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0pclræt af COLOUR?OINTS
(laaghaarede siamesere)

efter engelske importerede forældre"
nKafren med det dejlige temperament",

§tamnavn >)TAMIKO«r
Opdræt a{ brune-, blaa- og liilamaskede siamesere

san-lt Brun Burma.

Be*illinger paa killingcr nodtages,

Abonnement pr. aar kr" 9,00

Annoneepriser:
I/6 side kr. 10,00
112 side kr, 35,00
1/3 side kr. 20,00
lil side kr. 50,00
pr. gang

Hvæssebrættet
- blaa, hvide og sorte efter
irnport fra USÅ, England,
Frankrig og Sverige
samt
eneopdrætter af europæisk
korthaar, bruntabby,

Dr" B. Gannik,
Toftøjevej 31 B . Vanløse
Trf. (01) 7',r 0011

Toftgaardens perserkafte

ABE§§I N I ER _ 
Tå?ifå,'J"

Stilfærdig, charmerende, hengiven og intelligent"
Lydlgs, ogsaa naar den er i løbetid. Ideel dl lejiigheder,
Årlshan: Int. Champion HERMOSOvan MARIENDAAI*
yin_der af bl. a. bedste ungdyr, bedsre korrh*arskar og
bedst in show"
Avlshun: DESEÅDÅ van MABJENDAAL" - Begge
hollandsk import.

H E X 51, {f;'JT åfi:I:t 
med nøjsblød' rrrøllet pels'

To udsøgte hunner, cn soft og en L,iaa, importeret fra England.

Henny Knudsen - Thehøj pr. Norup
Telefon (085i I31 16

Jane es Kurt Petersen,
hly å"iøjen pr" Vejle . TIf. &lpjen 184

Åwerter i, Hwæssebrættet !
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fra TIYRAK

til" alle kattevenner i NoRDEN.
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BgliidRk t ,fane og Kurt har fået ny adresser Fastrup, Sotbjerg, pr.Århus C.
srt.(o6) 18.21.11 so1bjer"g 5o?
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af Jack Bjøness, Norge.

Nå, du har besluttet
di3 ti1- at kobe en kat !

. SelvføLge1ig ved du hvorfoH Du

"lar sj-kkert fundet adskillige gode grun-
se, og du kan ikke indse, hvilken for"-
;kel, clet skal kunne qøre i dit liv, -
når a1t konnet til altrer katte jo kat-
kr oij du i-lar altid haft katte. - 0B
råed enrkøbttrkat kan man beholde ki-lIin-
gerne oJ sæ1ge dom, - og det eneste
»behagelige ved at have en kat, har jo
altid været at komire af med alle de
kiliinger !

Ob^ hvorfor skuIle sn ttl(6610i I(s;
være til ;riere ulcjlighed end. en, som
krnene har fundet og t:r,3et rned hjera,
eller 6n, son barc konncr og bliver ?

Ypn l.:an da være mere sikker på, at hun
er.rrrsl( i det mind.ste. Hend.es forældre
er sunde og fik d.en bed.ste onrhu, og
*n kari endog få en attest fra dyrlæ-
Sen Får at alting er i ordcn.

Je, du har hclt ret !

;[eh du vi1 .med tiden finde ud af,
at der er mero end. det. - En he1 de1
aere, hvis je6 nå have lov at sige det!

At købe sin første kat ken samlnen-
Iign:s mcd at få sit første barn" Kan

Er huske, hvordan det var ?

Du skulle have en baby. AJ-1e dine
*minder hevde al]-erede børn. De havde
selvfølgelig opført sig sorn tåber, nen
Ge havde selvføtrEe1ig-mere sund sans.
§t få babyer er da en natur.lig lagr og
ilst er ikke nødvendigt at 1a.ve en så-
dal opstandelse over det! Dine venin-
ihns babyer var almindelige .børn, og
der var ikke nogot særligt interessant

i at hore, hvor tit de fik nadreller
hvornange tænder de havde,

.Og så ko;rl din egen bat:y I og sclv
orc du måske ilcke husker d.et nu, så var
alt hvad du kunne tale oa i uge:, - ja
rnåske nåneder, 51ouo"k, oadr:ing og rægt-
tabel1cr.

Netop såaan vj-1 det blive r:ted den
ny kat. iiu har jeg aev:rct dig. fngcn
vil- r'ære 'i str,nd ti1 at føre en intel-li.-
gent santale r:ed Ci-g - i måncrler !

Huis du virkclig bliverrangrebetlr,
vi1 det vare i årevis. Jcg ved det, for
jeg er selv in6rebet.

. Du forstår, det er ikke blot dct,
at du får k:tten. Du er kor:r:".et ind i
kattesportcn. Du vi1 dronue on at op-
drætte den fuldendte Abessinier el]-er
lillanasket Sianeserr, c1Ier hvad du nu
falder for.Du rril so på a1le katte med
et helt andet - nere kritisk b1ik. liår
du føihen så en ssd Ii11e katr vil du
nu se et saukt hoved, eller en fin hale,
e1ler en dejlig ojenfcrve.

og du vil fåilkatlefol-n'"n"0'på haLsen!
Det tnor.du ikke påt Du vil. overhovedct
ikke kunne undgå dem, og du vi.1 finde ud
af, at,du heller ikke onsker det. De er
fængslcnde rtennesker. De fonstår dig.
0g du vi1 måske endda droppe nogle af
dine ganle venner - opdage hvor, kedeli-
ge de er, fordi de ikkc mers forstår di€.

0g så er der katten s?}v. For i
tiden lagde du ikke reget rrrærke ti1,
når katten fæl,Iede, for du udbrodl!? LIfr
atl-e de kattehår ovcr hole stolenrt.

lii.n nu vil du sige:" Jcg spekule-
rer på, ora det er rigtigt, at hun ta-



ber så nange hår? Ir,iåske er der noget
i vejcn ned hencleg l,,iåske borster jeg
hende for neget, - el-ler for lidt?
fuIåske mangler hun vitai.riner?

Den s1a6s ting vi1 du siget
0g hendes seksualliv! nu vil

sige:fi Hun er virkelig for ung, og
holde hende ind.elukket en ugel e1ler
en del af ugenr - for hun srutter
sandsynligvis ud, og hele far:rilien
vil fare rundt og ki:<ke efter henden
og naboerne viI være sikre på, at I
ikke er ri.gtig kloge.

Du p1-ejede at have ondt af do
or,rstrejfcnde hankatte, sor:: kon forbi,
og pjav derl etrdog soi:tr^retider :tad on
vinteren. Nu oi-)s1^:er du bare at skyde
cien all.es:,.nncn,

llu var lie1di"6 den gang, og dor
cr ikke s:liet noget. Snart er hun stcr
nok til at blive nor, og du finder
frei:r til dcn fuldcnd.te han til hende.

Der sker lrclIer ikhe noget den-
ne gang, og du har endda sådan g1æ-
det dig til et få killinger. i\,iåske
her du endda aLlerede solgt noglc
af den.

PoIk, soi,r ikke sclv er katte-
fo3-k, ler af ciig, fordi clu er ked
af IKKE at skul]-e have killinger.

Irlå, en dag vil der koai:e kiL-
linger, og en cf den vil være så
uimodståcl"ig, at du ikke kan nænne
at sæI8e hende.

Du syntes at det var sjovt at
tagc til katteudstilling o6 konkurre-
re ned den du kobte, nen spændin6en
ved at udstil-lc 6n, du selv har op-
drættet, er slet ikke ti1 at bære.

Du hænger på klogent!
I,,len nåske tror du ni6 it<Xel

Når al-t koinirer til alt er katte,
katte, og du har,altid haft katte.

FI FE 
n s SEI,IERA Lf§RSAMLING.

PIFE's generalforsaaling blov i år
bonyttet til gennengang af aIle de
nye regler, der er korai:et son tiLlæg
til. Loven siden den udsondtes i 1956.

Flere steder blev teksten ændret,
så betydningon klarere frengik hor.-
af. Desværre nåede nan ikke at gen-
nerlgå stanbogsreglerne, nen de vi1
blive taget op ti1 r,cvision på næste
generalforsanting i Paris i-
oktober 1967.

Det blev vedtagetr at der og-
så skal udcleles !"IFE-kolrnrder til
internationel Prenier.

Pølgende nye variantor blev
rnerkendt; Plettede katte, Tabby-
naskede (i,ynx), skildpaddenaskedc
og rodnaskede Sirnesere,

L{edlenirer i dorrr,erkoni:risionen
åka1 herefter vælges fon tre år, r-:en

kan genvæJ.ges,

K0!11,{flNDE UDSTILLfNGER.

KØBENHAVN (nAnnr) 14-15 januar
ZURICH 10-12 feblr'uar
lnAU,I0 6-7 ilarts
ESBJERG 24-25 narts
KøBENHAVN (Racekatten)f:-f0 april.

TRANSPOR?KASSE.

.... Hr. Alf Ltidoking har skænkct sin dej-
u.. !ig" store transportkasse tiL JYRAK.

'Den vil nu blive udLånt tiL iledLen-
nerne.
Afhentning og tilbagelevering nå
ske personlig hos formanden.t1ack.

De, der ønsker at deltage i ud-
stillinger, .nå henvende sig tiL
sekretæren senest 6 uger for ud,stiL-
Lingen, Ani.:eldelseskont vil da bLive
tilsendt.
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af fru S. H:rrding', En6;J i''trcl ,

Co].ou:.i]o:-n*.,s, eller so,n ancrili&.- si8 ccrcs spccicllc r:i-':1o at vj:,sc Clol.c]s

...i,1e-kalCar. den - ?he HinlLlayiin" frc:". i;::ri-i5;i:;:ri på, ;:' l''t)fisI' oij i sungi':1 or-1

.,..r båc1e i Drrglancl <.rg USA pri,r næstt'n i.,rrBCilrirl cg Iyl<ker h1i'1i si-il rtlrrrr i

:: - ':: i:j.dsiiu-ilctr sril et resulLi'Lt af i'rå:'et for at hil:c goCnc:''g;':n, e:: lnrlei't

t,-i :^iLl:rr.lt opd:iæt" ordn(:L' ?rfilrqrt cl:ilc" flvj:'' c'':'g ":i jc6
-r- rin.-t a,,rt a:,hr.irip h-- sti i j j r.p: være tilsirllol l.i1 en freirvis,Lj n5 af
I -J\r:j:'1:r* '" , '' -*^ -*' -

-r'.rb,o €, keitdt eut3i-.i-.cli ilcat,rc;, Få r'i. l'ul.L:'-urt:, so:a biivcr udf'r:.:i' ri' iu h.r'.t-

