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STAMNAVN

TAMIKO
Opdræt af Coulourpoints

katten med det bllde temperament.
Til avlstjeneste

lnt ch. BRIAHRY ZORAB

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

colourpoint PERSEROPDRÆT
og Den hellige Birma.

+

Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659

Opdræt af blå og lillamaskede siamesere

Stamnavn

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

Mange vandrepokaler og guldmedaljer.
Stamtavlerne udelukkende med fatve u. 24a og24c

Killinger Iejlighedsvis til salg.

Susse Leiditz
Østbanetorvet 11 . 9000 Aarhus C

Trf. (06) 127340

JANE OG I<URT PETERSEN
MøDDEBROVEJ 11

8355 NY-SOLBJERq
TLF. (06 - 927507j



hvæssebrættet
rrdkommer 3 gange årligt
årsabonnement kr. '10

Ansvarshavende redaktør:
Fru lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,
9200 Skalborg.
Trf. (08) 160262.
An nonceekspedition:
Hr. Kurt Petersen,
Møddebrovej 1 1,
8355 Ny-Solbjerg.
Trf . (06) 92 7s 07 .

IYDSK HACEKATTE KLUB
Formand:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, 9550 Mariager.
Trf. (08) 58 31 1s.

Næstformand:
Hr. Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (0s5) 2 46 51 .

Kasserer:
Hr. Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (055) 2 46 51 .

Giro 6 85 09.

Sekretær:
Frk. Lilli Husted,
Reykjaviksgade 8,8200 Arhus N.
Tlf. (06) 16 Bs 99 mell. kl. lB-19.

Stambogssekretær:
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
tlf. (055) 246sl.
Bestyre lses med Ie m me rl
Hr, Elis Eriksen,
Riis Søndermark, Gedved pr
8700 Horsens. lngen telefon

Hr. Kurl Petersen,
Møddebrovej 11,
8355 Ny-Solbjerg.
Trf. (06) 92 75 07 .

Fru Karen Griin,
Tulipanvej 14, 8240 Bisskov.
Trf. (06) 1209 47.
Fru lngelise Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,

9200 Skalborg.
Trf. (08) 160262.

Fru Åse Andersen,
Bodilsvej 21, 7000 Fredericia.
Codex Tryk, Århus C.

JYRAK'S UDSIITTINO I ÅNUPHAttEN
En katteudstilling på Fyn er en sjælden begivenhed.
Det er efterhånden ved at -være ti år siden, .IYRAK
sidst holdt udstilling ddr, og den gang gav den et drø-
ncnde underskud. Nu vovede vi imidlertid ar prøve
igen, og denne gang tØr man nok sige, det blev en stor
succes. Publikum stod ligefrem i kø for at kon.rrne ind.
Omkring 3O0O mennesker besøgte den srrukke udstil-
ling. Der var ca. 300 katte på udstillingen, og en del
tyskc udstillere havde fundet vej til Årup. Det var r.æ1-

dig festligt. Hallen var pyntet af en fynsk planteskolc,
og keramikeren Jytte Nedergaard havde lavet en sror
keramikudstilling. Som noger nyr uddelte vi denne
gang kokarder til alle ungdyr, der fik excellent I.
Dommere var for langhår fru Gun Berg-Petterson, Sve-
rige, og for korthår fru Eiwor Anderson, Sverige. De
bedste katte på udstillingen blev:

Bedste Langbår:

JOU-JOU OF GREAT YARMOUTH
(creme perser hun)
Ejer: Jonna M. Christensen, Danmark.

B e dst e Langb årsøngd y r :

CAMILLA OF GREAT YARMOUTH
(creme perser hun)
Ejer: Lis og Jørgen Nielsen, Danmark.

Bedste langhårskøld:
\øIDDINGTON BERENICE (creme perser)
Ejer: Edel Ringsted, Danmark.

B e d st e langb årsk astrat :
STRAUSS OF GREAT YARMOUTH
(creme perser han)
Ejer: Høho1t Christensen, Danmark.

Bedste bortbår:
KABBARPS MARIUS (chartreux han)
Ejer: Knud Dunvald, Danmark.

Bedste kortbårsungdyr:
SILOLE AF GLOMSDAL (vildtfarvet aby hun)
Ejer: Inge og Mogens Steen Sørensen, Danmark.

Bed.ste korthårsleøld :

CIRMOS MERITATON (abyssinier)
Ejer: Henny Knudsen, Danmark.

B ed ste korth årsle astrøt :

CAMILO AF INI
Ejer: Irma Enø, Danmark.



Abyssinienen - too ån
Af dr. Ferenc Ung (fortsat fra forr. nr )

Kønslordelingen
Overalt i abyssinier-litteraturen finder man
oplysninger om, at hannernes antal i kul-
dene ligger en del over hunnernes, sålcdes

:rt kønsfordelingen inden for denne race

kulle være i hannernes favør. Nogen pålide-

3 statistik findes der dog ingen steder.
I r.ort materiale, som omfatter 446 høns-

bestemte killinger, ser man, at kønsfordelin-
'en ligger rneget nær 1:1, idet 52 pct. er

]nner og 48 pct. hunner. Dette er en helt

-,rma1 fordeling, så der er ingen grund ti1

ar tro, at der skulle være knyttet et letalgcn
til kønskromosomet X, der skulle forårsage

fosterdød for hunnerne. Dog kan det kon-
stateres, at der i store kuld, specielt forårs-
og somrnerkuld, fir-rdes flest hanner, og dette
er især tydeligt, hvis hunnens kuld følger
tæt eftcr hinanden. I efterårskuld og vinrer-
kuld findes der derimod flest hunner. Der.rne

oplysning er en statisrisk kendsgerning, og
derfor han den selvfølgelig ikke passe i alle
tilfælde. Det vides endnu ilike, il.ad årsagen
er til, at kønsfordelingen påvirkes af års-
tiderne.

