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STAMNAVN

TAMIKO
Opdræt af Coulourpoints

katten med det blide temperament.
Til avlstjeneste

lnt. ch. BRIARRY ZOBAB

JANE OC KURT PETERSEN
MøDDEBROVEJ 11

8355 NY-SOLB.JERq
TLF. (06 - 927s07\

Opdræt af blå og lillamaskede siamesere

Stamnavn

-Salween Blue.
Buisness shov, bedste korthårs, bedste ungdyr og bedste kuld

N{ange vandrepokaler og guldmedaljer.
Stamtavlerne udelukkende med farve u. 24a og24c

Killinger lejlighedsvis til salg.

Susse Leiditz
Østbanetorvet 11 . 9000 Aarhus C

Tlf. (06) 127340

Stamnavn AF HAMMEBSHOLT
Blå, blåcreme, smoke, creme, sort, hvid, skildpadde oq

colourpoint PERSEROPDBÆT
og Den hellige Birma.

{.

Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659
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Fru Karen Griln,
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Fru Åse Andersen,
Bodilsvej 21, 7O0O Fredericia.
Codex Tryk, Århus C.

EINIf,ÅLtEHE,IMIINE
JYRAK's generalforsamling blev afholdt lørdag den 7.
februar på KFUM i Århus. Det var dejligt at se så
mange medlemmer, der var mødt op på trods af det
lidt usikre vintervejr. Det er altid dejligt, når vi er
mange på vore møder, for så. lærer vi rigtigt hinanden
at kende.

Generalforsamlingen indledtes med valg af dirigent.
Dette valg faldt på hr. Christian Andersen, Fredericia.
Derefter gik man over til dagsordenen, der startede
med formandens beretning. Formanden havde kun godt
at fortælle det forgangne år. Der var blevet oprettet
lokalafdelinger i Nordjylland, på Fyn og i Sønder-
jylland, da det jo kan knibe med at finde er sted, hvor
alle medlemmerne kan samles flere gange om året -
også selv om vi har fundet ud af, at Århus er et ud-
mærket sted. Lederen af den nordjyske afdeling er hr.
Mogens Steen Sørensen, Kaj Munkvej 12, F{jørring, og
iederen af den fynske og sydjyske afdeling er hr. Hel-
muth Jensen, Hostrupvej 28, Kolding.

Også økonomisk gik det fremad for JYRAK. Ud-
stillingen i Århus havde givet et pænt overskud, som
skal bruges til køb af bure og burbunde. Burbundene
får vi billigere, idet Mogens Steen Sørensen har lovet
at lave dem gratis, således at det kun er materialerne,
der skal betales. - Tak tor det, Mogens!

Efter kassererens beretning gik vi direkte over til
valget, da der ikke var indkommet nogen forslag.

Fru Henny Knudsen blev genvalgt som formand,
men da hun ikke længere kunne afse tid til at være
redakør af ,HVÆSSEBRÆTTET«, blev dette hverv
overdraget til fru Ingelisa Børresen, som ligeledes blev
valgt ind i bestyrelsen i stedet for fru Jane Petersen,
der ikke ønskede genvalg. Som revisorer blev valgt:
Hr. Christian Andersen, Fredericia, og fru Jane Peter-
sen, Ny-Solbjerg, Som suppleanter frk. Helle Soele,
Århus, og hr. Søren Bonde, Veddum.

Der blev udnævnt to æresmedlemmer i JYRAK. Det
var Marie og Niels Peder Jacobsen, Koling.

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe, og Dankats
formand, Per Hilfling-Olesen, fortalte om bedømmel-
ser, pasning og pleje af korthårskatte. Desuden intro-
ducerede han en katteforsikring, som ville blive lavet,
hvis der er tilslutning nok. 

L B.
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Abyssinienen - IOO år.
(Dr. Ferenc ung)

Ar t953-54 er tidspunktet for den nordiske hed var lav. De første opdrætteres bcgej-
ab1rs5ir.r1".".rrr; start. I foriret 1.953 fødtes i string falmede, og flere skaffede sig af med
England to abyssiniere, som blev de første, deres katte. Me' med 1961,-62 begyndte en
der irnportcredes hertil, og et halvt år senere ny opgangsperiode. En ny avlshan ankom,
ankom disse til Sverige. Det er nu omkring og registreringerne øgedes atter. Tiden 1962-
15 år siden det første abyssinierkuld fødtes 65 var stormfuld. Navlebroksdiskussionerne
i Sverige. Det yar den 28. april 195,1. Disse gik med høje bølger, og ronen var så brysk,
uJ;,c;:de kærnen i den kommende svenske ar atmosf æren forgiftedes for al fremtid.
i::rinrle, Dcr blev nu importeret endnu en Dcsværre trækkes vi endnu i dag med re-
halr, og det viste sig at være en god løsning. stcrne af disse børnesygdomme, mistænksom-
hled den rneget lil1e avlsbasis, de første op- hed og shinsyge, som grundlagdes netop i
drættcrc h,rr.dc til rådighed, er det lykkedes dise år, hvor abyssinier-ejerne delte sig i to
for dern at manøvrerc ganske godt, så at grupper. Det viile \rære en god måde at fejre
en a1t {or tæt indavl kr-rr-rne undgås. De næste r.ort abyssinicrjribilæum på, hr.is en klog for-
importer, der fik betl'dning for abyssinier- soning kunne dannc grundlaget for ct sam-
ar,len, korn 4 år senere. Årene 1959-60 var rrbejdc, så vor avls første gidscl endelig
uhcldiqc år for opdrættct. Raccns populari- liunne bringes ud af verden.
tet nicde lrelt ned på bundnir.eau. Antallet iv 1,c)65-66 blev ct r.endepunkt, nye im-
al kui-l formindskedes. Hunnernes frugtbar- por:ter liom hertil, og dissc avlsd1,r har helt
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Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og lædervare-

handlere samt stormagasiner

DOSERING:
l-2 piller daglig.
Ved særlig ensidig kost
(torskefiletspisere)
gives 3 piller daglig.

Generalagentur: Farm. Lab. FERRING A/S,
København

Producent: FERRING AB, Malm<l

forandret ab,vssinierer.l. De fik stor indfly-
delsc, og racens popularitet i dag kan man
takke disse for. Investeringerne i 1965-66 bar
lrugt i 1967, som blcv avlcns eksplosionsår.
Stammcn er i dag stor nok, og vi r-nå håbe,

at den får 1ov til at udvikle sig i fred og ro
med l-rovcdvægten lagt på kveliteten og med
en staJig lorøgeltc ll kr antitetcn.

Abyssinierstammen er i år det største, dcn
har r.æret gennem de 15 år, og hr.,rrl der cr
endnu mere glædcligt: vi har aldrig haft så

mange godc abyssinierc, som nu. Hcr i Sve-

rige regner vi rned, at der lever omkring 3CO

abyssiniere i dag. Af disse er der ornkring
10 pct., der deltager i vorc udstillinger, og

godt 10 pct. i kontrollerct av1 (: stambogs-
ført afkom).

Det er ikke denne artikels målsætning at
skrive om abyssir.rierc uden for Sr.crigc, rlren

for interessens sk,vld kan nævnes, at de før-
ste abyssir.rierc i England opgive s at 1rære

kornmet til landet 1868. I Amerika importe-
rcderes den førstc stamme på 6 dyr i 1930.

På kontinentct - i Tyskland - fandtes der
aloyssiniere før krigen, men denne stamme
lnses f or .rt være uddød. De nuværende
tyslie og kontinentale abyssiniere nedstammer
ira svenske og engelske in-rporter [ra 1954-55.

I Skandinar.ien var dcr svenske stamme
cJ.cn banebrydende, og afkom af disse dan-
ner grundlagct for abyssinieravlen i de øvrige
skandinar.islic 1ande. I Danmark fandtes der
dcrg abvssiniere af den oprindelse. I 1954-55
r.istcs der noglc af disse på udstillingerne,
men dc folsr.andt sencre {:: den registrerede
er-l, og de nur.ærcnde danske abyssiniere
strnnrer dcls fra de svenskc, og dels fra im-
portcr fra England og kontinentet. I lighed
med Danmark og Svcrige er racens populari-
tct også stigencie i Norgc og Finland, og man
firder gode dyr i alle 4 lande, men de er i
clct store og hclc alle beslægtede med hinan-
c'len.

