
JYDSKRACEKATTE KLUB

HV,.f SSEBR,IE,TTET
f)ecember 2001

11 ,l



JYRAK,S BESTYRELSE

Formand:
Dorte Kaae
Esbjergparken 5

922A AalborgØ
Tlf/fax. 98 15 93 18

Email : formand@jyrak. dk
Træffes efter kl. 19.30

Stambogssekretær kategori II og IV
stamnavne:
Bodil Eggebrecht
Svalevej 28
8382 Hirmerup
Tlf./fax. 86 98 76 82
Email : stambog2og4@jyrak. dk

Næstformand/sygdomskonsulent
kontakt til nye medlemmer:
Klaus Dorureborg
Gl. Hammelvej 31, Voldby
8450 Hammel
tlf. 86 96 50 94
Email : naestformand@jyrak. dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Kirsten Madsen
Sønderbro I 1

6100 Haderslev
Tlflfax. 74 53 23 96
Email : udstillingjyrak@ 1rak. dk
Træffes efter kl. 19.30

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
Nordkanalvej 8, Ginnerup
8500 Grenaa
Ttf. 87 79 50 50
Fax. 87 79 50 60

Email : kasserer@j1rak. dk
Giro: 5 06 85 09

Suppleant:
Peter Hansen
Græsvangen 123, Mundelstrup
8381 Tilst
tlf. 87 45 06 06
fax. 87 45 09 09
Email: peter@yrak.dk

Præmiesekretær:
Helen Tøttrup
Romdrupvej 68
9270 Klarup
Tlf. 98 3186 42

Stambogssekretær kategori I + III
Suppleant:
Helle Høybye
IGingsvej 59
6000 Kolding
Tlf.76 3t 20 19

Email: stambog log3@yrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Katterigodkendelser:
Carsten Bircow Lassen
Åbyvej 8, Biersted
9440 Aabybro
Tlf. 98 26 90 50
Email : katteri@yrak.dk

Udenfor bestyrelsen:
Udstillingssekretær udland samt videresendelse
til øwige danske klubber:
Mette Welch fuis
Birkevej 9, 4140 Borup
Tlf.57 522636
Email : udland@j yrak. dk

JYRAK's Internetadresse:
www.iyrak.dk

JYRAK's Email:
info@ilrak.dk

FORMANDEN HAR ORDET...! ! !

Kære medlem af Jydsk Racekatteklub.

Du sidder nu med 5. årgang af "Hvæssebrættet" , vores lille nyhedsblad, der

udkommer i december og april. For dem af Jer, der er blevet medlem efter 1996, kan

vi fortælle, at vores gamle klubblad netop hed "Hvæssebrættet". Det var føt, at alle
klubber blev enige om at udgive KatteMagasinet. Hvæssebrættet er tænkt som en lille
folder med diverse nyttige adresser og oplysninger, som Yi normalt il<ke har plads til i
KatteMagasinet, så gem det derfor.

I Hvæssebrættet har du alle adresser samlet på et sted. De forskellige blanketter, som du

bruger i hverdagen, stamtavlerekyisition, udstilling ud- og indland kan du hente ned fra

Intemettet, enten fra fYRAK's hjemmeside rvwwjyrakdk eller fra Felis Danica's

§emmeside www.felisdanica.dk. Du er også velkommen til at ringe efter dem eller sende

en fr ankeret svarkuvert.

Sammen med folderen og girokortet får du også et par brochurer samt en lille pose

Specific, som vi håber, at din kat vil sætte pris på her op tiljul.