Som illu'tration til orcrurtr\'l1re scr ri i

iig 2 sammenhænget mellern killingernes ar-r-

ta1 og kønsfordelingen år for år. Længst oppe
oveL kurven findes angivet, hvor mange
ku1d, der fødtes i det aktuelie år.
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Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og laedervare-

handlere samt stormagasiner

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

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

Producent: FERHING AB, Malm6

Ændring i t'rugtbarbeclen
i forhoLcl til årstiderne
I denne undersøgelse indgår 166 svenske

abyssinierkuld, født i perioden 1,954-1969.
Der fødtes i denne periode 468 killinger. An-
tallet af hanner og hunner er omtrent lige-
lig fordelt, dog således at der i forårskul-
dene forekomrner flest hanner og i efterårs-
huldene flest hunner. Kuldstørrelsen udvi-
ser også forskel alt efter årstiden. Sommer-
kuldenc er de største, medens efterårskul-
dene cr betydeligt mindre. Forårskuldene og

vinterkuldene ligger midt imellem.

Tabel 1

Relation mellem årstid kuldantal - killin-
gemes antal - gennemsnitskuldstørrelse, han-
nernes resp. hunnernes antal i kuldene.
Antal kuld 45 48 32 41

Antal kollinger tota,l 1.28 151 77 1.t2

Antal hanner 74 79 38 51

Antal hunner 54 72 37 61

Gennemsnits-
kuldstørrelse 2,844 3,145 2,406 2,731
Årstid forår sommer efterår vinter

Selv om kønsfordelingen i denne tabel er så

iøjnefaldende, kendes årsagen hertil endnu
ikke. Hvorfor findes denne tendens til flere
hanner om foråret og flere hunner om efter-
året? Løsningen kan ligge i hanfostrenes for-
skellige overlevelseschancer ved forskellige
årstider (som kan være afhængig af hormon-
aktiviteten hos hunnen, der er påvirkelig af
belysningsgrad og -tid samt temperatur).

Hunnens alder og dens relation
tiL lragtbørbed og øngernes køn

Jeg betragter denne del som den mest in-
teressante i hele arbejdet, eftersom den giver
nogle helt nye synspunkter og radikalt æn-

drer gamle indgroede forestillinger. Samtidig
med, at den giver grundlag for en bedøm-
meise af, hvordan vi holder hus med vore

J



abyssinierhunner, viser den vejen til bedre
udnyttelse af dem i egenskab af avlsdyr.

Tabel 2

Relation mellem hunnens alder ved kuldets
fødsel - kuldstørrelse, killingernes kønsfor-
deling (inden for aldersgrupperne delt op i
førstegangsfødende og hunner, der har født
flere gange).

Total antal kuld 25 76 41 15

Total antal killinger 61 231, 1J2 43

Gennemsnitsstørrelse
for hele gruppen 2,44 2,8A6 3,21.9 2,86
do. for førstefødende 2,44 2,75 3,25

do. for fleregangsf. - 2,84 3,02 2,86

unge hunner op i\ Ttlz år. Alle disse er før-
stegangsfødende. De lave kuldcifre viser, at
de trods kønsmodning endnu ikke er helt

"færdige". Inden for vort materiale var de

yr.rgste hunner 11 måneder ved deres første

kulds fødsel. Denne alder anses at være for
lav.

Inden for gruppe II har vi de unge, fuld-
voksne hunner fra, lllz-J års alderen. Antal-
let af førstegangsfødende og hunner, der I'rar

født flere gange ligger her jævnt fordelt.
Det viser, at mange af de svenske opdræt-
tere venter med det første kuld, til hunner.r

er fyidt mindst 11lz år. Udstiliingsdeltagelse
har sikkert en afgørende indflydelse herpå.

Man kan dog se, at det ikke er en fejl at

vente med det første kuld, idet man i gruppe
II ser, at førstefødende her har et højere

kuldgennemsnit end hunner i gruppe L Med

andre ord, disse fuldt udviklede hunner pas-

ser bedre til avlsdyr end mange af de yngre.
Den mest interessante overraskelse findes

i gruppe II. Her findes de ældre, helt voksne
hunner, mellem 3 og 5 år. Mange vil umid-
delbart betragte disse som ,midaldrende".
Helt uventet er derfor denne gruppes høje

ferilitet, et faktum som modsiger alt tidligere
snak om hunner, 5e6 ,har gjort sit og godt
kan gå på pension". At de 3-5 årige, der
har født før' er sL u'"r'or^i""r'rr7rr)i'rrlfr,

Kønst'ord.elingen ola

hele gr. hanner 4;
hele gr. hunner 56

førstef. - hanner 44

førstef. - hunner 56

fleregangsf. - hanner
fleregangsf. - hunner
Hunnernes alder, gr. I
antal år - under 11/z

Hunnens første kuld 25

Hunnens andet eller
senere kuld

olo

51

49

45

55

56

44

II
71lz-3

37

3-5 o. 5

4-

olo olo

54 58

46 42

21

51 58

49 42

III IV

19 17 15

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

4

Materialet i tabel 3 udgøres af 65 abyssinier-
hunners 157 kuld født gennem 15 år. Op-
delingen er sket efter hunkattenes alder ved
kuldets fødsel. Inden for gruppe I findes de

CYRENAICA

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Fønde

Tlf. (c6) 367033



Hr. Mogens Steen Srensen med bedoe kortbårsungdy på JyaA's ødstilling i Årttp

SILOLE AF GLOMSDAL og bendes søsleende, KIRSA og PINKIE AF GLOMSDAL.

l
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I marts 1969 s3, jeg for første gang farve-
fotos af den rødmaskede siameser og blev
meget interesseret. Henny Knudsen satte mig
i forbindelse med en opdrætter i England,
og efter at have skrevet til Mrs. Holt fik
jeg endelig besked i maj om, at man havde
en rødmasket han og en skildpaddemasket
hun til mig. Da det er meget svært at lL
røde hunner, foreslog hun mig at få en

skildpaddemasket hun og selv prøve at fA

en rødmasket hun ved at parre den røde
han med den skildpaddemaskede hun. Det
blev så aftak, at jeg skulle hente dem på en

stor udstilling i London i juli.
Endelig oprandt dagen, og udstyret med

min transportkasse og en vejviser fandt jeg

endelig frem til hallen, hvor udstillingen
blev afholdt. Jeg må sige, at jeg blev impo-
neret, da jeg kom ind i hallen. Her var ud-
stillet over 2000 katte, men der var masser

af plads mellem burrækkerne, og alt var
stille og roligt. Efter at haye henvendt mig
i sekretariatet blev jeg endelig præsenteret
for Mr. Holt (Mrs. Holt kunne desværre

ihke komme til London på grund af syg-
dom), og nu skulle jeg se mine nye misser

for første gang.