', ,,,'b-.;-,--,g* er, f.iet 1i,ed den l<al,,,k'i.e.:r'i". nC:' oE el] fl;,". o5 rlc 'llr-i'.'c'-' ::;'i; si;lt-l-
,.i i slr.,: ptr:..;'type ko;l'r,:.:t.:::ci.-. tied Sia- f eci;, iiv-is: jc.: :ilrlie bcclcr c'.::.', o--.1 I i
:ir-r,::r.i.ts fll.tenør,Stt;: og L,-å øjnc. legc oennc.-r-eg hl'er da3"

r..'tc.= I år; ini.'Leclei:Lle a;1.e;1r-i;6:jci,,:, ,ii;::d:'c l:er'Lien opfLit-'!-sc. a; kal"-
::r-:rcrls;;:Be ligt UCi:ru ;f hr." Stj.:r.:.;:rj tc sltrl 1::,i.:; Ol-:li -'in; l:i.C'.- 5l:.' la1' C§

\:r. nl et i iscc kal ie artcriii:trlt af vintcr sitldetidc-' i nal:l;en.
;1;gn1r.1-116 Co',lnail- oi-j fi.lr r,r;(inunmerr L - 

' , -Eri ,cr.f iiliiie iriinnar o: ir-:ls son hol-
.'1i55, t'c",lr- ct ilrJt; .(-' ('-Lii:' ::-- ': ";r-:rl 1i5'-

i iialj-for.r!cn f,..11;n,Ite fr-t: g:'r'-rlic på r:'/'Brjcn:-erd bcl:cle 1i-.rro i vej-
,)f'c:ih ari),rjdct r.ied a'l f:'c:il'rri.ngo den rei r':l sirlen af dc:':s l-3ricE sr;o1t og

ir,1::ik:..ns1.,.- Ilj-,nie1.el'ln i t9;;;. Disse r11e nå clc havc cn ktiusctul- v;d :tti:'.rcr
lrr:.r :i!:ki:i (',e rorstc 1.:n1i,hinr::sl:atte nld icj1i5,'r66" Et 1il..l e fcrsj 5tl3'. puf ai
l.i.-:.;ut.:l t najrJreL.. Ij'.11' l.1r'iqr:n 'r'ar dar cn.pot.: oll-cr et hoveC c: .:c:lt .:ol: e11

,.C: i u, ...)L-, oI Aiitc,.':'-xa nu og ci'. ciir!:- stqr kær'.i6hcis,::')<1:::': ;'.3.'

l:i:.i;. J-i::r;.hårieCC Si.ames,:'j:e op, en:en f Engknd opClæ1.'ucs d:r Colcri:po'i-nts
c:1f::J----gt elIc,r fr+'rb:'agt :rcC vil-jr:. af stadig bedre typca oij dr krl,rrtcr nL

.t At,.;..ir<p- l.[-i-,des; d.erir+ k.it, son har helt op på si<lcn af and:3 iangilårskatte
traaneicr.cns type såveJ- sor d'.:ns fervcr, på udstiuin6oliil , ofi bliveri:ofte bc,l.ste
i-rtubi.t:r,r:et med Cen l-arrg;+ pcls riEol,i-ne-- linghårskat el1e:' beds;e u:lBd)/r', Det eP

se:'tr. lcnne -er helt an'ierieCes i type
rind Colourpoints og Hirna)-ayans,

il''/orfor er dennq nye variant så
fortryllende en kat ? De.har vusdet

'deres popularitet dels på grund af
deres s}<ønhed oS dels for deris dej-
Lige tcrnperilments skyld" De en kærIige
og intelligente, nien ikke nær så
voldsomne i d.eres fo1elser,, soro

f;ianese'ren, men dorinod Ber6
foretagsonrte end de fleste
Fersere..

Colourpoints en blevct be-
skrevi;t sosrrr l{enneskets nest fuld-,
konne folgesvendft, og de har hver for
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ganske fint, når nr,n tænker på, at otar

kun er gliet ti å.n, siden de blev aner-
kendt. Fra hele verden el' der effer-
spørgseL e:fter 6ode eksei:rplarer, på
grund af de store frerskridt, der er
nåct i forbcdriir3 c.f tYP;'.

Da langhårskattene, - bortset fra
Birnakatte, son endnu ikke var koinet
ti1 England, da arbcjdet i:ed Colour-
point kattene begyndte - alle n nglcde
Siannønsteret, riåi;te g"nener der kon-
trollerer denno fiirvekor';rbinationl in-
troduceres i lanE:hårsklttene gennen

korthårskatte'
Alte andre farve:' er doninant"e

overfor Siannøt:steret, og korthår er
doninant overfor Langhår' Derfor vil-
afkonnet efter den forste krydsning
neJ.len en ensfarvct Perser og cn Sia-
ireser bli-ve cnsfarvede korthårskittin-
gerl der har }ængere orer.og nsset-ond
t',rroå Or" er onskrrærdigt for en typisk
LanBhårskat'

Ved at parre to' sådanno krydsnin-
ger indbyrdes, vil nan få et kuldr hvor-
i der finrles no6le 1an6hårer1e killinger
r,red' siarcroonster. i,len typcn vil være

dårlig i forhold' til andrs langhårskat-
te. Disse Colourpoints nå nu tiluage-
p,',rrres ti1 bIå e11e:' sorto langhårskat-
te, o6 det nest tYPiske af ai'komnet
bruges herefter ti]. videre opdr'æt.

Ensfarvede langhårskatten der bæ-

rer arveanlæget for siannønstert har
haft uvurderlig betydning for opdr=Dt-

tcts frcmskridt, og cle f1.esic af de

virkelig Bode Col-ourpoints har en ens-
farvet far e1ler riior' udbyttet af kiL-
lingcr er lsvt, nsp i'ypert bliver sta-
.Jig bedre. Hr. SSirl-int{ t{ebbs bedEte
avlshan vcr son ef så''1anne ensfLrvede
kcrtte, dcr begge bar in1*get for Colour-
points, og i:iin bedstc han har blå far
og Cc,,ourpoint nor. i.rlin bedste cnsfar-
vedc t ba;rer[, cn sot't Il:nghårskat, er.
blcvet chrnpi-on i å'n på hendes tre for-
ste udstillinger sor,: vol(senr og i neget
stærk konkurrence. .Tcg har store for-
håbn.i,nger til hc,ndes frenlidige killin-
:3ur r

Tit at begynde ired blev der brugt
b1å o6 sorte-' ',riighårs1ir.t1,e ij.1 ."iette

opdræt, fordi disse
h:n de bedste tyoer, ,#',i 4t
og derfor vcr tie *:.§,6-U
fo rste Colourpointu/4,,l,l.':-t

el.ter bIår,raskede, l',, " \
For også :t få /, ii ,^ 11

ctrokolctle- og 1i1- li, 'f I *rt\
bncskedc CoLour- 1, l, \ t r' )

points, nåtte i, f V './
chokolrde-scnct 11IJå_t &'
introduceres, og da
der ikke på oct tidsPunkt fandtes
nogle 1an6hårsk,:tter der havde dette
gen, måtte clet indkrydses Eennen kort-
hårskatte.

Por ct gøre det, har vi i oPdræt*
tet brugt båc1e chokoladenaskedc Sia-
mesere og ensfarvede chokolade kort-
hårskatte. Plere linier nåtte fren-
bringes, for at hlve ubcslægtet r*a-
teri.ale nok til at arbcjde ned"
Efter fire gcnerationer her jeg nu
rnin forste gode chokolade Colour-
point han. Han har vundet sit forste
CAC i denne s.eson,

De chokoladenirskede er negct
snukke dyn. Farven er enestående god
i den lrrnge pels, øjnene er af en god

blå farve, og kropsfarven vidunder-
lig lys, vi håber, at kropsfarven
vil ulive ved ired at være fin LYst
også når kattene bl"iver æLdre. De

b1å*og brunroaske<le bliver jo ofte
Erorkere ned elderen.

Når det ctrokolede og d^et blå
Ben er til stede hos begge forældret
uanset hvilken farve de selv har,
kan der konse li[anaskede killinger
i kulaet. lndtiI nu har jeg opdræt-
tet tre lillsnaskede 1-anghårskillin-
ger fra forskellige forældre, men

i den ene var ojenfarven godr.hvor-
ir,roc aIt det ovrige ikke var særligt

-.,.- - r, prisværdi8t. Dcn
..r/ \ enOen h,rVde Cnhi, \. \. \ lic.l.LaR DaIS.

*ri'-,2, , j*\ ,.i ,,I"- ctiårs
-(!,,", *',,) ./;'>'- då'rtig i tYPco

*\.;'tÅ{>! oF: den trcdie, so'r jeg
'-\*ifi har I'åct i årr, Irur Car1i5

ojenfarve, nen bedro typot -



dog er hun laagt f,ra,en udstillings
&at. :.. ' .

-i ri:renika er nrn forsn, idet
aan oi r;å har 'frenbragt rodr.raskede
Langhårskatte. De kalder dem nPlqniie-
øeskecle. I{inalayansrr. Det er rcuIigt
et frerbringe langiiårskatte aed naske
i alle de farvei; d<!r kendes hos kort-
lårska{,tbne, hvis blot der er optlræt-
tere, der vil }ægge erbejd.et og ti;
:ten i dct.

ErrgeJ.ske Colourpoints er efter-
spurgle over irele verden, på Srund
af,det brydsor:rne qvlsnrbejde, vi ha:'
6jorr og stodig A;or f'or r.t forbcdre
iypefl. I Anerika paarår '.:an ustnnd-
seli.g uolounpoints r:ed Cotourpoints,
tlyorved nan gnnske vist kan forbedre
.qrjenf:rven, ilen typon bliver uforan-
dret. let hai vænet 4eg'et vanskeii.gt
at kor,iirinere do .be,lgte'bl-å ojne i:red
ien f-incste type" .tl f'arre Colorrn-
,rcints :'led hriirle Persei'e ned blå
,r jne l::,r i ttke h j ulpe b re.;ct , iclet
;ijcnf:.;.,--n i cio hvj-d: sk5'1;.1es ct rn--
'let g,rn end dt b der g;iv'bn, dcn blå
i-nr.ve. ho:; Colourpoinicr.06 de hvi..de
,i.alt-^ i,:erl b1å ojur er sed.,.'enligvib
:--'4e e{' så god en t;'pc s;::: de b}å,

liJ:: .!od ojenf,rrve lrnn opnås ved
ab l,{r)'.ilr;e uc1 r]]t--d Siii:.reserer'i-ren åa nå -
';.,r,n l.;rltge nanile f,::'.orrtioner ti1 i6on
,li opn.r ilcn q.:,d. .typc, K:.'yusnirrLl,irne
r*.1..1ei;, Co].ourpcints oS ol s--arvede lar,;g.-
i:årsi<11 l:o f orb:CIer 'typen r ne:: :ri:d.u-
;rer rlcn .bIå ojenf.rrve. Du.- er nuligt,

::i vil nirr vi er n:iet fren til. cien
,:;pen vi onqkcrr kan unCværer iisse
- Clir.ydsninger.

