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Katteartikler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Bødt - Cat-Litter

Kattemad
EPBOS - tørret kød

DONAKAT-MIRRI .HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kltzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrIT * BAG+
lernbane A116 60 .2720 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

TAMII<O'S
COLOURPO!NTS

katten med det blide temperament

Til avlstjeneste

lnt. ch. BRIARRY ZORAB

JF

PEPPONE VAN CHATEAU-BLANC

JF

TAMIKO'S YANKIE

*
TAMIKO'S ARON

(farve 3 - gen for '13 b)

JANE Oq KURT PETERSE\
MøDDEBROVEJ 11

8355 NY-SOLBJERC
TLF. (06 - 927507)
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hvæssebrættet JYRAKS efterårsudstilling

Cb. Sbengo Fan Fan Talipe, chincbilla bøn, ejer Gretbe
Robrmann. - En ønelse ,misfornøjet" ooer sin bedørn-
melse,

Traditionen tro afholdt JYRAK i år sin efterårsud-
stilling i Århus i festugen.

Man havde lejet Bcllevue-Hallen, JYRAK's hidtii
dyreste hal, som dannede en flot ramme om en smuk
og vellykket udstilling.

Uden for hallen vajede de deitagende landes flag og
imellem dem JYRAK's cget flag med JYRAK's kat og
navn i blåt på hvid bund. Det var et sroh øjeblik for
første gang at se JYRAK's flag blive he.jst foran ud-
stillingshallen, og vi glædcr os til fremover at se flaget
markere JYRAK's udstillinger.

Fortffi11s5 t;1t t

udkommer 4 gange årligt
årsabonnement kr. 15

Ansvarshavende redaktør:
lane K. Petersen,
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Tlf. (06-540933) Rude 218

Annonceekspe dition:
Kurt Petersen,
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Tlf. (06-540933) Rude 218

JYDSK RACEKATTE KLUB
Formand:
Lilli Husted,
Beykjavikgade B, 8200 Arhus N.
Tlf. (06) l6 85 99 mell. kl. 1B-19.

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

Kasserer:
Helmuth Jensen.
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Ttf. (05) s2 46 51.
Giro 6 85 09.

Sekretær:
Fru lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20,
9200 Skalborg.
Trf. (08) 180262.

Stambogssekretær:
Fru Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding.
Ttf. (0s) 52 46 51.

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

Kurt Petersen,
Assedrup Skovgård
8340 Malling
Tlf. (06-54 09 33) Rude 218

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

John Bøwes,
Strandvejen 36, 1. sal
8000 Arhus C.

Codex Tryk, Arhus C.
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CHINCHILIAER - skønheder på udstillings-hænken

Int. cb. Capido oan Wierinxzteste

Når først en chinchilla kommer ind i Deres
hjem og Deres hjerte, vil De give mig ret i,
at blandt de forskellige langhårskatte er
chinchillaen en af de smukkeste og mest

charmerende racer. Dens elegance og skøn-
hed kan man ikke komme uden om, og det
overrasker ikke, at de vinder i popularitet år
for år. De reagerer hutigt, har en skarp in-
telligens og en usædvanlig kærlig natur.
Selv folk, som ellers ikke bryder sig om
katte, kan pludselig falde for en chinchilla,
når de ser ind i dens store og udtryksfulde
øjne.

Chinchillaen blev frembragt ved en til-
fældighed for mere end 50 år siden. En blå
hun nedkom med en røgfarvet killing efter
en parring med en ukendt han. Denne røg-
farvede killing blev senere parret med en

silvertabby og lødte den første chichilla,
Den fik navnet ,Silver Lambkin" og var
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beundret overalt og blev meget berømt. Ef-
ter cn del forsøg blev flere katte frembragt,
på hvilke tabby-tegningerne var væk. De
lignede ikke mcget de chinchillaer, vi kender
i dag, og mange år hengik, før der skete

virkelige fremskridt. De var imidlertid me-

get populære, hvor de end blev præsentcrct,

og gradr.is fandt de vej til alle r"erdenshjor-

ner. Da den forste k:tteudstilling bler-ai-
holdt i Krvstalpalecser i 1Si1. r'ar der alle-
rede en chin;hill:r bl.i::cr de udstillede katte.
Det er .-.';ri ..1: i.,:g*e mærke til, at de stadig
er i belr:else: ,-::tal. og der er stadig meget

f,i .::relise chinchilla-opdrættere. Vi må

inr:,j,errii t.rge i betragtning, at dercs antal
:.ler berr,leligt reduceret under den sidste

k::s. hvor et godt opdræt var umuliet. Dcs-
uCen er chinchillaen en variation, so:r ikke
kan bruges til andre slags på grunJ .'.: iens
gronne øjne, og det er kun ige::,::'..tgte



selektiv opdræt og krydsning, at der i de

seneste år er opnået en pels af så lys og sart
en nuance. Denne toppræstation er opnået
ved parring, rigtig udvælgelse, udstilling og
tålmodig omhu for denne dejlige race, ud-
ført af opdrættere af SNO1WDRtrFT chin-
chillaer og yderligere af opdrættere af BO-
NAVIA'er og ALLINGTONS, etc. etc., og
vi er klar over, at dette arbejde er af umå-
delig værdi.

Glæden ved at opdrætte chinchillaer er

ikke kun deres skønhed, det er mere vigtigt,
at man har det privilegium at arbejde med
katte af sådan en yndig karakter.

STANDARD:
Farve: Underpelsen skal være ren hvid; pel-
sen på ryggen, siderne, hoved, ører og hale
skal afsluttes med en sort »ticking« af spid-
serne. Denne "ticking.. skal være jævnt for-
delt, således at den giver det karakteristiske
udseende som af glinsende sølv. Poterne skai
være svaBt skygget med ,tickingo, men ha-
gen, øreduskene, maven og brystet skal være

rent hvide. Tabby-aftegninger eller brunt
eller creme farveskær er en fejl. Næsespidsen

skal være teglstensrød og øjenranden og
trædepuderne skal være sort eller mørke-
brun.

Hooed: bredt og rundt med bredde mel-
lem ørerne, som skal være små og godt du-
sket, bred snude, opstoppernæse.

Kropsform: lille og kraftig krop, korte
tykke poter.

Øjne: store, runde og udtryksfulde, sma-

ragd eller blågrønne i farven.
Pels og hondition: silkeblød og fin i konsi-
stens, lang og tæt, ekstra lang i kraven.

Hale: kort og busket.
Pointshala:

farve 25

hoved 20

kropsform 15

ø1ne 15

pels og kondition 15

hale 10

i alc ibo

Chinchillaer vinder deres pæne del af

præmier på udstillinger, og de førsreklasses
chinchillaer, vi har nutildags, har bevist, at
de er gode for adskillige ,Best in Shows.-
præmier.

