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Katteartlkler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørretkød

DONAKAT-MIRRI .HOLS
LUCIry

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

IIIT )( BAG}
lernbane A116 60 .2720 Vanløse

Ttf. 74 06 60

Postordrer besørges

TAMIKO'S
COLOURPOINTS

katten med det blide temperament

Til avlstjeneste

lnt. ch. BRIARRY ZORAB

*
PEPPONE VAN CHATEAU.B!.ANC

*
TAMIKO'S YANKIE

*
TAMIKO'S ARON

(farve 3 - gen for 13b)

*

JANE Oq KURT PETERSEN
MøDDEBROVEJ 11

8355 NY-SOLBJERq
TLF. (06 - 927s07)
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hvæssebrættet

udkommer 4 gange årligt
årsabonnement kr. 15

Ansvarshavende redaktør:
Jane K. Petersen,
Møddebrovej 1 1,

8355 Ny-Solbjerg.
Trf. (06) e27s07.

Annonceekspedition:
Kurt Petersen,
Møddebrovej 11,
8355 Ny-Solbjerg.
Ttf. (06) 92 75 07 .

JYDSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Lilli Husted,
Reykjavikgade 8, 8200 Århus N.
Tlf. (06) 16 8s 99 mell. kl. 1B-19.

Næstformand:
Fru Henny Knudsen,
Thehøj, 9550 Mariager.
If. (08) 58 31 15.

Kassererr
Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (05) 52 46 51.
Giro 6 85 09.

Sekretaer:
Fru lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,
9200 Skalborg.
Tlf. (08) 180262.

Sta mbogssekretær:
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Trf. (0s) 524651.

Bestyrelsesmedlemmer:
Hr. Elis Eriksen,
Biis, 8751 Gedved.

Kurt Petersen,
Møddebrovej 1 1,
8355 Ny-Solbjerg.
Trf. (06) 927s 07.

Fru Susanne Bugge,
Kærlodden 7, Storhøj,
8320 Mårslet.
Tlf. (06) 27 28 19 efter kl. 18.

John Bøwes,
Prinsessegade 52,
7000 Fredericia.

Codex Tryk, Århus C.

JYRAK' Ueneralforsamling
Overraskende mange medlemmer var mødt frem på

JYRAKs generalforsamling den 27. lebrtar i KFUM
i Århus. Netop dette store og glædelige fremmøde var
en bekræftelse på formandens beretning, hvor Henny
Knad:en kunne fortælle om et år i stærk fremgang for
klubben. Ikke alene har der været en stærk stigning i
medlemstallet, men også økonomisk og udstillingsmæs-
sigt har det været et godt år. Det enesre minus har væ-
ret det vaklende samarbejde i Sammenslutningen af
Danmarks Racekatteklubber, men her har man fra
nytåret vedtaget en nu stemmefordeling, som skal stå
sin prøve i de kommende år.

Kassereren, Helmøth Jensen, fremlagde regnskabet og
fortalte, at man havde anvendt en del af overskuddet
til indkøb af nye bure, således at JYRAK indtil videre
skulle have nok til kommende udstillinger. Under ind-
komne forslag vedtoges der at forhøje afgiften for
stamnavne til 50 kr. Dette forslag var fremkommer som
en henstilling fra de andre klubber, idet man far-rdt der
forkert, at det også økonomisk er en fordel at stå i
JYRAK. Efter en del diskussion vedtog man at følge
henstillingen, og prisen for er stamnavn vil derfor fra
1. juli d. å,. være 50 kr. På generalforsamlingen frem-
kom yderligere et forslag om, at klubbens blad skulle
udkomme flere gange om året. Dette spørgsmll har {ør
været på tale, og da der er stor inreresse herfor, blev
man uden afstemning enige om at lade bladet udkomme
4 gange i år.

Man gik derefter over ril valgene.
Henny Knødsen ønskede at gL al som formand, men

var villig til at fortsætre i bestyrelsen. Hun anbefalede
Lilli Husted som sin afløser, og dette blev stærkt bifal-
det af de fremmødte medlemmer. Køren Griin og l4dse
Andersen havde begge ønsket, at man prøvede at finde
nye kræfter i stedet for dem, hvorefter fnt Søsanne
Bøgge og John Bøzoes indvalgtes i bestyrelsen. Kørt
P etersen blev genvaigt.

Under eventuelt drøftede man opbevaringen af klub-
bens bure, da der nu er så mange, at de ikke længere
kan være i det hidtidige 1oka1e. Hr. Møx Krogb Grøn-
ni.ng var herefter så storslået at tilbyde at opbevare
burene gratis, mod at den hidtil betalte leje indgik i en
burfond, hvis midler skulle anvendes til vedligeholdelse
og nyanskaffelser. Klubben siger mange tak for det
generØse tilbud, som man med glæde vil benytte sig af.

Fortrætter ride 18
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Abyssinieren - loo ån
Af dr. Ferenc Ung (fortsat fra forr. nr.)

Grundlaget for denne vurdering er dels de
erfaringer, vi selv har gjort i vor egen av1,

dels observationer på katteudstillinger gen-
nem de sidste 7 år, og dels ved at følge ung-
dyrenes udvikling, deres killingers bedøm-
melse samt en de1 avlsdyrs afkomsbedømmel-
ser i de tilfælde, hvor dette har været muligt.

Farven er abyssinierens mest karakteristi-
ske træk. Denne er racens første kendemærke
og forekommer ikke hos nogle andre racer
blandt tæmmede katte. Bedømmelses-standar-
den har taget hensyn til dette punkt, og halv-
delen af a1le poinrs bestemmes af farven.

Abyssinieren forekommer i to naturlige,
oprindelige farver, den sort/brunt tickede og
den brunt/rødt tickede. Alle andre farver in-
den for denne race er resultatet af indkryds-
ning, enten med vilje e11er ved uheld, med
andre racer. De to oprindelige farver har
eksisteret gennem de sidste 1OO år i Europa,
og disse farver findes også i den vilde be-
stand i Afrika.

Som ny farver er der hiddl lanceret creme,
blå, b1åcreme og sort abyssinier. Desuden
findes der inden for de røde en variant med
afvigende fordeling af farven på de enkelte
hårstrå, som tyder på en tidlig iblanding af
europde. Da samtlige af disse nævnre farver
er recessive - vigende i forhold til den op-
rindelige farve, kan visse iblandinger sidde
adskillige generationer tilbage i sråmtavlen.
Dette gør, at det er meget svært at spore det
fremmede indslag.

Mange tror, at de røde abyssiniere repræ-
senterer en ny variant inden for denne race.
Dette er dog ikke tilfældet. Røde abyssiniere
findes beskrevet blandt de tidligste optegnin-
ger fra 1890-tallet, bl.a. var en af ungerne
efter den allerførst importerede abyssinier-
hun rød. Gennem årene har man haft disse
røde unger i de vildtfarvede kuld, men da
standarden kun omfattede de vildrfarvede,
holdtes de røde udenfor, aflivedes eller blev
foræret væk - man ville ikke have rygter til
at gå om sit opdræt. Det betragtedes som en
skam for en abyssinier at føde røde killinger.
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At et recessivt gen er sejglivet og svært ar
eliminere fra en race illustreres af det fak-
tum, at anlægget for rødt stadig fandtes i
racen trods årelang forfølgelse, og i 1950 60

kunne det oplukkes fremo og rekonstrueres.
Da først de røde kom i rampelyset, blev de
populære, og som en brand spredtes cle over
hele kloden, og i dag findes der røde abys-
siniere i så godt som alle lande.

Efter hvad der i dag kan bedømmes, er

det ikke en negativ egenskab, hvis en vildt-
farvet abyssinier har røde abyssiniere i stam-
tavlen. I det ydre falder de fuldstændig ens

ud. Det vil heller ikke hjælpe på en okold"
abyssinierfarve a.t parre den med en rød,
idet der også blandt de røde findes kolde og

varme farvetoner. Farveintensiteten reguleres
af et separat anlæg ,for varm farve.,, der
arves særskilt. Anlægget synes at være domi-
nant over for "kold farve".