, Dqt er Colourpoin.t'ernes charne
.lti. personfighedr der tiar gjort det
,tqne arbejde ned at forbedre og
*talrilisere rnceu unagen værd" Og

"lst er et stort tab, at både hr. Stir-
-:i.ng YJebb og fru' Goforth er gået bort
-' år efter svær.sygrlon. Vi.er.i uhyre.
-ild ti1 disse to kendte katterier, son
r':r begije en blevet nedlagt, Deres bed-
'...;e dyr 

.bl-iver 
dog nu anvendt i opdræt-

'.--t af ?ndlg, og der er sorget godt for
.r lcens Dcstaen.
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Det en slet ikke så usandsYnligtn
at. tlet næsto gang bLivcr Den; der råber
sådanr og så gl det jo re"t at være for
bsredt, 9å nan kan tage affære i en far
og'und6å at grund]ægge en loppefaru.

Loppcr cr dcsværrc rpt ålnindc1i-
gc udenfor Skanclinnvien, og hvis nen
importerer cn kat, skc.l'nan altid rcg-
ne det soi!.en aulighed, crt d.en kan ha-
ve 1-oppe:.. ifan'kan også risit<ere at få
en.med hjen fra. en udstiLling eller 1i6

. nende, så det err t<J-o$t. at se sine kat'-
te efter,e.f oB til. Det er næstcu unu-
ligt:-a! se selvc lol)pcrnc, da de er så

"/t ({r\
\ ,l r

d.

.-

hr.rr.ti6e, at rle, siryndso:rt r,
lrvi§ nan begyhder'-at. rod.c i pclscno ne:

nin.itan finde deres ckskrengnler', og
hvis narr findor' bare en fifre- snule,
kan nan være sikker på, at der er Iop-
vv{

Ekskrcnenterno er lctto at kcnde.
De ser ud son snå, sorte. kokspartikler
kante'dc og hår'do o6 på .storrel-se ncd
schd.skcrn: Hvis man tsger dcp og knusc:
dei: nelleu to negLen. 6iver de en. kna-
sendd:'Lyd Qe bliver til sort pulver,

på sin kat, bildir n..n Bcrne sig selv
ind, at d.et.er sc.nd e1.Ier jordl Ben
sairdskorn eLler,andet snavs kan ikke
knuses på ovennævnte.nåde, sÅ det en
1et nok at kende forskeL.

Det cr lettest å.t undersotse katte

H J ,4 L P ! .T§G HAR FÅET LOPPER.



Fremstillet paa vandbasis.

Indeholder ikke
petroleum eller freon.

Skræmmer ikke dyrene
ved kuldepaavirkning.

Indeholder ikke klorerede
insektmidler

Faas paa apotcker og hos
material- og farvehandlere.

i praktisk aerosol spraydaase"

KIRK & KOMPAGNI
Trørød pr. Vedbæk,

Skelstedet 16,
Tlf" (01) 8912 33.

TINUS OF PEN'FC)Åå
( creme)

og BJØRN AF
X IERSG "AÅRD n;tdn, livet.

Eler: Fru Karen Griin.
nrhus,

'l'inøs er et særdules !qoende
ungd2r med helt jævn l),s prlt.

BURMA. & REX OPDRÆT
Killinger til salg.

Helrnulh Jen§en
Hostrupvej 28, Kolding"
Tlf. (oss) 246sl.

lVlod utøj på

hunde
I
U



BANDAR SHAH S
k..1rn;,r ka: b,':..1.. ei:.r:

CHINCHILLA:
Int. Ch. RÅNNESJOS NlELtlZA, 3 aar

Bedste langhaarskat Vistcraas 66 og
bedste Chinchilla flere gange.
Er oarret mcd dcn d"rnske han
Int.'Ch. Peter a{ Oresundshiij.

BRUN SIAM
).-\i H..:-'. '-.-::.. .' ::.-: :::: :' " -' :=' :--niJ*. t.;j,:. L)re::o, B:j::: ror:::::! :1;:1:' ''i: '

Var med i s:iste konkurren.. om "Bei: ::l si-"t' ;::-.: i t':::::
Bedste brune Siam i \-isbr, Teins.-erq o; Lrrclrc,

Kopier paa stamtavler sendes gerne"

Ostanvindsv. 4, Uddevallc, Sverige"
Tlf. 0522/338 88

Er Darret rned Ranqoon P.\SCH.\
Kiilinger levcringf.irdige i man,.

GUN BERG.PETTERSSON

?ension
for

katte
hunde
Iugle

Å,høs [)grepensiOn
Viaduktvej, Viby.
Tlf. Århus 477 88.

Hat ! Var det ikhe køleskabs-

dørenl Swmnavn af FURESØ,

DANMARKSREKORD PAA ØSTERBRO
TOFTGAARDENS IAQUELINE fib 9 Perserhillinger

i et ktld. (Opå.' Biorre Pedersen).



- især hvis det itrejer sig on nork-
farveclo katLe - ned en tætkan. Idan
red+n dcn 6rundig iE;ennera, og hoLder
ilcrefter de afrcclte hår op nod. lyset.
Så ken ran se, or dor cr loppeekskre-
r:cntr;r it:rcIIen den, I,,{:.n kan også sæt*
te krtten på et hvidt J.agen og rode
clcn i pelsen nod hårene, så vi1 de
snå sorte korn drysse af ned på act
hvide klæc1e, hvor nan Lct ken se den.

Det er r:reget vigtigt at behand.-
1e et loppetilfælde oi:rgåcnde og grun-
digt. loppsr er iic8et vanskeJ-ige at
udrydde, dr. dc ik:ie yngler på kattel,
nen hopper af og; 1ægqen æg rundt on
i huset, i l<attc.,ns kurv, på gulvet,
j- spr'ækkcr e1l.cr. gnlvtapi)eJr, i Iæne*
stole etc, Sclv om ncn c1r'æbcr de 1op*
pcr, der er på ki..tten, så s1år' nan
ikke den ihjc3-, clcr er hoppet af, og
heller ikke æggene,

Je6 nå hc-l-l"ere straks fortreLle,
at ketteLopper kun gå.r på kåtte" ik*
ke på nt>nnesker, og k:rttelopper er
heller ikke indentiske :.rcd hurrdelop-.
per. De er nindr'o end. disse, og hnn-
nerne er nindre cnd hunnerne,

f USii har nan gjort en de1 for-
sogq r:ed lopper, bI,a. hor nan under-
sogt, hvorlæn6e de kunne leve uden
at få fodc, Det viste sig, at on Lop-
pe anbragt undei, en _glasklokke leve-
de 72 dage uden næring. Det siger lid.t
o::, hvor scjlivcde dc er.

ir,lan fanclt også ucl af, at err efi-
keLt loppc bed to gange i tinen, alt-
så 24 gange i dognet. Tænk lige på,
hvondan dct cr.at væ::,e kat, hvis den
f, eks. berc har 2o loppen.

I svær.e tilf'æIde kan katten b1i-
ve helt hår1os på ryg;gcne ved halero-
den og i nakl<cn.

Loppeæggcne udviklcr sig til
larver, og disse forpupper sig, og
kan li6ge kortere e1ler 3-ængere tid,
i-ndcn de blivcn ti1 l-opper. Det kor:r-
ncr in på, on betingelsorne cr Sun-
stige e11er ej. Det hjæIper ikke ne*
get at vaske gulvene, for både 1ar-
ver. .og pupper l<r:n lide fuBtighed. Det
bedste er at stovsuge.

Har uan forst fået lopper.ne init i
huset, nå nan regno ired, at de slial-
bekænpes gennen læn6o::e tid, 6erne
fra 3 - 6 uåneder ned cu 4 dagcs
nellenrulr. Sclv oa nan ikke riierc
finder ekskrenenter på sine katte,
skal nan ikke sLå sig til r'oo foL
de æg og Fr.rpper"r dcr. 1"i66er i hu:;et,
bl-iver tiJ- lopper. på ct e11er an--
det tidspunk-l , oi3 ;aan nå bshandle
så Iænge, at nan .l(an vær.e sj.l<ker.
på, at aLle er udryddetn

Hvis man hol-do:. op, når kat-
ten er rei:, får de nyurlklækkeCe
lopper Lejlighod ti1 at 1æggc æg

indcn nan når at tage affære, og så
er nan 1i65e vi.c1i; og konner aldrig;
]-:ngere, liien nå ht;nar,Lle kattcne,
Læn69e ofte:. at nun har sl:t de sid-
st.e syr:lptoner. for at være sikker"
på, at nan vir.iicLig har slået angre-
bei; ned.

Der er. forskel-l.ige nåder s.t
bei<cenpe lopper på. t-ivis nan opCc.6er
lopper på en kab, r:an endnu i}:ke hnr
fået hjer,r i huset, f" eks, en inpor-
teret kat, er det klogest at ta6e
clen cir.ekte ti1 et dyrehospital o6
få den vaslret i et loppenidcie-r-. 1,1on

kan også vaslce den selv? nen nan
skal da passe på ikke at ta6e trans-
por.thassen nerl ind, nen tonne clen
udenfor og brænde indhoLclet, evt.
putte tæppen el."L. i vand. Kassen
sprayes grundig ned IELUS0L et par
g3nge, hvoreftcr den sky11es og
t Jx.res.

Illicllet tiL at vaske ned hedcler
AeETol{Ut0 R0I§NONI f/o (Xun på recept)
Der t-i-lsættes 1o nrl:a_ pr, Liter vand.
Ca. l" tsk brun saabe koniles i, og; kat-
ten fugtes grundig iger:nen ned en
svånp, og nidlot sidder i pelse:,^
L5 ninuttcn, hvorefter den skylles
Bodt og torres. Der findes også an-
dre nidler ti1 afvnskning, f. eks. et
engelsl< f,abnikat CAi'Il,.tA BENZENII HEXA*
CHLoRIDE, nen dotte er nere 6ifti6t,
o€! egnerr sig ikke ti1 katte, da <iet
krn optages gennen huden, og kattene
ken blive alvorligt syge of det.
Det frarådes derfor. at anvende dette,