6

En stolt PIT'APAT ZOLA med sit første køld.

Hvordan jeg fik mine pød- og skildpaddemaskede
SIAM ESERE

Jeg fik stukket den yndigste lille, hvide
killing mcd orangefarvet øren og hale og

med de mest dybblå og skrå øjne, .jeg no-
gensinde har set hos en siameser, i favnen.
Det første, han (Snow Prince) gjorde, var at
sætte sig godt til rette på min skulder, og

mens han ,,snurrede., nok så lystigt, kiggede
han sig nysgerrigt omkring. Den skildpadde-
maskede hun (Zola) var lidt mere reserveret
og sky, men hun har et dejligt, blidt tempe-
rament og er også en ganske vidunderlig
type.

De har nu været præsenteret i Danmark
på nogle udstillinger og er blevet modtaget
med blandede følelser, men jeg håber, at man
efterhånden vil komme til at synes om dem.

I april i år blev de parret, og jeg ven-
tede nu spændt på, hvad der ville komme
af killinger. Jeg håbede, at der i det mind-
ste ville komme rødmaskede hanner, men
turde slet ikke drømme om rødmaskede hun-
ner. Dagen for fødslen oprandt, men der
kom ingen killinger, og da der gik endnu to
dage, uden at Zola viste tegn på at have
veer, blev jeg nervøs og ringede til dyrlæge
Ockens. Han sagde, at jeg skulle komme
med hende omgående, og fredag den 19.



juni kl. 9,00 om morgenen fik Zola syv kil-
Linger ved kejsersnit. Den ene levede kun en

r.:ge, men tilbage blev seks dejlige killinger,
og både mor og børn har det godt. Det var
en meget stor killing, der var årsag til, at

icdslen ikke kunire komme igang.
Nu er killingerne 4 uger og myldrer rundt

over hele huset, og til min store glæde er

,Jer fire rødmaskede killinger og to brun-
maskede. De røde er en han og lre hunner,
det er langt mere, end jeg havde turde håbe

pir, og jeg er meget stolt over det fine resul-

tat. Alle seks killinger er fine typer, og især

de rødmaskede ligner deres far, Snow Prince,

mcget. De har allerede nu meget farve, men

det er for tidligt at udtale sig om, hvordan
den vil blive, så jeg er meget spændt på at

se, hvorden de vil udvikle sig.

Connie Grøn

KOMMENDE UDSTILLINGER
197 0

29.-30. aug.: DARAK, Slagelse.

12. 1.3. dec.: Turin, Italien.
18.-19. sept.: Charleroi, Belgien.
3.-4. okt.: RACEKATTEN, København.
16.-18. okt.: Paris, Frankrig.
31. okt.-1. nov.: Gtjteborg, Sverige.
31. okt.-l. nov.: Åbo, Finland.
31. okt.-l. nov.: Essen, Tyskland.
14.-15. nov.: Lyon, Frankrig.
21,.-22. nov.: Stockholm, Sverige.
12.-13. sept.: JYRAK, Aalborg.
197 1

17.-18. april: NORAK, Oslo, Norge.

RACEKATTENS ud$illing i Helsingør
Domtnere:

Mme. Claudine Rossi, Belgien, langhår
M. Jean-Pierre Rossi, Belgien, korthår

KATT E

FOB HUNDE

FUGLE

PRÆMIELISTE

*
Bedste langbårsbøt:

GAYDENE VANESSA (blå hun)
Ejer: N. H. Christensen, Danmark.

D e d s te langb årsøngdy r :

BITTEN EL HJORDSVAR
(blå-creme hun)
Ejer: R. Hjordsvar, Danmark.

Bedste langhårsleuld:
§øIDDINGTONS BERENICE (creme)

Ejer: Edel Ringsted, Danmark.

B e d s t e langb år sk a strøt :

GALLA OF GREAT YARMOUTH
(rødtabby)
Ejer: R. Jensen, Danmark.

B e d ste langh år sve tel dn :

BRIARRY MAUREEN (colourpoint)
Ejer: E. Aalegaard, Danmark.

Bedste korthårsleøt:
DANIELLA BLUE DARJEELING
(blåmasket siam hun)
Eier: J. Christensen, Danamrk.

B e d s te leorth år sungdy r :

SIMON BLUE KHA-PHERTA
(blåmasket siam han )

Ejer: F. Hansen, Danmark.

Beclste korthårshøld:
INT. CHAMP. RANGOON BLUEZIA
Ejer: E. Dunvald, Danmark.

B ed s te kortb årshastrat :

JARAVALLENS DANNY
(brun burma han)
Ejer: K. og §7'. Greve, Danmark.

B e d ste kor tb årso e teran :

RANGOON JOKER
Ejer: J. Madsen, Danmark.

Arhus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 14??88

7
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DAtm§IF NORAK's udstilling i 0slo
Den 6.-7. juni afholdt NORAK udstilling i
Folkets Hus i Oslo. Carl Frederik Nordane
og hans hjælpere havde pyntet salen festligt
med udstillingsplakater fra hele Europa. -

Udstillingens dommere var:

Hr. J. Mannes, Schweiz.
Mrs. M. Newton, England.
Fru Brita Kastengren-Remborg, Sverige.
Fru Kristina Kronvall, Sverige.
Fru Haldis Rohlff, Norge.

Bestyrelsens adresser:

Formand: Per Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (01) 42022s.

