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Der bliuer tnosser af særPrægede hatte at studere På d,en

inter nøtionøle racekatteudstilling i Parh,hallenlørdag og

Racekatte i
Parkhallen
Stor ud.stilling
i weehenden
rned håring øf
,rMis Horsens"

len ,,Mis Horsens 1999".
Jydsk Racekatte Klubs

lokale studiekreds har
præmier ikke hlot til de

vindende katte, men også

til udlodning blandt de be-
søgende. der deltaser i af-

sqndag.



Der bliuer møsser af særprægede h,atte øt studere på den
internationøle racehatte udstilling i Parh.hallen lqrdag og
søndag.

Racekatte i
Parkhallen
Stor udstilling
i weehenden
med kåring af
,rMis Horsens"

HORSENS - I weeken-
den vil mere end 650
katte kappes om de bed-
ste placeringer ved
Jydsk Racekatte Klubs
internationale racekat-
teudstilling i Parkhal-
len på Langmarksvej.

Blandt de udstillede kat-
te ernogle afde seneste års
verdensvindere, og i det
hele taget er det ikke blot
topkatte fra Danmark, der
deltager, men også katte
fra bl.a. T\rskland, Holland
og Italien.

Der er mod betaling af
entr6 åbent for publikum
både lørdag og søndag fra
kl. 10 tit 17.

Søndag eftermiddag af-
vikler Klubben for Den hel-
lige Birma et særligt show
for denne race med delta-
gelse af 73 katte.

Det er den stBrste mæng-
de Birmakatte, der harvæ-
ret tilmeldt en dansk ud-
stilling. Den tidligere re-
kord blev også sat i Hor-
SENS.

Både lørdag og spndag
slutter rned kåring af de
internationale dommeres
bedste katte, rnen desuden
har publikum også begge
dage mulighed for at stem-
me på deres favort til tit-

Ien,,Mis Horsens 1999".
Jydsk Racekatte Klubs

lokale studiekreds har
præmier ikke blot til de
vindende katte, men også
til udlodning blandt de be-
søgende, der deltager i af-
stemningen.

Der findes på udstilling-
en mange stande med al-
verdens ting til kattene li-
ge fra børster, kamme, le-
get6j, foder til kattegrus og
kattetoiletter. Og så er der
godbidder til missen der-
hjemme.

Katte-tegrringer
Der udskrives også en

tegnekonkurrence for børn
i børnehaver og fritids-
hjem. De vindende teg-
ninger vil være udstillet,
ligesom vinderne vil blive
hyldet på udstillingen.

Foruden de mange ud-
stillede racekatte med
hver deres forskellige ra-
cemæssige særpræg vil der
om søndagen også være
udstillet huskatte, og her
kåres naturligvis bedste
huskat.

Hvis man går med tan-
ker om at anskaffe sig en
racekat, er der begge dage
udstillet mange killinger,
bl.a. kuld fra tre til fire må-
neder.

Publikum kan naturlig-
vis også få både t6rst og
sult stillet, idet der er stan-
de med forsyninger både i
forhallen og på balkonen.
(BJe-.)
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Parhhallen bliuer her i
weekenden et eldorødo for
køtteelskere. Ouer 650 ra-

cekøtte er tilmeldt Inter-
nationøl Røcekøtteudstil -

ling i Pørkhøllen.

Internationøl
racekatte
udstilling i
Parkhallen

Misse-katte på sho'w. . .



