødvendigt

domniere har detværet naturligt at af-
tion.
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katte indenfor hver
af >»Mis

sødeste
del af

delinger, der findes i Dan-
mark. De fire klubber er
med i Felis Danica, som
isen er tilsluttet den inter-
n"ationale FiFe-organisa-

er det arran-



En af d.e rnange katte, som i weehenden bleu

Vsiå"bjere' Foto: Franh Schmidt'
gerustand. for grundig bedømmelse i

Den hedste evl§ket
komfua Søndersø

ViSSENBJERG - Den
korthårede racekat Kliva-
sers Fimpe var stolt, da
[an drog hjem til Søndersø
efter weekendens interna-
tionale racekatteudstilling
i Vissenbjerg Hallerne.

Fimpe. der er far til seks

andre'katte, der var med
oå udstillingen, blev nerm-
iis karet tlt den bedste
,il=kut i sin klasse. Det
kræver, aL man har mindst

fem'børn' med, og at de oP'
når sammenlagt højeste
pointantal' FimPe tilhører
Å." os Ole Klivager i Søn-

dersøIog de var selvføIgelig
oeså stolte,"Titlen som bedste ka-
strathun i semilanghårs-
klassen blev også erobret
af en fynsk kat, nemlig CIi-
vias Delight, som hører
hiemme hos Birgt og

Ciaus Sams i Odense.
Udstillingsssekretære4,

Erik Andersen, oPlYste, at
de fvnske katte generelt
klarede sig godt, men at
kun de to nævnte kom helt

To fynske katte PIa'
cerede sig På den
fineste vinderliste På
den internationale
racekatteudstilling i
Vissenbjerg.

Af
ERIKGROVE

Jensen' i Ishøj. Blandt de

semilanghårede blev det
bedste d-vr CozY Farms Lu-
.ifur. tom tilhører S. og K'
Chrittiut.un fra Stensved,
os bedste korthårede blev
Tåco Villa's Africa, der til-
hører Dorte Hedegaard fra
Kirke HYllinge, og cndeiig
blev Best in- Show blandt
siameserne og de orienlal-
ske korthårede katte JuPP

von Schnoor, der tilhører
Kai S. Vogel fra Bremen i
TVskiand.

I udstillingen deltog godt
600 katte, som kom fra

oo i toppe.
' Udstillineens allerhedste

kat valste man ikke at
kåre, mån der vat' Best in
Show i fire gruPPer.

Blandt langhårskattene
blev det Vixi's Mo Joe, der
tilhører 'Andersen og

Danmark, Tlskland og

Holland. Omkring 1500

mennesker valgte at bruge
en af weekendens dage til
at se på de udstillede dYr'
oe der resultalet er arran-
n6.".,, JYdsk Racekattc
iitub, gr.rtke g«.rdt tilfreds
med.
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Lommer ttørtna Bjuran
fra Oslo efterlødzr ingen
misforståelser : katten D on'
na hå.res som en øf dagens
bedste - en rigtig'hellig
birmer'hun to et halut år
gammel. Foto: Frank
Schmidt.

vurderes af 11 internatio-
nale dommere, der kom-
mer fra §ekkiet, Tlskland,
Norge, England, Sverige,
Holland og Danmark.

I går gik det løs med 300
korthårskatte, herunder
huskatte og sOmilang-
hårskatte, mens det er 326
langhårskatte, siamesiske
og orientalske korthårskat-
te, der bedømmes i dag.

Der er sjældenheder på
udstillingen, bl. a. bur.milla-
katten, som netop er blevet
godkendt som race, der er
også den nye sokoke-kat,
og for første gang viser
man sjældne racer som ko-
r+t' gg japanese bobtail'

Mini-senge
og soveposer

Man kan forresten også
studere .$t,§et ud1|fr, ;op

NUI
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nusser
trnoe§ [rI drsse æc[e. sKaD-
ninger, hvis formål ikke er
at holde mus væk fra for-
rådskamrene, således som
en god, gammeldags gård-
kat har giort det i hundre-
de afår.

Der er de smukkeste mi-
pi-senge til katte, særlige
kravlempbler, kunstiEe
mus, katte-soveposer og l-e-
getøj af alverdens slags.

Så kan man ikke nøjes
med gråmis der$emme,
men gerne vil studere kat-
teracernes adel, er der no-
get at hente i Vissenbjerg-
hallerne. hsro

internationale

EUROPAS BEDSTE KATTE I VISSENBJERG
Det er en stor international racekatteudstilling med n
af Danmarks og Europas bedste katte, som Jydsk R
katte Klub præsenterer i Vissenbjerghallerne i w
end'en den 26. og27. november. Der er tilmeldt 626
te dels fra Danmark, dels fra §skland og Holland.
første gang kan man blandt andet præsentere så sjæ
racer som Korat og Japanese Bobtail. Hver eftermic
slutter med et show på scenen, idet de deltagende ir
nationale dommere kårer de bedste katte indenfor .

gruppe. Der vil desuden være forskellige salgssta
Iigesom der er indrettet en fiskedam for det yng§te pr
kum i hallerne.
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Katte viser vej ud af ensomheden
Stor katteudstilling i
Vissenbjerg i week-
enden. Katte hjælper
folk ud af ensomhe-
den, mener JYRAKs
konsulent, der gerne
så katte tilladt i alle
lejligheder.