Næstfmd.: Kurt Sejsbo,
Sonatevej '10, 2730 Herlev.
Trf. (01) 9417 84.

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

Stambogssekr.: Liz Reinelt,
Krostræde 5, st. tv.,
2770 Kastrup.
Tlf.: (01) 507021 .

Kasserer: Jørgen Reinelt,
Krostræde 5, st. tv.,
2770 Kastrup.
Tlf.: (01) 50 70 2'l .

Bestyrelses med lem mer:
Eva Hilfling-Olesen,

Landsebakken 23, 2840 Holte.
Ttf. (01) 42022s.

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

Britta Husted,
Laarup, 4293 Dianalund.
Tlf. (08) 560 Kongsted 81.

Suppleanter:
l. Enø Pedersen,

Hankærgård, Brundbyvej,
Lyngå, 8370 Hadsten.

Lilly Djursland,
Bille Brahesvej 10, st.tv.,
1963 København V.
Trf. (01) 371436.

Revisorer:
John Husted,

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

Gurli Jepsen,
Hvidovrevej 251, 2650 Hvidovre.
Trf. (01) 78 18 13.

Revisors u p p Ieant:
Kirsten Møller Jakobsen,

Tårnvej 28 1., 2600 Bødovre.
Tlf. (01) 70 6014.

8

Udstillingens bedste katte blev:

Bedste langhår:
CH. BONAVIA CAVALIER
(chinchilla han)
Ejer: Gun Berg-Petterson, Sverige.

B e dst e I angh årsungdyr :
GÅNGDALENS CHERIE
(hvid perser hun)
Ejer: Elsa Brita Magnusson, Sverige.

B e ds t e langh år skastrøt :

INT. PR. PLAYBOY (hvid perser)
Ejer: Aina Junglander, Sverige.

Bedste langbårshuld:
SAPHINETTE QUINOY
Ejer: Gun Berg-Petterson, Sverige.

Bedste kortbår:
CH. ROSTAGAARDENS PATRICK
(tabbymasket siam)
Ejer: Barbro Petterson, Sverige.

B e d ste korth års ungdyr :

SAN-T-REE CHOKOLATE
(chokolademasket siam)
Ejer: Eiwor Ar.rdersson, Sverige.

Bedste kortbårsbastrat:
BRAMHULT LILAC LULUBELLE
Ejer: Viviann Linddn, Sverige.

Eedste kortbårskuld:
BRAMHULT BLÅ BEATRICE
ichartreux)
Eter: Lil1 Britt Samuelsson, Sverige.



Ekstrra,ordinær generra,l-
fonsa,rrrlilrg i I»ANIIAT
Den 14. maj havde Dankat ekstraordinær ge-

neralforsamling, som var indkaldt af 30 un-
derskrivere, hvilke havde krævet følgende

dagsorden: Valg af ny bestyrelse. Angående

baggrunden for den ekstraordinære general-

forsamling samt dens forløb henviser vi til
den redegørelse, som blev udsendt forud,
dels til protokollen fra generalforsamlingen.

Efter den ekstraordinære generalforsamling
ser Dankats bestyrelse ud som følger:

Formand: Per Hilfling-Olesen.
Næstfmd.: Kurt Sejsbo.

Sekretær: Ursula Sejsbo.

Stambogssekr.: Liz Reinelt.
Kasserer: Jørgen Reinelt.
Bestyrelsesmedlemmer :

Eva Hilfling-O1esen.
Heli Fløjgaard.
Britta Husted.

Suppleanter:
I. Enø Pedersen.

Lilly Djursland.

Medlemmerne bedes bemærke, at fru Liz
Reinelt pr.1.7.1970 er blevet udnævnt som

stambogssekretær. Alle henvendelser angå-
ende stamtavler, stamnavne samt autorisa-
tion af hankatte bedes rettet til fru Reinelt.

Plenarforsamling
Den 23. maj blev der holdt plenarforsamling
på hotel ,Strandborgu i Flundested.

Til dirigent valgtes fru Henny Knudsen,

Jyrak. - Efter formandens og kassererens
beretninger gik man over til at behandle de
indkomne forslag. Under behandlingen blev
Racekattens medlemmer fornærmede og ud-
vandrede til alle forundring. De resterende
klubber blev dog enige om at forrsætre mø-
det.

Dankat's forslag om, at ved udstillinger
var udstillingsledelsen ansvarlig for effektivt
dyrlægeeftersyn samt at anmeldelser og ge-

byrer til danske udstillinger skulle sendes di-
rekte til den udstillende klub, blev vedtaget.
Det blev ligeledes vedtaget at forhøje stam-
tavlepriserne, således at en normal stamtavle
kommer til at koste kr. 11,00, og en sram-
tavle med præmiepåføring kommer til at
koste kr. 14,00.

Herefter gik man over ril valg af forret-
ningsudvalget. Efter enstemmigt valg ser

dette således ud:

Formand: Per Hilfling-Olesen, Dankat,
for 1 år.

Næstfmd.: Henny Knudsen, Jyrak,
for 2 ir.

Sekretær: Kurt Sejsbo, Dankat, for 1 år.
Kasserer: Kirsten Nemming, Darak,

for 2 ir.
Medlem: står åbent for Racekatten,

for 1 år.

Vicesekr.: Ursula Sejsbo, Dankat, for 1 år
1. suppl.: Carsten Dinnesen, Darak,

for 1 år.

2. seuppl.: Ingelisa Børresen, Jyrak,
for 1 år.

1. revisor: Annelise Pedersen, Darak,
for 1 år.

2. revisor: Heli Fløjgaard, Dankat,
for 1 år.

Revisorsuppl.: står åbent for Racekatten,

for 1 år.