Tickingen er abyssinierens mest karakteri-
stiske træk. Ved bedømmelsen af tickingen
findes der to punkter, der må skelnes imel-
lem, tickingens udbredelse (: relationen me1-

lem de tickede og ensfarvede partier på kat-
ten) og tickingens kontrast (farvens fordeling
og kontrast på de enkelte hårstrå. En mere

udbredt ticking - f.eks. ticket bryst og mare

- er dominant over en mindre udbredt
ticking.

Der findes visse karakteristiske striber og



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. FEBBING A/S,
København

Producent: FERRING AB, Malmrt

tegninger hos abyssinieren. Af aftegn, der
skal findes, kan nævnes: ,udråbstegn., over
øjnene, mørk linje fra den yderste øjenkrog
mod ørene, mørke ørespidser, lysere, rundet
parti på ørenes bagside, langsgående mørk
linje på ryggens midte ned mod halen, mørk
halespids, mørk skygge på bagbenets bag-
side op til hælen (helst), små mørke pletter
på forbenenes inderside ved ,knurhårenes*
base. Disse aftegn er konstante og skal være
der. Foruden disse bør et udstillingsdyr ikke
have andre aftegn, hverken lyse eller mørke,
men dette ideal er bare en ønskedrøm i de
fleste tilfælde. Unge dyr har altid flere og
mere synlige mørke aftegn end voksne. An-
1æget for udbredt og intensiv ticking og an-
lægget for uønskede striber synes at yære

sammenkoblet og arves sædvanligvis sammen

- men ikke altid.
Hvide pletter er ikke ønskværdige hos

abyssiniere, men abyssiniere uden hvidt fin-
des ikke (ej heller løver eller pumaer). Hvid-

plettethed er dominerende over manglende
hvide pletter, og denne egenskab kan ikke
med sikkerhed bedømmes hos dyr, som er
yngre end 6 måneder. De killinger, der har
en antydning af hvidt, får senere tydelige
pletter.

Hvidplettethed skjules sommetider af en
egenskab, »rufism«, som findes hos en del
abyssiniere. Disse har gule pletter på de ste-
der, som ellers skulle være hvide. Sådanne
avlsdyr kan forårsage ubehagelige overras-
kelser, selv om de klarer sig fint på udstil-
linger. (Et eksempel på forskellen mellem
avls- og udstillingsværdi). På dyr med ticket
bryst og bug er det lettere at afsløre rufism
end hos dyr med ensfarvet bryst og bug.

Hermed er artikelserien om abyssiniere,
skrevet i anledning af deres 100 års jubilæum
i Europa, slut, og jeg håber, at disse artikler
har bidraget til at udbrede kendskabet til
og forståelsen af disse herlige katte.

Ferenc Ung,
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Tyrkiske katte fra Miss Laura Lusbington's leatteri. Foto: Sonia Halliday.

I Tyrkiet holdes disse katte kun i eksklusive
,catterieso - de er meget afholdt og værdsat.
De første fem katte blev indført i England
for sytten år siden. De kom fra fem forskel-
Iige tyrkiske distrikter, af linjer, der over-
hovedet ikke er beslægtet med hinanden.

Ved denne race kan man ikke foretage
nogen krydsninger uden at ødelægge dens
enestående fremtoning og dens egenskaber.
Pelsens tekstur ville blive fuldstændigt øde-
lagt, hvis man parrede med en eller anden
langhårs- eller korthårskat. Den tyrkiske kats
pels falder stram, lang og silkeagtig fra hår-
rødderne ti1 spidserne. Der er ingen under-
pels, således at endog en kat med langt hår
(10-15 cm) virker slank og glat.

Af denne grund bliver den tyrkiske kat

betegnet som ,halvlanghårsn. Dette er dog
ikke helt rigtigt - katten har bare ingen
underpels, hvilket bevirker det uldagtige,
dunede udseende. I hovedtype, kropsbygning
og tegning adskiller den sig fra alle andre
langhårskatte. Flovedet er lidt længere med
kort, kileformet snude. Ørerne er forholdsvis
store og temmelig højt ansat. Kinderne runde,
øjnene store, runde og udtryksfulde - de har
en bleg, næsten gennemskinnende ravfarve.

De kastanjebrune markeringer er klare og

tydelige, de fremkommer bagved ørerne og
når til panden over øjnene. Næse, kinder og

den nederste halvdel af ansigtet er hvide.
Det hvide når som en blis over pande og

kraniehvælving og deler de kastanjebrune
markeringer på hovedet i to haLvdele. Ørcrne

4
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er for det meste hvide, men sommerider bre-
der den kastanjcbrune farve sig også over
ørerne. Dette skal ikke bedømmes som cn

særlig fejl, hvis alt andet er godt.

Kropsfarven er kalkhvid, pelsen lang, fin
og silkeagtig. Den buskede, mellemlange hale
er kastan.iebrun, nred mørke ringe på lysere
bund. Ungdyr har tydeligere ringc på halen
end voksne dyr.

Ø1cnra,nde, ørerncs indersidc med hårdu-
skc, næsctip og fodsiler visct en slrt toniug
i rosa. Næsen er lige.

Kroppen er langagtig, men kraftig. Han-
katte er især i skulderpartiet ret muskuløse.
Selv om benene er forholdsvis kraftige, vir-
ker poterne forbavsende smalle. Benene er
mellemlange.

Somrnetider forekommer små, uregelmæs-

sigt fordelte, kastanjebrune pletter over hele

kroppen, og halens kastanjebrur.re farve ræk-
ker til rygraden. Heller ikke disse små fejl
burde nedsætte kattens bedømmelse, hvis den

ellers svarer til standarden.

Som virkelige fejl regnes derimod en pels,

der ikke svarer til forskrifterne, et for rundr
eller for langt hoved og en stump næse.

Standarden, som blev formuleret af "Co-
lour-Point Rex-coated and AOV Clubu og
antaget af "Governing Council of the Cat
Fancy.., anstræber fuldkommenhed. Den blev
ikke udarbejdet efter en bestemt kat, men
med henblik på de bedste egenskaber fra
mange katte, og man har ikke glemt, at to
katte aldrig ser ens ud, selv om de er nok
så gode; derfor må man heller ikke tro, at
man kan dømme kompetent alene efter
points og efter en standard.

Pelsens pleje er ved de tyrkiske katte for-
skellig fra alle andre racer. Fra deres tidlige
ungdom elsker de vand, og de kan bades i et
varmt værelse i vand, som svarer til katte-
nes legemstemperatur. Man vasker dem med
baby- eller lanolinsæbe, ikke sæbepulver eller
rensemidler,

Kattene tørres forsigtigt med forvarmede
håndklæder, ikke frottere eller gnide hårdt.
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Kattene skal blive i et opvarmet rum, ind-
til de er helt tørre. Bagefter kæmmer man
dem kun ganske let. Børste og pudre vi1le

gøre pelsen elektrisk og få den ti1 at rejse

sig.

Køberen modtager af opdrætteren en ind-
registreret stamtavle, på hvilken der ikke
må optræde andre racer end 13d. Enhver,
der for sin tyrkiske kat modtager en stam-
tavle med andre racer, bedes omgående hen-
vende sig til klubbens sekretær (Iris Hancox,
Flat.4,22 Villa, Nottingham). Køberen mod-
tager også et udfyldt ,,trånsfer., for at do-
kumentere ejerskifte.

Desuden medføger et certifikat, der be-

kræfter, at katten er vaccineret mod katte-
syge (Feline infectious Enteritis)'

(Med forfatterens tillad'else ooersdt frø
F. €r F., 2. 10.69, øf Rosemarie \Xtolff).

Oversøt fra,Edelkøtze", 111970 af Ursøla

Sejsbo.