På afstand ligner de hvide katte. Imidler-
tid gør virkningen af de grå hårspidser på

den bløde hvide underpels, de smaragdgrønne
øjne omkredset af en sort ,,eye-liner«, pels-

konditionen og dens intelligente udtrylis-
fuldhed chinchillaen så forskellig fra andre
opdræt. At bedømme dem som en perser er
helt forkert. Chinchillaer og andre sølvmar-
morerede er mindre end persere med andre
pelsfarver. De er mindre massive. Tilstede-
værelsen af et "sølv-genu bevirker den min-
dre størrelse og de lettere ben. Der er en

forbindelse mellem farven og benbygningen.

En chinchilla har aldrig rindende øjne. Den
har ikke den ekstreme korte næse, som ind-
snævrer tårekanalen. En chinchilla behøver
ikke at have så små ører som andre persere,

så standarden for denne race svarer ikke
helt overens med de normale langhårsstan-
darder'. På grund af dens størrelse og finhed
kaldes den ,fantasiens skønhed" ("Fairy of
the Fancy« (Fancy er GCCF - Governing
Council of the Cat Fancy). En chinchilla i
god form har det ligesom andre katte. Den
behøver frisk luft, en masse motion, den

klatrer og leger, selv i sneen, og efter min
erfaring er de stærkt modstandsdygtige over
for sygdomme.

En chinchilla behøver mindre børstning
end andre persere. Det er faktisk forkert at
børste og rede for meget. Den bløde hvide
underpels, der er nødvendig for at sprede

og fordele tickingen, bør ikke børstes ud.
Hold dem blot fri for knuder og puder,
hvis pelsen bliver fedtet. En uge før udstil-
lingen bør de have et rigtig bad med brug
af baby-shampo. Vask 2 gange, ligesom ved
menneskehår, tør med frottdbadehåndklæde
og drys masser af pudder i pelsen, medens

den endnu er våd. Børst i løbet af ugen eu

gang om dagen, så alt pudderet er væk ved
ugens slutning.

En chinchilla i løbetid er meget rolig, og
somme tider lægger man næppe mærke dertil.
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I)er kommer sædvanligvis 3 eller 4 killin3er
i et kuld. Killinger ved fødslen kan forvirre
og skuffe en. De har tabby-aftegninger og

cn ringstribet hale. Jo lysere den grå ticking
er, jo bedre vil tickingen blive senerehen.

Der er ingen udpræget ticking, før der, en-

delige pels vokser ud. Dette sker ved 4 må-
neders alderen. Pelsen bliver lysere efterhån-
den, som killingerne vokser, og aftegninger
skal være forsvundet ved 10 ugers alderen.
Aftegninger på halen forsvinder sidst. Tyde-
lige aftegninger på benene forsvinder sjæl-

dent og er en fejl. Øjenfarren på chinchillaen
skifter, mens den vokser. Det kan tage så

lang tid som 2 år at opnå den rigtige farve.
Chinchillaer er gode mødre. De forsøm-

mer aldrig deres pligter og sørger for, at kil-
lingerne bliver stuerene. Selve fødslen er i
reglen ingen privat sag. Menneskeassistance

er ikke ret ofte nødvendig, men hun insi-
siterer på at have Deres selskab. De er inder-
ligt knyttet til deres ejer, og forholdet er
meget nært. De viser sig som trofaste venner,
hvis man ikke skuffer dem og er særdeles

underholdende. De er bemærkelsesværdigt
snakkesalige. Deres stemmer er enestående.

Dcres samtale består af små mjaver og munt-
re strubelyde, hvilket er særegen for denne

race. De har en evne til at trøste, og det er
i særlig grad katten for dem, som har til-
bøjelighed til at føle sig ensomme.

De bliver ikke bragt ud af ligevægt ved
rutineændring. Faktisk forandrer de sig selv.
De accepterer med glæde forandring i omgi-
velserne, og i almindelighed nyder de at
rejse. De holder mere af deres ejer end af
deres hjem, og så længe De er der, er de

lykkelige. Vore spadserer rundt i hotelvæ-
relser, finder deres plads på sengen, krøller
sig sammen og betragter vor gøren eller laver
nogle specielle kvikke og morsomme trickd
ligesom hjemme.

De er almindeligvis glade for parfumer
og genkender deres egne yndlinge. Kun nogle
kan lide fisk, .men alle kan lide ost.

Forældrene dl de 2 killinger på billedet er
aldrig gået glip af et CAC eller CACIB i
deres klasse, deres oldefar Int. Statesman Bo-
navia - 6 gange rBest in Show", bedstefade-
ren Int. Ch. Figaro Snowdrift - 6 gange

,Best in Show" og faderen Int. Ch. Cupido
van 'Wierinxveste - 3 gange bedste killing på

J acqaeline Snozodrif t.
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udstilling, 3 gange ,Best in Show" - og de

skulle alle have bidraget til at give killin-
gerne skønhed og gode kvaliteter.

DARAKS udstilling
For anden gang i år fejrede Dansk Racekatte

Klub sit 40 års jubilæum med afholdelse af
en stor og smuk udstilling, denne gang i
GREVE-HALLEN ved Greve Strand.

Arrangementet trak, så vidt vi kunne se,

mange mennesker til, og der var da også

meget at se på.

Kataloget - der var i stort format - hav-
de 289 numre, hvoraf de 18 var kuld. En
klasse: opdrær 34 : huskatteklasse (med

navne som BØVS og FRÆKKE) har vi end-
nu ikke haft med på de jyske udstillinger,
men det kommer måske.

Dommere for de mange fine racekatte var
for langhår: fru Yera Lang, Danmark, og

for korthår: fru Ragnhild Larsdotter, Sve-
rige. Reservedommer: fru Haldis Rohlff,
Norge.

Bedømmelsen skred hurtigt frem og var
færdig så betids, at man kunne nå at ud-
dele medaljer og præmier søndag eftermid-
d"g.

lannie de Jongb-ScheP
opdrætter af \Øierinxveste chinchillaer

(oversat fra engelsk af arl)

d. 28. og 29. aug.
De bedste katte på udstillingen blev:

Bedste langhårsleat: IFrtta Imiak, bruntabby
han. Ejer: San-rsøe-Jensen.

Bed.ste langbårsungclyr: Ruthsborgs Moria,
blå perser hun. Ejer: L. og J. Nielsen.

Bedste langhårskdstrdt: Lotus af Hammers-
ho1t, hvid perser hun. Ejer: E. og K. Dal-
ving.

Bedste langbårskald: 3 killinger efter Shengo

Honeymus og Ruthsborgs La. Ejer: Lis
Eilertsen.

Bedste korthårsåar: Syriams Cheri, chartreux
hun. Ejer: Nete Ertrer.

Bed.ste korthårsungdyr: Kabbarps Ea, russian

blue hun. Ejer: Aina Bjdrnberg.

Bedste kortbårskastrat: Dormet Pri Ter Ep-
silon, rød aby. han. Ejer: Britt Eldevig.

