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Små rovdyr
på udstilling
r H' h;' cside b

De havde langt hår, de havde kort hår, de var
store, de var små, men de sagde miauuv a1le
sammen.
Over 500 katte af alle afskygninger og racer
var samiet i Herning til Jydsk Racekatte
Klubs internationale udstilling i to af påskeda-
gene.

Klubben var på udebane. Af dens 1600 med
lemmer kommer langt hovedparten fra det
østlige Jylland. Men arrangØrerne var så til-
fredse med besøget i Herning Kongrescenter,
at de højst sandsynligt vi1 lave en ny interna-
tional udstilling i det midtjyske i påsken om
to år.
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Missesnak os kattejammer i Herning Kongrescenter ved påskens katteshow
med livlige siamesere os dovne persere
Bunken af hår på podiet 1øfter
først ørerne, da Jørgen Jensen
vifter med en lang fjer lige
foran den fladtrykte snude.
En perserkat er ikke sådan at
tirre.
Jørgen Jensen griber den ad-
stadige hunkat under bugen
og løfter den op med en fejen-
de bevægelse. I kødranden af
udstillere og katteejere sidder
en velkonserveret dame i rødt
og venter spændt.

Enmodigdommer

Det er hendes kat, Jørgen Jen-
sen skal give en bedømmelse.
Hun er heldig. Hendes perser
vinder, selv om den ikke lig-
ner en kat, der har brugt de
fleste af sine ni liv på at rende
ind i glasdøre. ForJørgenJen-
sen er, som 6n blandt tilskuer-
ne hviskende bedyrer, »en
meget modig dommer«.
Stedet er Herning Kongres-
center, der i to påskedage lag-
de gulv ti1 Jydsk Racekatte
Klubs internationale udstil-
ling. Over 500 racekatte blev
udstillet og underkastet dom-
mernes strenge blik, blandt
dem Jørgen Jensen.

En lille drlptud
Det ligner en lille ballet for
kat og dommer, når han svin-
ger de lade perserkatte rundt
i luften.
- Find en han med et mere
ekstremt ansigt, og du har et
godi ar'1smateriale, forklarer
han darnen i rødt, inden hun
knejsende forsvinder med sin
vinderkat i favnen.
Den fik karakteristikken ))en
lille dryptud<< med sig. Det
skal en perserkat helst ikke
have, Og det er på det punkt.
at damen i kødranden af ril-
skuere mener. at Jørgen Jen-
sen er modig. for »der ligger
mange point i hovedet, men
Jørgen ser også på kroppens
kondition<,, forklarer hun.

Advarsel fra dyrlaeger

I)et med de fladrr1'kte Horsens.

i1'nkede bryn hos iairdets
dr rlæger. For fem-seks ar si-
den var avlerne blevet så for-
hippede på at lave flade næ-
ser på deres persere, at de
stakkels kræ knapt kunne
trække vejret til sidst.
- Sådan er det ikke mere. Og
dyrlægerne så jo også kun de
katte, der var syge, kommer
det udglattende fra Dorte
Kaae, Aalborg.

Forskel på katte
Htrn o" fnr-.-,1 f^- T--!^r,

Hendes lidenskab er ikke per-
sere men orientalske korthå-
rede katte. Der er unægteligt
også stor forskel mellem de
store hårkugler og så hendes
vakse og tynde katte med de
spidse ansigter.

- Persere er for flegmatiske til
mig. Orientalske korthårede
er mere kontaktsøgende og
livlige, fortæller hun og løfter
en af sine tre killinger ud af
det store bur på udstillingen.

Alt stritter på det elegante
dyr, men ingen får revet
skind.

Katte i løbegård

Det gør hendes ti katte der-
hjemme i Aalborg heller ikke.
De går inde og har en lille iø-
begård, de kan komme ud i.

Det forstår Deres udsendte
ikke rigtigt. Katte går jo på
vejen og er deres egen. siger
man. Omgivet af et par hun-
drede s1øve katte i bure med
gulvtæpper og kunstfærdige
forhæng i guld og silke spør-
ger avisen forsigtigt, om dy-
rene ikke degenerer.

- Deres instinkt er der stadig.
Jeg havde en, som jeg ikke
kunne holde inde. Den kom
hjem med rotter og muldvar-
per, den havde fanget, fortæl-
ler Dorte Kaae.

- Og så er det da synd, hvis
de kommer op at slås og får
revet ører og skind. De kan
også komme hjem med lopper
og andre sygdomme. Min
dyrlægeregning er stor nok i
fon-ejen. sa hvor{or udfordre
skæbnen. spørger Dorte Kaae.

1650 til udstilling
Interessen for racekatte er
ikke stor i det midtjyske.

Hovedparten af de 1600 med-
lemmer i Jydsk Racekatte
Klub kommer fra den østlige
del af J1{land, fortæller for-
eningens kasserer, Erik An

- Ilet med at have racekatte
er et typisk storby'fænomen.
Men det er da vores håb, at
vi med udstillingen i Herning
har vakt interessen for race-
katte. Vi tegnede mange nye
medlemmer på udstillingen
og håber, at der lokalt kan la-
ves studiegrupper om race-
katte, siger Erik Andersen.

1650 gæster fra nær - og fjern
især lagde vejen omkring
Heming Kongrescenter og så
på de udstillede katte de to

Jørgen Jensett tar blatdt dommenrc ued Jydsh Racekatte Klubs udstikng i Henfutg. Har
som sin opgaue at J'å atlente urek fra bare at laue perserkatte med et samme nlatyttet ans
trak ned i hans pointgitting, efter of de langhårede katte en ouergang uar atlet så skæt
haude surc.rt ued at trække L:€jret gelmefit den fladtrykte snude. (Foto: NiL

Interessen for at haue kat er
s tigend e, fort celler forntanden

forJydsk Racekatte Klub, Dor-
te Kaae. Katte soytt hendes

korthårede orientakke her er
lettere at haue som husdyr for

traule familier. De skal ikke
luftes soru hunde skal de.t.
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