9
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I 1966 havd,e vi en lille artikel i "Hvæsse-
brættet. om koratkatten. Denne race er ef-
terhånden blevet meget populær i USA,
hvortil den blev indført af Mrs. Jean John-
son, efter at fruen havde tilbragt ti år i
Sydøstasien. Dengang var der ikke nogen
egentlig standard for koratkatten, da der
ikke var så mange eksemplarer. Nu er der
imidlertid kommet en standard for den, som
jeg vil bringe her sammen med en lille snak

om denne usædvanlige og smukke kat.
KORAT kalder man denne kat. Navnet

stammer fra kattens hjemsted. Dette var Ko-
rat-distriktet i Nordøst-Thailand, nu kendt
som Nakorn Rajasima. For det thailandske
folk er koratkatten mere end blot en eller
anden tilfældig katterace. Den er simpelthen
det thailandske folks kat. Her i landet kal-
der vi ofte vore katte foruKisser., ,Pussy.,

elleoMisu. I Thailand gør man noget lig-
nende. Der kalder man koratkatten ,Si-

AT

lngelisa Børresen

sa'wat<(, fordi den har samme farve som

frøet pi sawat-frugten. »Si« oversættes som

farve, og ,rSawat., er en frugt med sølvblå
farvede frø.

Koratkatten bringer held og lykke, siges

der. Et gammeit sagn fortæller om en bonde,
der ejede en koratkat. Den bragte ham held
med rishøsten. Vi ved jo, at risen skal "stå
rned fødderne i vand" for at gro, og dertil
skulle man jo bruge regn. For at få det til
at regne, lavede denne bonde så en slags

regnmagerceremonier, og det ville altså ikke
lykkes, hvis ikke også hans koratkat deltog
i disse.

Kært barn har jo som bekendt mange
navne, og det har koratkatten også. Man
kalder den nemlig også "Sølvkatten fra
Thailand". En ældgammel skik var at forære

en koratkat til en prinsesse i bryllupsgave,
for at den skulle bringe hende ægteskabelig
lykke. Hun blev således ejer af ,levende

10



sø1v«. p| den tid blev skikken udvidet til
ikke blot at omfatte den kongelige familie,
men også den øvrige thailandske befolkning.
Selv om koratkatten bliver kaldt »sølvkat-
ten<<, er det ikke sølver i farven, der giver
clen dette navn, men det pragtfulde sølvskær,

der ligger hen over den blå pels. Dette er
nærmere beskrevet i et ældgammelt bind, der
står på Det Nationale Bibliotek i Bangkok,
og det hedder "Smud Koi". Denne bog in-
deholder bl. a. et kapitcl. der kaldes: "Ka-
rakteristik af siameserkatte" og blev skrevet,
før Siam's navn blev ændret til Thailand.
Hvert opdræt af katte fra Thailand (Siam)
er vist i farver og navr.rgivet sammen med et

lille vers, der beskriver opdrættet. Der for-
tælles, at der er sytten billeder af katte, der
bringer held, og seks af katte, som bringer
ulykke. Koratkatten tilhører den første afde-
ling, og her er verset (frit oversat til dansk),
der beskriver denne:

Katten ,maled. har en kropsfarve
som "Doklaon.
Pelsen er blød med bund som skyer
og spidser som sølv.
Øjnene skinner som dugdråber
på lotusblomstens blade.

Ordet "maledn betyder frø, og det henleder
igen opmærksomheden på frugten sawat's
sølvblåfarvede frø, og i Thailand er kattens
kælenavn jo som lør nævnt ,Si-sawat".

"Doklao" kommer egentlig af to ord. "Dok"
som betyder blomster, oB "Lao., som er nav-

net på en art vilde planter. Det er egentlig
morsomt, for denne plante har små blomster
med sølvspidser. Hunkatten kaldes i øvrigt
ofte for "Doklao".

Standarden for horøtbatten er:

HOVEDET - Hjerteformet med bredde mel-
lem og tværs over øjnene, med fin bøjning
til en'god, udviklet, men ikke skarpt mar-
keret næse. Forhovedet bredt og fladt. Hos
hannen et indsnit eller hak midt i forho-
vedet, som fremhæver det hjerteformede.

NÆSEN - Kort og med nedadgående kurve.

lJ;:t, 
et lille stop mellem panden og

HAGE OG KÆBE - Stærke.

ØRERNE - Store og tilspidsede samt an-
bragt hø.y't på hovedet. Dette giver katten
et vågent udtryk.

KROPPEN - Mellemstor, almindelig af byg-
ning med en stærk muskulatur.

BENENE - skal være velafpasset til krop-
Pen,

POTERNE - Ovale med fem tæer fortil og
fire bagtil.

HALEN - skal have normal længde, tyk-
kest ved roden og herfra aftagende i tyk-
kelse, indtil den ender i en rundet spids.

Et ikke synligt knæk er tiliadt.

ØJNENE - Store og klare. Let asiatisk skrå-
nende, når de er lukkede, og runde, når
de er vidtåbne.

fufil4r

HUNDE- & KATIEUDSIYR t
Telefon (01 ) 81 33 03
AIt i hunde- og katteudstyr

speciale:
MONTEREDE KURVE - BURGARDINER - KBADSETRÆEB - TRANSPORTKASSER

postordrebesørges:

KONGEVEJEN 95 - 3460 BIRKERØD
Aben kl. 10-17.30-fredag kl. lO-20-lørdag 1O'14
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PELSEN - Der er ingen underpels. Hårene
ligger glat hen over den slanke krop. Pel-
sen over ryggen er tilbøjelig til at sprede
sig, n.ir karren bevæger sig.

KONDITION - Perfekt kondition. Musku-
løs, årvågen optræden.

FARVE - Blå over det hele med sølvspid-
ser på hvert hår; jo mere sølv desto
bedre. Uden n-raske eller tabby markerin-
ger. Hvor pelsen er kort (næse og poter),
skal sølvfarven dominere.

NÆSETIPPEN Mørkeblå ellerlavendel.
LÆ]IERNE - Mørkeblå eller lavendel.

TRÆDEPUDERNE * Mørkeblå, der går
over lavendel med et svagt rosa skær.

ØJENFARVE Funklende grønne foretræk-
kes. I.løddebrun acceptabel.

Indish doærgtigerkat, CHITTA BILLI.
I et senere blad ail oi bringe en drtikel om

denne kat.