Beclste korthårsbøld: 3 killinger efter ch.

Rangoon Blue Tusnelda og int. ch. Ta-
tianos Lilac Nixon. Ejer: Annie Christensen.
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E'f FE s E:ernera,lforsa,rnling:
FIFE's generalforsamling afholdtes i Køben-
havn den 8. oktober 1971 i forbindelse med
Racekattens udstilling i Tivoli.

Der var mødt delegater fra Tyskland,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Hol-
land, Norge, Schweiz og Sverige. Østrig og
Italien repræsenteredes af henholdsvis
Sch*-eiz og Frankrig. Delegaten lra Czeko-
slovakiet udeblev.

Mødet åbnedes af \Øilly Anderson, der på
Landsforeningen FELIS DANICA's vegne

ønskede FIFE-delegaterne velkommen til
København. Derefter tog generalsekretæren,
fru Remborg, ordet for at oplyse de frem-
mødte om, at der er faldet ro over forhol-
dene i Danmark, og at der til hendes store
glæde atter var et samarbejde i gang mellem
klubberne. Hun ønskede FELIS DANICA
velkommen i FIFE og ønskede landsforenin-
gen alt godt i fremtiden.

Præsidenten, Mme. Ravel, var næste taler.
Hun kunne oplyse, at Brasilien vil tilknyttes
FIFE 1 1972, og man på grund af dette vil
,rære nødt til at stryge ordet ,d'Europe" og
nøjes med at kalde organisationen for ,,p{-
d6ration Internationale Feline". Hun oplyste
endvidere, at FIFE's love samt standards nu
forelå i trykt form og vil blive distribueret
blandt medlemslandenes klubber. (Fru Lene
Casselgren, JYRAK, har velvilligst tilbudt at
oversætte lovene til dansk, hvorefter FELIS
DANICA vil sørge for trykningen. Hvis alt
går vel, kan vi snart alle få et eksemplar
udleveret fra vore respektive klubber). Mme.
Ravel meddelte endvidere, at hun ønskede
ut t.æ(k. sig tilbage fra posten som FIFE's
præsident.

Af kassererens, Mr. Stein's beretning frem-
gik det, at der er mellem 8000 og 9000 regi-
strerede stamnavne, og at regnskabet pr, 30.

september 7977 balancerede med Sfrs. 6.055.

Derefter gik man over til valg. Mme. Hol-
lenstein, Schweiz, blev dnstemmigt valgt til
præsident. Der var genvalg af både general-
sekretær og kasserer. Både dommer- og disci-
plinærkommissionen genvalgtes.

Følgende forslag vedtoges:

1. Sveriges forslag om at kattens alder
ikke må oplyses i dommerbøger, und-
tagen for ungdyr.

2. Sveriges forslag om at mindst to af de-
lcgaterne skal bevidne ger.reralforsam-
lingens protokols rigtighed straks efter
mødet.

3. Sveriges forslag om at en steward skal
gå mindst 6 gange i løbet af mindst 2

ir, før han kan blive dommerelev.

4. Hollands forslag om at transfers skal gå

fra sælgerlandets stambogsfører ril kø-
berlandets stambogsfører uden den nye
ejers indblanden.

Man kunne ikke vedtage det finske forslag
om, at shaded-silver persere skulle anerken-
des som en særlig farvegruppe. Man anbefa-
lede at udstillingsledere selv afgør, hvis der
er tilmeldt flere af slagsen, om disse skal
dømmes i en gruppe for sig (som ,anden
farveu). Kattene skal dømmes efter ameri-
kansk standard, men kan ikke få tildelt
CAC. Farvebetegnelsen er 13a.

Finlands andet forslag, nemlig at colour-
points skulle anerkendes som undergruppe
for persere, blev heller ikke vedtaget.

Til sidst henstillede FIFE til dommere, at
de nøje følger standarden for øjenfarve
hvad an går chartreux, r""r;:r::;: 

;:rfl:, 
-

JULENUMMER
I lighed med HUNDEN vil jeg gerne
prøve at gøre det sidste nummer al
HVÆSSEBBÆTTET i år til et rigtlgt
iulenummer. Jeg håber derfor at mod-
tage ilgtig mange lestlige annoncer til
dette nummer, gerne med et godt bil-
lede. Tiden er knap, så send allerede i

dag Deres annoncemanuskripl - sidste
trist er 25. november.
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Nyhed!
Endelig et
vitaminpræparat
for katten

PROCAT
Fås på apotek, hos sports- og lædervare-

handlere samt stormagasiner

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

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

Producent: FERRING AB, Malm6

Kommenturer vedr. vor lodlingsplon

Som nævnt har dyrlæge Ockens haft artik-
len i forrige nr. om »Flvordan fodrer jeg min
l<at rigtigt" til gennemlæsning.

Dyrlæge Ockens var ikke helt enig med
planen, bl, a. advarer han stærkt imod for
ensidig fodring med dåsemad, da dette er en
væsentlig årsag til tandstensdannelsen hos
katte. Ligeledes skal man passe på ikke at
overfodre med fisk, da dette er direkte ska-
deligt. Visse fiskearter kan yderligere give
fiskeeksem.

Ved iblanding at brød er tørt franskbrød
at foretrække, da det er let fordøjeligt.

R.å lever giver som bekendt tynd mave,
bland derfor 713 Lever,1/3 kogt gulerod og
1/3 franskbrød.

I planen var foreslået fodring 2 gange om
dagen. Dyrlæge Ockens finder imidlertid, at
1 gang om dagen er tilstrækkeligt. Det andet
måltid erstattes med en skål vand.

RACEKAITENS Tivoli-udstilling

9.-10. oktober 1971

Denne udstilling blev afholdt samtidig med
FIFE's årlige generalforsamling og en masse

udenlandske udstillere var rejst til Køben-
havn for at udstille.

Der var i ak 463 numre, men heldigvis
også en del dommere til at dømme kattene.
For langhår dømte Pia Hollenstein, Schweiz,
og Dr. Docksen, Holland. Mrs. G. Eustace,

England, dømte siam, B. Karstengren Rem-
borg, Sverige, dømte burma og korthårs-
kuld, og Madame Ravel, Frankrig dømte
øvrige korthår.

| øvrigt. bestod Dr. Max Martin, Flolland,
sin dommereksamen for korthår.

Udstillingens bedste katte blev:
Beclste kortbårskat: ch. RANGOON LILAC

CAME (lillamasket siam), ejer: Edith Dun-
vald, Racekatten.

(Fortsættes side 23)
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Min kat tøler til mig . . . !

De vi1 vel sige, at det er umuligt - men så

helt umuligt er det nu he11er ikke. Kattespro-
get er ganske vist ikke som vort, men også

det består af lyde - miav'er og bestemte

bevægelser, som katten gør med sin krop.
Grundreglerne i kattesproget iigger i de

tegn, som en kat giver os med sin ha1e.