2001 har været et travlt år. Opdrætterne har haft mange killinger, og de har været flinke
til at fortælle deres nye killingekøbere om IYRAK, så på den måde har vi også fået en del

nye medlemmer. Mange af Jer nye medlemmer har også prøvet at udstille, og få Jeres nye

lille vidunder bedømt. Udstillingeme har som sædvanligt taget meget tid og arbejde, men

takket være de lokale studiel«edse, er alt lylkedes i fu: stil. Studiekredsene har været

utroligt aktive hver på deres måde. Vi sluttede med udstillingen i Vissenbjerg med et

festligt indslag, hvor man havde hyret en "dragqueen", som gav den hele armen som

Droruring Margrethe. Det var et sjovt tiltag - tak for det. Stor tak til alle studiekredsene -
i 2002 bliver det så nogle andre studiel«edse, der kommer på arbejde, idet udstillingeme
ligger 4 andre steder i landet.

Bemærk at vores forårsudstilling er flytet en lille uges tid til Langfredag og Påskelørdag

og til Hedensted. Vi havde oprindeligt planlagt at holde udstillingen i Aarhus-området en

uge tidligere, men selv om vi kontaktede mange haller, viste det sig umuligt at finde et

egnet sted på den angivne dato og til en fomuftig pris.

Til slut vil jeg sammen medbestyrelsen geme ønske dig, din familie og dine katte en

rigtig GLÆDELIG ruL og et Godt og Lykkebringende Nytår.

O-z /-^--
Dorte Kaae, formand
Jydsk Racekatte Klub
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KTLLINGELISTEN

JYRAK's killingeliste er for dig, som har killinger til salg. Listen annonceres hver anden uge i
Jyllandsposten, Morgenposten - Fyn, Den 81å avis - vest og øst samt en gang om måneden i
Berlinske Tidende. Desuden annonceres killingelisten på Internettet. Ud over salgsklare killinger,
kan du annoncere med en opdrætteranhonce både på killingelislen og på Intemettet. Hvis du har en
opdrætterannonce på den trykte killingeliste, kommer dine kuld gratis på killingelisten i 3 måneder
regnet fra den måned stambogssekretæren modtager din rekvisition, og du får desuden gratis
rubrikannonce i alle 4 udstillingskataloger i 2001.

Regler for optagelse:
Ethvert medlem, som har søgt stamtavle gemmen JYRAK kan optages.
Skriftlig henvendelse skal ske til killingelistebestyreren Linda Palm senest den 25. i måneden
enten via brev, fax eller E-mail. Der kræves forudbetaling for at blive optaget - ved giro skrives
tydeligt, hvad beløbet dækker. Husk også at afrnelde solgte killinger. optagelse kan også ske
samtidig med starntavleansøgningen.

Priser:

Hvis du i lyst til en opdrætterannonce aflales prisen med killingelistebestyreren.

Tilmelding og yderligere information: Linda Palm - killingelisten@jyrak.dk

Sendes til Linda Palm, Nordkanalvej 8, Ginnenrp, 8500 Grenaa
å<---------

Navn

Adresse Postnr

Fax

Stamnalrr Godkendt katteri: n fa n N.j

E-mail: @

httpll

Opdrætterannonce på Intemettet
Annonce på killingeiisten, i udstillingskataloger samt gratis optagelse afkuld på killingelisten.

Indbetaling af kontingentfor 2002

Det er nu blevet tid for betaling af medlemskontingent for 2002. Vedlagt finder du girokortet med

udffldt navn, adresse, tlf.nr. og medlemsnummer. Husstandsmedlemmer er ikke skrevet på, så det

beder vi dig venligst selv udfylde, idet der ofte sker ændringer her (nye bøm kommer til eller andre

fly,tter trjemmefra). Et husstandsmedlemskab dækfter et hovedmedlem samt ægtefælle/samboende +

hjemmeboende bøm. Hvis der mangler tlf.nr. eller der er fejl i navn/a&esse vil vi meget gerne vide

det, så det kan blive korrigeret i vores medlemskartotek.