I det hele taget skal man ikke bru6e
afvaskningsmicl-er til katter der er.un-
de.' 4 månåae3, Det er for risik:rbclt'
Noel.e katte reagerel stærhere end artdret
;;-;;. kan il:';e på forhånd vide, crn så

unge katte kan tå}e rnidlet'
Hs.r nan først fået loPPe:'nc' inC

i haset, nå de behandles 5ennern lang

ij-.1 n",r'et lopperiddel , Her trtn nsn væI-

go rcllem pulver (pultlrx) el-Ie:r sp::ay

(rnr,usoi,).
Hv-i-s nen bluBer pulvcr, stryger

$e!'I katt.1$ moC hå'ene inden pitlverot
di'1':scs på" hi'orpfter hår'er^e atter stry-
ges på piacls, otl pelscil pudsc's efter
i,-.ci 9n bIød PtuC, f n elis, rlr: st;r-'clte

fililr så de': yii.:',t-ste håri-r'g, hvor kat-
ten- siitrt:cr si.6, cr ncgeni-ttnde fri for
pu).veret, De L ei' vif-;tigt at pudre-kat-
i"r ,.,.t cet he.let da lopperne ållers
blc'i: so6er he:r, hvor cler er sikkcrt at
vil::.e, orå tlan er iige vidt' ]litrn skal
cgså'ptrdre katte:ns kurvr oil skiftettsen-
g..-: i -.lr: of+".+ o cao hvcr 5o dlig " Det Bam*

i e tæppe 3-ægges straks i vand eIler
brnrira_t_qs 

"
Det e:' oog lettere at 'bruge spray '

li:'; krtfl bruges på gulva og i kur''re udcn

at grise, og det er hurtigt' og 1et og

1an3t mere r-jnligt at spr'aye katten"

trlan holder den i luften i forbeneneu
og passer på it<i:c at ramiae den i ansig-
tct" i,anshårskatte stryges nod hårene
sauti,lig ned .at nan strayer. De.bte gen-
t"a.; ni." 4 - 5 oag. Gå lidt iorsigtig
til- vælks førstc gangr da lyden fra
sprsyf'lr,Lskc,n halr skræt.lnc kalten" Lad

den hore lyJ-e:i et par Bsn6e først, så

den kan vænne sig til den,
l{an skal ikke bchand}e kiJ-lingnr

under 2 nårecer'" Dc ltan ihkc tåle dei;'
I c:r, 2 r.ttl::. e.ldcien krn dc bahalldlcJ
rned f'orsi6tiSh':rt. l,i'rn b(.-yn'cLer ned at'

pu,fre el.J"er silra)':) r1:r.r på r'y56en' Så

ventel man ci døglr og; ragttagr:r: ct"erol;

reali"ion. ]lv:-s <1e j-klie hastc3 op e1Ier
reager'el' på trnclen r:lidcr kan nan belll::c*
le et Litlt større onråde, og såoa'r ;i'L

iangscnt frcu ini-lt:i.i hcle killingen
ltan hr;hanc1Lcs. li.J'Lle:e J-oirper end dødl)

kilringer',
ll'loderkatte nå hel-Ier ikke behanci'-

leel før' kuL<let er ca 2 n'Jr'
liBlii\,iY.

*/

{
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Våstsvcnsl:a KattltLul:s ucisti':f ing i
G6tebor63 var klubbens største r'recl over

2oo tatalognunre. Klubben havile ilåtlet
anskaffe 25 nye trtrre for at få plads

tiL alle kattene. Donrj'ler for korthårs-
r.nlæ var Kit lsilson, En31and, o6 for
langhår Aina Junglanderl Sverige' De

beCste katte blev:
Best in shov, og bedste ungrlyr: SIBYS

HAIDIr brunm. Siam hun, ejer fru Gun-

el"g P.ti.rssoRr sverige" Det er neget

sjæidentrat et ungdyr bliver best-in
siow. Be,iste langhår: Babette of Pens-

ford, b1å hun, ejer fru E' Ringstedt
Dannark. sea.ie langhårs ungdyr': Pan-

theons Pondus, nødtabby lrann cjer fru
Kirsten Holtcraannt Dannark' Dcnne kat

-bLev også bedste langhårs ungdyr l- Tavo

iio e"ått* kastratr ch' &lurre de la
'Cherer sort Perser, ejer fru E' Lund6n'

sverige' 
---oæ-

)
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-1.For J år sidcn påbe6yndte hr. D-G.
Gre:eni"n6. i Australien et opdrætsprcgrarr
under vejlcdnin6i af en hendt arveli.gs-
forsl<cr, Alting b,1cv gjort mccL netoclisk
præoision og efter nøje overvejelser, o6
<le optegnel-s.;r hcrr Greening gjorde ,
kunne tjene son nodcl for a1le eksperi-.
mental opclrltttere. I.lr. Greening 1od 06-
så hver enes'ue kat, sor: han brugpe i
opdr.:ttet indregistrere i eltsperimen-
talstanbo6;efi. 1,1],: do katte, der. j-kke
blev anvendil i sclve avlsprogranr,rlt,
blcv kastreret cll-er steriliseret,

Efter ,1t hr. creening havde fren-
bragt dc 5 rcnavleCc gcnerationer, som
der forlaniles lor at ansøge om anet:-
kendelse, blev hele naterialet fore-
lagt The Governing Council (Australien)
og cfter kun c;t node br:sluttedcs det
at arierkende dcn iTy variant.

Susukis cr kulsorte, skinnende
korthårskatte af uellemstorrbl-ge,De
ha.r den sLanke type (foreisn) i fig-
hed iled Burnescre o.aj Siånesere, De har
et sødt, stilfærdigt tcnperenent og er
idccllc huskattc.

Den officicl}e st:rndard for SUSU-
KfS lyder sådan:
P el sfrtrve:
Skitner*.^^ sort ti1 roden af hårene. In-
gen hvide hår', tabby aftegn c'llcr brun-:
1ig tonc.

Kropsbyaqi,ng o-l ha1e.
Kroppen skal være lellenstor', fintbyg-
get, lang og sl-ank. Halscn lang og slanl!
bcnene tilpas slanke. Ba6benene 1idt ho-
jere end forbenene. Poter snå og ovale
i faconen. frædepuder sorte. Halen lang

.. og pisket. In6en tyk h&l-eroci.

Hovcd og orer:
Hovcd;ffiort, kilcfornct --:cc] lct
runcling. på to1:pcn. Noåren Cybds af hove-
d.et ba6 orcæng.Olorne spidse og lot af-
rundede foroveno iet store i forhold

$.ITE OPDRÆI.

af Beryl Chandler,
A ustral-ien .

ti1 hoveclet oB brede vedr basen, an-
sat så de danncn en kile ned hovedct
Næselædel sort. Tilbagerigcnrie ha6e
er en fejI.

?iiffi"åf til y;ronne, klare og 6odt åb-
ne. liandelfornede oB skrå"

Bffiende og glinsende? kort, fin i
konsistensen oB tætliggende.

K onditiona
ficerlent fysisk koi;dition, r-kke fec

P ointsksla:
type og bygningl

Hoved,. 15
Ører 5

Krop 15
Bonrpoter 5

Ha1€ ,

. Øjne

0

*

.:. 25

a

,5_

lgs:



ÅP1 EL TIL ALI,E KI,UBBER !

+++++++++++++++++++ i'+++++++

Problenet ned de ixange dode kuldt
der fød*sr er presserender og nange ofJ-

i'r;:ttere er dybt bekylxredet forcli r'ran

ikke har kunnet finde årsagen.
Nogle opdrrcttere har fået flere

dø,;r: kuld i træk, og i andre tilfælde
c1ør Xillingerne efter få dages r'or1ob.
liurnrier kommer ikke i løbetid i lange
perioder el-ler bliver ixlie rlrægti6et
nar de parres.'Jeg kan nævne et eksespel fra en

oprir'::tter, <1er har 1o hunner o5 flere
hanner. l{un har iktce fået en eneste
lr:v:ndekillingizår.

Dct er nu lykkedes en kreds af
err;e1ske oPdrattere at starte et
forskningsprogranr d.er skal under-
soEa dette, og dYrllege Johnson På

Bri-stol Universitet har allerede arbej-
dct 1 ån med sa6en på universitets reg-
ning. Han vil gerne fortsætte ured

forskningen, ni:n i sii fald rså der skaf-
fes penge fra op<lrættcrne. 4o.ooo krr
orn året, skal der bquges i omkring 4
år j'cr:' at gennemfore programnret.

Selv om De endnu ikke har haft do-
de killinger, så hlivcr det nåske DE[!

næste 6ang, DET KOl,{;,iER OS 1\LLE lmDt
o1; vi har ixice råd til at standse det-
te L'orsltnin3sarbejrlo.

Jeg vi1 garne oPfordre aJ.}e klub-
ber i Norden tiL at overveje dcnne
appel1 og prøve på.den ene eller anden
miirie at sanle penge ind til sagerr. .

Her i JYRAK har: vi holdt cn lil1e
julcfestl hvor vi vq:d totteri og pakke-
fe6t fik indsanlet 285 kr. til forsk-
ningsfondet.

Bidreg kan sendes til fondets
sakrQE&r i

l xs. l.rlajorir; flud.son,
Quakers, High Haldent
Ashford, Itent, Eng;land.

Hvis blot alle giver lidtr bl-iver
dert til inange pen6e. Tak ti1 enhver,
d.,;:, viL hjelPe. H:nnY

iiilT LMillD KirtTElJE !

Vi har bedt vor doiriner på esUjerg
ustillingen, fru J.l.{r Newtcn fortæ11e
lidt omr hvordan hun kom in<1 i t<atte-
sporten I

Da nin søn var litlet tog jeg ind
til cn kunrlt l-ond.onforrctning for at
købe en kait.ekillir.rg til hara,

Vi faldt for en sirildPadde lang-
rrårstilling nc'J 3od stamtavle og kobte
cicn. Puffin blev, cla tidcn kon, f:rrrret
ned en fin hankat', dcrtilh('rte den nu

af<1ø<1e krlptajn Polvelln en afholdt dovt-

rier inclcnfor en.;elsk kattesport'
Jeg blcv son begynder r'rocltagct ned

stor venli6kred, og jeg bo1;yndtc at op-
drztte skiLdpndde og rodtabby langhår's-
katte, S;norc udvidcdo jc-'g ;:rccl crcflct
bIå o6 blå/crcme o3 også Si-'-ritescre'

Skildpadcle er stadiS r:in yndlings'
fårver ;lcn allc r.iino l<atte g;ivcr i'iig
sto;' glæde o6 lcver hos nig soiLr kæledyr

Sidstc sonlier bestutterie to sltild'
pr-tiiie hunnor at bruge et koki<cnskab til
at få dcrcs killinger i' De .skuiie beg'

ge have ltillinger ::iccl få oa;3es ;'iellen-
nuo.. Da hunkat nr. 2 kor't og fandt dcn

andcn ttor j- sklLbet irccl s;ine nyføclte ki:
linger, si:tte hun sig ncd o5 udtænkte

Yn PInn
Pludselig hørtes der ert v?rrc spe

takel i kokkenet, og ieg f6r clcrud' Da

var i]of nr. 2 ved at skubbe bageforlie
krsserollcr ud af ct iinclct skab tæt ve

det, son .-:.1-lorccle var opta6ett oB her

blev LrenCes t<i1lingcr fodt' Hun var hc

uinorltagoli6 for fornufiig tale on and

og nere kosfortabl-e arrangencnter'
De syv babYer vr'r 3l1e sundc og

vokse<le op tiJ- pæne killin6er' De ble\
holdt adskilt af de to rivaliserencle
nodro så 1ænge son rluligt' Det cr et
typisk ckscnpel påt hvord'an.katte in-
uiut"r., På at få dercs vilje' når sot

i-relst rlet overhovcdet er nuii6t'
,.{i,, ^:- - r

*,x,i)'{u,')'t : -\
=*vuffi



ARVIILIGHED,

l'ortsat fra sidste
Bf.

indenfor krt';eavlen findes der
tre forskel-iigc pelstyper, korthårt
langhår og rcrs, Sidstnævnfe type her
kun vr:ret kendt hos katte i ca. 15 årt
hvorinod clcn i nango år har været
kendt hos keniner og nus.