F. eks. er kattens hale \øftet, så betyder det:
Ingen fare og glæde, måske g1æde over, at
husets frue eller herre netop er kommet
hjem. Hænger haien ned, og katten kryber
sammen på maven, så er den bange for et

e1ler andet. Ved spisningen kan Detes kat
sige, hvor godt den mad, der serveres, smager

den, når dens hale holdes stiv og vandret
nogle centimeter over gulvet. Der findes
også "øresprogetu. Det er tegn, som mange

kattevenner bestemt er kendt med, og som

er almindelige hos de fleste katte. Noget
mere kompliceret er lydene - vore yndlinges

',miaven.., og dem må man selv lære at tyde.
Igennem de sidste 8 år har jeg Lært at

»tale« med min hankat. Jeg skelner mellem
lydene tilfredshed, ophidselse og fare. Den
tilfredse tone er kort og hø.1'. Ophidselsen er
ligesom en skala eller et babyskrig. Faren
meddeles ved en knurren, ligesom en hunds
knurren. Nogle lyde har jeg 1ært, og det er
morsomt, hvordan katten spidser ørerne, nir
j"g "taler" med ham. Jeg må naturligvis være
forsigtig med, hvad jeg siger til ham, for
man kan på et "fremmed sprog" ved et
dårligt udtalt ord sige noget andet, end det
man mefler og derved såre.

Det er morsomt at lære kattesprog.

På trods af a1le sikkerhedsforanstaltninger
sivede dct a1ligevel ud, at Grethe og He1-
muth Jensen, Kolding, den 5. oktober fej-
rede sølvbryllup. Grethe og Helmuth ønsker
hermed at sige tak for opmærkson-rheden på
dagen.

NB: Ønsker man at deltage i udstillinger i
andre klubber, bedes man venligst rekvirere
udstillingsanmeldelser i god tid hos JYRAKs
sekretær, da tilbagesendelsen af de udfyldte
anmeldelser som regel finder sted senesr 6

uger før udstillingsdatoen.
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ITATTESPROG * MINI_ORDBOG

2 korte miav-miav og løftet hale - jeg hii-
ser dig

knurren som en hund : fare
halen holdes vandret ved spisning - maden

er fortrinlig
kradsen omkring madskå1en - maden sma-

ger mig ikke
svingen med halen : jeg er urolig
øreine lagt bagud : bare vent, jeg kan sag-

tens fange dig
spidse ører : jeg hører jo efter
oppustede kinder : det er lige til at grine af
blinken med et øje : vi forstår hinanden
katten ved døren, ofte kun stirrende på dø-

ren - jeg vil ud
siddende foran køkkenet eller køleskab :

jeg er sulten
griber-rde efter vandhanen i badeværelset :

vær sød og giv mig vand
stødende hovedet mod benene e1ler hånden :

jeg takker
en klagetone (når han kommer udefra) :

det er et hundevejr, a1t for koldt
utilfreds knurren og drejen sig i yndlingssto-

len uden pause : fjernsynet er igen for
højt

ruller på ryggen .: klø mig, 1eg med mig
med hovedet liggende på forpoterne og ser

på døren : hvor bliver min herre dog af
trækkende ting ud af kufferten ved paknin-

gen : bliv dog hellere hjemme.

(Artikel i "die Edelkatze,. nr. 3177 af Zden-
ka Rose, oversat arl).

ææææææææææ



JYRAKS udstilling - fortsot fro side 1

Der var tilmeldt et stort antal korthårs-
katte, og den svenske dommer, Kurt Norcn,
havde nok at se til. Ulige nemmere var det
for hans landsmand, Aina Junglander, der
dømte langhårskattene.

De bedste katte bleo:
Iled.ste langbårskat: Sanne af Hammersholt,

bruntabby hun. Ejer Jytte Jensen, Brøns-
hr).

Bedste Langbårsøngd.yr: Tamiko's Zubin, co-
lourpoint han. Ejer Jane og Kurt Petersen,

Assedrup.
Bedste lønghårsleastrat: Ilianco vom Brcsser-

berg, birma han. Ejer Liselotte Gerber,
T'yskland.

Declste langhårskuld: 1,4 killinger efter Caja
af Knorre og ch. Kassander Persia. Ejer
Sonja og Henning Henningsen, Ringsted.

Bedste kortbårsleat: Rangoon Pink Lady,
lillamasket Siamhun. Ejer Tove Meinike,
Hvidovre.

Bed,ste korthårsungclyr: Ecri'ne L'Iseran, nor-

malfarvet aby. hun. Ejer E. Rohrmann,
Rødovre.

Bedste korthårskastrat: Rasmus af Yala, rex.
han. Ejer Hans Jørgen Nielsen, Mariager.

Beclste kortbårskøld: 4,3 killinger efter int.
ch. Lilac Efi av Amur og Rangoon Lilac
Prince, siamkuld. Ejer Edith Dunvald,
Hareskov.

Publihumst'aoorit, Mis Århus: 2,L killinger
efter Tamiko's 'i/hite Donetta og int. ch.
Briarry Zorab. Ejer Maja Christensen, År-
hus-

præmieuddeling
Lørdag den 25. september inviterede Jydsk
Racekatte Klub til medlemsmøde og præ-
mieuddeling på Skovmøllen ved Moesgård.
Mange havde ladet sig lokke af invitationen
og måske det dejlige vejr, så der yar trængsel
vei kaffebordene. De mange fine præmier
fra Århus-udstillingen fordeltes af forman-
den, Lilli Husted, under hyggelig småsnak
og med megen lune.

Dr. Følle's rnexicønske ozelot aar igen et spændende trækplaster under JYRAK's Århas-
ød.stiLling.
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lndregistrerede aulshanner i JYRAK

LANGHÅR
S ort:
Pinoccio af ValLø, ejer Svend Jensen,
Teglgårdsvej 4, Bogense, t1f. (09) 81. 1.4 02.
Blå:
Don Jøan af Mosebøj, ejer Martin Nielsen,
Brovejen 2, Esbjerg.
Big Blae Bastian at' Bangaleres, ejer Dora og

Egon Strellern, Mirabellevej 5, Aalborg.
Creme:
Archimedes al Ul,tsbale, ejer Agnete Oisen,

Orebjerg, Lisbjerg, 4797 Borre, Mør,.
Tarsan af Hammersholt, ejer Kirstine Gam-

melgård, r$,røvej 16, Frederikshavn,
rlf. (08) 420s70.
Rødtabby:
Picon at' Verville, ejer Vera Lang, Fangels-
have 2,6430 Nordborg, tlf. (Oaa) 5 00 98.

Coloørpoint:
Tamileo's Dickie, ejer Irma og Ivan Kildahl,
Sdr. Mosegård, Hyllested, 8400 Ebeltoft,
tlf. (06 - 38 29 11) Hyllested 39.