)k

RACEKATTENS UDSTILLING
den 9.-10. ianuar
Racekatten startede det nye års udstillinger
med en udstilling i Hiilerød. Dommer var for
langhår fru Aina Junglander og for kortl-rår

fru Eivor Andersson, begge Sverige. De bed-

ste katte blev:

Bedste langhårskat:
Ruthsborgs La, chinchilla han.

Ejer: E. Ringsted.

Bedste langhårsungdyr :

Topper af Kukkerbakken, rød han.

Ejer: Astrid Christensen.

Bedste langbårs kastrat:
Shengo Nico, chinchilla han.

Ejer: Lene og Eigil Hansen.

Bedste langbårskøld:
Chi-Chi af Grcat Yarmouth.
Ejer: Elna Krogh.

Bedste leortbårskat:
Pinkie af Glomsdal, rød abyssinier hun.
Ejer: Kirsten Fibiger.

Bed.ste leorthårs øngdyr :

Syriams Rosita, burma hun.
Ejer: J. Jacobsen.

Bed.ste korthårs leastrat:
Adonis Blue Borsan, blåm. siam han.
Ejer: L og B. Mebus.

Bedste korthårskulcl:
Rangoon Zamba.
Ejer: Edith Dunvald.

*
DARAK,S UDSTILLING
den 30.-31. januar
Dansk Racehatte Klub fejrede sit 40 års
jubilæum ved afholdelse af en stor udstilling
i Tivoli. Dommer for lar-rghår var mrs. Doris
Brice-\(/ebb, England, og fru Brita Kasten-
gren-Remborg, Sverige, for korthår. De bed-
ste katte blev:

B e d s t e lan gh års,åar.' Ruthsborgs La, chinchilla
han. Ejer: Edel Ringsted.

Bed.ste langhårswngclyr: Sa-Tra af Flammers-
holdt, blåcreme hun. Ejer. S. J. Kirk Kri-
stiansen.

Bedste langhårskastrat: Toftgårdens Valen-
cienne, hvid hun. Ejer: Knud Dalving.

Bedste lønghårsleøld: Mazar-I-Sharif. Ejer:
Kirk Kristiansen.

Bedste korthårskat: Dormet Quar Ter Ny,
normalf. aby. hun. Ejer: Ursula Sejsbo.

Bedste kortbårsangdyr: Syriams Percy, char-
treux han. Ejer: Ina Dupont Hass.

Bed,ste korthårskastraf; Paw Kha-Pherta,
brunm. siamhan. Ejer: Jota Larsen.

Bedste kortbårsleøld: Ch. Jeanette Velling-
ton. Ejer: IrmaEnø.

*

OBSI

SIDSTE FRIST for indlevering af annoncer
og stof til næste nummer af Hr,æssebrættet,
der udkommer i juli måned, er 15. maj.
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Int. ch. Peter af Øresønd.shøj (chincbilla-han). Ejer: Eaa Hilfling-Olesen.

DANKAI's 3. int. ch.-udstilling den 28.- 29. nouember 1970

Den 28.-29. november 1970 afholdt DAN-
KAT sin 3. internationale champiorrudstil-
ling i Roskilde-Hallerne. Byen Roskilde,
hvor der ikke før har været afholdt katte-
udstilling, viste sig af flere grunde at være

heldigt valgt.

DANKAT blev mødt mcd stor interesse

og med stor hjælpsomhed, især fra Turistfor-
eningens side. Samarbejdet resulterede bl. a.

i en overordentlig fin avisomtale. Opslags-
tavlen i udstillingshallen nred de mange ud-
klip og store kattebilleder tiltrak sig n-regen

opmærksomhed.
Roskilde-Hal1e,:ne er en meget tiltalende

udstillingsbygning. Den cne, store hal, som

DANKAT havde lejet, gav god plads både

til udstillere og de talrigc besøgende. Der
var en hyggelig rcstaurant mcd rimeligc pri-
ser, og til dem, der foretrak selvforsyning,
var der borde og stole i foyeren samt en

kiosk og ydcrligere en automat til varme
drikke.

DANKAT havde samlct små 200 katte til
udstillingen, et pænt antal i lretragtning af de

forudgående kampagner og andre former for
vanskeligheder, der en overgang truede ud-
stillingens gemremførelse.

Langhårskattene blev meget omhyggeligt
bedømt af hr. Ioel Attkiss fra Holland. Fru
H. van \Øinsen, ligeledes fra Holland, be-
dømte korthårskattene på sin egen betagende
måde. Hun forstod på kort tid at berolige
selv den mest nervøse kat og havde et per-
sonligt forhold til så at sige alle kattene.

UDSTILLINGENS BEDSTE KATTE:
Bedste langbårskat:

Nr. 25, Hooligan af Great Yarmouth,
blå perser: Ejer: Mona Hjordsvar, Race-
katten.

Bed.ste langhårsøngdyr :

Nr. 41, Palominos Gandy Boy, b1å perser.

Ejer: Ingrid Henriksen, Jyrak.

B e d st e langb årsle astrat :
Nr. 57, Yardbird's Marnolito, creme perser.
Ejer: J. Slonina, Dankat.

Fortsettes side 1 5
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Som omtalt under generalforsamlingen kom
John Bøwes med det glimrende forslag, at
klubben skulle arrangere en slags læsekreds

- bibliotek, om man vil - hvor interesserede
medlemmer kunne tegne sig og mod et be-
skedent beløb låne blade og bøger i det om-
fang, man har kunnet skaffe sig matertale.

John Bøwes vil gerne påtage sig arbejdet
med at arralgere denne læsekreds, og han
er allerede i gang med at skaffe læsestof.
Kunne De tænke Dem ar læse katteblade
fra andre klubber og andre lande, eller ville
De gerne se og læse kattebøger både på dansk
og fremmede sprog, så kontakt allerede nu

John Bøwes,

Prinsessegade 52,

7000 Fredericia

Det ville lette arbejdet en del, hvis man alle-
rede nu vidste lidt om, hvor stor interessen
er for en sådan læsekreds.

Selve læsekredsen vil først komme i gang
efter sommerferien. Dels skal John Bøwes
have tid til at skrive til nær og fjern for at
skaffe materiale, og dels skal der et plan-
lægningsarbejde til for at finde ud af, hvor-
dan man bedst ordner distributionen, og ud-
regne hvordan gebyret skal betales, og hvor
stort det skal være. De vil høre mere herom
i næste nummer af llvæssebrættet, der ud-
kommer i juli måned.

OBS - OBS
Har De gamle katteblade og -bøger, De ikke
mere læser i, så skænk dem til klubbens
bibliotek. Vi vil være meget taknemmelige
herfor. Endvidere modtages bidrag meget
gerne i form af kontanter eller nye katte-
bøger. Ideen er virkelig god, så vi håber,
mange vil støttc den.

*
Da bladet nu udkommer fire gange om året,
ser vi os nødsaget til at forhøje abonnements-
prisen til 15 kr. Klubbens medlemmer mod-
tager stadig bladet gratis.

Vi gør opmærksom på, at kuld, efter de nye
regler, der er vedtaget på F.I.F.E.'s general-
forsamling, først kan udstilles, når de er 8

uger gan-rle. Ligeledes kan hunkatte, hvis
drægtighed overstiger 4 ugcr, og amrrcnde
katte, hvis killinger er under 8 uger, ikke
udstilles.

*
På grund af pladsn-rangel vil vi først bringe
listen over indregistrerede avlshanner i
JYRAK i næste nummer, så har De ændrin-
ger til listen, som vi bragte i nr. 3, 7970,
kan De endnu nå at få det rettet.

KOMMENDE UDSTILLINGER
April:
3.- 4. Borås, Sverige.

17.-18. Os1o, Norge.
25.-26. Grnd, Belgien,

Maj:
8.- 9. Iydsk Racekatteklub, Fredericia.
8.- 9. Stockholm, Sverige.