72

Pointskema t'or koratkatten

HOVED
Bredden
Profil .

Bredde mellem Øinene .....
Ører - stilling og placering

ØJNE
Facon og placering

KROP
Kroppen
Ben og poter
Hale . .

PEI.S
Hår1ængde

Kvalitet
Tæthed

KONDITION
FARVE
Kropsfarve
Øjenfarve

'YB,AII'Sudstilling i Aalborg
Den 12.-13. september afholder JYRAK igen

udstilling. Denne gang biiver det i SI(AL-
BORG-HALLEN, som ligger lige ved ind-
hørslen til Aalborg, når man kommer fra
Hobro. Det er en dejlig ny, stor hal i stil
med Årup-Hallen. Dommerne bliver denne

gang for korthår fru Kate Stiernkreutz, Fin-
land, og for korthår fru Eila Tiuri, Fin-
Jyraks udstillingsledelse vil være meget tak-
nemmelige, hvis nogle af vore nordjyske
meClemmer vil tage et nap med fredag efter-
middag den 11. sept. og søndag aften den

13. sept. Det bliver med at sætte bure op og

tage dem ned igen. Det vil også lette arbej-
det en del, hvis Jyraks medlemmer selv klap-
per deres bure sammen, når udstillingen er
s1ut.

Vi håber i øvrigt på godt publikumsbesøg.

Der har lige været afholdt dyrskue i Skal-
borg, og da havde Jyrak en stand i Skal-
borg-Hallen, som vakte vældig begejstring
i det nordjyske.
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En title rex-killing frø Årap-udstitltngen

r1

Her ses dommerne t'ra JYRAK's Årøp-ød-
stilLing, søstrene Iwor And.ersson og Gwn

B erg- P e tte r s son, So e rige,

,MIS ÅRUP"
Et'ter en pøblibwrnsat'stemning blev den et år

gamLe chincbilla HANIBAL GENESER kå-

ret tiL »Mis Årøp.. Tilf ældet aille, dt det ,udr

en leat t'ra Årøp, id.et HANIBAL er opdræt-

tet af Jttte Nedergaard, Årup.

GHINCHITTA
og køtn6 perserLillinger

specielt blidt temperament

Til avlstjeneste:

lnt. ch. Peter af Øresundshøj

Eva Hifling-Olesen

Lansebakken 23, Holte

Tlf. Holte (01) 420225



Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørrct kød

DONAKAT-MIRBI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

Riinnoi Ae øs S b e b erezad e

Ronnvikens Sheherezade
Stamnavn ,EL SANÅ-
Abyssinier - opdræt

Hankatte til avlstjeneste

lnt. eh. Parkans Khenti
Amerikaosk-svensk imp. -
Flere gange bedste korthår.

Priamos El Sana
Særlig smukke farver

Barbato El Sana
4 gange ex. I

Hunkatte
lnt. ch. Rtinnvikens Sheherezude

Svensk imp. (moder: R<jnnvikens Mirabelle)
Bedste korthår - udstillingens bedste kat -
flere gange I.vinder i int. ch. klasse, sidst1969

Ormkårrs Antoinette
Svensk imp. Moder til højt præmierede

katte i Åmerika.

Snorrehus Toini
Svensk import.

Primula El Sana
Ex. IiTivoli1969

Killinger ventes salgbare
Juli - august - september

LILLI GOTTSCHALCK
KATHRINEVEJ I1 HELLERUP

TELF. (OI) HE. 866I
(FOTOKOPI AF STAMTAVLER

KAN TILSENDES)

ALT TIL KAfiENS PLEJE

rrrT * BAGi
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Ttf. 74 06 60

Postordrer besørges

74



Kære alle køtte!
Mit navn er Soya, eller rettere Che Arakan
Sayro. Jeg vil fortælle lidt om min katte-
gård. Jeg og mine to kone,: har en dejlig l.-at-

tegård på 90 kvadratmeter, der er plantet
kunstigt græs herinde, og rundt om står der
buske og stedsegrøflne planter, som vi kan
lægge os under, når vi vil have lidt skygge.

I det ene hjørne i min kattegård står der et

bor<i, hvortil der går en lille stige. I kan tro,
det er dejligt at ligge på bordet - sikken en

udsigt vi har. Når det regner eller er koldt,
kan vi løbc lige ind i fyrrummet, og er mirr

far og mor hjemme, kan vi løbe omkring i
hele huset, men så giver mor mig bukser på.

Jeg gad vide hvorfor? - Hvis I vil se min
kattegård, er I velkomne, det er Flostrttps-

vej 28, 6000 Kolding.

Nye medlemmer i JYRAK 1970

Susanne Bugge, Kærlodden 7,832a Marslet.
Fru Jytte M. Bucl-rhave, Salrkelmarkvej 9,

7100 Vejle.
Hr. og fru Ove Christensen, Nørregade 5,

9800 Hjørring.
Hr. Henning Christensen, Skellerup Nygårde,

86C0 Silkeborg.
Fru Lene lWaale Casselgreen, Dyrekær,

8731 Tvingstrup.
Fru Hertha Dengler, Lindevej 30,

7770 Karrp.
Fru Klara Enevoldsen, Ivar Hvitfeldsgade26,

8200 Århus N.
Hr. tWerner Fleischmann, Kattesund 13,

8700 Horsens.
Poul Flyvbjerg, Herluf Trollesgade 23,

9000 Aalborg.

Hr. K. Frederiksen, Nebraskavel 6a,

23C0 Kbhvn. S.