Int. cb. Briarry Zorab, ejer Jane og Kurt
Petersen, Asserup Skovgård, 8340 Malling,
tlf. (06 - 54 A9 y) Rude 218.

Peppone oan Chateaø-Blanc, ejer Jane og
Kurt Petersen, Asserup Skovgård, 8340 Mal-
1ing, tlf. (06 - 54 09 33) Rude 218.

KORTHÅR
Sort eørope:
Pinoccio, ejer Møller-Madsen, Ølstedgårds-
vej 19, 5000 Odense.
Ab y s siniere ( nonnall ara e d e ) :

Int. ch. Hermoso van Mariend.a/, ejer Henny
Knudsen, Thehøj, 9550 Mariager,
t1f. (08) s8 31 ls.
Tobias af Glomsdal, ejer Jørgen Hansen,
Enebærvej 92, Hjallesc, tlf. (09) 132397.
S iame sere ( brønmask e de ) :

Mikbi af Knebel, ejer Mette Klinge, Knebel-
gård, Knebel.
Rip øf Pepino, ejer Svend Åge Larsen,
Godthåbsvej 22, F jer r nslev.
Klaas af Sølles, ejer Inger Margrethe og

Hans Simonsen, Nørreskovgård, Fæsted,

dfl. (048) 4 52 4s.
Siarnesere (blåmaskede) :
Cb. Tbai-li Dalee, ejer Søren Bonde, Ved-
dumgård, 9773 Veddum, tlf. (08) 58 51 54.

Qaick Hton af Ming Ti.ng, ejer Søren Chri-
stensen, Sct. Annevej 5, Hjørring.
Salueen Blwe Kolon, ejer Max Krogh-Grøn-
ning, Vejlby, 5467 Røjle.
Roy Bløe Arti.c, ejer Annemarie Carlson,

Skrænten 39, 5270 Næsby, tlf. (09) 13 08 88.

Siame sere ( lillamdsbede ) :

Fix Bløe Artic, ejer Max Krogh-Grønning,
Vejlby, s467 Røjle.
Int. clt. Sakoeen Blae's Lilla.ily'isri, ejer Siisse

Leiditz, Østbanetorvet 1, 8000 Århus C.

Børma:
Int. ch. Che Arakan Søyro, ejer Jane Peter-
sen, Assedrup Skovgård, 8340 Malling,
tlf. (06 - 54 09 33) Rude 218.
Dalt'y Wessel, ejer Inge Poulsen, Ramsvej 6,

8800 Viborg.
Paoia af Køjortok, ejer Ingelisa Børresen,

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,
tlf. (08) 180262.
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Julen nærruer sig
Traditionen tro holder JYRAK et julemødc
i Århus, og vi vil allerede nu lufte et par
ideer.

For de ooksne:
Vi kunne tænke os i år at lave et lille loppe-
marked. Der er sikkert mange, der hiemme
har ting og sager stående, som aldrig bruges.
Vi kunne lade dem gå ved en rask auktion
og spørger allerede nu: Hvem kunne tænke
sig at blive auktionarius?

For børnene:
En konkurrence om de bedste kattetegninger.
Tegn tre tegninger af katte. Sæt navn og
adresse bag på og send dem ind til: Lilli
Husted, Reykjavikgade 8, 8200 Århus, se-

nest 1. december,

En dommerkomitd finder de ti bedste teg-
ningcr fra, og JYRAK giver en præmie til
hver,

Er der andre gode ideer til julemødet, så

kom frem med dem i god tid. Vi er mod-
tagelige for alt spændende.

Til Jynak
Jeg vil gerne klubben takke
for den megct flotte pakke,
vor kasserer overgav mig på min ruude

fødselsdag:

kattemad i lange baner,
kurv behængt med flotte faner,
trykt med smiger om min alder på min

runde fødselsdag:

"25 ir" på bagen,

gang med 2, så, har I dagen,

JYRAK fejred' som min runde fødselsdag.
Tak for'et ! lilli

Lidt om hvert *
Sidste frist for indsendelse af stof og an-
noncer til næste nummer af Hvæssebrættet er
25. november.

+.

Kommende udstillinger
November
6.- 7. Åbo, Finland.

13.-14. Hannover, Tyskland.
1.3.-74. København, DANKAT.
20.-21. Lyon, Frankrig.

December:
4.- 5. Stockholm, Sverige.

1,1..-12. Amsterdam, Holland.

1972

Januar:
8.- 9.

15.-16.
29.-34.

Hillerød, Racekatten.
Briissel, Belgien.
Clermont-Ferrand, Frankrig.

Februar:
19.-20. Bordeaux, Frankrig,

Marts:
L1.-12.
25.-26.

Malmci, Sverige.
København, DANKAT,

April:
8.- 9. lWiesbaden, Tyskland.

November:
4.- 5. Aalborg, JYRAK.

11
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Maj:
6.- 7. Herning, JYRAK.



Kate Stierncreutz
Et bedre katteliv
Katten fra A til Z - en ny håndbog for alle katte-
ejere. Bogen er meget grundig o9 "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, fodrlng, avl, racer,

bedømmelse, 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 Eoa Rothenborg.

HØST & SøN INDB. KR. 37,50

JAN SLONINA
Fredenshøj Alle 6 - 2300 København S

Tlf. 01 - 550300 - Helst mellem 18 og 19

BUGMMRD$ ,K-
Stamnavn

perseropdræt

*

Blå, creme, blåcreme, chinchilla
Killinger til salg.
Bestillinger modtages.

Alice Ruben Larsen

Jan Buchardt Larsen

Godthåbsvej 101

2000 København F

IZ

stamnavn YARDBIRD's
Special opdræt i blå, blåcreme, creme samt

hvide perserkatte

o

Eng. imp. hankatte af fineste afstamning til avl

I. VINDER I AVLSKLASSE I97O

lmport - Export



KATTEPENSION
Omhyggelig pleje

I øbegårde

Aksel Danielsen
Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde

Tlf. (06) 367033

CYRTNAICA
hvide - blå
Klllinger lejlighedvis til salg.

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

Stamnavn

,AF IIYREBIIRG-
Burma killinger

til salg

o

Winna og Kaj Greve

Dyreborgvej 45, Dyreborg

Trf. (09) 61 19 81

KATT E

,I FOR HUNDE

FUGLE

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniere

Killinger til salg

Lilli Husted
Reykjavikgade B, 8200 Århus N

Tlf . (06) 16 8s 99

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 1477 88

?"nsio
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DANKATs bestyrelse efter den
ekstraordinære generallorsamling
den 16. september 1971:

Formand:
Erik Rugaard,
Baggesensgade 34,22Q0 Kbh. N.
Trf. (01) 35 4613.

Næstlormand:
Lilly Djursland,
Bille Brahesvej 10, st. tv.,
1963 København V.
Trf. (01) 37 1436.

Konsulent:
Eva Hiltling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Trf. (01) 420225.