Rexpelscn er kortr tæt og Plyds-
agtig, og hirrene saliler sig i bolger
oB sEå kro1lcr. Overhårene mån81er heltt
og pelsc:n er dlrfor ikks sær1ig nod-
standsrlygtig overlor fugt og vand.

Ilvis en Rexkat krydses aed en kat
illed norl:'a} pcls, vi1 hi:l-e kul-clet hrlive
ned normal pcls. I,lår disse ki-1linger
parres indbyrdes, vil der va:re ch:nce
for rex i forholdet 1!, (1 rcx for 3

nor,-iale).Der er altså her tale oB et
rr:cessivt Ben.

Der findcs to forskelligc rextY-
per. Den fcrst opdagede or ilere plyds-
agtig og knap så krolleto so:it den type
der blev funciet i t96o. At det ikke er
sanne gcn, dct drejer sig oh, kan nan
se ved, at der il<l<e konner nogle rex-
killinger, nå:r gen 1 rex og gen e rex
parrcs saDrren. Hele kuldet bliver med

nornal pel-s, og forst når disse killin-
ger parros sanrien indbyrdes n er dor
chance for rex i forholdet L;7.

Langhån er rccessiv for korthårn
nen det drejer sig her i.kke on et en-
kelt gen, nen om sarlarbejde ne11em f1e-
f,€, Det saltrirc et tilf'ældet ned korthår'.
ilen korthån i::-rrrct rred ren korthår vil
give korthårsafkoil, hvis pelslængde vit
vere en nellenting ncllera forældrenes
pe1sle:ngde, og dct sanne er tiLf:atdet
'for langhår. Dette viøer, &t 6er er
tale on flere gcn, son påvirker hoved-
Eenet. Det er derfor vigtigt ned onhyg-
gelig urivælijeJ-se, hvis i,ran onsker at
i'orbecre cn pelstype på den ene eller
e.ndcn nåde,

BBBB=====8888=====8888

lortsirt i næste nr"

::::::::::: _::::::lll:=1 =ll Illl=
Den ,o. sePtenber o6 1. - 2.

oktober afholtit Raeekatton sin store
internationale udstilling i llivo1i.
Der delto6 katte fra Schweiz, Hol1and,
Finland og Sverige. Sjovt var det
at se et bur fuld af dejlige hale-
lose kat+.e fra Reerso,

Også Rexkattene havde stor suc-
ces hos publikura.

Der blev ikke udt;-rget nogen
rrBest in showrtl da udstillingsledelser
var blevet enige onn at det var un-
fair at lade en snuk Itorthårskat kon-
kurrere mod en stor flot langhår'skat.
De er io så forskellige, o6 kan slet
ikke sainnenlignes.

De bedste katte pii udstillingen
blev:
Bedstc langhår: AVERNoLL 811,180, blå
P .,,rser han, ej er, fru K . llolterEann r
København.
Bedste l"anghårs ungdyrl PA.NTHEONS

PoNDUS, rodt.ibby han, ejer: fru K.
Holteraann, l(cbenhavn.
Bedste korthårsko.tr RAI'iGooN AFRoDf?8,
brunn. Sian hun, ejer f'r,u Åse l,lissen,
Ø1stykke.
Bedste korthårs ungdyr: RÅl'iGOO$ E/iRtY
brunn. Siarrr han, Ejert fru Jane Pe-
dersen, Solbderg.
Bedste kastrat ianghår: TINO AF lliOSE-
HØJ, sort, ejer fru fl. Da1vin6.
Bedste kastr.at korthår: RANGOON BLUE

QUf, blån. Si;rn, Ejer fru K. Engel-
hardt, Kobenhavn.

JYRAK EiIIBLEiliER.

En oplagt julegave ide I

Enblenerne, cer or frenstiliet
af guldsr:redenester Bjarne Pedersen
fra Xobenhavnsafdelingen, ei' af egte
scLv og ned JYRAKS ilærke på. De kan
f'åc rced nål eller ned osken til kæde.
Prisen er kr, 6, Striv elier ring
ti.l f'ornrrnden.

Å
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ØjensYnligt er de enoste grdent-
1i6rl krr.tte den slags, s'-:n du selv hrir!

Eiere af Russian Blues ser På Rus-
sian Rlues på udstillingenner Sianeser-
ejere ser på Siarteseqe og langhårs-folk
rod.iner c1ybt, hvis loan griber dem i at
tit<ke på korthårskattc på cn ulstilling.

Oi; 3e1v-folgelii< . cr det tri5c netop
sår1:rn, clc,:: skal være. §thver opdræt..her
sin speciell.q: chalne, og. enhver kette-
clskor her fuirdi-.t.I'r"el, til netop don
r:cc, d- r r-ilt :l-cr hen ne st

irii'rnxkatteejeie,er ikke reEet for-
skclli;-;e fni:. dc and.rc. Dc synes or;så
DE her.fundr:t .lcn hol.t fuldenclto k:t,
o.-1 rlc .ri1 i.trkc to,r_c .red at fortmLlc
C:i --, dot nårsoi'.hcl st dc f ar u:n chnncc.

. Liillcr'ti1 hrr dr: nejct :tcre at
fortelle, :ren dct e'r ikt<e så 1et at
holele:interess'en langen længe nok, når
sam,L:Ien..ikke drejei rig orr tilhørerens
e3cn kat, og ron ro,r-ni når de ikke ne-
fet Iængerc' ond til at fastslå, at de
er .i rrindretal, ikke fordi de har valgt' at opdrætte sådanne t'nærkeligt udseendetr
katte, nen fordi 1,1 

,rhx er så væ1'1i6. van-' .. skelige at opdrætte, og d.er derfor son
!-.,folae deraf ikko er nok af dem!

. Overfladisk set. synes det soir on
iL{.:.nxkittene fraviger de genetiske Love.

' I,/l1n: parrer en vidunderlig haLelos kat
ned en vidunderlig hale1os kat og får
+åske firo dejlige killingen ued haIe,
--" eIl.er ned halestunper, --- s!]elx

. halelose, --- elfer en blanding af a1-
le slaasr --- cller nåske slet ingen
.kil.Iinaer bl-1er, dode killinger.

På den andeR. side noder dan pæne

halelose kat nåske .cn fnenned ved nat'
tetide og får efter p u6crs forlob fi'
rc eller fen killinger, soii enhvcr op'

dnætter kan være stolte afn hvis nan
blot viclstc lidt r,rerc on dcres ukcndt
fad.er" O: clcn halelose hankat vandrcr
runclt i oneEnenr o5 allc naboer begyn
rlcr at få halelosc kill-in3er - sreclvan

Ii;vis til dcr;s rr,ds:l,
,'iystcriet bagrTr;61 n1t dette ert a

skont 3cnet for haleloshc;d er rloirinun
er det Iænket sani:lcn r:ed et gen, cic''r

får xiriingerne til at cio i fostersta
cliet cller kort eftcr fodsl-en. Dct be
tydu'r, at hvis ;n .ii,:.nxkat kun ba;'rer g

ncl for hal-elosheC, vil-1e tlcr snart i
gen lllr.nxkatte værc i:ere , undta3c:n hvi
cler et cllcr crndet sted opstfr cn nut
ti"on, så clet lctale an1æ5 bliver nd-
skilt fra 6cnet for halcloshed e1ler
evt. tabes. Denne nutqtion er alle L'it

opdrættclres onskeolon.,il,lo hilber, at
HÅNS kat vi1 blivo forfaclcrcn til dcr
linic.

AIt dette får clct til at lydc t
sor-r on det cr urluligt al opdrættc l,iar
o6l iltkc blot vanskelir;t. .Dot VILLII va

unuligt, hvis ciet ikkc v:ir sådan, at
cler find.es tre forsL:cilige typer L1-'nr

. katte, o3 de to ajl dcr:r har halc.
Den ar;erikanske liatlc:rkspcrt r lli

riet i{olf 64n6, siger: r' Udstillings },11

. er hirlelose og kaldcs r?Rur:pieset. De <

har kort hale, fra 2 til 12 c1ler 15
cn lang kiiJ.des t'Stunpies'r, og dc, de:
har hale af norual- 1ængde etLongieser,

' AIIc har l.{anxkattens lcarakteristiske
knogleby3ning og tlobbelte pels oB r,rå

ikke forveksles nod halelcse cIler k,

halcde huskatte.
l,{rnxens dobbclte pels består af

,d.unet.undgrpels oB en l.ængere, bLodt
åben ovcrpels og li3ner noget pelsen
på cn kanin. Alle farver og farvekon
binationer, son findes i Europæiske
korthåirskatte o6 husltotte or tilladt
i [;]nnxopdrettet, solv on de opdrætto
der arbejder på oen i\ian efter et sta
prograllr stræber på at holde de farv
cier er anerlcendle for Europæiske kor

af Jack Bjoness,
I{orge.

.1

t\* t
§./
-)

[vij A l\n\(r
Lt\l /A



hårskatte, ncaLig ensfarvode e1ler tab-
by (Ulot<tet, stribet e11er plettet)

Manlikattuens knoglebygning er no-
get helt cnestående. Han er kortere i
kroppen enC andre katte, og hens bag-
ben er ufo:-holclsriæssigt 1-ange ned dybe
f.1ankcr. A1t d-ette 6iver. ha;l en Dærli.c..
lig hoppende Bang, ig.:n ikt<e u.:ig en
ka:l:ir,s. Pe1.s o6 gang tils3nnen hs.r ilgt
grundcr: ti1 clen teori, ai lirnxl:i:.tten
er et resultat af en krydsi:ing neIl.in
en kat og en kanin, hvillrct er umuligt
og latte,:1i.6t.

Ho!'eCei; er no6et rrr.rdt o6 sbo:"t,
Næscn er 1ængei'+ encl på Eurcpæiske kcr:i-
hårskatte , og ki-niier::e e:' f;ytci-gereo
0rernc cr' tcr:r,rcii-g brede vcd 'lr'1sen r,G

let tilspi-dsedc.
A1t i aIt har harr et for.nemt r-rd*'

sccndc, og når iran så også tagc:' de
dej.r-igc farver, han ican hav'c, i bctral3t*
nir13, er det i}(ke forhevsendel ;rt de, d;';::,

keniler ha;'1 , resner han bl-andt krttenes
ar:!-stokrater,

0g så har vi endda ikkc taget hans
perscnlighed rncd i overvejelscrne !

For det forste er hsn lige så sjov, sor:
hans udseende tydcr på, legesyg og nun-
ter og aldri6 sur eller i dårLigt hu-
npr. I{an har nindre nstenreil cild nange
andre racer, Han er en god arbejder og
tager opgeven med at fange rotter og
lrus Eeget al-vorli.gt. Han er hårdf,on,
og hans dunede underpels beskytten han
Bod vort nordlige klina. f d6t store
og hele er ilianxkatten en god, folson
kat at have, og sorÅ et ekstra gode kan
nævnes, at han altid tiltrækker sig
stor opnærksonhed på udstillingerne.
Især bornene er glade for han, og der
er son on de ane:I, at han er en even-
tyrkat, der har sin fortitl skjult i
en nystisk sky af keltisk nyte.