Dct miteriale, jeg har samler om de i Sve-
rige føcltc og stambogsførte abl.ssiniere stam-
mer fra årene 1954-1968.

3



Køldstørrelse

I løbet af den ovennævnte årrække fødtes
der i Sverige 449 abyssinierkillinger i 159

kuld. Dette giver en gennemsnitsstørrelse på
2,8 killinger pr. kuld. Da oplysningerne
stammer fra stambogsføringen, er det virke-
lige tal noget større (killinger, der dør i de

første par måneder af deres levetid, vil ikke
figurere i stambogen). I realiteten kan vi der-
for regne med 3 killinger som det statistiske
normalkuld hos en abyssinierhun. Afvigel-
serne meget store, Der findes mange hunner,

der får bare 6n killing ad gangen, medens

de mere produktive giver et kuld på 5 -
rekorden i Sverige. Dette er opnået i 6 til-
fælde indtil nu. I diagrammet på fig. 1 kan
vi studere forandringen af gennemsnitskul-

dene gennem årene. Samtidigt vises i samme

figur antallet af registrerede killinger for
hvert år. Dette sidste viser et forløb, som er

beskrevet under det foregående. Der synes

ikke at findes nogen gennemgående tendens

i ændringen af gennemsnitsstørrelsen af kul-
dene (bortset fra et enkelt år, hvor materi-
alet har været så lille, at det ikke kan danne
grundlag for en statistisk analyse). Der note-
res dog en mådelig opgang i årene 1961-68.

I dette tidsrum begynder antallet af unger og

kuld at blive af en størrelse, der er bedre at
bedømme.

(fortsættes i næste nr.)

ÆRESMEI|IEMMER I JYRAK

Marie og Niels Pecler Jacobsen, Kolding.

JYRAK siger jer tak t'or det store arbejde,
I bar gjort f or leløbben, sømt tale f or de

mange tombolageoi.nster, I har skænket.

CYRTNAICA
Blå-creme-blåcreme.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 2071 th., København Ø, tlf. (01) 29 26 60

KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr.8410 Rønde

Ttf. (c6) 367033
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Dyrlæge-hreukassen
Spørgsmål:

Vi har en rexkat,21lz år, hvis ene øje væsker

hver dag. Det har det gjort fra vi købte
den på en udstilling i november 1967. Sæl-
geren mente, det var »træk«. Behandling er
forsøgt uden resultat. Kan vi dryppe øjet
med noget for at lindre? Det skæmmer jo
dcsuden også katten.

Soar:
Årsagen tii tåreflåddet hos Deres kat kan
r.ære vanskelig at angive uden at have fore-
taget en megct omhyggelig øjenundersøgelse

af denne.

Tåreflåd opstår enten som følge af en
større tåreproduktion end normalt, hvilket
f.eks. kan ses i tilslutning til rhino-tracheitis,
el1er også kan det opstå som føIge af fejl ved
afløbet til næsen, idet den fine kanal, der
leder tårerne fra ø)et til næsen, kan være til-
stoppet, enten som følge af en betændelses-

tilstand i denne, eller også som følge af, at
den ikke har udviklet sig normalt eller slet
ikke er ti1 stede, hvilket også kan forekom-
me, og i de sidstnævnte tilfælde drejer det
sig altså om en medfødt defekt.

FIos perserkatte er medfødt tåreflåd al-
mindeligt, uden at man har kunnet angive
en bestemt årsag hertil, og uden at man har
kunnet kurere det, og muligr.is kan det sam-

me være tilfældet inden for rexkatte.
Stillingfejl ved øjenlågene, f. eks. entro-

pior.r, hvor der forekommer en indaddrejning
af øjenlågene, kan være årsag til, at nogle af
øjenlågenes hår konstant berører hornhinden
og derved fremkalder en kronisk betændelse

mcd tåreflåd til følge. En sådan fejl er nem
Jt rettc vcd cn mindre operation.

Såfremt årsagen ti1 tåreflåddet i dette til-
fæIde ikke kan klarlægges, og der ikke er
nogen form for betændelse i øjet eller dettes

omgivelser, er der formentlig ikke tale om en

tilstand, der forårsager smerter hos katten,
men jeg ville alligevel forsøge en intensiv
behandling med f. eks. Neocortoløjendråber
4-5 gange daglig i 14 dage for at se, om det
skulle have en effekt, men som De kan se af
ovenstående, er udsigterne til et gunstigt re-
sultat ikke alt for lyse.

lndløruel of k;tte lro skondinoviske londe
Den 23. februar 1970 udstedte veterinær-
direktoratet et cirkulære om indførsel af
hunde og katte, og vi vil her bringe et hort
reterat derafz

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse har øn-
sket Emdrup dyrehospital fÅtaget for at
virke som offentlig karantænestation. Derfor
har veterinærdirektoratet indstillet til land-
brugsministeriet om hurtigt at ændre ind-
førselsbestemmelserne for hunde og katte.
Dette har landbrugsministeriet gjort.Ved ud-
arbejdelsen af indstillingen har direktoratet
lagt særlig vægt pi den fremragende kvalitet
af de rabbiesvacciner, der er kommet i de
senere år. De har jo til fulde bevist deres

vætdi, især i de sønderjyske områder. Derfor
er grænsen mod syd "blevet åbnet", således

at man kan tage sin hund eller kat med ind
i landet uden karantæne. Dette har så igen

bevirket, at de øvrige nordiske lande: Sve-

rige, Norge og Finland, har filet betænkelig-
heder og således forlangt, at dyr fra Dan-
mark skal i 4 mdrs. karantæne, inden de

indføres i disse.

Dette beryder jo for os, at vi ikke kan ud-
stille i disse lande og heller ikke modtage
udstillere med katte derfra. i - b

Silvertabbyen med de grønne øjne
INT. CH. SILVER KING AF øRESUNDSHøJ
Bedste DANKAT 1969 - Mis TIVOLI 1969

7 guldmedialjer
Tilbydes til avlstjeneste

Den med de flotte østers!

Liz Reinelt
Krostræde 5, 2770 Kastrup

trf. (or ) 50 70 2r
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CIIICO fortæller
Jeg har været på udstilling - igen! Det er
ellers ikke noget, jeg er helt vild med.

Gudskelov skulle vi ikke køre så langt.

Jeg kan ikke fordrage at køre i bil. Det er

den motorstøj!

Jeg husker tydeligt sidste gang, da mit
menneske lokkede mig ind i den dejlige nye
transportkurv (jeg havde netop fået den 8

dage før),lukkede 1ågen for mig, satte mig
ind bag i bilen, gik om på forsædet og

satte et frygteligt spektakel igang. Jeg
troede, mit liv havde ende og skreg i vilden
sky. Jeg skreg så højr, at hun blev nødt til
at standse og tage mig om på forsædet. Det
hjalp ikke. Spektaklet fortsatte, og jeg hy-
lede igen.

"F{vad er den af," sagde hun, "kan du
ikke li' motolstøj, gamle dreng?"

Motorstøj! Nå, det var sådan, det hed.
Denne gang skulle vi i Østergade, sagde

hun. Østergade elier Bella-Centret. Hvad
forskel gør det for mig. Man bliver sat i et
bur, og der bliver man så siddende, indtil et
fremmed menneske kommer og tager en ud.
Så bliver man sat på et bord foran nogle
andre fremmede mennesker, som kigger på
en, føler på en og trækker ud i halen (jeg

stikker den gerne mellem benene, synker lidt
ned i knæene, trækker hagen godt ned mod
brystet og skuler vredt til dem - alligevel

opdager de altid den hvide plet, jeg har på
halsen. E,n medaljon, siger de, og det lyder
jo fint).

Så bliver man sar ind i buret igen.

Jeg keder mig i buret. Mange mennesker
kommer og kigger ind. Sommetider gider jeg

ikke se på dem mere. Så sætter jeg mig i en
krog og vender ryggen til dem.

Mit eget menneske så jeg ikke meget til
denne gang. Når hun kom, sagde hun altid:

"Er du en sød mis?" Dumt spørgsmål! Det
ved hun jo, jeg er.

Maden, vi fik, var god nok. Alligevel
drømte jeg om et h.ierte om natten.