Kasserer:
Jørgen Reinelt,
Saxogade 1, 1662 København V'
Tlf. (01) 212983 (efter kl. 17).
Giro nr. 637 74.

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Skt. Jørgens Park 105,
4700 Næstved. Tlf. (03) 72 61 09.

Stambogssekietær:
Liz Reinelt,
Saxogade 1,'1662 København V.
Tlf. (01) 212983 (efter kl. 17).

DANKAT-redaktør:
Alice Ruben-Larsen,
Godthåbsvel 101, 1. sal.
2000 København F.

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

Suppleant:
Gurli Rugaard,
Baggesensgade 34,2200 Kbh. N.
Trf. (01) 35 46 13.

Revisorer:
Gurli Jepsen,
Hvidovrevej 291, 2650 Hvidovre.
Trf. (01) 781813.
Kirsten Møller Jakobsen,
Tårnvej 28, 1. sal, 2600 Rødovre.
Trf. (01) 706074.

DANKATS ekstraordinære
generalforsamling
fandr sted den 16. september i KARNAPPEN. Som

sædvanlig ved den slags sammenkomster var det ikke
den store skare, der var mødt op, men bemærkelses-

værdigt var det, at et medlem mødte op medbringende

sin kat, der hermed som den første DANKAT-mis del-
tog i en generalforsamling. Det må siges til dens ros,

at den opførte sig eksemplarisk hele aftenen, selv om

den fik svedet halen på et levende lys.
Til dirigent valgtes fru Ursula Sejsbo, og dagsorde-

nen lød på valg af formand samt 2 suppleanter, idet
de tidligere 2 suppleanter var rykket op i bestyrelsen.

Medlemmerne havde ikke nogle emner til disse poster,

og bestyrelsen foreslog derfor hr. Erik Rugaard til for-
rnand, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Hr. Rugaard takkede for valget og udtalte, at han

v7l gøre sit bedste, men der kunne jo godt være ting,
han behøvede hjælp til og forespurgte derfor den af-
gående formand, hr. Per Hilfling-Olesen, om han

kunne regne med hans hjæ1p, hvilket imidlertid blev
pure afvist. Til suppleanter valgtes henholdsvis hr.
Bent Djursland og fru Gurli Rugaard.

Derefter gik man over til at diskutere de indhentede

tegninger over medaljer. Bestyrelsen havde fået lavet
tegninger over runde medaljer, men et par af med-

lemmerne foreslog en uformet eller ovalformet udgave,
da dette mentes at passe bedst til vort bomærke. Efter
en del diskussion enedes man om også at indhente til-
bud herpå. Medlemmerne vil blive orienteret herom i
en kommende INFORMATIONS-udsendelse.

Aftenens vigtigste punkter var overstået, og man gik
nu over til de mere fornøjelige i en mere afslappet
atmosfære. På et par borde var arrar,geret, et festligt
loppemarked, som skulle sættes på auktion til fordel
for vor medaljefond. Desværre havde den lovede auk-
tionarius, hr. Stanley, fået frafald på grund af sygdom,
og hr. Rugaard påtog sig derfor dette hverv. Forinden
havde der fundet lodtrækning sted om en transport-
kurv, der blev vundet af hr. Mogens Hellweg. Loppe-
godterne gik til populære priser, og der var flere gode

ting at hente. 2 damer kappedes bravt om en antilope-
aftentaske, men også en pose fuld af div. små legetøjs-
biler fik buddene i vejret. I alt indbragte aftenen et
pænt beløb til vor medaljefond. Auktionarius kunne
melde udsolgt, og mere eller mindre tungt belæssede

skiltes vi efter en hyggelig komsammen.
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DANKATS nye formand
ERIK RUGAARD, der blev valgt til for-

mand på den ekstraordinære generalforsam-

ling, har været aktiv i kattesporten i mange

år og er derfor ikke ukendt med arbejdet

for kattesagen, Hr. Rugaard møder med en

god portion viden indhentet gennem årene

samt viljen il at gøre en indsats og med

en positiv indstilling til at uddybe samarbej-

det klubberne imellem. Bestyrelsens medlem-

mer vil yde ham al mulig støtte i arbejdet.

Sekretærskifte
Samtidig med generalforsamlingen rrak vor
hidtidige sekretær, fru Heli Fløjgaard, sig

tilbage for helt at hellige sig hjemmefronten.

Arbejdet i klubben er som bekendt uløn-

net, og det kan ofte være mere tidskræven-

de, end man forestiller sig, og da det er i
fritiden arbejdet ydes, kan det ikke undgå

til tider at gå ud over familielivet. Detre

beder vi Dem tænke på, når vi nu igen må

meddele om en ændring.

Fremtidig sekretær bliver
hr. Mogens Hellweg

Skt. Jørgens Park 105

4700 Næstved

tlf. (03) 7261,09

til hvern alle henvendelser om udstillinger,

anmeldelser til udstillinger etc. skal ske. Dog

kan henvendelse også ske til formanden, der

så giver meddelelsen videre til sekretæren.

Vi håber, at alle brikker nu endeligt cr

faldet på plads, så vi kan få ro i arbejdet

fremover.

OBS!
DANKATs udstilling er fastsar til den 25.-
26. marts 1972 i Bella.-Centret i København.

Hankatteliste
t
tt
I
tI

t
ttI
tI

KORTHÅRSKATTE
Eørope kortbår, sort:
Andrew af Fiskebæk, ejer Kid T6rngren,
Nordvanggård, Bistrup Byvej, 3460 Birkerød,
tlf. henv. Fiskebækhus (01) 95 00 95.
Eørope korthår rød rnakreltabby:
Int. cb. Christian af Fisbebæh, ejer Kid Tdrn-
gren, Nordvanggård, Bistrup Byvej, 3460 Bir-
kerød, tlf. henv. Fiskebækhus (01) 95 00 95.

N orrnalf arae t aby s sinier :
Dormit Pri len Minøs, ejer Astrid Beck,
Keldstrup, 4200 Slagelse,

rlf. (03-549) Keldstrup 34.

S iame ser ( brønmaske t) :
Hamihon Nilo, ejer Tove Bruhns, Axel Møl-
lers Have, 1, 3. sal, 2000 København F.

LANGHÅRSKATTE
S ort:
Eged.als Tim, ejer H. E. Christiansen, Bro-
holmsvej 144, Frølund Fed, 4220 Korsør.
Btå:
Ch. Bluemine Maløolio, ejer Jan Slonia,
Fredenshøj A116 6, 2300 København S.

tlf. (01) 55 03 00, helst me1lem kl. 18-19.
BLåmann af Wedelseie, ejer Alice Ruben Lar-
sen, Godthåbsvej 101, 1. sal, 2OOO Kbhv. F.
(træffes om dagen: Su 3601).
Creme:
Cb. Ricos Rikko, ejer Jan Slonia,
Fredenshøj A1lå 6, »A0 København S.

tlf. (01) 55 03 00, helst mellem kl. 18-19.