Juni:

Motala, Sverige (datocn ikke endelig fastsat).

Juli:
Visby, Sverige (datoen ikke endelig fastsat).

September:
4.- 5. Håisingborg, Sverige.
4.- 5. Maastricht, Holland.

I 1.-12. Jydsk Bacekatteklub, Århus.

Oktober:
2.- 3. Norrkciping, Sverige.
9.-10. Racekatten, København.

23.-24. Paris, Frankrig.
November:

6.- 7. Åbo, Finland.
13.-14. Hannover, Tyskland.

,3.-'4. DANKAT
December:
4.- 5. Stockholm, Sverige.

11.-12. Amsterdam, Holland.

I
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,,Foreign §Øhite" katten - slank rypen, hvid

af fulolly l,lacaøley
I Storbritannien er der opstået en ny katte-
race, som vi foreløbig kalder "Foreign
Whitcn. Vi har tær'rkt på mange bedre Iy-
dende navn for denne race, men i betragtning
af dens nuværede udvikligstrin har vi anset
det for nødvendigt at give den er navn, som
tydeligt forklarer clens l'rc:ntoning.

Ve d små pattedl.r, insekter o.s.v. med
kortvarig drægtighed og kort levetid kan
eksperinrcrrt.rlopdrærtet skride hurtigt frem-
ad, og i 1øbet af et år kan flere gener.ationer
frembringcs og bedømmes. Testparringer kan
foretages uden storr tidsspild. Dette kan ikke
lade sig gøre med katte. Drægtighedcn andra-
ger ni uger; kattene skal være fuldvoksne,
før de kan parres, og da man behøver ca.
20 katte, før man overhoveder kan drage
genetiske slutninger, må man indrømme, at

eksperimentalopdræt med katte er en temme-
1ig langvarig affære.

Omkring 8.ret 1962 fødte en siamkat, til-
hørende en opdrætter i England, efter en til-
fældig parring et blandet kuld, hvoriblandt
der var nogle hvide katte med blå øjne. Op-
drætteren krydsede en kat med blå ,øjne til-
bage med en siam-hankat, og igen kom et
blandet kuld, hvori der var nogle hvide katte
med enten b1å e1ler gyldne øjne. En af vore
engelske dommere hørte om disse blåøjede
hvide katte af slanktypen, talte til nogle op-
drættere derom, og disse besluttede derpå at
slå sig sammen for at opdrætte lignende katte
af engelsk afstamning.

Men hvordan begynde? De irske katte
stammede fra en tilfæ1dig parring. (For øv-
rigt iagttog man senere, at cn hvid hankat

Fortsattes sicle 18

Hiboe Persuasion, Foreign'Wbite kat i 5. generøtion, efter 4 tilbøgeparringer nred siamesere
Opclrættere: Jøn og Margo Døck. Ejer: Molly og Ted. Møcauly, I-ondan.
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Kate Stierncreutz
Et bedre katteliv
Katten fra A til Z - en ny håndbog for alle katte-
ejere. Bogen er meget grundig og "husker det
hele". Den har afsnit om kattens historie og psy-
kologi, om kattens livscyklus fra fødsel til død, om
den raske kat og den syge kat, fodring, avl, racer,
bedørnmelse, udstillinger, standarder - alt sammen
i en enkel, men præcis form, stØttet af mange teg-
ninger og fotos.
Bogen er oversat og grundigt bearbejdet af den
kendte katteeksperl Eva Rothenborg.

HøST & SøN INDB. KR. 37,50

Buchardt's JIMI BOY, creme,
2 x CAC,
en robust, mild og godmodig kat
til avlstjeneste.BUGM§RDIF

perseropdraet

*

Blå, creme, blåcreme og chincilla.
Killinger ventes ult. april.
Bestillinger modtages.

Stamnavn

Blåmann av Wedelseie, blå,
norsk import.

Alice Ruben Larsen
Jan Buchardt Larsen
Godthåbsvej 101

2000 København F

Stamnavn YARDBIRD'S
Special opdræt i blå, blåcreme, creme samt

hvide perserkatte

a

Eng. imp. hankatte af fineste afstamning til avl
I. VINDEB I AVLSKLASSE I97O

lmport - Export

JAN SLONINA
Fredenshøj AIle 6 - 2300 København S

Tlf. 01 - 550300 - Helst mellem 18 og '19
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KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Esslggård, Essig pr. 8410 Bønde

TIf. (06) 367033

I

I

I

I

CYRENAICA
hvide - blå
Killinger lejlighedvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 207r th., København Ø, tlt.(01)292660

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniererneka

Sportspræmiel
a

r06t 16 93 5r

Brendstrupvei 728
8200 Århus N

Frederikssundsvej 274
2700 Brønshøi

Ttf. (01) 602322*

KATTE
'ensbnroa HUNDE

FUGLE

Killinger ventes til foråret
Til avlstjeneste Chico af Yala

(2 x CAC)
Lilli Husted

B, 8200 Århus N
168599

Arhus Dyrepension
ViaduktveJ, Viby

Telefon Arhus 14 77 88

?

11
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D§mm§$ D an kat' s gen erø lfors am ling
Der 24. februar afholdt Dankat sin ordinære general-
forsamling i Karnappen i København. En del medlem-
mer var mødt op, men der vi1le have været dejligt,
om der havde været marrge flere, for det er på så-

danne møder, at vi har lejlighed til rigtigt ar lære
hinanden at kende.

Generalforsamlingen indledtes ned valg af dirigent.
Dette valg faldt enstemmigt på Kurt Sejsbo. Derefter
gik man over til dagsordenen, der startede med forman-
dens beretning.197a var et år med stor uro i Dan-
marks kattekredse. I Dankat blev der i begyndelsen af
året samlet en opposition, dcr ønskede en ny bestyrelse
og derfor krævede en ekstraordinær generalforsamling.
Den blev afholdt den 14. ma.j. Oppositionen nåede ikke
sit mål, og Dankat har siden da haft ro i det interne
klubarbejde.

Udstillingen i Roskilde i november blev en stor suc-

ces. Vi blev meget vel modtaget i byen Roskilde, og

Roskildehallen viste sig at yære særdeles velegnet til
formålet. Der var dejlig god plads, lys og luft, så både

udstillere og de mange besøgende følte sig godt tilpas.
En særdeles effektiv presscomtale bidrog til at gøre ud-
stillingen til en virkelig publikumssucces.

Kassereren, hr. Reinelt, gennemgik regnskabet og
knyttede nogle kommer.rtarer til de enkelte poster. Ud-
stillingen i Roskilde gav et pænt overskud. Dirigenten
takkede kassereren for dct store arbejde, han har lagt i
regnskabet og for, at regnskabet for første gang i Dan-
kats historie blev sendt ud ti1 medlemmerne før gene-
ralforsamlingen.

Derefter gik man over: til valg urf bestyrelsesmedlem-
mer, og formanden præsentcrede de medlemrlrer, der
havde erklæret sig villige til at lade sig væ1ge ind i
bestyrelscn til erstatning for dc afgående bestyrclscs-
medlemmer. Valget foregik uden problemer, og den nye
bestyrelses sammensætning er anført andetsteds i bla-
det.

Til revisor valgtes enstemmigt hr. Peter Fløjgård,
idet hr. John Husted ønskede at trække sig tilbage. Fru
Gurli Jepsen har givet tilsagn om at fortsætte som re-
visor, mcn var ikke til stede på generalforsamlingen,
der skal derfor indhentes en skriftlig bekræftelse fra fru
Jepsen på, at hun vil fortsætte som revisor. Som revi-
sorsuppleant blev enstemmigt genvalgt fru Kirsten Møl-
ler Jakobsen.

I:ortra tler ride 19

Bestyrelsens adresser:
Formand:
Per Hilfling-Olesen,

Kobbervej 1B ll tv., 2730 Herlev
TIf. (01) 941254
(bedst kl. 18-19).