Den bedst kendte historie for*
tæI1er, at da krigerne på llan fe'.ndt
på at bære kattehale:r son dekoration,
dræbte de utrflige katte for at få
fat i den, og en vis gaaneL katteioor
bed halerne af sine ki.tlinger, da de
var fodt, for at frelse den fra doden.
l{vcr generation 1ærte dcn næste hen-

neligheden ved at overleve, og €fter
utallige år ned haleloshed, begyn-d.te
kiliingerne at lrlivo fodt uden ha1er.

En anden hislcrie fortæUc:": at
€e h::rlelose katte CuB&c,i,-' <.rp efl.ei' dcn
spanske Arnadir.s fo:Lj.s j- :.t48, ofL:;'
at o,: halelos kat var §1.'il-rr'et: i 1o;':d
f^'i', cn synkence fIrr:-cr,::',

Hr;qd lar:e:s cpstå.",", cr.;1 har '+ær ,,i
er det dog s'i ii-i(§rir rt clr:ns uiv:i.lrii-ir:g
ei;yl,1es, at l,;Ian cr cn ir. o6 da i:i;:n
kattc brydr.: si-g s' :, i,.., .c.;oi r::: rL
svojlne , va:r" d .., cr..," r i ,:rd L t "i-i- si.6 r.-'ll-ir
o6 ilrlavlct, gciln^i, ar.'h'ir]-...:cC.,r, -:rr1 ..."
de i:Iev tiL ., ,.".!.,., . dt:'or,-:iL,:,:rlccicl
e:':d r11e andi:.e" ,* 03 de tr...-: gjcr.t dc,*.

i'es 6 berDnt ou-:,' hcle verd:n"
irjli.ske lic,r.i dei.t ft:.,:r-? §ia!:::k1rj, ikli.i

ti.t I';i:,n på rr-l I;rli.!:r'- s; ib! r.'r;n c'-,j'; c.:.

i hr.ert tilf*"1 dr: eir kenlsg..;t.:r:i.ng, a+;

har, invadc:rci1e rcsl;en rf I'crilcn f:i'a
sej3.si<ibene, iråde i'e i foriis cg p,i an-
d.en nåclc" Der har, væle*: I,,1a:.rxica'r:te næ:"

New Englanis liavnehyer i årevi:;, og
hele vejen op I-angs Kirnadas ostkyst"
De er blevet set i kajerrro i Corekry
i S,.st Afril.;a. Der er nogle i Norge og
nogle i Sverige og Dqnnarkt oB der en
nuligvis ixte et stecl, hvoi' hair er u-
kendt.

Det kunne se ud son on sgErændene
kunne lide disse optinistiske srrå dy!,
sor:r. virjste hvordan de skuj-le passe på
sig sclv under alle forhol,dp og som ar-
bejdecle så vitligt for at renso skibe-
ne for rotte- og nusepla€ion,

Lad os udtrykke det fror.rne håb,
at automatiserin6seksperterne it<ke fin-
der ud of,, at det vitale nedlen af, be-
sætningen, son hedder rtskibskattener kan
undværes, og lod os ninde vore sejlen-
de venner on, at deres gan).e ven, L{anx
katten, stadig findes.

Jack.
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ITEDAIJENS BAGSIDE !

af I'rlaric Falkenal
Ho1Iand.

A1le ,fe fine guldncd*Ijcr, nan

vincler på udstillingerne, har en e'bag-

sidcer, son de færreste tænker På.
De fleste ;lennesker tror, at hvis

nr,.n blot har nogLe få chanpionkatte,
c'r iian i ste,nd ti1 udelukkenrle at sæ}-
ge frentidige chanpion t<illingcr'

JeG tror, at 'rlle oPclrættere vedt
at i-ngen ksn opdrætte ene fistj.erneskudtl

nr:n der bliver sa6t til os af doirnere
oia enclre kattefolkrerat vi blot skel
uåva:l-ge cnhl:36o1i5t.il A1l ri6htn - vi
lover os selv at vi vit l3ore vort bed-
ste. Vi får vort forste kuld og bogyn-
dcr at udvæ}ge.

Hvilt<en oprlrctter kan i de forste
d.-rBe seo hvilke slags katte der on 6
eller I nåneder vil konne ud af r1e suå
pcrLserr der ligger i kurven ? Jeg }can

i hvert tilfæ1dc ikke.
streng udvælgelse vill"e jo i vir-

keligtreden si6el sort6r de gode fra
og nfliv reston. IJ.er or io så nange
katte, - itke. Dette kunne jcg it<i<e

bære over nit hjerte at gører selv om

jrrg v:rr i stand til at se, hvilke af
killingerne, der ville blivo frenticlens
Itstjerneskud'lr 06.jeg kender ingen op-
clrætterer. der vi1 kunne nænne det,

Derfor vokser alle dc usorterede
t<illinger elade op ned hinanden i 1yk-
kelig uvidenhed on en nulig diskrini--
nation på grunri af en eventuel hvid plelt
ellcr nogle få striber på bonene.

Tiden går, o6 inden mrn tænker sig
on, er killingerne store. De ilfiner i
kul.clet er overtaSet af andre opdraatte-
re, Tilbaae cr l(un li1le NHvidpletfr,
soa muntert nyder moders dobbelte om-
sorg, oB som fol+n sig neget betydnings-
fulrl nu, hvor hun ingen konkurrence har.

iii:Ln kikker i notcsbogcn, men fin-
dir snart ud af, at alle forespor6slen
på kæledyr er på hannco, - in5"n onskcr
llunner. l,len 1i116 HvidpLet or jo on piget

så denfor. begynder man at telefonere
til folk. Man forklanerr at en sterili-
scret hun er lige så god som cn kastre-
rct han, og at nan gerne vil slå af i
priseno så der cr penge til opcratio- .

nen. - os så skifter Hvidptet hjem nog-
lc få dego senere. liian er lidt nedtrykt,
fæ1der et p&I tårcr, - oen inderst inde
vcii man jo godt, at hun viL få det godt

hos sine n;lr for.lIclre, rler straks blcv
forelsket i hende.

Af o6 til fitr nan en tclefonsan-
tale or,r ki[ingcn. rtHun er så sodr og

a!-1e . syncs, hun or så snuk r il rtgsp 6r i-
ver beunclrct af i,Lllerr, [Jcg tror ikket
dct vil-lc være rigti3t at l.ade så vid-
underlig cn kat stcriliserclrt. - r?Je$

nå sinpclthcn have killinrer ligusou
hende en 3an5 i nit Lj-v"t frA, o6 for
jeg Slcrailer det, '- clct var faktisk r:rc*

ningen, at det sliulle vtrre en overrask-
else, mcn iei; kan ikl;e holdc dct henne-
1i6t. - De vil si:ort får hcnde at se

igcn. Vi har tilneldt hende på udstil--
lingen i næsbc nåncd. lor

Fortæl nig engangr - hvad for-
står' DE vcd t'orchyggeLig udvæ1gclsefr ??
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»20 Ting for lGtte«
5 slags krassetræer fra 10 kr. Halsbaand, spadsere-
seler, legemus, katte-sengekurve, sengekasser, senge-
huse, legehuse, 3 forskellige transportboxe i 3 stør-
relser og meget mere"
Skriv efter prisliste.

FELIX KATTESERVICE
HYLTEBJERG ALLE 72
K. Stampe Broharnmer København Vanløse
TI{. 7197 tt

Lykkelig kat er vores hobby

IiAt,LARD SUI-l"lVAi\t. Blaa BLIR.VA htn lib
CAC ærl den amerikanshe dotntner r O.\LO"

Ljer: Oerda Petersen, Htdstrn,

GA(, u'ELLINGT(,N
Brunmasket Siameser han, fødr april- 1966.

Bedste ungdyr paa udstillingen i Arhus
TIL SALG

GITTE I.Y1(I(ELAND,
Hedemannsgade 6, III, Århus.

Tlf" (06) 129625 (mellem 8-18).CHINT'Z Ol' CÅRNf: skild»adde,
1 5 t'brsteplader tlad Lrdstitlinker

Lier og opd,; l"'rø 1. ,11" Å'e,a roø. t)nylan,{.

i:



))GULDVINGENS<«
RUSSIAN BLUE

2 hunner (6 mdr. gamle) til salg'
Godt temperament.

Excellent i Linkoping og Goteborg"
Efter IVIARISJKA AF BRAHEBORG

(CAC Linkopins 66)

Killinger, leveringsfærdige i febr:r,rrrr,
kan bestilles.

Fr u El s e M ar ie Qv ar ns tr øm
GULDVINGESTIGEN 2

I-inhiiping Sverige.

Tlf, 013i 1403 31.

7-o dril iy.e .tl/JiiKlt.

Snohe Rex, KERNOV/ KANE - S:IWÅ"
Qpd: Frø Eve$, England"

LYRKECÅARDFN-9 .14t\Ll TE Lj,t Fru Gevd't
Pedersen, Hadsten. Minetre blru bed;t ungd.t,r i Oslo.
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Da racekattene son regel ikke rig.-
'tig er i.pe1s ou somneren, 1æ6ges de
' fl-este udstillinger i vinterhalvåret.
En undtagelse er I(ensington Kj-tten &

Neuter Shor', so:t afholdes den sioste
}ø:'Cag i juli. Det er jo et dejligt
passende tidspunkt for en konbir,eret
soiir;rerferie- og katteud.stillingsre; sc,
og'jee havde i. år. den oplevelse at oyen-
være dennc udstj-ll-ing.