Jøckmønis Afirie, ejer Margar Nielsen, Tid-
selbjergvej 14, 4220 Slagelse,
tlf. (03) 520772.
Kam6:
Amore Mio di Mazanti, ejer Else Sørensen,
Audebo, 4531 Mirsø, t1f. (03) 460 Hage-
sted 118.
Pink Polar Beør af Øresundsbøj, ejer Eva
Hilfling-Olesen, Landsebakken 23,
2840 Hoite, t1f. (01) 420225.
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EN GIL.ÆDELIG} BEG1IVENIIED
af Kid Tdrngren

"Det er godt gjort, at man skal til at yære

chauffør for en katu, brummer min far mis-
fornøjet, alt imens jeg anbringer Christian
ved siden af ham i bilen, men efter nogen-
lunde at have overbevist ham om, hvor vig-
tigt det er, at førsregangsfødende hunkatre
får al ønskelig fred og ro til den forestående
nedkomst, kører han hjem med ,hustyran-
nen,., der, så snart bilen starter, indleder en

større udforskning af dens indre.

Jeg står og ser efter dem, til de er for-
svundet. Så går jeg ind til Victoria.

Det må være lige op over, men hun virker
stadig rolig og upåvirket af den forestående
begivenhed, omend hun måske er mere kæ-

len end sædvanlig. Alligevel foretrækker hun
det kølige gulv for natten, hvor hun ligger
med sin udspilede mave under sig som en
pude. Jeg spekulerer over, hvor mange kil-
linger hun mon skal have, og om de nu også
bliver røde, idet jeg er blevet drillet med,
at det nok er Andrew, Christians sorte søn,
der er faderen, og at de derfor bliver sorte.

Til sidst sover jeg fra alle bekymringerne

- men vågner pludselig kl. 3,30 om morgenen
ved nogle høje vrælelyde under min seng.

Jeg farer op som trold af en æske, og
ganske rigtigt: Victoria har fået sin første
killing, og det er den, der vræler, for efter-
byrden er ikke fulgt med, og det stakkels
barn slæber efter sin mor, der nu er helt ude
al det al angsr. Ar få hende så beroliget,
at jeg kan få fat i ungen, er alt andet end
let, men jeg fir til sidst befriet den lille,
hlipper navlestrengen over og overlader den
til den nybagte mor, der til min store rædsel
straks begynder at oknuskeu den mellem
tænderne, men efter at have fået en længere
formaning om, at der er et lil1e barn, hun
har fået og ikke en mus, tager hun endelig
fat på, at siikke den og pusle om den. At
den ikke er død under den hårdhændede
behandling, finder jeg er et under!

Alt imens arriverer killing nr. 2, som jeg

også må tage mig af, og snart ligger den

stolte moder, der nu fuldstændig er klar over
sin rolle, i den fine barselsseng med de to
små.

Det er tilsyneladende overstået. Hun er

lykkelig, og det samme er jeg. Så opdager
jeg, at killingerne er røde - ja, naturligvis,
det sku1le de jo også \ære - jeg har bare
ikke lagt mærke til det før nu.

Den veloverståede begivenhed må naturlig-
vis straks meddeles derhjemme, og efter at
have givet Victoria noget lækkert mad og

gratuleret hende endnu engang, samt forvis-
set mig om, at hun nu helt har accepteret de

små som sine børn, styrter jeg ud på gaden
til den nærmeste telefonboks.

Klokken er 4,30 da jeg ringer til min far,
og da jeg atter er tilbage, er der endnu en

overraskelse i vente. Nu ligger der 3 killin-
ger i kurven!

Endnu engang må jeg agere jordemoder,

for Victoria mener åbenbart, at det er mit
job og ikke hendes, men derefter er hun og-

så den fuldendte moder for de små, og hun
t;ller end ikke, at jeg rører dem. Alligevel
finder jeg ud af, at det drejer sig om tre
små prinsesser - og så findes der endnu men-
nesker, der påstår, at røde hunkatte ikke
eksisterer !

Om af tenen holder Christian sit indtog
l:os os, og så snart han kommer ind, ved
den stolte mor ikke, hvilket ben hun skal
stå på for at vise ham deres afkom. Chri-
stian stikker med nogen skepsis sit store
hoved ned i dem og grynter mellemfornøjet,
at det er noget værre pjat med alle de irri-
terende unger, der nu skal til at regere huset,

cg så springer han demonstrativt op i vin-
dueskarmen for dog at vise, at han stadig
er et hoved højere end vi andre, og der lig-
ger han med sin mest majestætiske løvemine
på, mens halespidsen slår let indigneret på
kanten af vindueskarmen.

"Lykkelige Christian", sukker jeg misun-
deligt.

Christian smiler saligt -. K.T.
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torleeredelse
En udstilling er en skønhedskonkurrence og

kræver som sådan visse forberedelser. Hvori
disse består, kan godt være lidt sværr at
finde ud af i starten. Vi har jo alle engang

været nybegyndere og er mødt op i sikker
forvisning om, at vor kat simpelthen var
den dejligste og har derfor med stor for-
undring læst dommerens bemærkninger om
f. eks. hvide/mørke eller døde hår på ryggen
o. iign.

Forberedelse er derfor en vigtig del, når
man udstiller. En perfekt kat vil ofte miste
points til en mindre perfekt kat, hvis den

ikke er i topkondition. Men lige meget, hvor
meget man pudrer og børster en kat, hjælper
det intet, hvis katten ikke er sund og rask,
rigtig fodret og pley'et til hverdag.

Kortbårskatten børstes dagligt de sidste ca.

3 uger inden udstillingen. Brug en ren, lidt
stiv børste (ikke plastik, gør pelsen elektrisk),
en god stålkam og slut af med at gnide et

opvredet vaskeskind eller velourstykke hen

over ryggen på katten. Man kan også "hånd-
børste.. med fingrene, derved kommer mange
løse hår af, og underpelsen ødelægges ikke så

let. En sund pels skal være tæt, blød og

blank. Er pelsen snavset, kan det være nød-
vendigt at vaske katten. Dette gælder navn-
lig de lyse katte, men også børstning med
pudder har en rensende virkning. Aile spor
af pudder må dog børstes væk. Kastanie-
brune og sorte katte kan børstes med lidt
hårtonic og masser af ,fingerbørstning". De
kastaniebrune kan man endvidere håndgnide
med lidt ø1. Det giver en naturlig stråle-
virkning.