Næstformand og kasserer:
Jørgen Reinelt,
Saxogade 1, 1662 Kbhvn. V.
Trf. (0r) 212983-
utro b J/ /4.

Sekretær:
Heli Fløjgaard,
Bakketoften 23, 2760 Måløv.
Tlf. (01)97s808 (eft. kl.1B).

Sekretær:
Udstillinger og udenlandsk
korrespondance:
Annie Christensen,
Kobbervej 1B Il tv., 2730 Herlev
Tlf. (01) s472s4
(bedst kl. 1B-19).

Stambogssekretær:
Liz Reinelt,
Saxogade 1, 1662 Kbhvn. V.
Trf. (01) 21 29 83.
Giro 6 37 74.

DANKAT's redaktør:
Alice Ruben Larsen,
Godthåbsvej 101,2000 Kbhvn. V

Bestyrelses medlemmer:
Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (0'1) 420225.
Lilly Djurslund,
Bille Brahesvej 'l 0 st. tv.
'1963 Kbhvn. V.
Trf. (01) 37 14 36.

Suppleanter:
Mogens Hellweg,
Skt. Jørgens Park 105,
4700 Næstved.
TIf. (03) 7261 0e.
Erik Rugaard,
Baggesensgade 34, 2200 N.
Trf. (01) 3s 46 13)

Revisorer:
Peter FIøjgaard,
Bakketoften 23, 2760 Måløv.
Tlf. (01)975808 (eft. kl.1B).
Gurli Jepsen,
Hvidovrevej 291, 2650 Hvidovre
Trf. (01) 78 1B 13.

Revisors u p pl eant:
Kirsten Møller Jakobsen,
Tårnvej 28 l, 2600 Rødovre.
Trf. (01) 706074.
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samarbeide mellem udstilier og steward
ville sikkert hjæ1pe væsentlig.

Ti1 brug ved fremtidige udstillinger har
Dankat derfor udarbejdet en skriftlig vej-
ledning, som vil blive udleveret til stewar-
derne, hvoraf det fremgår, hvorledes de bør
forholde sig, og hvad deres pligter i øvrigt
er. Vi håber med denne vejledning ^t \,ære
kommet et betydeligt skridt videre.

Dankat-medlemmer
HUSK AT
udstillingsanmeldelser samt forespØrgsler om
udstillinger i ind- og udland sendes ti1

sekretær
Annie Christensen
Kobbervej 18

2730 Herlev
rlf. 94 72 s4

- bedst mell. kl. 18-19.

Ch. Bløetnine Malttolio. Opdr. mrs. E. \Y{;l-
liams. Ejer: Jan Slonina.

13
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STEVYAR,DER,
På DANKAT's sidste generalforsamling blev
b1. a. stewardernes arbejde bragr frem til de-
bat, idet et medlern mente, at enhver udstil-
1er har ret til at få sin kat bedømt, uanset
temperamentsudfoldelse, således at udtalelsen
,vred - kan ikke bedømmeso ikke forekom-
mer.

Stewardernes arbejde har ofte været disku-
teret, oB det skal i sandhed siges, at det er
heller ikke altid ligc nemt. Enhver synes jo,
at netop hans kat er det blideste, der findes,
men sciv den roligste kat kan nemt blive
forskrækket, når et par fremmede hænder

bliver stukket ind i buret, som den i forve-
jen ikke er alt for begejstret for, og begynder
at famle efter den. Man kan derfor ikke for-
tænke katten i evt. at ville forsvare sig. Det
er derfor velset, at ejeren - i hvert fald af en

i forvejen nervøs kat - selv er ti1 stede og

tager katten ud af buret, og derefter over-
rækker den til stewarden, som så bringer kat-
ten frem ti1 doramerbordet. Det viile jo i
hvert fald betyde en uhyre lettelse for ste-

warderne, og katten ville derved undgå den

første forskrækkelse, som er årsag til at brin-
ge den i affekt. Det kan jo heller ikke være
meningen, at en stew.ard skal udsætte sig for
at blive totalt flået.

Forslaget om, at ejeren selv bærer katten
frcm, er ikke opportunt. I øvrigt forbyder de

internationale regler dette, og så ville ideen
med kattens anonymitet heller ikkc gælde
længere, og mon ikke dette ville forårsage
endnu mere kritik.

Også stewarde rnes måde at bære katten
frem på, er ind imellem udsat for kritik.
Ofte har ejeren af en langhårskat lige stået
og pudret og børstet katten efter alle kun-
stens regler og syntes så, at stewarden bærer

katten på cn sådan måde, at pelsen bliver
trykket heit f1ad, eller f. eks. en korthårskat,
der ikkc skal siddc og tr1 kkc sig, så dommc-
ren derfor i[ke får indtryk af dens elegante
linjer. Nu er det selvfølgelig heller ikke me-
ningen, at katten skal bæres frem, som var
den et stykke Meissner-porcelæn, men en

gylden middelvej må kunne findes, og lidt

t



Haor løngt er møn nået i kattesagen?

At der i dag gøres et stort og "uegennyttigt.
arbejde for kattesagen, ses tydeligt af den

kendsgerning, at der afholdes flere udstillin-
ger end nogensinde. Der er i dag en stadig
stigende interesse for selskabsdyr og derrned
også for racekatte. Alle muligheder er til
stede, for at kattesagen netop nu og mere

end nogensinde før kan vinde nye tilhængere
og fremgang.

Det kan derfor kun undre, at en meget
stor del af arbejdskraften læggcs i helt mis-
forstået konkurrcnce klubbemc imellem. Det
kan endvidere være svært at f3, øje på mål-
sætningen, og hvor katten blev af. Nu for-
står De først, hvorfor ordet "uegennyttigt.
i første sætning er sat i anførselstegn. Man
kan naturligvis hævde, at alle arbejder for
kattesagen, blot på hver sin specielle facon.
Indrømmet! der bør være plads for en vis
individualisme, og konkurrence kan vi hel-
ler ikke undvære. Blot følgende: Når kon-
kurrencen udarter sig til personlige forfø1-
gelser, til boykot og lock-out af hinandens
udstillinger, til bagtalelser og sågar bag-
vaskelser, når man endda går så vidt, at
man nægter at deltage i arbejdet i samar-
bejdsorginsationerne, så er vi for fjernt fra
det fælles måI. Alle mediemmer af enhver
bestyrelse m3. være sig deres ausvar bevidst,
og ingen kan tillade sig at udnytte sin po-
sition. Der er tale om tillidsposter, tildelt af
menige medlemmer. Der tales i dag om »for-
cninger til gensidig ros og præmeringo - igcn

et tegn på, at målsætningen cr gledet ud af
syne. Klubbernes fælIes målsætning må dog

være kattesagen.
Det er meget sørgeligt og i høj grad be-

skæmmende, at det ikke er muligt at nå til
et bedre samarbejde klubberne imellem. Der
er jo nok at rage fat på. Rent umiddelbart
kan der peges på følgende:

Fæ1les blad for alle klubber. Fordelene er
indlysende: flere blade om året, større oplag,
billigere fremstilling, bedre artikler, ingen
gentagelser. Bladet kunne nå oplag, kvaliiet

14

og status som et "fagblad.. - med virkelig
PR på katten.

Fælles udstillingsanmeldelscr - kendt af
alle - billige i tryk - lette at udfylde.

Afstemning af udstillingsdatoer, således :rt
dcr virkelig er plan i fordelingen året igen-
nem - til udstillernes og publikums bedste.

Dct er ikke særligt praktisk, at to klubbers
udstillinger falder med 14 dages mellemrum.

Fælles kontaktudvalg til pressen, der 1ø-

bende sørgede for PR på katten i dag- og

ugeblade.

Fælleskontaktudvalg til veterinærmyndig-
hederne. Kan der virkelig ikke gøres noget
ved karantænebestemmelserne?