Denne gang havde mit menneske da sør-
get for et ordentligt \[.C. til mig. Sidste
gang tissede jeg ikke i 24 timer - rror jeg
nok - for hver gang jeg satte tre ben op
på kanten af §Ø.C.'et, vippede det, og folk
uden for buret grinede. Så kunne I'eg ikke.
F{un grinede osse, men til sidst forbarmede
hun sig over mig og gav mig et ordentligt
stort \fi/.C. med sand i. Ih, hvor det lettede.

Jeg kan godt 1i' at se på de andre katte.
Sommetider kunne jeg godr tænke mig at
have en derhjemme, men hvad nu, hvis den

tager min plads i sengen hos hende? Så jeg

ved ikke rigtigt ...
Nu er udstillingen forbi for denne gang,

og jeg har puttet mig tæt ind til hende i
sengen. "Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager dig
med på udstilling," siger hun. "Du bliver
alligevel aldrig nr. 1 med den hvide plet
ur.rder hagen. Men hvad gør det, du er alli-
gevel den sødeste kat, jeg har!" - Hun har
ikke andre. Cbico

Udstilling i Åarup-hallen
Den 9. og 10. maj vil der for første gang i
mange år blive afholdt en racekatteudstilling
på Fyn. Det bliver i Årup-Hallen, der ligger
lige midt på Fyn, og kun 8 km fra den store
blomsterpark i Langesø, som også er værd tt
kikke på i maj måned. Der er derfor god

grund til at lade søndagsturen gå til Fyn den

10. maj.
Det bliver to svenske dommere. der skal

dømme på udstillingen denne gang, nemlig
fru Eivor Andersson, G6teborg, og fru
Gun Berg-Pettersson, Uddevalla.
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Ilornrn erlde rrdstillinger
Årup, Fyn (JYRAK) : 9.-10. maj.
Oslo: 6.-7. juni.
København (DARAK) : 29.-30. august.

Aalborg (JYRAK): 12.-13. september.

København (RACEKATTEN) : 3.-4. okt.
Åbo, Finland: 31. oktober-1. november.
Stockholm: 27.-22. november.

DARAKs udstilling
DARAK's udstilling blev åbr.ret af Zoo's di-
rcktør, Arne Stockholm Dyrberg. Dommere
var for langhår fru A. Guggenbtihl, Schweiz,
og fru G. Berg-Petterson, Sverige. For kort-
hår: fru Kate Stierncreutz, Finland.

- Udstillingens bedste katte blev:
Bedste korthår:

BRAMHULT FLO§øER
Ejerr E. og H. Samuelsen, Sverige.

Bedste kortbår øngdyr:
BLUE FIREBALL
Ejer: Leif Str6mberg, Sverige.

Bedste kortbår kastrat:
CAMILO AF INI
Ejer: I. Enø Pedersen, Danmark.

Bedste bortbårs kwld:
PURR-DU-CARESS
Ejer Eivor Andersson, Sverige.

Bedste løngbår:
CLEOPATRA AF TUNSBERG.HUS
Ejer: N. Monsen, Danmark.

Bedste langhår øngdyr:
NEGRI AF MARCOPOLO
Ejer: Carsten Dinnsen, Danmark.

Bedste langhårs hastrat:
TELL PERSIA
Ejer: Susan Baunsgaard, Danmark.

Bedste langhårs køld:
HAMMERSHOLT
E.jer: Metha Andreasen, Danmark.

Racekattens udstilling
Dommere: Paula Bonning, Sverige, langhår.
Gerda Petersen, Danmark, korthår.

PRÆMIELISTE:

Bedste lønghårs bat:
BLACKIE OF GREAT YARMOUTH
(sort perser han)
Ejer: Torben Jacobsen, Danmark.

Bedste langbårs øngdyr:
SIVÅSAS GAY (hvid perser han)

Ejer: S. Kristensson, Sverige.

lJedste kortbårs kat:
\7OHL-RABE'S RUDDY (abyssinier han)
Ejer: Eskild Hejnsen, Danmark.

Bedste kortbårs øngdyr:
RANGOON LILAC PINK LADY
(lilacm. siam hunkat)
Ejer: Edith Dunvald, Daamark.

Bedste langhårs hastrat:
DIDRIK OF GREAT YARMOUTH
(b1å perser kastrat)
Ejer: J. og O. Nielsen, Danmark.

lJed ste kortbårs leastrat :

ÅRGUS FELIDAN (chartreux kastrat)
Ejer: Erna Andersen, Danmark.

Bedste langbårs køld:
GLEN AF GRANVILLE med 4 killinger.
Ejer: N. H. Christensen, Danmark.

Bed.ste korthårs leøld:
SHENGO CASANDRA med 4 killinger.
Ejer: E. Rohrmann, Danmark.

Bedste alngbårs evterd.n:
Int. ch. DIBAH OF PENSFORD
(blå perser hun) 9 år.
Ejer: I. Hjort Lorenzen, Danmark.

Bedste korthårs veterd.n:
Ch. RANGOON LILAC FARIDA
(lilacm. hon) 7 Lr.
Ejer: Edith Dunvald, Danmark,

KATT E

,T, FOR HUNDE

FUGLE

Arhus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 14 77 88

7

punsio

)



DÆIGMM$ Da n kat's gen enalfonsam I in g
Den 23. februar afholdt Dankat sin ordinære general-

forsamling i Karnappen i København. Mange medlem-

mer mødte op, og generalforsamlingen var præget af
stor diskussionslyst.

Formanden, Per Hilfling-Olesen, åbnede generalfor-

samlingen, og til dirigent valgtes Kurt Sejsbo.

Formand.ens beretning

1969 var for Dankat et er præget af fred og ro i det

interne klubarbejde. Dette havde bl. a. ril f.øLge, at en

del medlemmer fra andre klubber søgte over til os.

Klubben er da også vokset støt i det forløbne år.
Dankats 2. udstilling var en stor udstiller- og publi-

kumssucces. Samtidig med vor udstilling fandt en bil-
udstilling sted i Bella-Centret, og det gav os ekstra
stor publikumstilstrømning. På grund af biludstillingen
kunne man kun stille den bageste del af Bella-Centrets
foyer til vor rådighed. Dette viste sig at være en fordel.
Vor udstilling fik et mere sluttet præg.

Yor 3. udstilling finder sted i Bella-Centret den 17.
og 18. oktober, hvilket er i begyndelsen af efterårs-
ferien. På samme tid afholdes i Bella-Centret udstillin-
gen "Legeland". - Det har desværre ikke været muligt
for Dankat at få en weekend i Bella-Centret i foråret.
På grund af mange andre arrangementer og ombyg-
ningsarbejde var kun påskedagene ledige; men vi fandt
det for risikabelt at arrangere en udstilling i disse dage.

Efter besvarelsen af en del spørgsmål og nogen dis-
kussion blev formandens beretning godkendt.

Kassererens beretning
Dankat har igen haft et kassererskifte midt i 8,ret. lør-
gen Reinelt, der sidste år valgtes til revisor, overtog
posten som kasserer, idet Hans Berthelsen Møller måtte
trække sig tilbage på grund af sine studier. Dette skifte
har været årsag til, at regnskabet ikke har kunnet revi-
deres færdigt. Hr. Reinelt bad medlemmerne godkende
det forelagte regnskab som foreløbigt regnskab. Det
reviderede regnskab vil blive sendt ud senere.

For første gang blev der i år også udarbejdet for-
mueregnskab, der viser, at klubben har en beskeden

formue.
Klubbens økonomi er god, men der mangler penge

. til forskellige formåI.
Det foreløbige regnskab blev godkendt,

Ny bestyrelse:

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (01) 420225.

Næstfmd.: Hans Pedersen,
Vesselbjergvej 25,
8370 Hadsten.
Trf. (06) e8 03 30.

Sekretær: Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev.
Tlf. (01) 94 17 84.

Kasserer: Jørgen Beinelt,
Krostrædet 5, st. tv.
2770 Kastrup.
Tlf. (01) 50 70 21 .

Bestyrelsens medlemmer:
Hans Bertelsen-Møller,

Tuxensvej 1A, 2700 Brønshøj.
Giro 6 37 74.

Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (01) 42022s.

