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En kat uden regnfrak
I

Star Wars Zam Wesell på godt et halvt år blev får nylig kåret som
Mis lrYorld ved en konkurrence i Finland. Det er ejer Annika Hiigberg,
der holder katten af racen Exotic, der er en korthåret variant al
Perser.
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mellem de frb,
Af Anja Bering
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ODENSE: Dommerens afgø-
relse ventes med spænding.
To katteejere står og holder
deres katte frem på den helt
specielle katteudstiller-måde.
Højre hånd holdes tæt påt

kroppen og stØtter bagen på
katten, ogvensse arm erhelt "

strakt ud. så kanekroppen og-
så bliver det.

Begge de norske skovkatte

- Elkingtons Johnny Walker
og Tiønninges Junior Nix -
har lige været på dommer-
bordet for at blive undersøgf,,
og nu er afgørelsens time
kommet.

Pelsen bliver afgørende

- For mig er pelskvaliteten
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søskende født i

starten af
august. Ejer
Anette Andersen
(t.h.) lytter :

spændt tilden
norske dommer
Raimond Sætre.

Mange katte sov i
deres bure under
udstillingen, og
her er det sande
bevis på, at
katteejere også
bliver trætte.
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nen hun s-inger rundt med
n slikkepindsformet stavi al-
e regnbuens fan'er, For en-
len af pinden hænger der
nore, og i enden af snorene
rænger der sma s§'kker
unstpels i gul, grøn oe pink.

Pinden fanger forst den ene

.ats og så den
nærksomhed, og
ætter deq mens
rkuere .-sprndt.,
lommen.

Der var også katte til salq
på udstillingen i Odense
Congress Center.

andens op-
sådan fort- UdsmY kningen af burene varierede. Denne udsmykning

kerne hen på etvis.ejere og o!.,. leder næsten tan
venter-. på

- Katten skal kunne gå ud i
:egnvejr uden åt blive våd.
Den skal have regnfrakke På,
[ortsætter Bette Lind.

Det viser sig at "regnfrak-
[en" faktisk er en bestemt del
af kattens pels, og det bliver
skæbnesvangert for Tiønnin-
qesJuniorNix.

-Jeg har ikke fundet et ene-
ste dækhår på dig, siger dom-
meren oq vender siq mod den

udstrihng cirka 25 gange i sit
fireårige katteliv.

- Så i dag vinder du, siger
hun og peger på Elkingtons

JohnnyWalker, der er to år.

Ærkerivaler
De to katte har mødt hinan-
den i konkurrencer før, men i
dag ville ejerne Jannie og Sø-

ren Eilsø fra Holbæk gerne
have haft det certifikat, som

- Så rille han r-ære bler-et

Europa Champion. Jeg er ik-
ke skuffet, men det ville da

have været rart, siger Jannie
Eilsø, mens hun strYger kat-
ten over ryggen.

- De her hår skulle have væ-

ret længere og lidt mere stri-
de, men det s§ldes, at han ik-
ke har ffietvinterpels endnu.

Europa ChamPion-titlen
fås eftei 21 certifikater og be-

den fornemmeste utel og ikke
skal konkurrere mere.

7OO katte
I alt var 400 katte - hovedsa-
geligt senu-langhårskatte og

orientalske korthårskatte -
samlet til udstilling i Odense

Congres Center i går' I dag er
der 3l0langhårskatte at kikke
på, nårJydsk Racekatte. Klub
igen slår dørene oP tor kattc-

1