Dervilværemisserilange Det vil blandt andet sige
baner i Parkhallen i week- persere i mange farvevaii-
enden 4.-5. september. anter. Der erlt stort ud-
Over650racekattevilkap- valg af de 18 korthårsra-
pes om de bedste placerin- cer, der frndes. Blandt an-
ger. Desuden §kal'iiubli-"--det
kum på sBndag kåre en britisk korthår, burme-
,,Mis Horsens 1999". sere, abyssinier, rex-katte,

Det er topkatte, som russian blue og den hale-
deltger i udstillingen - bå- løse manx-kat.
$e fra Danmark og fra Søndagudstilleskatteaf
!_la-1dt -adnet Tlskland, semilanghårsgruppen
Hollan dog Italine. Blandt samt siam og- orientaler-
nogel afkattene er noge af gruppen. Blåndt andet
de seneste års verdensvin- maine coon, norsk skov-
dere. kat, hellig birma, ty,rkisk

Lørdag udstilles lang- van og angora.
hårs- og korthårskatte. Søndag eftermiddag af-

vikler klubben for Den hel-
lige Birma et særligt show
for denne raee. Der er til-
meldt 73 katte, og det be-
tyder, at det er det største
antal birmakatte, der har
været tilmeldt en dansk
udstilling. Den tidligere
rekord blev i øvrigt også
sat i Horsens.

Desuden byder udstillin-
gen på konkurrence for hu-
skatte,udstillingafmange i

killinger og flere stande i

med alt til katten blandt j

andet børster, kamme og 
]

legeLgj.
Det er Jysk Racekatte

klub, som i år også har 65 l

års jubilæum, der for fier- l

de gang siden 1993 arran-
gerer international race-
katteudstilling i Parkhal-
len. Der er åbent for publi-
kum lørdag og søndag k1.
10-17. Der betales entre.

Der uil uære masser af
tilfældet sidste år, huor

eksotiske katte i Pørkhøllen her i weekenden, som det også uør
'fotoet her er frø.

Hvis du komposterer dit
have- og køkkenaffald,

er du med til at hjælpe miljøet.

Horsens kommune,

Energi Horsens og

energiselska bet
EnCon rådgiver om

energi og miljø

Du finder os i

Nørregade 54
H orsens

Man-torsd. l0-16
Fredag 10-18

eller ring på
telefon 75 60 17 30

Kompost-
beholder
og tilbehør
I butikken kan du
købe en effektiv

og forskelligt
tilbehør:

kompost-
beholder

beluftningsrør,
bel uftni ngsstokke,
"kompostfrem-
mer" og ormekul-
tur - og få en
grundig rådgiv-
ning med i købet.

# ormerør,

DET KAN STADIGVÆK NÅS!

start AUKTION
afholdes torsdag d.2. september k|.19.00 på

Sejet Kro, Seiet Bygade 16.
Ttt.75 68 20 44.

eller direkte 30 Z0 54 05
Eltersyn på auktionsdagen lra kl. l8.OO

ÆGTE TÆPPER FBA
IHAN - AFGHANISTAN -

PAKISTAN - INDIEN og KINA
Vi har modtaget - dire(e lra lran - 500 udsøote soisestuetæooer.
som skal sælges OMGAENDE. tUanqe B,diar oo Senneh. Srbiste
udbud al persiske investenngstæpper, bl.a. ol. peisiske lslahan's oå

99 med silke. 1 mill. knuder pr, m,. srlke Ghoh. Nain med silke, Kurk
Keshan,-store peniske spisestuetæpper ira 6-'12 m?, løbere oo ol.
tæpper Stor eksklusiv samrin0 af håndmalede kinesiske vaser. larirotr
0g bojaner. Stor k0llektion aI bronze- 00 træskærerarbeider frå Burha
og Thailand. Tifiany lamper, bronze glåsborde, Budda's m.m. Varia.
Mange fine ældre malerier fra afdøde of nulevende danske kunstnere.
NB: Vi serverer kafle 0g kage under eltErsyneL

NORDISK KUIIISTAUKTIOil
FREDERICIAGADE 42, 710lt UU[E. TLF. 75 82 92 Sg

Vejle.

UIlvit.

Auktionsholder: Eddi Hviid,
AuKionsleder; Advokat Ulla
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hold dig ikke tilbage,
væ19 nu hvordan

liv skal forme sig,
En uddannelse til

Bygningskonstruktør
glver dig kvalifikationer

en ny verden af jobmuligheder.
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