Udmeldelse: Hvis du af en eller anden grund ikke længere ønsker at være medlem, beder vi dig
venligst om at give os besked, så vi med det samme kan slette dig fra medlemskartoteket og dermed

slippe for at sende påmindelse ud senere'

Udmeldelse sker på en af fuigende måder og inden 10. januar:

o returner girokortet til formandens adresse

r send en e-mail på info@iyrak.dk
r sendenfaxpå98 15 93 18
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Indkaldelse til generalforsamling, den 16' februar 2002.

Kantinekrogen 4, 9000 Aalborg kl. 13.00 - 17.00

Dagsorden i følge vedtægteme.

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 15. dec. 2001-

Kun adgang for medlemmer.- stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der har indbetalt

kontingent senest den 2. februar 2002. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

En måneds optagelse af kuld på killingelisten kr. 50,-

Opdrætterannonce på killingelisten og i udstillingskataloger
sarnllg4lis optagelse afkuld på killingelisten hele året kr. 500,-
Opdrætteramonce på Intemettet kr. 150,-

Spar 100 kr. ved at annoncere både i killingelisten og på
Intemettet - samlet pris vil da være Iff. 550,-

Stiftet 1934

still going strong

Kontingent for 2002
Husstandsmedlemskab
Hovedmedlem
Pensionist
Pensionist + familiemedlem

f7<

250,-
t50-
1,7 5,-

Pensionist: over 65 år eller førtidspensionist

Kontingent for 2002 indbetales på Giro:287-2021

n
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KONSULENTER

Konsulent i Jyrak

Jyrak har et landsdækkende net afkonsulenter som er til for dig! Hvis du har et spørgsmål eller et
problem vedrørende katte, kan du ringe til en afJyrak's konsulenter. De yder råd og vejledning om
alt vedrørende katte - ikke mindst lytter de til dig.

Konsulentkorpset er sammensat af kattefolk med mange års erfaring indenfor katte, opdræt,
udstillinger, sygdomme og adfærdsproblemer. Et pm af konsulenteme har mere end 25 års erfaring,
som de geme deler med andre. Konsulenterne har en bred viden, der er baseret på egne erfaringer,
men som konsulent er man også forpligtet til søge ny viden. Dvs. fulge med i, hvad der rører sig i
katteverdenen, og som vi så alle kan få gar.n og glæde af.

Da konsulenteme ikke har samme baggrund, er de ikke eksperter på alle områder, men de ved hvem
der ved noget om netop dit problem eller spørgsmål og kan altid henvise videre eller selv undersøge
sagen. De opdxætter også forskellige racer, og er derfor repræsenteret indenfor alle 4 kategorier.

Konsulenter:

Selvom konsulenteme er geografisk placeret kan man ringe til den konsulent man kender og har
tillid til. Evt. også den, som har kendskab til netop dit spørgsmål.

Alle kan reelt benltte sig afderes ekspertice. Man behøver altså ikke at være medlem afJlrak for at
kunne gøre brug afderes viden. Alle kan søge hjælp. Ofte henviser dyrlægeme til en konsulent i
området, når de bliver stillet overfor spørgsmål, som dyrlægeme ikke ved noget om. På samme
måde ved konsulenten også, hvomår det drejer sig om et dyrlægespørgsmål.

Råd og vejledning hos konsulenten er gratis. Men er det nødvendigt, at konsulenten kommer på
besøg, f.eks. køns- og farvebestemmelse afkillinger, skal de have dækket benzinudgifter.

En afkonsulentemes opgaver er også at godkende katterier. Oftest tager konsuienten med et
bestyrelsesmedlem ud og besigtiger de katterier som ønsker godkendelse.
Bestyrelsesmedlemmet og konsulenten gememgår så hjemmet/katteriet, om omgivelseme opflilder
de krav som.skal være op$uldte for at få godkendt katteri. Samtidig kan konsulenten give gode råd,
og hvordan det gøres bedre i katteriet.