Heli Fløjgård,
Bakketoften 23, 2760 Maaløv.
Tlf. (01) 97 58 08 (eft. kl. 1 B).

Kurt Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev.
nf. (01) 94 17 84.

Suppleanter:
Britta Husted,

Laarup 4293 Dianalund.
Tlf. (03)560 Kongsted 81.

Irma Enø Pedersen,
Albæk 8900 Randers.
Trf. (06) 17 9293.

Revisorer:
John Husted,

Laarup 4293 Dianalund.
Tlf. (03)560 Konsted 81.

Johannes Koldborg Jepsen,
Hvidovrev. 291, 2650 Hvidovre.
Trf. (01) 78 1 8 13.

Revisorsuppleant:
Kirsten Møller Jakobsen,

Tårnvej 281, 2600 Rødovre.
Trf. (01) 706074.
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Elter oalg af nye bestyrelsesmed.letn-mer ser

Dankats bestyrelse nu ud som følger:
Formand: Per Hilfling-Olesen.
Næstfmd.: Hans Pedersen.

Sekretær: Ursula Sejsbo.

Kasserer: .førgcn Reinelt,
Ilestyrelsesmedlemmer :

Er.a Hilfling-O1esen.
Hcli Fløjgaard.
Kurt Sejsbo.

Suppleanter:
I-lritta Husted.
I. Enø Pedersen.

Revisorer:

.iohn Husted.

.]ohannes Koldborg Jepsen.
Rer.isorsuppl.: Kirsten Møller Jakobsen.

Blar-rdt de indkomne forslag var der et ønske

om mere effektiv dyrlægeeftersyn, især ved

store udstillinger,

- endvidere ønsket om en bcstemmelse, der

forhindrer uclstillere i at fjerne katte og

solgte killinger tra en udstilling, inden denne

slLltter,

- samt ct forbud r-nod at sælge killinger uden

stamtavle.
Danhats bestl'relse havde ønske om at øgc

klubbcns ir-rdtægter, men medlemmerne var
ikke stemt herfor, idet der manglede bud-
getter for de ønskede aktiviteter.

Det blev megct sent, inden vi kom igen-
nem allc punkter på dagsordenen. På pro-

SrJn)n)er.rod også en orientering orn opret-
telse af en dyresygekasse. Det var dog ble-
vet så scnt, at vi måtte gemme denne orien-
tering til cn anden gang.

U. S.

lltrød.e rned dyrlæge Ockens
*

Den 29. januar var Dankats medlemmer
samlet til møde. Klubben havde indbudt dyr-
læge Ockens til et foredrag om smitsomme
sygdomme hos katte.

Det blev en meget udbytterig aften. Dyr-
læge Ockens gav en systematisk oversigt over
de smitsomme sygdomme, vi kan komme ud
for her i landet, samt ov'er forebyggende
foranstaltninger og helbredende midler.

Mest bemærkelsesværdig var måske dyr-
lægens gennemgang af den frygtede katte-
syge. Vi fik at vide, at den beskyttelse, vac-
cinationen giver, aftager med tiden, således

at vi burde lade vore katte revaccinere
hvert år. Katte, dbr får lov til at løbe ude,
kan dog klare sig med revaccination hvert
andet Lr, da de ude i naturen får en vis por-
tion antistoffer. Revaccinationen har også

stor betydning for nyfødte killingers mod-
standskraft mod kattesyge. En regelmæssigt

vaccineret moderkat afgiver antistoffer til
sine killinger, som beskytter disse i ca. 9
uger. En ikke revaccineret moderkat har
ingen antistoffer, hun kan give sine killin-
ger, og ved et evt. angreb af kattesyge er
dødeligheden i disse tilfælde 90 pct.

Efter foredraget og en kaffepause blev
der stillet mange spørgsmål, som dyrlæge
Ockens beredvilligt besvarede. Spørgelysten
var så stor, at det blev meget sent, føt til-
hørerne kunne rive sig løs.

Vi takker dyrlæge Oikens for en inter-
essant aften.

U, S,

eilil4r tHUNDE- & KATTEUDSIYR
Telefon (01) 81 33 03
Alt i hunde- og katteudstyr

speciale:
MONTEREDE KURVE - BUBGARDINER. KRADSETRÆER

postordrebesørges:

KONGEVEJEN 96 - 3460 BIRKERØD
Aben kl. 1 0- 1 7.30 - fredag kl. 1O - 20 - lørdag lukket
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Sådan hliver katten et pan millioner kn. værd
a{ Anders Let{ Andersen

Er min kat 2,7 millioner kroner værd? firmaet måtte benytte Arthur til reklame
Pelle - sådan hedder kamen - har sam- med en engangssum på 18.ooo kr. plus 2700

me evner som den ni-årige hankat Arthur om året. Hertil kom 100 kr. hver gang Man-
fra London: Den kan spise ved hjælp af po- ning bragte sin kat til TV- eller filmstudiet.
terne. Pelle soler sig ikke i projektørlyset, men

Forskellen er blot, at Arthur er blevet har til gengæld heller ikke oplevet berøm-

"opdaget", og nu i reklame-TV, annoncer og melsens skyggeside. At blive kidnappet eks-
biografreklamer viser sine specielle spiseva- empelvis (det blev Arthur af sin tidligere
ner - som reklame for et firma, der frem- ejer), eller opleve det forsmædelige at blive
stiiler kattemad på dåse. trukket med i retten.

Ingen talentspejder har været i den lille Men som reklamekat ville Pelle fra det
østjyske stationsby Hørning, så her går Pelle jyske være i stand til at konkurrere med
og trøstespiser - ved hjælp af poten. Når då- Londons Arthur. Pelle er for det første kun
sen mcd kattemad - eIler hundemad - er halvandet år, og er i besiddelse af ungdom-
åbnet, klarer Pelle selv resten. Den fanger melig vitalitet. Pelle ville være i stand til
med sine store poter kødbollerne i dåsen og for åbent kamera at spise hundemad fra dåse

fører lækkerbiden til munden. * kan De se reklameteksten: »selv for den

Pelle er af en speciel katteart, som lever i kræsne katu. For resten kan Pelle også re-
Vendsyssel. Kendetegnet er de store forpo- klamere for støvsugere. Katten ynder at få
ter med »tommelfingre<<, som gør katten i sin pels støvsuger - naturligvis af dette ene
stand til at fatte om mindre ting - som mærke "der suger helt i bund og er skån-
f. eks. en kødbolle. som mod møbler, tæpper og pels".

De 2,7 millioner kroner er det beiøb, Ar- Og så generer det skarpe atelierlys ikke
thurs tidligere ejer, skuespilleren Toneye Pelle (se billederne). Men Pelle er fra lan-
Manning, mener at gå glip af, efter at katte- det, og allerhelst færdes han under den blege
madsfirmaet Spillers af retten i London er vintersol. Han frygter ikke at blive kidnap-
blevet tilkendt ejendomsretten over Arthur. pet, for han er ikke berømt. Han færdes frit
Frmaet har købt katten for 12.7a0 kr. Skue- i naruren.
spilleren hævder imidlertid, at aftalen var, at Og spiser mus direkte fra hul.

SYGEF0RSIKRING al racekalle
Der forhandles i øjeblikket med forsikrings-
selskabet Europæiske om at overføre vil-
kårene fra deres hundeforsikring til en katte-
forsikring. Bliver dette en realitet, bliver der
2 forsikringer.
A. Liosforsikring:
Udbetales ved død eller aflivning som følge
af ulykke eller sygdom, samt hvis katten bli-
ver stjålet el1er forsvinder.

Forsikringen koster pr. 10 pct. af forsik-
ringssummen, og præmien er mindst 30 kr.

Når katten er 7 år gammel, nedsættes for-
sikringen med 20 pct. pr. år, og når katten
er blevet 10 år, bortfalder forsikringen.
B. STge- og ulybkesforsikring:
Dækker overalt i skandinavien ved:
a) undersøgelser og behandlinger udført af

en dyrlæge, herunder nødvendig anvendt
medicin,

b) ophold og behandling på dyrehospital,
når dette er påkrævet,

c) receptpligtig medicin, forbindinger etc.

ordineret af en dyrlæge med 75 pct. af
udgifterne.

Selorisiko:
Ved sygdom betaler De selv de første 25 kr.
Ved ulykkestilfæIde er der ingen selvrisiko.