Fællcs kontaktudvalg til boligudlejnings-
organisationer - til tilvejebringelse af for-
ståelse for, at en kat ikke behøver at være

til genc for andre bcbocre i en udlejnings-
ejendom.

Fælles kontaktudvalg tii andre klubber
for selskabsdyr - dcr er lneget at her.rte også

i et samarbejde ad disse kanaler.

Endelig ct projekt, som jeg ofte i tankerne
har leget med - et stort mål at arbejdc imod,
mcn med helt klare fordelc og storc perspek-
tiver:

En fælles udstillingsbygning for selskabs-
dyr så som katte, hunde, fugle, prydhøns,
ducr, kaniner, fisk o.s.v., cjet og administre-
ret af en rækkc klubber eller sammenslut-
ninger og eventuelt i forbindelse og sam-
arbejde med Zoologisk Havc. Bygningen
kunne bestå af en udstillingshal, der til dcn
ene side havde de nødvendige scrvicefunk-
tioner, såsom cafeteria, restaurallt, sekre-
tariat, veterinærklinik m. v., og ril den anden
side opbevaringsrum for tilbehør, såsom for-
skelligc former for bure og andre udstillings-
rekvisitter - kort sagt en haI, der virkelig
er inrettet til formålct. Er der nogen, der er
i tvivl om fordelene og arbejdslettelserne? Et
sådant projekt kræver samarbejde fra mange
sider, det er helt klart; men jeg er sikker på,
at det med god vilje og halvdelen af den



arbejdskraft, der i dag investeres i de for-
skellige klubbers udstillinger, kunne realise-
res. Er der i øvrigt nogen, der har interes-
seret sig for mulighederne, der ligger i til-
skud fra det offentlige?

Med ovenstående er der peget på nogle
af de mulighcder, som i øieblikket lieecr
ubrugte hen på grund af manglcnde å"m-
arbejde og manglende sans for det væsent-
lige. Det er i øjeblikket sværr at f?L øje pi
en farbar vej ud af det uføre, forskellige
personer har bragt kattesagen i. De ansvar-
lige må nu endelig sørge for at komme ud af
den march på stedet, som disse gamle og
alt for prøvede kameveteraner har opført alt
for længe. Udviklingen bliver fulgt af mange
med kritisk opmærksomhed og interesse.

Kørt Sejsbo

En abyssini.er-killing. Opdr. [Jrsøla og Kørt
Sejsbo. +

DANKAT's udstilling -
t'ortsat fra sicle 7

Bdste langbårskøld:
Nr. 99, mor Ting Yen af Marcopolo, skild-
padde perser. Ejer: Carsten Dinnsen, Darak.

Bedste Dønleat langbår:
Nr. 80, Ch. Cheri Persia, blåcreme perser.

Ejer: Jan Slonina, Dankat.

Bedste langbårs aalsban:
Nr. 102a, Ch. Cassander Persia, sort per-
ser. Ejcr: Carstcrr Dinnsen, Darak.

Bedste lønghårs aolsbøn:
Nr. 103. Ch. Cherie Persia.

Ejer: Jan Slonina, Dankat.

Vinder af opdrætterkldssen:
Nr. 106, af Marcopolo.
Ejer: Carsten Dinnsen, Darak.

Bedste korthårskat:
Nr. 132, Pinkie af Glomsdal, rød abyssi-
nier. Ejer: Kirsten Fibiger, Jyrak.

Bedste korhårs øngdyr:
Nr. 156, Nana von Casselgreen, brun bur-
ma. Ejer: Bitrhe Hjorth, Racekatten.

Bedste kortbårskastrøt:
Nr. 146, Paw Kha-Pherta, brunmaske t
siarn. Ejer: -fota Larsen, Racekatten.

Bedste korthårs kald:
Nr. 176, mor Ch. Dormet Pri Amp Tera,
comish rex. Ejer: Fanny Eldevig, Dankat.

Bedste Dankøt kortbår og bed.ste Dankat:
Nr. 173, llector af Hadsund, cornish rcx.
E.ier: Fanny Eldevig, Dankat.

Bedste kortbårs aalsban:
Nr. 158, Che Arakan Sa),ro, 6tun Ou.-r.
Ejer: Grethe Jensen, Jyrak.

Vinder af opdrætterklassen:
Af Kajortok.
Ejer: Ingelisa Børresen, Jyrak.

G1ædeligt var det store antal hjælpere, der
strømmede til, især fredag aften. Opstillings-
arbejdet gik hurtigt fra hånden og med godt
humør, og selv ved oprydningen søndag af-
ten var der hjælpere, og humøret højt til
trods for de anstrengende dage, der 1å forud.

DANKAT siger hermed hjertelig tak til
alle, der hjalp til at sikre udstillingen et vel-
lykket forløb. U. S.
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Spørgsmålet om stemmefordelingen i Sam-
menslutningen har beskæftiget de 4 danske
katteklubber i de sidste 6 år. Siden Sam-
menslutningens stiftelse, har det været sådan,
at alle klubber havde lige mange sremmer.
Men RACEKATTEN, der er den største klub,
krævede en stemmefordeling efter klubber-
nes størrelse. De andre klubber anerkendte i
princippet dette krav, men man kunne ikke
blive enige om, hvordan stemmefordelingen
skulle ordnes, da man var bange for, at 6n

klub ville kunne få magten over alle andre.
På plenarforsamlingen i Ebeltoft i 1969

fremsatte RACEKATTEN et forslag til nye
love til Sammenslutningen, som den krævede
vedtaget under 6t og uden diskussion. Da de

tre andre klubber ikke kunne gå med dertil,
trak RACEKATTEN sit lovforslag tilbage,
hvorefter formanden, hr. Hilfling-Olesen,
genfremsatte det. Der blev nedsat et lovud-
valg med en repræsentant for hver klub, der
skulle gennemarbejde forslaget. På dette ud-
valgs første møde trak RACEKATTEN's re-
præsentant, hr. Hejnsen, sig tilbage i vrede,
fordi de andre klubber ikke kunne godkende
hans forslag til stemmefordeling. Samti&g
nedlagde hr: Hejnsen sin post som sekrerær
for Sammenslutningen, og siden da har
RACEKATTEN nægtet at deltage i Sam-
menslutningens arbejde. Der blev holdt en
ekstraordinær generalforsamling, hvor RA-
CEKATTEN indtrængende blev bedt om at
stille en ny repræsenrant til lovudvalget
samt en ny sekretær til Sammenslutningen;
men RACEKATTEN ville ikke. Ydermere
blev senere fru Dunvald, der beklædte posten
som næstformand, trukket tilbage. På den
næste ordinære plenarforsamling i Hunde-
sted 1.970 blev RACEKATTEN ikke mere
bedt om, men meget kraftigt opfordret til at
deltage i samarbejdet i stedet for kun at kri-
tisere. Det resulterede i, at RACEKATTEN
forlod mødet. Også ved er senere forretnings-
udvalgsmøde i forbindelse med DARAK's

udstilling i Slagelse nægtecle RACEKATTEN
at deltage, selv om fru Ringsted var til srede

og kort før mødcts begyndelse blev opfordret
til at deltage.

Da lovudvalget havde fungeret så dårligt,
valgte man på plenarfolsamlingen i Hunde-
sted en anden mtde at bearbejde lovforslaget
på. Hver klub skulle gcrl.remgå lovforslaget
for sig og skriftligt sende sine kommentarer
til Sammenslutningens sekretær, der så sendte

disse videre til den næste k1ub, indtil alle 4
klubbers kommentarer var samlede og kunne
behandles på et afsluttende møde inden næ-

ste plenarforsamling. Dette arbejde er i gang

endnu.
Spørgsmålet om stemmefordelingen i Sam-

menslutningen har på RACEKATTEN's
foranledning været forelagt FIFE flere
gange, men var blevet afvist som internt
dansk anliggende. Men ved FIFE's general-
forsamling i Essen den 30. oktober 1970 fik
RACEKATTEN sin vilje.