Det foregik dog it<ke helt udcn
forhindringer, for dc' fo::ste dage af' f,ericn boede vi i telt i en dejlig dal,
i Waleso hvor der var både sø og bjer.-
6e og: en dyb.1 k:r:ystalklar flod. Id.yl"-

'len var fuldkonncn lige ti1 det begynrl-
te at regne. Det øsede ned i tre d,age,
og vand 1øber jo sorn bekcndt nedad,
hvil-i.iet o6så er tilfældetr i v,IaLes, og
vgr dcjlige da1 koil inele oE rnere tiL
at ligno et mudderhul. Den tennelig
Lange, snqede vej op ti1 den egentligc
3-anCevej blev €fterhånden hclt bundløs,
oB den sidst.e nat i ial"es blev jog ho).dt
vågen af dystre tanl:or. om, at jeg måt-
te forblive i ir.tal-es incitil videre og
godt kunne skyde en hvicl pind efter den
eftertnagtede katteudsti:.ling, som jeg
havde Elædet nig til så 1ænge.

itiiorgenen kcm neC iite:rc regn; og vi ga!
os ti l. at 1æg;e e; , s].agpJ-an, :..r h" .

vedsageLig gi"i; uC på," at .ie.q sltr:.le
snid+ skccntl s,tcu; L :i(scrnc gi,ci.; :p
c5 si,:ubbe, sa;ti.,-1i.; r:,cC at. Kr rst:lt
tog tiL1oh på de tor;rste st,cri.t:"
hviilrcz s-'t.cl; iit'1r, yn..:, så J.iqeliI . dr
veje.n havd.e ll sv;"t:6 på -c':r gr sr! .rr.- fil
hvor jeg slir,r,bbcdc, [iuclicr o:; \i:r,i:d
røg bagud fra hjui.en:t ncr; vj- r....-;1".'l

igennem, hvilket jeg <ien dag : ciap;
opfatter sor,r l:t mirakel . Gansi<: vi-:t
måtte jeg bagefter'af.,iskr,:s i .rt valr3
faI1, ncn den var dcr nck af i :lel, .re

Vi køi'te til- tond.on og slog o:
ned på en ca.npingplads ca 2o kn udc:i-
for centruno i{æste norg(\n var. vi tid-
ligt oppe og korte ind til den nærne-
ste undergrundst'ane, hvorfra vi tog
toget" Trafikken er rædson i tondons
centrun, så vi turde iltke kore ind se
Udstillingen va? encinu ikl<e åbnet for.
publikum, men vi fuLgte eften no61e
udstillere ind, og d.e.n a11erførste,
vi nodtc, var rirs, Newton, sot: jeg
kendte fra Malntiuctstillingen i 1965.

l{un var helt enestående imod
osr skaffede et katalog, pr.æsentened.e
os for al.le honoratiores og fik det
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r.i.::an6eret sådan, at vi kunne b),ive på
uistillingen under bedømne1sen, som fore-
.::i-k om formirldagen. Det er ellers ikke
. j.lIadt.

De engelske udstiilinger varet kun
*r,n dag. AIIe udstillenå nå forlade 1o-
:;rr1et når" bedømmelsen begynder. Der var
r:rkring 4oo katte på udstillingen r men

,,r. iler var 16 domnere on den, tog det
ir:}$, kun omkring f timer. Bedømmelsen
,oregik dels i burene, dels på rulJ.e-
'-orde, son dosmeren medtog fra bur til"
i:ur, 411u bure havde hvide gardinet' og
lrvid burpynt. Det .er det eneste tillad-
i,; i. En;land.

Først ved niariagstid, n&r donnerne
rar færd.ige, blev der fukket op for pu-
':lj-kun. (Jeg bsgriber ikke, at disse
.!halvdaejsudstillingerrt kan gå rundt r...nt
økononrisk, nen det er vist hel1er ikke
..Ltid titfældet.)

t{la.ssoinddclin;rcn cr no 4et ander-
Ledes i E_ngland., enel rl..n vi kender her.
i;:r kat :,Ller ki11in6 k:rn tilncldes i
llere forskelliige klasser, sirledes at
§e førs'; bliver bedønt i dc senr.re klas-
ser, soin vi kcnder hc'r. Hvis d,e vinden
klassen, kan de gå viCere og konkunre-
re ned iindre grubber. F" eks. kan en
Russian DIue kiDin5 først bcdpnnes i
kl;:sscn for Russian B1ue ungdyn. Hvis
hun vinuer clenne, kan hun konkurnere
oro bcCstc Russian Bluc. l.rcrnæst om bed-
ste For.:ign Iypo på uastillingen, Hvis
hun sti-rdig vi.nder, kan hun være ned i
klasscn for bedste korthårs ungdyro o6
dernæst om bedste korthår,skat, og til_
sitlst or:r Best in shov.

Ltcistillere,n skal tilmelde katten
i ctc klisscr h'.rn ønskor knttcn bcdønt
i på ft,rfrånd o6 betalc onkr.ing 1o kr.
pr. kla..ise, så det kan 3odt blive dyrt,
hvis en kat skal deltage i nange klas-
ser, oi; .rran skal være sikker på, at det
u. sn ,1od kat, der. ikke bliver slået
1i6c r.:crl det ss.mno. I'iogl: af kattene
var til-::c1dt i 22 forskel1.ige klasser"

De:,' er også kluuk].isser, hvcr en
klubs L:edste katte af hver raee udta-
:es o3r :-;ii konkurrerer. r:ed de bcdste

fr.a andre klubbclr. Dct er eftor rlin
::ening en god i-d.e, der vil stir,rulere
klubberno ti1 at irol-de standarden på
ka.ttcne oppe.

Der var nanile fine katte På ud-
slillingen, og de var uhyre veltrin-
:"ieCe. Jeg har eldrig på'en sksndina-
visk udstiliin6; sct så nange langhårs*
lcatte, der llgnede snå skyer. Dcr var
ikke ecn jasket langriårskatr - selv
cLe g;anske soå ti1lin6er havde bruscn-
d.e, struttende pols. Hvis en ellor
anclen vilIe r:ive fidusen fra sig, tror
jeg, vi kunne 1.ære noget der.

De blå 06 crene var dciligc i
farven, lysere end vi son regel ser
c1e:.r l:er. Do blå/crer.rc h:rvCe euorne
pelse, og også de hvide vcr exca-1len*
te, Der var ikkc r:r:.nge tabby k:-tte
på uostiUingen, og de der van, nåe-
ac ikke op ti.l sta.ndarden her.

Jeg så enkelte 6ode Chinchilla,
ren der fleste iravdc for' hngc næser.
Der v::.r en trel ræklie ileci Colourpoints,
både .brune, bIå og chokolade.

Af §iianesere vtr der nlnge vari-
anter, so:: vi ikke har set herr tYnxt
rødr:eskcclc, skilCpaddci:eskcde og dc
helt hvido (toreign rrfrite). Der var
nongc. gode, nen også r:range niddel.
Jeg tror, 6enncnsnittet på Sialcsere
er bed.rc llcr. Dog cr dc! cn ting, son
vi ne6licener lidt he!, ncn son eog-
lænderne er opnærksonne på. Det er
hagerne på Sianeserner I England skal
Siancserne have stærke hager for at
gå op på en udstillinB. Desværre ser
vi her for urnge Siankatte r:ed svage
heger. tlvis doruerne var lidt stren-
gere herr ville opdrtrtterne hurtigt
1ære at kegge Liere va:6t på dette punkt.

Der var lrangc bl.å korNhårskatto,
dejliee eritish Eluc rp Russian Bluen
son jeg doii har set bedrc i Sveriget
o6 bIå Bur;rescrc i:ec1 solvsiiinnende
lcnner og varn blå kropsfarve. Denne

farve er ncg3et helt specielt, ol3 sLet
ii<t<e 1ig ferven på andre b1å katte,
Det vilr l;rerigt a'': liave så r:range blå
I(:]t-ve p:1 række, så ran kunnc sannen-
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ligne pelstype og farve,
[ianxl':attene var et ileIt kapitel

for sig selvn .høje, hoie bagbcn og ne-
gct ko:'.be knoppe uden antyri.ning af
ha:.e. Dc var sjovc oB charillerendrr ofj
opdræbterne fort:.lte, hvo:: inteliigr':r-
te de et'. rl{åske sliulre nan 1æ§ge r:e:c
vægl på dette opdræt også he:.

Og a}l-erbagersl i dcn stcre haii
stod ræhkei-r neii rexkatbe' Det var tt:li
dcn, je6 var nest spEenrlt På: oB al clr:'g
så sna:''t havCe ie6 rundct hjørretr fo:'
jeg faltlt pladasli foe en 1i1}e scrt
fyr i dc.l første bu:' risåcan en v'l:I
jeg gcr;:e hr.yetr, s:.gc'lc jeg t:'-1 K:'e.;ten.
ttEr. du tor,.;-i.g ! Vi hcr katte ncl'.r'.., Ak.

Des lcngere je6 kon hen i ræklten,
des nerc fa-lCt jeg for dares cheti:lers;l-
de vasen o6 flojrsblcde Pels, cg da
j e g nåede til c]-e'. nær tsidste bu n, hvo:'
nrsc Ashfo::d ha',/lo sit deiliSe hrri.d
på J, ','ar jeg i- sandhed e;: falden kvin^'
den Jeg tilb:a6te en he1 ti::e foran
dette b'Jr, Desvr-,rre rar de sclgt aIle 5,
og jeg nåtte jo Lrcller ilrke købe en
for Krcs"err, så jcg gjorcte hvarl jeg kurt-
ne fo:' at sl-år trnken ud.af hovede'.:"

Tj.-l- uiddag to6 Knesten hjen for
at se vriorLd Cup i fjertlsl/rret. Jeg vil-.
Ie hellerc kit<tre på katte, og da jeg
i5en ko::: hen i:jl- L1rs,, Ashfords burn
fortal.tc hun r:ig, at en af ki:-l"inger-
nc var bl"evet ai"bcstj-1t, så hvis je5
var intc:esseret kurrne jeg godt få den,

Det va:: da ligeson et tegn fra
hinl"el. * ikke ? Det sagde jeg i hvelt
tilfælde tiL nig selv. Jeg købte 1i1-
1e Endora, og aftalte at vi skulIe kon'-
ne ned efter hende on nandagen.

Sådan filr jc6 en Rexkat ned hjen
i kufferton, .- uen jeg tor ikke skri-
ve her, hvad Kresten sagde, da jeg for-
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jYIRAKS ucstil'1..i.rg i 0sIo foz'.:cb
ycii:r;,t fesl:.1i.r;. B,:rd4Ene:-sin var o{'fc::{;.-
1i6, og cla der vgr. ct:,-:c rlL:xrre på dol1,-
ne:-'jllrene? liunna rill:i hci: ti.den f ol.5o
ned :i.- hvil.ke kias.:cr', cler bl.e"J t'e,c.]on+ 
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Det cr a1t;d e.n frl:':'-rj'.r1sc at se
iiiriei i-kenske dcn :rei',i ar'1: -ri,:.1e, og oct
v:il: dct også I-:.u h...,or uc:r sode P,-,i'lln
g " p 1.i-an irir:r.dt :;' r-rJ i; i(.x.i- : et: + nr-'il ::"i c ;'
f cru..hed., snn,l j.tli I :r,'ld at i1l:: f ,t:: i:1;;.--

rec": pubiikrl.,l r::n i',i-r1.'::e:tl:-. ;or" i,, -i::i o{3

f ej.!. , Lorclart r:; (.i v::' d ;:. <;r i'c: .

1.r'. . /'^a Fil r.rr (.:F!'- r.1 ,. ^l . .n -r-i .- 1..

ltr':r. .3...-' . . rrr. I : r': rri

Sondag k.i, 1I b,l-er c].e b'i;:. ;e Lt:-ri-tr. :;d..
bagel: o6 flyt.i..,:l c,; i cir..;i-':l'i,rl1'g;:.r-
cler vnr. dr;kcr;:- -.t :ro,1 st:i,.1.'i e og 1...4., ,

Dr lrr.rc: .-n for;'.1.1-. o :-:. k'.ri. -!.-...r l; ..,-' . j
::r-, lrt .. sp ccin,l-iii :!:riri:.