Forsikringen betaler ikke vaccinationer el-
ler dyrlægeattester.

Hvis De er interesseret i at tegne en forsik-
ring eller ønsker at høre nærmere, bedes De

venligst indsende det vedlagte kort.
Forsikringen vi1 ikke blive oprettet, før

der melder sig tilstrækkeligt mange deltagere.

Per H-O
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COLOTIR,POII\TT
al Jane Pe{ersen

Kært barn har mange navne, siger et gam-
melt ordsprog, og som uhelbredelig colour-
point-fan undrer det derfor ikke mig, at
netop denne race har så mange forskellige
navne. I Amerika kaldes de himalayan, i
Tyskland khmer, i England og det meste af
Europa colourpoint, og i fordansker form
siamfarvede langhårskatte. In-ridlertid er det
helt forkert, når man kalder dem langhårede
siemesere, idet selve bygningen er en persers,
det er kun farverne, man har lånt af siame-
seren. Man har godt nok i sin tid ,lavetu
dem ved at krydse en perserkat med en sia-
meser og derefter renavlet dem, til man
havde en perser med siameserens farver.
Dette avlsarbejde fandt næsren samtidig sred
i både Amerika og England, og colourpoint
blev anerkendt som selvstændig race i Eu-
ropa i 7955 og i Amerika 1957.

Vi fik vor første colourpoint fra England
i sommeren 1966, og de var samtidig de før-
ste i Danmark. Det var med stor spænding,
vi indfandt os i Kastrup lufthavn, men
Mingchiu Manta erobrede vore hjerter med
storm. Trods den lange rejse og de uvante
omgivelser lagde hun kælent hovedet i hån-
den på os og spandt højlydt. I oktober kom
så Briarry Zorab og Mingchiu Saphirina,
Zorab med sit dejlige væsen og perfekte
type, og Saphirina med de mest vidunder-
lige mørkeblå øjne. Der var muligheder at
arbejde med ddr, og vi drømte lyserøde
drømme.

Vi kom dog hurtigt ned på jorden igen, da
vi opdagede, hvor svært det er at fremavle
den ,perfekte« colourpoint, og hvor mange
ting, der er at tage hensyn til i avlen. I dag
findes der gode colourpoints, og det sker
oftere og oftere, at denne race er repræsen-
teret blandt de bedste på udstillingerne.
Men endnu er der ting, der skal arbejdes
med, ting der skal forbedres, før man kan
sige, at man her står med en helt ,færdig.
race. Man må stadig krydse persere ind -
fortrinsvis gode sorte og blå - for at frem-
me typen og pelsen, og samtidig må man

72

tage sig i agt for, a,t øjenfarven ikke bliver
bleg og kedelig.

Vi holdt altså op med ar drømme og sarte

os i stedet et mål: at forsøge at forbedre
racen. Vi kom ikke ret langt, før der meldte
sig et krav om nyt blod. Øjenfarven og ty-
pen havde vi, så vi koncentrerede os om at
få avlsmateriale med en god pelskvalitet.
Bestanden blev udvidet med Occi von Vo-
gelsberg, der kom fra Tyskland, og Lotus
Flower av Ostergyllen, som var resultatet af
en parring med vores egen Zorab og svenske

Ivory. Som foreløbig sidste led kom Pep-
pone van Chateau-Blanc, en stor, dejlig
hankat fra Holland. Af disse sidste med-
lemmer af "storfamilien. har kun Occi
endnu fået afkom. Hendes første kuld blev
til gengæld bedste langhårskuld på JYRAK's
udstilling i Århus i september d. å., og det
glædede os meget, idet det ligesom gav et

løfte om, at vi er på rette vej.
Endnu er colourpoint ikke en almindelig

kat i Danmark, men den vinder hurtigt
større og større popularitet i alle kredse,
idet ingen, der kommer i nær kontakt med
denne race, kan undgå at blive betaget af
dens egenskaber og ydre, Det er lykkedes at

-1^i4
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kombinere siameserens intelligens og smukke
farver med perserens ynde og blide væsen,

og resultatet er blevet den "fuldkomne« [2s.
Hver enkelt colourpoint har desuden helt sin
egen personlighed. En anden gang vil jeg
gerne fortælle lidt om Zorab's store hengi-
venhed for min mand, hvor han (Zorab
altså) elsker at sove på ryggen med alle fire
ben lige i vejret, hvordan Occi logrer med
halen, når hun er glad, hvordan Manta med
poten er i stand til at åbne alle døre og
skabe, hvordan Peppone tager madskålen i
munden og flytter den hen et sted, hvor han
kan spise i fred, og om hvordan Saphirina
og Lotus har narrestreger for o.s.v., o,s.v.

Af gode venner i Holland har vi hørt,
hvordan man gennem colourpoints kan
fremavle hvide persere med blå øjne, uden
at disse katte samtidig har gen for døvhed.
Vi har taget dette avlsarbe.ide op, og det er
lykkedes os at opnå hvide perserkillinger
med blå øjne og uden døvhed, men endnu er
dette avlsarbejde ikke endeligt tilendebragt,
og det må regnes for et helt selvstændigt op-
dræt, der ikke decideret har noget med
colourpoint-avlen at gøre. Jane

GIIIIIIGHITTA
og kørn6 peruerLilhngy

specielt blldt temperament

Til avlstjeneste:

lnt. ch. Peter af Øresundshøj

Eva Hifling-Olesen

Lansebakken 23, Holte

Tlf. Holte (O1) 42O22E

Rdnnoihens Sheherezad e

Ronnvikens Sheherezade
Stamnavn ,EL SANÅ.,
Abyssinier - opdræt

Hankatte til avlstjeneste

lnt. ch. Parkans Khenti
Åmerikansk-svensk imp. -
Flere gange bedste korthår.

Priamos El Sana
Særlig smukke farver

Barbato El Sana
4 gange ex I

Hunkatte
lnt. ch. Rdnnvikens Sheherezode

Svensk imp. (moder: Ronnvikens Mitabelle)
Bedste korthår - udstillingens bedste kat -
flere gange I.vinder i int. ch, klasse, sidstl 969

Ormkårrs Antoinette
Svensk imp. Moder til højt præmietede

katte i Åmerika.

Snorrehus Toini
Svensk import'

Primula El Sana
Ex. IiTivoli1969

Killinger ventes salgbare
Juli - august - septemher

LILLI GOTTSCHALCK
KATHRINEVEJ II HELLERUP

TELF. (01) HE.866r
(FOTOKOPI AF STAMTAVLER

KAN TILSENDES)
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FIFEs generalforsamling
Af de forslag, der blev behandlet på gene-
ralforsamlingen, blev følgende vedtaget:

Creme-blå skildpadde og hvid samt bi-
colour creme/hvid og blå/hvid perser blev
anerkendt som opdræt u. 1.2b.

For at forl-rindre, at l-rvide pletter udbreder
sig i opdrættet af ensfarvede katte, besiut-
tede man at stambogsmæssigt holdc de ens-
farvede katte med hvidplettede aner i en
gruppe for sig selv og bagved opdrætnr. i
parantcs at sætte nr. L2a.

Man vedtog, at FIFE's præsident ikkc au-
tomatisk blev dirigent vcd gerleralforsan-rlin.
gen, og enhver kan herefter væ1ges ti1 præ-
sident-

En dommer må kun have 1 elev ad gan-
gen.

En dommer/udstillingsledelse kan sige nej
til at have elev(er).

Delegater kan komme med på FIFE's be-
stl,relsesmøder og komitimøder med taleret,
men uden stemmeret.

Generalforsamlingen cr åben for cnkelt-
medlemrrrcr i de tilsluttede klubber.

Efter en længere diskussion om farerne vcd
at parre 24 og 32 siamesere sammen (brun-
maskede og rødmaskede hhv.), vedtog man
at overføre bestemmclserne fra opdræt 1,2,

således at stamtavlen får vedføjet 32 i pa-
rentes efter opdrætnummeret og holdes avls-
mæssigt i en gruppe for sig. De udstilles og

konkurrerer på normal vis sammen med de

øvrtge 24'ere og kan blive int. ch. eiler int.
pr. -

Dommere skal meddcle deres klub eller
forbund hvor e1ler hvad, dc har dømt.

