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l,- i Kåring
langhå

af Mis Rødekro
r og korthår

tntemational ncekalteudstilling i Messe Center Syd

md dettagelse af flere ver&nsvinderc og adskillige af
Danmarkstopløltfc

I Weekenden den 28.-29. iuni gen siamesere og orientalsk
mødes ca. 500 racekatte fra korthår. Begge racer er ken-

nåt" O"n."tk, Tyskland og detegnet ved at være utrolig

Holland i Messe Center Syd i elegante og snakkesalige,
Rødekro. Publikum får leitig- siameseren med sine smukke
hed til at beundre misser ialie mørkeblå øjne og helt speci-

størrelser og med vidt forskel- elle mørke aftegn i hovede,

lige hårlængder, ja selv krøl' på ben.og.hale samt orienta-

tiOe fatte vil man kunne se, leren, der har samme krops-

når Jvdsk racekatte Klub slår bygning og charmerende
dørerie op for udstillingen. væsen men med grønne øine

Det er første gang, at klubben og uden den karakteristiske
forsøqer sig med en udstilling maske' Blandt de udstillede
i Rødikro,tg vi er derfor lidt orientalere er der i øvrigt ikke

spændte på, hvordan Race- mindre end to verdensvindre
kåttene bllver modtaget, siger fra Budapest i år. Ud over alle
formand lor klubben - Dorte racekattene udstilles også
Kaae. Jydsk Racekatte Klub huskatte om lørdagen, og her

er landets største katteklub kåres naturligvis bedste hus-
med et medlemstal På 1600 kat.
medlemmer, og der holdes
årligt fire internationale udstil-
linger i Jylland og På FYn.

Om lørdagen udstilles
langhårskattene, det er racer
som Norsk skovkat, Hellig bir-
ma, Tyrkisk van samt Maine
coon, der er verdens største
tamkat. En meget nY race,
som også kan ses om lørda-
gen er Ragdoll. Ud over disse
racer, udstilles der om lørda-

Om søndagen kan publikum
se de smukke flegmatiske
langhårede persere samt alle
de forskellige korthårsracer.
lndenlor sidstnævnte kan
man se Abyssiniere, Burmilla,
British shorthair, Burmesere,
er alle spændende katte med
hvert sit racepræg, så der blF
ver mange spændende og
usædvanlige katte at se på.
Ud over alle kattene, er der
på udstillingen mange stande
med alverdens ting til kattene,
ligefra børster, kamme, foder
til kattegrus og kattetoiletter.
Hos de fleste af standene,
som har foder, uddeles der
selvfølgelig foderprøver til
missen derhjemme.
Begge dage udstilles der kil-
lingekuld ialderen 3-4 måne-
der, specielt om søndagen er
der ikke mindre end 9 uimod-
ståelig kuld iforskellige racer.I
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