Fru Ingrid Henriksen, Svalevej 1,

9990 Skagen.

Fru Inge Hansen, Rosenhøj 16, 826a Viby J.
Hr. Henning Jensen, Grundtvigaild 64,

6700 Esbjerg.

Hr. Henning R. Jenser.r, Osager, 4120 Leirc.
Mr. Max l(rogh Grønning, Vejlby,

5467 F.øjle.

Fru Anna Maria Karlsson, Skrænten 39,

5270 Næsby F.
Fru Margareta Lindh, Lindgården, Laven,

86OO Siikeborg.
Hr. og fru Svend E. Lund, Snerlevej 22,

600 Kclding.

Hr. Poul Erik Lauritsen, Sjellevej 90,

8450 Voll--'.
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Fru l(irsten Koefoed-Larsen, Højeskov,
7100 Vejle.

Hr. og fru Jørgen H. Madscn, Fyensgade 31,
6700 Esbjerg.

Hr. Møller Madsen, Ølstedgårdsvej 19,

5000 Odense.

Fru Ruth Nørup Nielsen, Lindholmvej 15,

8200 Århus N.

Hr. og fru F. Knudstrup Olesen, Tjørnevæn-
get 15, 9400 Nørresundby.

Hr. N. Chr. Nielsen, Klintevej 12,

9560 Hadsund.

Fru Harrit Sørensen, Golfvej 36, Gjesing,
6700 Esbjerg.

Fru Bente Tobiasen, Møllekrogeir 1,

6700 Esbjerg.

Revisor Poulsen, Vejrumbro, Viborg.

Nye stomnovne i JYRAK 1970
Af Glomsdal. - Ejer: Inge og Mogens Steen

Sørensen, Kaj Munkr.ej 12, 98AO Hjør-
ring.

Af Lundhøj. - Ejer: fru Marielouise Hansen,
Asbo, 6622 Bække.

Kivio. - Ejer: fru Kis Gammelgaa"rd, Ærø-
vej 16, 9900 Frederikshavn.

Af Hadsund. - Ejer: hr. Niels Chr. Nielsen,
Kiintevej 1,2, 9560 Hadsund.

von Casselgreen. - Ejer: fru Lene lVaale

Casselgreen, Dyrekær, 8731 Tvingstrup.

Af Beiikert. - Ejer: fru Klara Enevoldsen,
Ivar Hvitfeldsgade 26,8200 Århus N.

Blue Arctic. - Ejer: hr. Max Krogh-Grøn-
ning, Vejlby, 5467 F.øjle.

Af Kildahl. - Ejer: hr. og fru Ivan og Irma
Kildahl, Sdr. Mosegård, Hyllested, 8400
Ebeltoft.

Karjortok. - Ejer: fru Ingelisa Børresen,

Jeppe Aakjærsve1 20, 9200 Skalborg.

Chitta Billi. - Ejer: Lili Husted, Reykjavik-
gade 8, 8200 Århus N.

Pyames. - Ejer: hr. og fru Benny Lund-
Hansen, Ystadgade 9, 8200 Århus N.

Hpor blev fotografen af?

l{7
KATTE RACE

To katte med en pels, der nærmest minder

om hulepindsvin eller sølvræve, er blevet

opdaget på en byggeplads midt i London,

hvor de boede sammen med en hel flok
hjemløse brødre og søstre. De blev straks

udnævnt til stampar for en ny avl.

Kattene blev fundet af den 53-årige Peter

Davis, der er funktionær i "Kattens Værn...

Bror og søster har en sort pels med lange,

hvide hår, der tilsammen giver glans som en

sø1vræv-

Davis tog kattene, der er tre måneder,

med til en dyrlæge og arvelighedsforsker.

Han antog, at de er mutanter efter en grun-

dig indavl i familien. Nu vi1 Davis søge at

bcnytte parret til avl for om muligt at

skabe en ny stamme. Han har navngivet

kattene Dennie og Ticky og opfodrer dem

samvittighedsfuldt med mælk, kattemad på

dåser og tørret fisk.
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Udstillingen i Malmti
SYDKATTEN's udstilling blev holdt i Mal-
mø den 14.-15. marts i Måsshallernes store
og lysc lokaler. Dommere var for langhårs-

katte Vera Lang, Danmark, og Brita Kasten-
gren-Remborg, Sverige. og for kortliirisiiatte
Rosemarie \Øolf f , Tysklar,d.

PRÆMIELISTE:

Bedste ldngbårskdt:
RUTHSBORGS T'-INGA (chinchilla hrrrr)

Ejer: I. Persson, Bcrgeby, Sverige.

Bedste langhårsmgdyr:
RUTHSBORGS T-INGA (samrne!)

Bedste langhårshastrat :
BLUEMINE MASCOT
Ejer: K. Johansson, Torrrrestorp, Slerige

B e cls t e langb årsbwlcl :

MINGCHIU SHANTI
Ejer: Gullan Eldh, Krylbo, Sverige.

Bed.ste korthårshat:
ANNELIDA TACK FROST
(hvid rex han)

Ejer: E. Garby, Fristad, Sverige.

B e d st e borth år søngdy r :

INGELGÅRDENS IRABELL
Ejer: G. og M.-8. Johansson, Bråmhult,
Sverige.

Bedste horthårshastrat:
SAN-T_REE DYNAMITE
Ejer: Bjtirn Bergiund, Stockholm, Sverige.

Bedste hortbårskoild:
MALLORCA BERTHA
Ejer: I. Petterson, Husquarna, Sverige.

STAMNAVN VON CASSELGREEN
Opdræt af brun burma

a

Killinger til salg

a

Lene Waale Casselgreen
.Dyrekær", 873'l Tvingstrup

Tlf. (05) 63 ss 11

En LilLe pøøse ønder ødstiLlingen i Malmd

Jyrab's formand Henny Knadsen.

Mingchiu Lilak - den første lilla perser

i oerden. Opdr.: Mrs. Harding, England.
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(Fortsat t'ra side 4).
men at hunner, som får sit første kuld så

sent, giver så store gennemsnitskuld, er noIl
en overraskelse for de fleste. Disse har hele
rnatcrialets højeste gennemsnitsciffer. At fin-
de forklaringen på fænomenet er ikke let.
Det går helt imod hidtidige vedtagne begre-
bcr. Det har jo altid været opfartelsen, at
hvis man skal have en god avlshun, skal mar.r

ikke vente med at parre hende længere end
til 15 mår-reders alderen (gælder for abyssi-
niere).