Udstillere, der står i kataloget, cr pligtig
til at betale gebyr, uanset om de melder af-
bud. Turistforeningernes værelsesformiciling
bør foretage hotelbestillingerne til udstillcrne,
så klubberne ikke kon-rmer ti1 at l'rænge på
regningerne for ubenyttede værelser m. m.

Dommcrkommissionen meddelte, at char-
treux cr lig med british b1uc.

Næste generalforsamling afholdes i Essen,

Tyskland, i forbindelse med udstillingen den

31. okt.-l. nov. 1970.

Henny Knødsen

t4

Postordrer besørges

Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT-MIRRI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyrne

ALT TIL KATTENS PLEJE

IIIT * BAG
Jernbane A116 60 .2720 Vanløse

Ttf. 74 06 60



Å M ER I KA TI§KE BEDøM M EL§.REG LER
Fortalt af Mrs. India Andreus, Harpøi.i

For uindviede er det ikke så ligetil at finde
ud af de regler, man bruger på amerikanske
katteudstillinger, og man får egentlig ikke
meget ud a{ at læse f. eks. et udstillingsrefe-
rat, da man slet ikke kender de mange spe-

cielle udtryk, der bruges. Mrs, India An-
drews, som er formand for en af de tre
katteklubber, der findes på Hawaii, og sorn

også er dommer, fortæller her lidt om den

arnerikanske klasseinddeling etc.

I USA findes der 6 sammenslutninger af
katteklubber: CFA, CFF, I-ICF, ACFA,
ACA og NCFA. Disse har alle deres egen

stambog, og man kan - eller rettere sagt,

man er nødt tll at registrere sine katte hos

dem alle. Så kan man være medlem i så

mange lokale klubber, som man ønsker.
Da interessen for kattesport her på Ha-

waii er begrænset, og vi er ret isolerede, er
man som regel kun medlem 6t sted her. Vor
klub, Mid-Pacificc at Fanciers, er tilsluttet
ACFA, som er den anden største sammen-
slutning i USA. CFA er den største.

I USA er der mange dommere på en ud-
stilling, men da vore klubber her ikke er så

store, har vi som regel kun råd til at ind-
byde 2 dommere til vore udstillinger. Der er
championklasser og ikke-championklasser. De
førstnævnte er for katte, der kan opnå cham-
pionat, d.v.s. katte med stamtavle, der er

over 10 måneder. Ikke-championklasserne er

for ungdyr og huskatte, samt katte af blan-
det eller ukendt herkomst. Der er 3 ringe,

som faktisk er 3 helt separate konkurrencer.
I den ene ring bedømmes alle korthårskatte,
i den anden alle langhårskatte, og i den

tredje konkurrerer katte af alle racer om
,de bedsteu på udstillingen. Denne ring bli-
ver bedømt af den mest erfarne af dom-
merne.

I finalen udtages følgende: Bedste kat på
udstillingen, næstbedste kat, bedste kat i
modsat køn, bedste ungdyr, næstbedste ung-
dyr, bedste ungdyr modsat køn, bedste

kastrat (hun eller han), bedste huskat, bedsæ

novice - d.v.s. en kat som udstilles for før-
ste gang - bedste novice i modsat køn. Bed-

ste foreign korhårskat (siameser, rex, burme-
ser, russian blue etc.) og bedste i modsat
køn. Bedste champion og bedste champion i
modsat køn. Bedste åben (d.v.s. en kat som
har vundet et certifikat, men endnu ikke er
champion). Udtrykket "Best Box Car«, som
dukker op i alle amerikanske referater, be-
tyder "Bedste kat i modsat køn". De tre bog-
staver står for: Best opposite sex.

BOGANUELDELSE
Af J. Trøst Jørgensen

Ada v. Bach; Katte.
110 sider. Il1. - Kr. 19,75.

J. Fr. Clausens Forlag.
Ada v. Bach's kattebog er i det store og
hele en god og udførlig håndbog om fornuf-
tig kattepasning, rigtigt katteopdræt og løs-
ning af vidc forskellige katteproblemer fra
orm i maven til katte på udstilling. Den er
dejligt letfattelig og grundig i sin omrale af
de forskellige standarder, og den overser ikke
ret meget. Men netop fordi den på så mange
måder er en god bog, undrer det, at den hist
og her er så overfladisk, at den i stedet for
at give tilbundsgående oplysning kun væk-
ker et utilfredsstillet videbegær. Her er et af
eksemplerne: "I Sydamerika findes en dværg-
art, som ikke er større end en lille killing,
og i Mexico er der en underlig hårløs kat.u

Jeg ville da gerne have haft noget at vide
både om dværgarten og den hårløse kat; nu
sidder jeg tilbage og kender ikke engang

navnet, så jeg evt. kan slå op i en anden
håndbog og få mere at vide ... både om
killing-katten og ,den underlige, hårIøse
kat..

Sproget i bogen lever desværre ikke alle
steder op til den standard, der bør forven-
tes i en moderne håndbog. Til eksempel dette
citat: "Dette er så meget mere sørgeligt, når
man ved, hvilken pædagogisk opdragelse og
glæde sådan et lille dyr har for et barn. . .<<

Der er også for meget roderi i bogens af-
snits-opdeling. Hvad ligner d 

il rirr, lrTr"ri,
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Udvælgelses-index
- et afsnit af M. I. Biol. Roy Robinson's
bog Genetics for Cat Breeders, der ud-
kommer 7970 fra Pergamin Press forlag.

- Eftertryk ikke tilladt.
(Fortsdt lra forrige nr.)

De mest iøjnefaldende resultater er opnået,

når det er muligt at udvælge for en enkelt,
veldefineret egenskab. Der findes tilfælde,
hvor de fine opadgående kurver, der findes

i genetik-lærebøger, kan tages i anvendelse,
men for det meste må den almindelige op-
drætter lade sig nøje med mindre. Der er ad-
skillige grunde hertil, af hvilke 3 specielt må
nævnes. Den første er mangel på tid og

plads. Mange opdrættere undskylder sig

med dette, men ikke altid overbevisende. Det
er i det store og hele et spørgsmil om at lL
det bedst mulige ud af det, man har for hån-
den. Hvis en opdrætter har til hensigt at op-
drætte katte, kan jobbet lige så godt blive
udført rigtigt og de for hånden værende

hjælpemidler udnyttet fuldt ud.
Den anden årsag er, at man må have et

klart afgrænset mål at arbejde hen imod fra
starten. For de fleste mennesker vil dette
betyde katte, der udmærker sig på alle om-
råder inden for det opdræt, de har valgt.
Godt nok - men så må det betyde et ind-
gående studium af standarden af de dyr,
der bliver bedømt som de bedste af racen.
Derefter må ens egne katte kritisk sammen-

lignes med disse dyr, og det er sandhedens

øjeblik, for desto mere objektiv sammenlig-
ningen er, desto hurtigere kan der gøres no-
get for at rette de fejl, der evt. er til stede.

For det tredje er opdrætteren sjældent i
stand til udelukkende at koncentrere sig om

6n egenskab. Alle slags egenskaber må iagt-
tages til stadighed, hvis man vil opnå et
godt helhedsindtryk. Der er tre metoder,
man kan benytte, for at ordne problemet.
Det er en mulighed at arbe;'de på et træk ad
gangen og fortsætte med det næste, når det
første har nået en tilstrækkelig standard. Det
er den såkaldte ,tandem metode.. Den stør-
ste indvending mod denne metode er den
tid, der kræves for at frembringe gode resul-
tater med hensyn til flere karaktertræk, og

den virkelige fare, der findes ved, at de re-

sultater, man har opnået med hnesyn til 6n
egenskab, forsvinder imedens man arbejder
med en anden.

En anden fremgangsmåde er at beslutte, at
ethvert dyr, der ikke holder en given stan-
dard på forskellige områder, vil blive dis-
kvalificeret med hensyn til opdræt. Denne
metode kaldes "uafhængig udvælgelses-
niveau... Denne metode er let at anvende og
kan være forbavsende effektiv, forudsat at
opdrætteren ikke sløier af med hensyn til
strenghed ved udvælgelsen. Da udvælgelses-
niveauet hæves, efterhånden som linjen for-
bedres, bliver udvælgelsen også mere streng.
Bemærk! udvælgelsesniveauet behøver ikke at
være den samme for hver egenskab. Nogle
er ikke så vigtige som andre, og nogle behø-
ver mere drastisk udvælgelse for at opnå
noget resultat. Alle disse sider af sagen må
tages i betragtning. I virkeligheden er det
sådan, at desto bedre man udarbejder sin
plan, desto større resultat har man chance for
rt opnå.