AMMEFORMIDLING

JYRAK's ammeformidlin g:

Konsulenteme er også ammeformidlere. Hvis du mangler en hunkat til nogle killinger som har
mistet deres mor, eller hvis moderen ikke vil kendes ved dem, eller hvis hunkatten mister sine
killinger eller kun har fået 1-2 killinger, kan du henvende dig ti1 en konsulent. De vil så benl,tte sig
afderes netr'ærk og de andre konsulenter for at hjælpe dig og formidle kontakten mellem ejeren af
killingeme og ejeren af plejemoderen. og i den forbindelse yde råd og vejletlning, hvordan man
praktisk forholder sig.
Derimod har konsulenten ikke noget med den indbyrdes afrale af gøre. Det er en sag mellem de 2
parter, men det er sjældent, at der er nogle problemer, når bare man har en klar aftale.

GODKENDELSE AF KATTBRT

Godkendt Katteri:

Et "Godkendt katteri" belyder, at 2 af fYRAK's konsulant(er)/bestyrelsesmedlern(mer) har besøgt
opdrætteren og konstateret:

at kattene lever under familiære forhold
at de lokaler, som kattene færdes i, er afrimelig stønelse i forhold til katte
at der er lys og luft, der sikrer at dyrene har mulighed for at udfolde og udvikle sig
hensigtsmæssigt

Godkendelsen er tegrr på, at opdrætteren er sit ansvar bevidst, og tilstræber at give sine katte de
bedst mulige opvækstbetingelser.

Når killingen sælges skal føigende betingelser altid være opS,ldt:

o Killingen skal være min. 12 uger
o Killingen skal være vaccineret mod kattesyge og influenza
r stamtavlen skal medfulge katten4cillingen uanset den er solgt eller givet som gave.

Gældende priser:

Førstegangs godkendelse (min. 3 godkendelser på samme tur) kr. 375,- inklusiv kørsel og
katteriskilt pr. godkendelse.

Ved regodkendelse med min. 3 godkendelser på samme tur kr. 175,- pr godkendelse.
Ved mindre end 3 godkendelser på samme tur: kilometerpris (statens højeste) + katteriskiltets pris.

Ved regodkendelser, hvor man ønsker katteriskilt, vil dagsprisen være gældende.
Ønsker du at få dit katteri godkendt: kontakt Carsten Lassen - tlf. 98 26 90 50
e-mail: katteri@jyrak.dk
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Lis Rhymer Friis
Bøgeb1erg7
5471 Søndersø
tlf. 64 89 15 03
opdrætter Abyssinier

Helle Højbye
Kringsvej 59
6000 Kolding
tlf.76 3t 20 19

opdrætter Burmeser

Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
nf.75 6t 34 87
opdrætter Hellig birma

Kirsten Buna
Sjølundsparken 25
3150 He1lebæk
tlf.49 70 96 60
opdtætter Siamesere

Sonja Kristensen
O.J. Steinkesvej 4
9900 Frederikshavn
tlf.98 42 8s 14
opdrætter Persere

Marina Bdrnsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted
tlf.98 26 0273
opdrætter Briter & Burmesere



STAMTAVLER

Kryptorchidattest: Når du skal have stamtavler, så husk ved hankattens første kuld
at indsende en attest på at, den har 2 normalt udviklede testikler. Medsend en kopi af
stamtavlens yderside, hvor dyrlægen har attesteret.

Navlebrokattest: Killinger født efter 1. januar 2002 skal alle have attesteret, at de er

fri for navlebrok. På de nye stamtavleomslag vil der være et felt, som skal attesteres

af dyrlægen i lighed med feltet til§ptorchidattesten.
Bemærk, at katte, som allerede har stambogsførte killinger ikke behøver en attest.

For nye avlskatte efter l. januar 2002 skal der første gang, der stambogsføres killinger
efter dem, indsendes en kopi af navlebrokattest på samme måde som ved
1«yptorchidattesten.