Til slut nogle ord om gruppe IV. Den om-
fatter kurl 15 kuld efter 8-9 hunner, som alle
lrar født før. IH.er genfinder vi flere af vore
fineste avlshunner gennem tiderne. Disse kan
prale af en usædvanlig bedrift. Af de 6 re-
kordkuld i Sverige, som alle bestod af 6 kil-
linger, findes de to inden for denne gruppe.
L.rgen af disse største kuld er født af en ung
hun, og alle er født af hunner, der har fået
kuld før. I denne forbindelse hævder vore
ældre hunner sig altså med hæder.

Som slutning til dette afsnit vil jeg rette
opmærksomheden på disse ældre avlshunner. (forsættes i næste nr,)

De har n-råske passeret deres bedste udstil-
lingstid, men de kan stadigvæk være til stor
værdi i avlen. De kan endog være mere
værdifulde end mange af deres yngre søsrre.

Endvidcre liar man den fordel, ar man ved,
l;vad de giver. Deres killinger er allerede ble-
vet voksne og dermed tilgængelige for en

kritisk bedømmelse. Nogle af disse har selv
fået unger, så man kan bedømme »mormors<(

værdi som avlsdyr. Jeg kan ikke nok for-
dømme den idelige bytten avisdyr og råben
op om nyt blod, medens man sælger sine do-
humenterede fine stammødre videre. Allerede
ved 3 års alderen betragtes de jo som passe.

For det første er denne handlemåde ikke til-
talen<ie for en dyreven og strider mod hele
hobby-dyrebevægelsens grundideer, og for
det andet forhindrer det en stabil og fast
linje i avlen. Hvis man sruderer disse tabei-
lcrs oplysninger, forstår man min trofasthed
og tillid mod vore 4-6 irige avlshunner (og

hanner for den sags skyld også), som jeg un-
der ingen omstændigheder ville undvære.
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Kattepension
Åben hele året

Kattesoignering
også til udstilling

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

Felix katteseler, kradsetræer, og transportkasser:

Speciale: Alt til pelspleje, Vitacoats særlige katteshampocl, skumshampoo, rør-

shampoo, Cieansfur St. Aubrey's produkter: Oliespray mod skæ1, pelscreme, sprit-

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

sidst men ikke mindsr Minacoaf mirakuløst til opnåelse af t'*:r og levende

pels.

*

Postondner hesørges

Opdræt: Colourpoint killinger haves efter ny-import Mingchiu Mac, Ch. Eng-

land, CAC Hillerød.

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

*

Åalegaand's Hunde- & Kattesenvice
AalekisteYei 128, 2720 Vanløse
Ttf. (ot) 7t a9 93 a @3) ,7 O' AA

1!)
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Til avlstjeneste
Brunmasket siamhan

CAO AF WELLINGTON
BIåmasket siam-han

MICKIE AF DONOVAN
Anna og Akrel Danielsen

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

Hvid perser (2a)
NINEVEH SNOW KING

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

tlf, )292660
Blå cornish rexhan

CH. DORMET PRI AMP MEGUS
Edith og Carl Jensen

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

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. I. CAC
Max Krogh Grønning
5467 Vejlby-Røjle

Rrcos RrNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvid

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

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

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

INT. CH. PLAYBOY AF BIRKEBO
Rød perser

Thora Busch
Dyblandsvangen 20, 2700 Brønshøj,

tlf. (01) 60 04 22

Brun abyssinierhan
DORMET PRI IEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

Brunmasket siamhan
KLAUS AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis Søndermark, Gedved pr. 8700 Horsens

Silvertabby med grønne øjne
tNT. CH. SILVER K]NG AF øRESUNDSHøI

Liz Beinelt
Krostræde 5, 2170 Kastrup

trf. (01) s07021

INT, CH. CHRISTIAN AF FISKEB.ÆK
eur. korthår, rød makreltabby

Kid Trirngren
Høveltvang pr. Allerød

tlf. henv. til Fiskebækhus (01)950095

NORMALFARVEDE ABYSSINIEBE
INT, CH. PARKANS KHENTI

Amerikansk-svensk imp.
Flere gange bedste korthår

PRIAMOS EL SANA
Særlig varme farver

Herlig karakter
BAGBATO EL SANA

Langbenet, elegent, slank type
l-illi Gottschalck

Kathrinevej 11 . Hellerup
Ttf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tilsendes
Brun burmahan

CHE ARAKAN SAYRO
Grethe og Helmuth lensen

Sort perser
Ch. LYKKEGÅRDENS ARAMIS

Britta Husted
Laarup pr. 4293 Dianalund
Tlf. (03 - 560) Kongsted 81

Opdrættere
Stamnavn VON BERG

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

28, Kolding
2 4651

Stamnavn ESSIGGARD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Bønde

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl Jensen

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

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonateve 'l 0, 2730 Herlev,

tlf, 94 17 84
Stamnavn HAMIL' N

Opdræt af brunmaskede siamesere
samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
trf. (01) 39 85 30

Stamnavn
.EL SANA"

Normalfarvede og røde abyssinierkillinger
Lilli Gottschalck

Kathrinevej 11 . Hellerup
Trf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tilsendes

Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
tlf. (05) s246sl



Stamnaun

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

Til avlstjeneste:

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

Vera Lang
Fangelshave 2, M30 Nordborg
tlf. (044) s 00 98

Blåmasket

Siameser, han
Thai Li Duke

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

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) 58 51 s4

Katte, hunde

og fugle

DYRL.ÆGEGAARDEN

Raasted pr. Bjerregrav
(Hovedvej 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06-4226 77) Raasted 99

modtages i pension

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

Fornemt billedmateriale og interessante
artikler i hvert nummer.

Helårsabonnement 8 svenske kr.
Årets samtlige numre tilsendes.

T



Kattemaden
med alle fordelene

Fås hos købmænd
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-
lige dåser - og koster kun det halve. Glæd derfor allerede i dag Deres kat
med en pakke Kisser fiskemiddag.

r