Et fortrin ved denne metode er, at den

nødvendiggør en omhyggelig vurdering af
det antal egenskaber, der kan være tale om,
og af deres variationer. Det antai egenska-

ber, der kan blive gjort noget effektivt ved,

er begrænsede, og det betyder, at der må ta-
qes hensyn til. hvilke der skal have forret.
De måder, de valgte egenskaber varierer
individuelt, må analyseres for at finde ud af,
om dyret er over eller under udvælgelses-

niveauet. Den alvorligste indvending mod
denne metode er, at den lejlighedsvis kan
være for hård. Det kan være uklogt at kas-
sere et dyr, der besidder forskellige virkeligt
gode egenskaber, blot fordi det ligger under
et vist udvælgelsesniveau med hensyn til en

bestemt egenskab. For at modgå dette argu-
ment er en tredje og mere flexibel metode
blevet udtænkt.

Denne tredje metode kaldes "fuldt point-
antaln eller "udvælgelses-index., og det er
den mest effektive af de tre. Ligesom den

forrige metode kræver den, at hver egenskab

henimod den ideelle kat omhyggeligt vurde-
res. Variationen for hvert træk må inddeles
i en passende pointskala. Udfærdigelsen af
skalaen skal gøres med så stor akuratesse
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som umuligt, uden at man bliver utilbørlig
nøjeregnende. Selv en simpel opdeling i:
meger dår1ig (1), dår1ig (2), middel (3), god

(4), og megct god (5), giver en 5-points tal-
skala. tr{an må imidlertid prøye 

^t 
gøre det

bedre endnu. Flvert dyr skulle gerne prøves

ved hjælp af en 1O-points bedømmelsesskala,

giendc fra 1 for det dårligste til 10 for det

helt perlekte med hensyn ti1 hver egenskab'

Skalacns r.ærdi vi1 for en stor del afhænge

af opdrætternes kompetence til at bedømme

sine dyr. Hvis man er i tvivl, vil det være

klogt at søge råd hos en erfaren dommer.

Lige så vigtigt er det at fastsættc grænsen

for antallet af egenskaber. I virkcligheden
er det tilrådeligt at inkludere så mange

som muligt, da det er vanskeligt at for-
udsige, hvornår et ubetydeligt moment

pludselig han blive af største betydning.
Derfor er det nyttigt, hvis man er i stand

til at kontrollere, hr.ordan det pågældendc

træk har r.arierct i tidligere generationer. I
praksis er der cn grænse for den tid, mar.r

kan ofre på udregningcn af et index. Grun-
dcn ti1 at en lang række egenskaber kan ta-
ges i betragtning, er, fordi det næste skridt
vi1 være at ordne disse efter rang ved hjæ1p

af et »væ€lt«-systcm. Dette er ta1, der afslø-

rer den relatir.e r.igtighed, et træk har, efter
opdrætterens skøn. Disse er nødvendige,
fordi den pointskala, der giver point til de

forskellige egenskaber, ikke kan tage denne
faktor i betragtning. Dettc gør den færdige
skala to-rækket, og det er en virkelig for-
de1. Pointskalaen bør være nogenlunde ufor-
andret, forudsxt at den er hcnsigtsn-ræssigt

opbygget fra først af, hvorimod det kan
være nødvendigt at forandre ,vægttalleneo
fra tid til anden for at give den større cfter-
tryk med hensyn ti1 visse egenskaber. Hvis
f. eks. et træk ikke viser nogen som helst
tcgn på forbedring, kan "vægttallet" for det
forhøjes, så at eksemplarer, der er særlig

gode med hensyn ti1 dette træk, vil score

Iidt lrojere. Man må imidlertid eduere inrod
at skifte tallet uden god grund.

Det er nok lcttest at illustrere, hvordan
metoden r.irker i brug ved hjælp af et eks-

empel. Der ligger ikke noget f aktisk til
grund for valget af karaktertræk eller i vær-

dien af ,vægrtalu, da disse altid må vælges
af opdrætteren under hensyntagen til hans
specielle katte og den opgave han har sat
sig selv. Lad os antage, at følgende træk er
valgt: helbred (kondition) (H), pelsfarve
(PF), pelskvalitet (PK), bygning (B), hoved-
form (HF), ben og fødder (BF) og hale
(HA). Nu kan man tænke sig, at den rela-
tive betydning af disse egenskaber fastsæt-
tes som følger:

Total pointantal : 5H + 4PF + 3B +
2HF+1BF+lHA.

Flerefter kao man se, at hovedform anses

for at være dobbelt så vigtig som enten ben
eller fødder eller hale og sådan fremdeles.
Helbredet rangerer som den vigtigste egen-
skab, og det er helt som det skal være. Alle
dyrene i katteriet er uden tvivl sunde, men
ved at give det en høj koefficient, opnår
man, ar er svagt dyr vil blive meget ugun-
stigt stillet. Ved udregningen af det totale
pointtal vil hvert dyr blivevurderet og ansar
efter en lO-point skala for hvert træk. Det
maksimale tal ville blive 190, men intet dyr
kan forventes at opnå d,ette høje niveau.

Tabel 1 viser, hvordan 8 katte er blevet
vurderet i henhold til ovenstående formel.
Kat A scorer højt, fordi den er usædvanlig
god i de vigtige punkter PF og PK, skønt
den er middelmådig på andre punkrer. Flvis
man sammenligner pointtallet med de til-
svarende for kat C, som bliver højt vurderet
med hensyn til flere uvigtige rræk, men lavt
ved de betydningsfulde, og således scorer et
forholdsvis lavt pointtal, ser man hvordan
»vægttallene<< vil justere pointene i et sådant
tilfælde. Den bedste all-round kat er B, må-
ske tæt forfulgt af C. Kattene C, D og E
synes at være meget lig hinanden, lidt over
gennemsnittet, og uden den totale skala kan
det være vanskeli$ at vurdere disse og finde
ud af, hvem man skal foretrække. Man ser
derfor, at denne metode hår en udmærket
sondringsevne. Det bemærkes, at kat F er et
fint eksemplar, men at den har !æret angre-
bet af en udefineret sygdom, som har mis-
tænkeliggjort dens helbred. Dette faktum har
reducerer det totale pointantal temmelig me-
get: Hvis katten havde været fuldstændig
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410
B10
c10
D10
E10
F6
G10
H10

sund, ville dens points have være omkring
749.

Tabel 1

Et eksempel på, hvordan man udregner det
totale pointtal som en hjælp til udvælgelse
ved opdræt.

Forkortelserne for de forskellige egenska-

ber er forklaret i teksten,

Kat Pointvurdering Total point-
tal eller

H PF PK B HF BF HA udvælg.
index.
158

754

747

140

139
129

126
tt4

Ovenstående tabel viser vurderingen af de 8

katte med hensyn til deres mulige værdi i
avlsprogrammet. Hvis man skal anvende 3

dyr til den næste Beneration, ville disse efter
pointene være A, B og C. Nu må det være

interessant at sammenligne dette valg med
det, man ville opnå ved anvendelse af den
,uafhængige udvælgelsesmetodeu. Da kun 3

eksemplarer skal anvendes, må udvælgelses-
niveauet være ret højt. Hvis alle katte, der
scorer 5 eller mindre, bliver elimineret, vil
kattene B, C, E og F være tilbage, eller hvis
alle dyr, som har 6 eller mindre points, sor-
teres fra, vil kun kat nr. 3 være tilbage. Me-
toden vil således ikke udvise den fine son-
dringsevne, som metoden med det totale
pointtal. I dette eksempel kunne kat F elimi-
neres på grund af sit dårlige helbred, og

dette giver os de ønskede 3 dyr tilbage. Det
er imidlertid et vilkårligt valg. Især må

man lægge mærke til, at kat A er helt fra-
sorteret, da den vurderes dårligt i flere
egenskaber, til trods for sin exceptionelle
scoring med hensyn til punkterne PF og PK.
Også kat D er muligvis uretfærdigt vurderet,
skønt dette måske kan diskuteres. En forbed-
ring ville være at variere udvælgelses-
niveauet, så man var mere streng over for de

vigtige træk og mindre over for de uvigtige.