Titter: For at få forældres tifler påført stamtavlen, skal disse registreres hos Felis

Danica. Det gøres ved at indsende kopi af certifikater til Felis Danica's postboks

sammen med kattens titelblad. Adressen er:

Felis Danica, Postboks 174,2630 Taastrup.
Husk at medsende frankeret svarkuvert.

Når du sender din stamtavlerekyisition, vedlægges en check på stamtavlerne eller en

kopi af indbetalingen (fra giro el. intemetbank). Hvis du ikke vedlægger check eller
kopi af indbetaling, vi1 stamtavlerne blive sendt på efterl«av.

Priser på stamtavler kan ses i KatteMagasinet. Ud over stamtavlerne betales et

ekspeditionsgebyr på W.25,- pr. forsendelse.

MEDLBMSNUMMER

Har du glemt dit medlemsnummer kan du altid finde det på bagsiden af
KatteMagasinet. Over dit nalm står følgende:

00005482 ARC xxxx

xxxx er dit medlemsnummer

JYRAK'sTOP 5 - 2001

Kattens narm:

Race: EMSnr.:

Ejer:

Adresse:

Postnr/by:

Tlf.nr:

Email

Katten opstiller i
følgende kategori:

L_l Voksen han U Voksen hun

tl Kastrat han L] Kastrat hun

n Killing/ungdyr x Huskat

Se regleme i KatteMagasinet nr. 6. Kopi af resultater sendes senest 1. Februar til Erik Andersen,
Voldgade 70, 8700 Horsens. Vindeme underrettes senest den l. marts. Vedlæg frankeret svarkuvert
eller få besked via email.

Sted: Resultat: Point: I 
Forbeholdt

IIYRAK
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Nyttige Hjemmesider og email-adresser

Hjemmeside: Beskrivelse

JYRAK wwwjyrak.dk Jydsk Racekatte Klub med adresser, udstil-
linger, tilmelding til udstillinger, akuel
killingeliste, opdrættere, debatforum m.m.

Felis Danica www.felisdanica.dk Link til øvrige danske klubber, Special-
klubber, FU-medlemmer, opdrættere,
udenlandske klubber. FD's vedtægter,
Top-10, danske dommere. Download af
formularer til udstilling i ind- og udland,
parringsattest, FD's Topl0 m.m.

FIFe www.fifeweb.org FIFe's vedtægter, udstillingsregler, regler
for dommere, int.udstillingskaleirder, link
til udenlandske klubber, FIFe's Health &
Welfare commission.

Racekatte www.racekatte.dk

www.dyrlaegevagten dL

Hjemmeside, hvor man gratis kan oprette
link til sin hjemmeside og email. Links til
specialklubber, udstillinger, dyrlæger, kat-
tekunst, opdræftere. Find nyt hjem til voks-
ne kattc, e tlcrll'sning af bortkomneifundne
Lattc.

R,td t,g r cjlc.lning om at hokle kat- Hvtd -l

\rcr cr dcr r cd rr,jse til udlandet - se kav
rrd rclsc og cLspofl til de forskellige lande
og duunload af nødvendige formularer.
t {je
ening. Oversigt over dyrlæger. Se hvad der
rører sig inden for dyrlægeverdenen.

www.netdyredoktor.dk lntlclrolr,lr:r hl a lcksikon om kattesygdom-

www.ddd.dk

Dyrlæger og
sygdomme

Dyrlæger og rej-
se til udlandet.