På dette møde bestemte FIFE's bestyrelse,

at Danmark skulle løse problemet med stem-
mefordelingen til alle 4 klubbers tilfredshecl
inden den 31.1,2. 1970. I modsat fald ville
FIFE diktere stemmefordelingen. Der blev
også talt om ckskluderring af dc klubber,
der ikke ville bøje sig.

Hjemkommet fra Essen berettede hr. Hilf-
ling-Olesen om det, der skete på generalfor-
samlingen og om ovennævnte møde. Beret-
ningen var dog temmelig forvirrende og
uforståelig for de tre klubber DANKAT,
JYRAK og DARAK, fordi -
1. FIFE's bestemmelser siger, at FIFE ikke

blander sig i landenes interne anliggender,
og

2. Sammenslutningens love siger, at lovæl-r-

dringer (hvad en ændring af stemmefor-
delingen jo er) kun kan vedtages på en

ordinær plenarforsamling. (Den næste vil
finde sted i aprillmaj 1971.).
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De tre nævnte klubber skrev derfor til gene-
ralsekretæren for FIFE, fru Remborg, og bad
om en nærmere forklaring. Den7.72.70 mod-
tog sekretæren for Sammenslutningen et per-
sonligt svar fra fru Remborg, som viste, at
hun helt og holdent står på RACEKATTENs
side. Sekretæren bad derefter om et officielt
svar fra FIFE.

Den 22. dec. modtog alle 4 klubber er-r

skrivelse fra fru Ringsted, formand for RA-
CEKATTEN, hvori det meddeltes, at fru
Remborg ønskede et møde med repræsentan-
ter for de 4 klubber lørdag den 2. jan.1,971,

på Danhotel. Fru Remborg var på gennem-
rejse og havde 3 timers ophold.

Inden mødets begyndelse forelagde fru
Remborg klubberne to skrivelser fra FIFE:
1. Protokol ført ved ,Tillægsforhandlingeru

i Essen, den 1.11. 1970, og

2. FIFE's officielle svar på Sammenslutnin-
gens brev af 12.11.1970.

Begge skrivelser præciserede FIFE's beslut-
ning angående stemmefordelingen som føI-
gef:

»Een stemme for hver klub op til 100 med-
lemmer og derefter yderligere Cn stemme for
hvert nyt påbegyndt hundrede medlemmer.o

Hvis dette ikke kunne godkendes af
samtlige klubber, så FIFE ingen anden ud-
vej end at begynde et nyt samarbejde med
en ny sammenslutning i Danmark, dannet af
de danske klubber, som er indforstået med
ovennævnte stemmefordeling.

Den nu følgende diskussion viste, at FIFE
helt har tilsluttet sig RACEKATTEN's frem-
stilling af forholdene i Danmark. De andre
klubbers henvisning til det igangværende lov-
arbejde og til RACEKATTEN's negative
holdning netop med hensyn til dette lov-
arbejde blev ikke taget i betragtning. Dog
kunne fru Remborg tilbyde de danske klub-
ber yderligere 2 måneders frist til intern løs-
ning af problemet, hvis man troede, at deme
var nogen nytte til. RACEKATTEN ville
ikke høre tale derom.

Fru Remborg fremhævede, at RACEKAT-

TEN og DARAK altid havde været samar-
bejdsvillige og forstod meningen med at ti1-
høre cn organisation som FIFE, medens dette
ikke kunne siges om DANKAT og JYRAK.

Det blev meget hurtigt k1art, at DA-
RAK uden forbehold bøjcde sig for FIFE's
krav.

Af hensyn til medlemmerne, der ville
være udsat for næsten uovervindelige van-
skeligheder i deres arbejde med katte, hvis
nogle af klubberne blev udstødt af FIFE,
besluttede også DANKAT og JYRAK at
bøje sig, dog under protest.

Den stærkeste modstand ydede fru Knud-
sen, formand for JYRAK. I{un advarede
gang på gang mod en forhastet beslutning,
hvor det var umuligt at tænke på alle kon-
sekvenserne, og hun opnåede også en lem-
pelse af den oprindeligt påbudte stemmefor-
deling, således at der nu gives grundmanda-
ter samt et 10ft over stemmerne.

Klubberne erklærede sig indforstået med
følgende stemmefordeling :

2 grundmandater for de første 100 med-
lemmer t 1 stemme for hvert påbegyndt
100 mcdlemn-rer (indtil videre såvel hoved-
som familiemedlemmer). En klub må ikke
have flere stemmer end de øvrige klubber til-
sammen.

Den nye stemmefordeling bliver således
anvendt allerede ved næste plenarforsamling.
Klubberne skal rettidigt inden da indsende
medlemsfortegnelser over de medlemmer, der
har betalt kontingent i det foregående år.
Fru Knudsen foreslog, at kontrollen bliver
udført således, at al koniingent indbetales
over girokonto, og at girokortene holdes for
sig selv.

Efter at den nye stemmefordeling var
vedtaget, erklærede RACEKATTEN sig

villig til igen at deltage i Sammenslutnin-
gens arbejde.

Lad os håbe, at dette er begyndelse til en

bedre fremtid.

U.S
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,,Forelgn White" katten

Forttat fra side P

af slank type, som levede på er-r bondegård,
parrede den omtalte siamkat, således at man
vidste, hvem der var faderen til det oven-
for nævnre kuld.) Da vi i England åbenbart
ikke har sådanne pragtfulde kreaturer gående

rundt, beluttede vi at gå en anden vej.
Nogle opdrættere mødtes for at diskutere

planen, hvorved de tog i betragtning, at der
allerede for omkring 4 år siden var blevet
gennemført et eksperimentalopdræt på dette
område, som dog mere eller mindre var sovet
ind igen. Nu besluttede opdrætterne, følgende
den i laboratorier almindelige praksis, at op-
drætte en blåøjet kat af slankt'pen.

Først blev det endelige mål fastlagt - en

bll,øjet, hvid kat af siamtypen, med rene
arveanlæg med hensyn til pelsfarve, øjen-
farve og den slanke siamtype. De var klare
over, at dette ville betyde mange års hårdt
arbejde. De var også klare oyer, at der ville
blive født mange små katte, som ikke ville
kunne bruges i avlsprogrammer, og som der-
for måtte blive kastreret og anbragt i gode
hjem. De var klare over, at de hensynsløst
måtte udvælge de bedste katte og kun bruge
dem i avlsarbejdet. De vidste også, at de
måtte udvælge siam-han- og hunkattene på
samme måde og aldrig-måtte bruge en kar
(det være sig hvid eller ikke hvid), som ikke
svarede til den høje standard, de havde sat.

Der opstod mange vanskeligheder, som vi
opdrættere måtte overvinde. Den uventede
opposition fra "Cat Fancy.. var ikke den
mindste. Fra alle sider hørtes advarsler:

"Foreign-\Øhite-kattene ville ødelægge Brit-
ish-Shorthair-katrene.<< - "Siameserne vil bli-
ve ødelagt af Foreign-Vhite-opdrætterne.u
Vi var yderst bestyrtede, men mistede ikke
modet. Ethvert nyt skridt srødre på opposi-
tion, men vi kunne ikke forstå vore kritikere.
Lige fra begyndelsen, endnu før den første
parring havde fundet sted, havde vi frem-
hævet, at alle katte fra disse parringer, som
ikke ville blive brugt i Foreign-\ffhite-avlen,
ville blive kastreret,

Således blev begyndelsen gjort.
I 1964 blev den første parring foretaget.

En hunkirt med bIå øjne af britisk type
(svarer til europæisk korthår) blev parret
med en Iillamasket siameser. Det interessante
var, at denne parring ikke kun gav Foreign
lWhite katte, men også brunmaskede, skild-
paddemaskede og rødmaskede katte. Foreign
lMhite hunkattene blev parret tilbage. De
hvide hunkatte med den bedste type fra
dette kuld blev brugt i avlen, resten blev
kastreret.