Hvis man gør det, er det imidlerrid at be-
væge den praktiske udførelse af den ene

metode over mod den anden, nemlig det to-
tale pointtals metode, dog uden helt at opnå
den samme smidighed som den sidstnævnte
har. Det er derfor klogt at anvende det to-
tale pointtal.

Metoden er en hjælp ved udvælgelse, og

dens værdi afhænger først og fremmest af
(a) opdrætterens evne til at definere de træk,
der er vigtige for den pågældende opgave,
(b) hans dygtighed til at sortere, og (c) den

rigtige balance mellem "vægttallene". In-
struktion i beregningen er nødvendig, når
man skal begynde at anvende metoden for
første gang, men følingen med, om den kon-
struerede skala er sund, kommer kun ved er-
faringen. Det eksempel, der er nævnt oven-
for, er måske uretfærdigt, og måske skal man
regne med flere egenskaber, f. eks. øjenfarve
og temperament. Det skulle også være muligt
at inddele de enkelte egenskaber yderligere,
når man bliver mere ferm til at sortere.
Pelsfarve (PF) kan f. eks. deles i farveinten-
sitet og jævnheden af farven over hele krop-

Pen.
De læsere, der er kendt med at udarbejde

udvælgelsesindexer, vil måske sætte spørgs-

målstegn ved vilkårligheden af valget af
»vægttal« i eksemplet ovenfor. Det er muligt
at aflede tal, som er sat i relation med alle
de medfødte egenskaber, der findes, og som

skulle give det størst mulig håb om forbed-
ring, men dette ligger uden for denne bogs

formå1.

(Fortsdt fra side 15)
der et afsnit, der hedder "Løbegård", skal
læses om kattefangere, halsbånd, dyreværns-
foreninger, ,Kattens værn., ,rDyrenes dag"
og Falck-Zonens dyreambulance? - Endog

Johs. V. Jensen og kardinal Richelieu samt
hans 12 katte er blevet puttet i løbegården.
Og det allerværste er, at man ikke kan
finde dem, uden at man på forhånd v6d, at
de er der. Der er nemlig ikke skyggen af et
stikords-register til ar sætte læseren på spo-

J. Trøst Jørgensen

65 5 5

7788
6899
7865
7766
8677
6555
4555

10 10

87
67
66
66
77
66
44
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Kattepension
Åben hele året

Kattesoignering
o9så til udstilling

Katteartikler
Alle sorter kattesand, kurve, senge etc. etc.

Felix katteseler, kradserræer. og transportkasser:

Speciale: Alt til pelspleje, Vitacoats særlige katteshampoo, sku::shampoo, røt-

shampco, Cleansfur Sr. Aubrey's produkter: Oliespray mod skæI, pelscreme, sprit-

shampoo (modvirker elektricitet i pelsen), Coat dressing, udrensningsspray, og

sidst men ikke mindst Minacoaf mirakuløst tii opnåelse af r'æt og levende

pels.

*

Postordner hesør.ges

Opdræt: Colourprint killinger ventes efter ny-import Mingchiu Mac, Ch. Eng-

land, CAC Hillerød.

Siam-killinger ventes efter Chocolate Jigolo av Amur (CAC)

*

Åt"grrnd's Hunde- & KatteseaYice
AalekisteYei lO8, 272O Yanløse

Tlf. (or) 7tag93
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Til avlstjeneste
Brunmasket siamhan

CAO AF WELLINGTON
Blåmasket siam-han

MICKIE AF DONOVAN
Anna og Aktel Danielsen

Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde
tlf. (06) 36 70 33

Hvid perser (2a)
NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
lagtvej 207r th., København Ø

tlf. (01)292660

Blå cornish rexhan
DORMET PRI AMP MEGUS

2xCAC
Edith og Carl Jensen

Pebling,e Dossering 28 st. th.
København N. Tlf. (01)395773

Silvertabby med grønne øjne
INT CH. SILVER KING AF øRESUNDSHøI

Liz Reineld
Krostræde 5, Kastrup

RIGOS RINGO, bIå
SABINETTES QUICK, hvid

EBBENY'S PETER A VERVILLE, sort
,lM VON SONNIK, creme

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

Forgaden 13, Nokken, København S
TIf. Su. 2659

INT. CH, PLAYBOY AF BIRKEBO
Rød perser

Thora Busch
Dyblandsvangen 20, 27@ BrønshøJ,

ttf. (01 ) 60 04 22

Brun abyssinierhan
DORMET PRI JEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

Brunmasket siamhan
KLAUS AF ELRIS

EIis Eriksen
Biis Søndermark, Gedved pr. 8700 Horsens

Silvertabby med grønne øjne
INT. CH. SILVER KING AF øRESUNDSHøI

Liz Reinelt
Krostræde 5, 2770 Kastrup

ttf. (01) s0 70 2t
INT. CH. CHRISTIAN AF FISKEBÆK

eur. korthår, rød makredtabby
Kid T<irngren

Høveltvang pr. Allerød
tlf. henv. til Fiskebaekhus (01)950095

NORMALFARVEDE ABYSSINIERE
INT. CH, PARKANS KHENTI

Amerikansk-svensk imp.
Flere gange bedste korthår

PBIAMOS EL SANA
Særilg varme farver

Herlig karakter
BAGBATO EL SANA

Langbenet, elegent, slank type
Lilli Gottschalck

Kathrinevej 11 . Hellerup
Ttf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tilsend,es
Brun burmahan

CHE ARAKAN SAYRO
Grethe og Helmuth lensen

Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
trf. (05) 52 46 sl

Sort perser
Ch. LYKKEGÅRDENS ARAMIS

Britta Husted
Laarup pr. 4293 Dianalund
Tlf. (03-56O) Kongsted 81

Opdrættere
Stamnavn VON BERG

Burma-opdræt, killinger til salg.
Grethe og Helmuth lensen

Hostrupvej 28, Kolding,
rrf. (0s5) 2 46 5r

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. B4l0 Rønde
tlf. (06) 36 70 33

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Garl lensen

Peblinge Dossering 28 st. th.
København N. Tlf. (0,1)395773

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Seisbo,
Sonatevej '10, 2730 Herlev,

trf.(01)941784
Stamnavn HAMILTON

Opdræt af brunmaskede siamesere
samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
tlf. (0r) 39 8s s0

Stamnavn
.EL SANA.

Normalfarvede og røde abyssinierkillinger
Lilli Gottschalck

Kathrinevej 11 . Hellerup
Trf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tilsendes



Stamnaun

Ueruille

BIåmasket

Siameser, han
Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svensk import - 2xCAC
Killinger lejlighedsvis
til salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) 58 s r s4

Opdræt af skildpadde og
hvid - blå skildpadde og hvid
perser samt bi-colour.

Til avlstjeneste:

Hødtabby ch. Picon af Verville
samt blå og hvid Senoritas Curtis

Vera Lang
Fangelshave 2, 6430 Nordborg
tlf. (044) s 0098

Katte, hunde

oS fugle
modtages i pension.

DYRL.ÆGEGAARDEN

Baasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej l0 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99

vÅna KATTER
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Gtiteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.

Helårsabonnement I svenske kr
Årets samtlige numre tilsendes.
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Kattemaden
med alle fordelene

Fås hos købmaend
og
dyrehandlere.

Kisser fiskemiddag er den moderne fuldkost til katte. Kisser indeholder
alle de proteiner, vitaminer og mineraler Deres kat skal have hver dag. Og
Deres kat vil elske Kisser på grund af den friske fiskesmag og den kna-
sende sprøde konsistens.
Kisser giver også Dem en række fordele. Det er nemt at servere. De hæl-
der blot Kisser ud i madskålen - så holder det sig frisk til sidste lækre mund-
fuld. Der er intet griseri, ingen opbevaring i køleskab. Kisser er DVN-
deklareret. En pakke Kisser har en næringsværdi, der svarer til 6 alminde-
Iige dåser - og koster kun det halve. Glæd derfor allerede i dag Deres kat
med en pakke Kisser fiskemiddag.