Den Danske
Dyrlægeforening

Fødevaredirek-
toratet

w ww. foedevaredirektora
tet.dk

Vejledning i, hvad der kræves af vaccinati-
oner og papirer ved indrejse til de forskelli-
ge lande. Se under veterinærnyt - rejse med
hund og kat

JYRAK'S STUDIEKREDSE - lokalgrupper

AALBORG:
Marina Bdhnsen
Elkærvej 44
9381 Sulsted

Trf. 98 26 0273
E-mail : gepard@get2net.dk

ÅRIIUS:
Bettina Petersen

Grøfthøjparken 164, 4. 51

8260 Viby J.

Tlf.86 288274
Email : pigalop@mail l.stofanet.dk

SYDØST:
Heidi Nowakowski
Dons Byvej 4
6051Almind
Tlf.7s 55 45 10

Email: conmeo@teliamail.dk

RANDERS:
Esben Jørgensen

Kirstensminde 20
8900 Randers
Tlf. 86 43 05 95

Email: eolj@get2net.dk

VIBORG:
Lise Koldby Berg
Pebermyntev e1 39, 2.mf .
8800 Viborg
Ttf.23 4286 87

Email : winnerborn@ 1 2move.dk

SALLING:
Laila Andersen
Rosenhaven 39, Jebjerg
7870 Roslev
Ttf.97 57 4998
Email: lailah@lai-ans.dk

HOLSTEBRO/STRUER:
Vibeke Jensen

Søndergade 40
7600 Struer
Tlf. 97 85 18 54
Email : vibeke j ensen @gel2net.dk

IIORSENS:
Knud B. Jørgensen
Fuglevangsvej 6

8700 Horsens
Tlf. 7s 60 18 99

Email: jylland@mail Lstofanet.dk
VEST:
Hans H. Ibsen
Søstjemen 48
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 t5 35 45

Email : j oynesnesbi@esenet.dk

FYN:
Sonja A. Nielsen
Uglehøjen 156,Ztv.
5260 Odense S.

Tlf. 65 95 70 2s
Email : joy-of-living@post.tele.dk

Sjælland:
Mette Welch Riis
Birkevej 9
4140 Borup
Tlf. s7 s2 26 36
Email : welsch@get2net.dk

Sønderjylland:
Sonja Gaarde

t{iortevej 103

6400 Sønderborg
Tlf.74 43 69 t0

illc :'.rili( aLtuclle tentaer.



JYDSKRACEKATTE KLUB
Byder velkommen til
Udstillinger i år 2001

U

U
U

U
Skive

Hedensted

Ribe

29.-30. marts 2002
Specialshow: Sphynx & Rex
Præmiering JYRAK's TOP-5

2 x l-dages udstilling i Hedensted -
Østjyllands-hallerne
lørdag: semilanghår & siam/OKII
søndag: perser/exotic & korthår/somali

29.-30. Juni 2002
Skive

2 x l-dages udstilling i Skivehallerne
lørdag: semilanghår & siam/OKII
søndag: perser/exotic & korthår/somali

31. august - 1. September 2002
Ribe

2 x l-dages udstilling i
Ribe Fritidscenter
lørdag: semilanghår & siam/OKH
søndag: perser/exotic & korthår/somali
2 x l-dages udstilling
lørdag: semilanghår & siam/OKH
søndag: perser/exotic & korthår/somali

Tilmeldingsfrist: t Senest 1 måned før udstillingen.
Tilmeldingsblanket: + Ud.stillingsleder

Kirsten Madsen, Sønderbro 11,
6100 Haderslev. tlflfax 74 53 2ts 96

eller via Internettet - www.jyrak.dk
Svarkuvert ved alm. tilmelding: ) Vedlæg venligst frankeret svarkuvert, det

sparer tid for udstillinessekretæren.
Betaling:Udstillingsgebyretindbe- +
tales samtidig med tilmeldingen til:
Betaling på udstillingen: kr. 10,-
per kat.

JYRAKs postgirokonto 5 06 85 09 eller
vedlagt i check til kasserer: Linda Palm,
Nordkanalvej 8 Ginnerup, 8500 Grenå.
Tlf.87 79 50 50 Fax 87 79 50 60

Stewarder: ? Har ilu lyst til at være steward -

kontakt Carsten Lassen, tlf. 98 26 90 50
email: katteriØyrak.dk

23.-24. November 2002
ikke fastlagt