Do bccj.stci l.:iii';r,, b:.'"1
j-lc.. t il sho:r o3 b. 1.. ', I .;i'L "

Inl;. ch i lla::ir,,-.1'itc ri v I.] :,.]:i-r': l; -- i
t,l-4. hi'.1 E;,. r t'.'ru I-l . I''7- :.,.'nr. . l,J..rJ? .

BCOSIC i;OI.iil.:tr! 1r," C.. i'Al ,''.:- i.. 1-r

A: cssir.i'-,:' hur. cjc:-, ..'. I'l.r:.i",:^,
Norge.
Ber-l-stc u:r5ci;ir, ; Lykli.,.::iri'ii..'::; Lii:::ti- : 
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Schniilt, Sverigao
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Snok kon ti1 vor kælderdon cn
nor.k vinternorgenr na€ler son.et ske-
Let. En vikL k:tr son suLten drev
til nenneskets bolig. Den var skYl
forsvandt så snart den havrfe tpnt
d.en si<å1 , vi satte ud ned nad. - Den

r,-rrte aldrig maden så }ænge den fol-
te sig iagtta3ot frl kæ1derd,-,rens
rude. Efterhånden acceptercde Snok
os, clen sov på rcåtten, nen ville '"

forst ind i huset efter en nåneds
furlob.

Fro nu af forstod den at 3r;ru
si - tiI herre på sin egcn charmcrcn-
de nådo, Dcns indfaLd kunne 15ive sig
de nærkeligste uds1n8 - f. eks. fore-
gik dens niddagssovn altid i et por-
coiænsfacl på spiscstuebordet mod syd,
hvor solen kunne varno den, Da jeg
ti:1. ju1 hvcde en clckoration i skå-
ler:, tog Snok on6ående affære.

Forst viste den synlig overxås-
kel.so over', at skålen van optaget.
D,--rrpå gik d,rn sin anistokratiske run-
de om den o6 slog et Par slag reed

halon (soilr vi kaldte dens hunorbaro-
r:.eter), stirrede hjætpolos på nigt
so:: vcntede don hjæ1p og tog så en

rask beslutning, - gay dekorationen cn
hård behanclling r:oc', forpoterno, sprang
ned fra bordet og 6i1d r:cget fornærnot
sin vej.

Sel-vfolcelig blev skåIen rYddct
igen.

Snok villc være ned. i a1t hvad vi
foretog os, §tak sin næse i a1t (der-
for navnct, son er vcstjYdsk udtrYk
for. næse). Den vaP cn kænpckat, blev
af naboer og bekcndte altid kaldt rov-
dyret, ti;;erstribet son di:t-t var, ilcn
e11ers blid i alt sin fær'cl.

Dcn kunne blive r;regot lcSesYgt
og indLerltc altid 1c.:3cn ncc. at springe
op på skrrlct af nin nand, 1æ6ge potcrne
on halsen på han, spinrlc hai'r i orcrne
på cn flojtcndeo indsHigrende nåde,
der ikkc var ti.I ab irisforstå.

Le6en begYndte, - forst ncd næn-

son biden og kradsen, - scnere blev
den voldson. Det endte altid r:cdr at
dcn ncntc, si5 driltet. - Ti1 sidst
slikkecle den de blodende hænderr og

når lcgen var slut, 1,a6de cn vcrden
af vildsk,3'br kraft os blidhed sig til
hvile i skodet på den, der havde ind-
ladt sig nec dcn.

Snok s:d oftc i stålvaskcn, vi
troedc den var torsti;3 og 6av den vand,
nen det vc.r no8et helt andctr - cn utæt
vandhane, der nod ilcllcarun lod en drå-
be falde. Hvcr gang dråben sa6de klask
nod vaskcns bund, var Snok dcr ned næ-

sc o6 potcr for at undcrsoge og konsta-
tere, ot der intet var. i'{æste gang dr'å-
bcn sagdo klask - cn ny undersogelso,
o6 på ny undrende opgivelse. Hcr var
et af de ver,lens undere, cn Lil1e kat-
tehjerne'ik} e kunne lose.

Hcn På forårct foglrngte Snok of-
te at bLive lukket ud niclt 6n natten
ofi blev det. I lobct af dagcn kon den

nJen nea sYnlige boviser På, at den

havde r'ået allc kloeno og tilsynel-aclen-
de ingen af dc gocler, clen havde sogt'
Den on:,tede sig baee vi strog den'

Når den havdc sovetnaltens provcL-
ser ud, forl.angtc og fik clen på ny nat-
tegn.

DA SNøT

BOEbE HOS OS t
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Heldigvis fik d,en tid ende, og
Snok var atter den dejlige hjennekat,
der på ny folte sig knyttet til os og
a?ter gav os forncjelige niader.

Dens livrct var bof af spiselig
rorhat* - €r! svrrnpeart. Når jeg stegte
disse bof, lcgede Snok rovdyr. Den
sprang op på koklccnbordet, stirrede
vedholdenda på r:ig, snuppede så en bof
så stor son en underkop, for så ned på
gulvet, hvor den under hvæsen og knur-
xca fortærede boffen og holdt clår'efter
siesta,

En skonnc dag var tiden igen inde
tiJ. naitesjoV, - 54oL fik orlov og bl-ev
væk for stedse.

VI MANGLER TiJÆLPERE I ESB.'ERG ! ! !

Hvis De kan hjæi-pe en e1Ier
flero'dage på udstillirgen i Påsken,
ring da venligst til Helnuth .Ienscn,
rLf. (o55) 2.46,5L,

Også Torsdag eftermiddag og
Sondag aften'vll vi være glade for
cn hjsalpende hånd.'

ll t" 
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Siyrr[ffiit$e=
ffoluifrtrfl.
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Dyrlægekontrollen er et vigtigt
1ed i enhver udstillingr oB udstiller-
ne roå være interesseret i, at den fore-
går så effektiv son nu1ig.: Det er nod-
vendigt, at de katte, der konr,ren ti1
udstillingen roed en snitson sygdon,
som regel uden at ejeren er klar oven
det, bliver fundet og afvist fra ud-
stillingen, så vi undgår' at overforc
snitten til" a11e de ovrige dyr'.

De sygdonne, kattcrl undersoges
for, er!
' 1.. kattosyge (petj,ne enteritis)

2. mundbetændelse hos killi n6cr
(U1cerati ye-Stor,ratiti s )

,. a1le s1a6s influcnza
incl. næsokatar..

4. ojenbetænd.else, enten akut
el1er kr.onisk (conjunctivitj.s)

5. ringorm
6, øreuider.
7, pneuoonitis (farlig smitson

infektion af luftveje og ojno)
B. utoj,

llvis dynlægen finder en kat
der l-ider af en snitson syEdon,
nå også de ovrige katte, dc:. til*
horer denne udstil-ler, afvises.

Dyrlægen be6yndcr ned. at se
kattens ojne eftor. Hvis der en

\\
tegn på ojenbctænc1e1-
se, el_Ier hvis katten
for nylig har va:ret
behandlet herfor., nå
den afvis€s.
Næsen nå veere ren
og fri fpr spor af
uCfLod, Mund.en åbnes
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for lt se, o.r der er sår på tungenl hos
, ki.llinger kan overdreven spytafson-
dring være det forste tcgn på Ulcera-
tive stonatiti-s, en suitson nundbetæn-
de1se, og sådanne killingen bor have
taget tenperattln, selv or: der ikke er
eElenttiEie sår i nunden.

ørerne underso6es for oreniden,
o3 huden på hovedot undersoges Srun-
digt for tegn på riniiorrir, der ':erno
begynder her. Dotte er isæ:r vigtigt
hos langhårskattenet cla man på grund
af den rigelige pels ikko så J-et op-
dager disse udsLst.

Katten itr.cjes nu ned halen nod
dyrlæ6en, og denne lader hænderne 10-
be igenneu pelsen for at se, on der
er te6n på Lopper eller andgt utoj.

Iil slut ses efter, om der er tegn
på tynd afføring, ligeson hankatte un-
dersøges f,on mono- og crypto.rchisme"

J.O,Joshua. ---ooo--- En8land.

VÆR MEDARBE.'DER !

Når De sælger killinger, spørg
da koberno, on d: ikke har }ysi til at
bl.ive nedlen ef klubben !

livis De ke'nder nogen, der er interes-
seret i et proveblad, skr.iv da vedkon-
mendes navn og aclresse på et postkor.t
og send flct ti1 redaktoreh. Bladet vil
d:i blive sendt !

Hvis De har litterære evnen e1ler
interesssrnte erfaringer, skriv da ar,-
tikler til bladet, - eLl"or sporg
ilvæssebrættets brevkasse, hvis der er
nogle katteproblemer, De onsker svar
På.
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TIL AVLSTJENESTE
1 CAC
Opdræt af blaa og brune Burmesere (børneiiatre).

Ogsaa brunrabby FERSER killineer efter
LYKKEGAARDENS MII{ETTE,

bedste ungdyr i Oslo,
HVID REXHAN, .KRØLLF,*

(Annelida Pearly King) til avlstjenestc.

, Rexkiiiinger [an bestilles
efter hvide og røgfarvede foræ[dre.

Gerda og Ha-n§, pedersen,
Vesselbjergvej 28, Hadsten - Tlf. (O6t) 9 41 tit, Hadsten E

BLAA BURMAHAN

Dyrlægegaarden,
Egasted pr. Bierregtav, .

$oledveilO mellem Randers og Hobro)
Tclafon:064 2 26 ZZ, Raasted gg'.

-han - int. Champion

USE BRANDBYGE
Skolegade, Gylfing :

Telefon Gylling 106.

Siam

Stamnavn
»ØRE§UND§HØJ«

Perseropdræt: CHINCHILLA,
KAME, HøDE

lnt. Championafstamning
gutdmedaljer

Killinger exporterer til Norge"
Sverige og Schweiz

CHINCHILLA
lnt. CHAMPION PETER AF

øHE§UND§HøJ
ril avlsrjeneste.

EVA I{ILFLI IU G.OIESE t\I,
Landsebakken 23 Holte tAfi +ZAZZS"

FELIX
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
GrSteborg.
Adresse: Bergsvågen ZZ,
§åvedaten"

Fornemr billedmateriale og inreressanfe
artikler i hvert nufirmer.
Helaersabonnement g svenske kroner.
Aårets *amtlige nufilrs tilsendes.

.l KÅTTE, HUi\-iDE,
0g FUGLE
modtages i psnsion,

JEspER AF GYLLIN6 ' ,r ,.1,.:
6 guldmedaljer

Killinger lejlighedsvis til salga
I
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JYDSK.' RACE KATTE' KLUB

Anerkendt af

Fdddraeion Inrernati*nale F&line c{'Europe

Klubbens seis.retariat anviser adresser paa

c,pdrættere og ejere af avlshanner

En klub i trivsel -
en ktub, der arbeider for katten§ vel

Stiftet'1934

Bladet uFlvæssebræffietr. sendes medlemmerne gratis