Heatheral Wbite Tornado, Foreign 'White

aolsban, haod.e en øsædoanlig ød.stillings-
learriere - den blet altid nr. 1.

Ejer og opdrætter: Ted og lllolly Macaøley,
London-

Artiklcn fortsættes i n.tste nr.

FORSIDEBILLEDET:
Dibab af Øresøndshøj, creme perserkilling

JYRAK's generalforgamllng -
fortsat frd side 1

Jobn Bøwes foreslog, at klubben lavede en

slags læsekreds, idet man skaffede andre
klubbers og andre landes katteblade, som så

kunne sendes i cirkulation mellem interesse-

rede medlemmer mod betaling af et beske-
dent gebyr. Se nærmere herom andetsteds i
bladet.

Det vil være forkert at sige, at general-
forsamlingen forløb i ro og orden. Der var
stor diskussionslyst og interesse for katte-
sagen. Kaffen serveredes i en pause, hvor-
efter man fortsatte den livlige og absollrt
underholdende generalforsamling. l,

18
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DANKAT'S generallorsamling -
fortsøt frø side 12

Derefter gik man over til de indkomne
forslag, bl. a. stcwardernes pligter. Dette er
ligeledes refereret andetsteds i blader. Lige-
ledes var det et stort ønske, om ,Hvæsse-

brættet. kunne udkomme 4 gange om året,
og dette håber vi kan lade sig gennemføre.
For at holde medlemmerne løbende oriente-
ret om kommende udstillinger blev det fore-
slået, at man fremover udsender en duplike-
ret inforrration til medlemmer herom samt
om andre aktuelle ting, således at medlem-
merne var orienteret om dc ting, som ikke
når at komme med i ,.Hvæssebrættet... På

spørgsmålet om Dankat's kommende udstil-
lingsplan oplyste formanden, at man vil
overlade til den ny bestyrelse at tage stilling
hertil, men foreløbig planlægger man kun 1

udstilling om året. Det er et spørgsmål om
arbejdskraft, og vi har haft rigeligt tt gøre

med at klare den ene. Hellere 6n god udstil-
ling end to mindre gode.

Af lovændringer, der blev vedtaget, var

blandt andet reglen om, at man skal have
været medlem i mindst 6 måneder for at
have stemmeret. Endvidere blev en kontin-
gentforhøjelse vedtaget ab 1.. jantar 7972,

hvorefter kontingentet for hovedmedlemmer
er kr. 45,- og for familiemedlemmer kr. 10,-.

Diskussionen gik livligt, og det blev sent,

inden vi gik hver til sit.

Til avlstjeneste

NORMALFARVEDE ABYSSINIERE
INT. CH. PARKANS KHENTI

Amerikansk-svensk imp.
Flere gange bedste korthår

PRIAMOS EL SANA
Særlig varme farver

Pragtfuld karakter
BARBATO EL SANA

udstillet 10 gange
- hver gang vundet sin klasse

Lilll Gottschalck
Kathrinevej il . Hellerup

Trf. (01) HE 8661
Fotokopi af stamtavler kan tilsendes

Brun burmahan
Int. ch. CHE ARAKAN SAYRO

Grethe og Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding

tlf. (0s) 524651

Sort perser
Ch. LYKKEGARDENS ARAM]S

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

Hvid perser (2a)
NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
Jagtvej 2071 th., København Ø

trf. (01) 2e 2660

Blå cornish rexhan
INT CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Carl tensen
Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Rrcos RtNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvld

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

HECTOR AF PERSIA, creme
Metha Andreasen

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

INT. CH. PLAYBOY AF BIRKEBO
Rød perser

Thora Busch
Dyblandsvangen 20, 270o BrønshøJ,

ttf. (01) 60 04 22

YAtA
ABYSSINIERE

Fine, sunde

topkillinger

efter

eliteforældre

kan bestilles

HENNY KNUDSEN

Thehøj, Mariagcr

Telefon

08-583115

r9
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Brun abyssinierhan
DORMET PRl ,'EN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03-549) Keldstrup 34

Champ. BLUEMINE MALVOLIO Blå
Engelsk import. Ren blå i 7 generationer

Champ. RICOS RIKKO creme
Efter eng. imp. blå Borrow Dale Michael

Jan Slonina
Fredenshøj A116 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst mellem 18-19

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

Kid Ttirngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebeekhus (01) 95 00 95

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC
Max Krogh Grønning

5467 Vejlby-Røjle

Brunmasket siamhan
KLAUS AF SøLLES

lnger Margrethe og Hans Simonsen
Nørreskovgård, Fæsted

6630 Rødding. Tlf. (048) 4 s2 45

Brunmasket siamhan
FASTUNG AF INI
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Ttf. (06) 98 13 61

Den kendte franske chartre,x-han
INT. CH. NOUNOURS DE FERNINE

er via Sverige nu kommet til Danmark
og står til avlstjeneste hos

Tove Meinike
2650 Hvidovre. Tlf. (01)788693

Opdrættere

-tNDtco"
Siamopdræt

Alle maskefarver - også rød- og skildpadde-
maskede

Annie Christensen
Kobbervej 1B ll tv. 2730 Herlev

Tlf.-tid bedst ma., on., fr kl. 16-19
(01) 94 72 s4

20

Stamnavn yON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg

Grethe og Helmuth lensen
HostrrrPYsl 28, Kolding,

ttf. (oss) 2 46 s,
Stamnavn ESSIGGABD

Opdraet af brune-, blå- og
chokolademaskede siamesere.

Aksel og Anna Danielsen
Essiggård, Essig pr. 84l0 Rønde

trf. (06) 36 70 33

Stamnavn BIBKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

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

DORMET
Røde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

tlf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede
Connie Grøn

Peblinge Dossering 28
2200 København N

trf. (01) 39 8s 30

Stamnavn
.EL SANA.

Normalfarvede og røde abyssinierkillinger
Lilli Gottschalck

Kathrinevej 11 . Hellerup
Trf. (01) HE 8661

Fotokopi af stamtavler kan tilsendes

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Ttf. (06) 98 1 3 6l

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og røde. Mange vinder-

placeringer
Henny Knudsen

!!uhøi, ryq !E!sg! 1!J. (08) 5q 31 15

YARDBIRDS
Opdræt af hvide - blå - blåcreme og

creme perserkatte
1, vinder i avlsklasse 1970

Jan Slonina
Fredenshøj A116 6, 2300 København S
tlf. (01) 550300. Helst mellem 18-19



Sta,rnna,rrn IIAJORTOII
BURMAKILLINGER TIL SALG - Efter lnt. ch. Che Arakan Sayro X

ch. Tamiko's Didde (bedste korthårsopdræt, Roskilde 1970)

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 20 - 9200 Skalborg - Telefon (08) 18 02 62

Blåmasket

Siameser, han
ch. Thal Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCACIB
Klllinger leJllghedsvls
tll salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Ttf. (08) s8 51 54

lhtte, hunde

og fugle
modtages i pension.

DYRLÆGEGAARDEN
Raasted pr. BJerregrav
(HovedveJ 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99

VARA KATTER
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,

Gtiteborg
Adresse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale og interessante

artlkler i hvert nummer.

Helårsabonnement I svenske kr.

Årets samtligå numre tllsendes.



Stamnavn VON BERG
Opdræt af brun burma

{'

Killinger til salg

Til avlstjeneste:
lnt. ch. Arakan Sayro

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 68 - 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 51

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

colourpoint PERSEROPDR.€I
og Den hellige Birma.

*
Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden 13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659

Siamopdræt
blå - lillamaskede SATWEEN BLUE

i 1970
2 gange vinder af opdrætterklasse
2 gange vinder af avlsklasse, hunkatte
1 gang vinder af avlsklasse, hankatte

Til avlstjeneste: Gh. SALWEEN BLUE's LILLA MISTI

Bestilling på killinger
modtages tlf. (06) 127340

Siisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Århus C