Af
LISE WOLF

VISSENBJERGA{ORUD _
Har man svært ved at
overbevise ægtefællen, sine
I'oræidre eller måske sin
udlejer om, at det er en god
ide at anskaffe en kat, så
skal man bare tage dem
med i Vissenbjerghallerne i
weekenden og præsentere
dem for Lis Friis, konsu-
ient i Jydsk Racekatte
KIub (JYRAK). Hun kan
overbevise næsten enhver.

Lis Friis' hjem i Morud

er bogstaveligt talt fyldt
med dyr, hun har sågar et
vietnamesisk hængebugs-
vin i køkkenet, men katte-
ne er nummer et.

Gennem 22 år har hun
haft og avlet katte, hoveds-
alig af racen abyssiniere.
De har efterhånden opnået
alle muiige udmærkelser
på udstillinger herhjemme
og i udlandet, så hendes
egrre er ikke blandt de 626
racekatte, der udstilles i
Vissenbjerghallerne lørdag
og søndag. Men Lis Friis
selv er til stede blandt an-
det for at se, hvordan det
går katte af hendes egen
avl.

- Selvfglgelig behøver
man ikke gå på udstilling
med sine racekatte, siger
hun. Selv har hun dog
været bidt af det, siden
hun første gang var med
for sjov - og havde præmi-
er med hjem. Det giver
venner, internationale kon-

takter og mulighed for at
følge, hvad der sker inden
for avlen. I hendes tilfælde
har det tilmed været noget
hele familien kunne samles
om.

Giver noget
at stå op til

Selv om Lis Friis er glad
for sine to rottweilere og
gadekrydset Tveskæg, kan
hun lynhurtigt nævne flere
fordele ved at holde kat
frem for hund: Man skal
ikke gå tur med dem, kat-
ten støjer ikke, katte er
renlige, og man kan have
dem i en lejlighed - hvis

det ellers var tilladt.
Det sidste kunne hun

godt tænke sig at få ænd-
ret på.

- .Vi ville have langt
færre ensomme ældre, hvis
det var tiiladt at holde kat
i flere lejligheder. Alle har
brug for en at være noget
for. Det giver noget at stå
op til om morgener, mulig-
hed for at dele interessen
med andre og dermed kon-
takter udadtil. Noget at gå
op i 96r også folk mindre
syge, mener Lis Friis, der
er tidligere sygeplejerske.
Hun synes også, 'det er
fuldstændig tåbeligt, at
folk ikke må have kat med

på plejehjemmene'. På
weekendens udstilling, der
foruden dansk blandt an-
det har hollandsk og tysk
deltagelse, er der mulighed
for at hente gode råd om
kattehold enten hos Lis
Friis . eiier hos en af de
mange udstillere. Nogle
har endda nye kuld med på
udstillingen, som de sælger
af.

Nye og sjældne
racer er med

For første gang vises
sjældne racer som korat og
japanese bobtail, og re-
præsentanter for de to se-

nest anerkendte racer, so-
koke og burmilla vil også
være til stede.

Lørdag bedømmes kort-
hårs-, semilanghårs- og hu-
skatte. Til første kategori
hører for eksempel abyssi-
niere, burmesere og britisk
korthår. Semilanghårskat-
te er for eksempel norsk
skovkat, maine coon, hellig
birma og tl,rkisk angora.

Søndag gælder det exotic
shorthair, persere, siame-
sere og orientalsk korthår.

Hver dag sluttes af med
show på scenen, hvor de
bedste katte i hver gruppe
kåres af de internationale
dommere.

':



625 der ka' si'miav
I VISSENBJERG:Vissen-
biershallen er i den kommende
#ee[.end ramme om en inter-
national udstilling med 625
racekatte tilmeldt. Kattene
L;;;". fra Danmark' Holland,
Ø;{Å'sog T}skland. Blandt de

udstil"leå'e liatte er nogle af vin-
derne fra verdensudstillingen i

ioiaret. Arrangør af udstillin-

"n" ". 
Jvdsk Hacekatte Klub'

åer beg§e eftermiddage slutter
afmed et show På scenen, hvor
de internationale dommere
kåie. d" bedste katte inden for
hver grupPe. Efterfølgende
offentliggøres, hvem cler blev

"Mis Vi6Eenbjerg" og dagens
sødeste killing.

Der er rene Pragtek-
semolarer mellem de
625 i<atte. der udstilles i

Visienbjerghallen.

6C&---o,r-
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Mis-udstilling
625 søde misser mødes i
denne weekend i Vissen-
bjerghallen, og her skal det
bl.a. afgøres, hvem der lø-
ber af med den æresfulde
titel Mis Vissenbjerg.
Nu skal det for god ordens
skyld slås fast, at der ikke
er tale om en egentlig
skønhedskonkurrence men
derimod om en stor inter-
national racekatteudstil-
ling arangeret af Jydsk
Racekatte Klub i anledning
af klubbens 60 års jubilæ-

um. På udstillingen præ-
senteres og bedømmes aI
verdens forskellige racer,
heriblandt Abyssiniere,
Burrnesere, British Short-
hair, Europ6, Sokoko,
Norsk Skovkat, Maine
Coon, Hellig Birrna, Tlr-
kisk Van, Exotic og de vel-
kendte langhårede perser-
katte.
Den store udstilling er
åben for publikum både
lørdag og søndag kl. 10-
17..30.