Lønghårsleattens børstning er et helårsjob,
hvis man skal opnå et perfekt udstillings-
eksemplar. For ikke at beskadige underpel-
sen e1ler skabe ujævnheder i pelsen på grund
af evt. sammenfiltrede hår bruges baby-
pudder til børstningen, eller endnu bedre
magnesia (købes hos materialisten), det fed-
ter ikke, og duppes i pelsen med en vattot.
Lyse langhårskatte må vaskes inden udstil-
lingen. Udsæt aldrig dette til sidste øjeblik,

til rrdstilling
men vælg et tidspunkt ca. I :uge før, hvor De
har god tid, og hyg så om katten, så når
hverlien katten eller De at blive nervøs.
Brug en mild babyshampoo. Gnid katten tør
med rene håndklæder; kun de færreste katte
tolererer en elektrisk hlrtørrer. Børst derefter
pudder i pelsen. Begynd ved kraven og ned-
efter mod halen. Hårene børstes let opefter
samtidig med, at der drysses pudder i pelsen.

Derved kommer pudderet helt ned i bunden.
Der børstes nu pudder i hver dag på denne
måde, og først den sidste dag børstes alt
pudderet ud igen, men nu bærer pelsen sig

selv og står flot om katten.
Tabby-katte skal dog altid børstes med

hårene for ikke at ødelægge tegningerne.
Kraven kræver særlig omhyggelighed, rige-

ligt pudder og forsigtig brug af kam, så

ikke hele kraven pludselig sidder i kammen,
hvilket meget nemt sker, hvis man ikke går
forsigtigt til værks.

Har katten fået olie eller tjære i pelsen,

kan svinefedt eller smør fjerne det. Bagefter
vaskes området med sæbe og vand, og tør
godt efter. Brug aldrig et rensemiddel, da
dette kan affarve pelsen, hvis katten er
mørk, desuden kan det være giftigt. Terpen-
tin må under ingen omstændighedel bruges,

da det brænder kattens hud. Er karten snav-
set ved haleroden, vask med lidt babvsæbe
(ikke tjæresæbe eller karbol).

Ører, øjne og næse må holdes rene hos

alle katte. Ører skal være helt lyserøde og
rene uden tegn på ørevoks eller skaller. Brug
aldrig sæbe, brintoverilte eller andre ting i
kattens ører. Hvis fugtighed er nødvendigt,
brug lidt olivenolie på vat. Man mX aldri.g
grave i det indre øre, da der derved kan
opstå stor skade.

Hvis katten har lidt hø)e ører, kan man
hjælpe lidt herpå ved med neglene at nippe
toppen af de hår, der sidder på selve spidsen
af øreflippen. Det gør, at ørerne synes lidr
lavere. Øredtsken i selve øret skal forblive
intakt.

Fortteuu ide 2O
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Reglen er altså:
leald nærmeste FalckfZonen station

- er der ingen decideret dyreambulance sta-
tioneret der, rykker en anden transportvogn
ud. Man kan også tilkalde den via politiet,
idet man så derfra dirigerer den nærmeste

Falck/Zonen-vogn afsted.
Dyrenes dags Komit6 disponerer i dag

over i alt 5 deciderede dyreambulancer, her-
af er 1 stationeret i Århus, 1 i Hillerød og 3

i København henholdsvis på Frederiksberg
(dækker Køber.rhavn F, N og V), Amager
(Tårnby) og i Hellerup.

Disse deciderede dyreambulancer tilkal-
des på følgende numre:

FALCK/ZONEN
Århus: (06) 122222
Hillerød: (03) 26 40 6A

København F, N og V: (01) 15 18 08

Amager: (01) 50 90 08

Hellerup: (01) 43 HE 6834

- men ellers gælder det som nævnt, åt man
kalder den nærmeste FalclefZonen station,
der så rykker ud.

Dyreambulancen kører patienten til nær-
meste dyrehospital e1ler dyrlæge.

18

Dyreambulancen - en uen i nøden

Trafikken på vore veje bliver tættere og

tættere. Trafikulykkernes antål stiger, og og-
så for vore små firbenede venner, katten og

hunden, øges risikoen. Når en hund kommer
til skade i trafikken, iler alle ti1 for at
h jæ1pe, men hvordan er det med katten?
Det er ligesom om, at der strækker den al-
mindelige hjælpsomhed ikke altid helt til.
At se en død kat ligge i vejkanten, er efter-
hånden ikke nogen sjæ1denhed. Men er kat-
ten nu død omgående ved evt. påkørse1, el-
ler kunne der være ydet hjælp forinden? Om
ikke andet, så for at gØre en hurtig ende på
dyrets lidelser.

Ofte er det uvidenhed, der gør sig gælden-
de. Vi har alle på et eller andet tidspunkt
hørt om eller set en dyreambulance, men
hvor tilkalder man en sådan? Og hvornår
rykkcr den ud?

Midlerne til driften af dyreambulancen
Lommer fra Dyrenes Dags Komitd, medens
kørselstjenesten udføres af Falck/Zonen, og

det er også hos Falck/Zonen, at man rekvi-
rer dyreambulancen, der rykker ud ved
ulykker, hvor et dyr er kommet til skade.



Falck/Zonen påtager sig også transport af
familiens hund og kat. Som noget nyr har
man i år udvidet familieabonnementet til
også at dække gratis transport af familiens
hund eller kat til nærmeste dyrlæge eller
dyrehospital, såfremt dyret bliver sygt eller
kommer til skade. Man henstiller, at en af
dyrets pårørende følger med. Et familiehus-
standsabonnement opgives p. t. at koste:

kr. 55,47 årligt for A-medlemmer af
sygekassen

kr. 64,74 årligt for B-medlemmer af
sygekassen

idet der er visse ydelser, som sygekassen gi-
ver tilskud til. Priserne opgives med forbe-
hold for ændringer.

Abonnement kan tegnes hos den nærmeste

Falck/Zonen station. Man gør opmærksom
på, at der ved erhvervsmæssig drift, d.v.s.
kennel, må træffes speciei aftale.

FalckfZonen har ca. 130 stationer fordelt
over hele landet. Korpset ydede i 1970 as-

sistance ved dyreredning og transport i
19.743 tilfældq heraf udgjorde b1. a. mindre
dyr 3.957, indfangninger 262, allivning, nød-
slagtnlng 5.2JU.

arl
(Kilde: Sekretariatschef Preben Kjær, HD,
Falck/Zonen, København).

Forsidebilledet:
Ch. Godfreys Anemone, aby. bun, ejer

Miss Bone, England..

Læsenbrev
Svar på Metha Andreasens
indlæg i bladets sidste nummer:

Jeg har selv tit mødt vendingen ,Det kan
man ikke ifølge FIFE's love" uden at kunne
få et eksemplar af disse forevist. Det har ir-
riteret mig voldsomt, for det må være en

klar pligt for katteklubberne at kunne ud-
levere et eksemplar af både deres egne og
FIFE's love (på dansk) ved indmeldelsen.

Ved sidste plenarforsamling blev jeg valgt
til kasserer i den fungerende bestyrelse for
Landsforeningen FELIS DANICA. I denne

egenskab er det lykkedes mig at få et eksem-

plar al FIFE's love på fransk og kan derfor
oplyse, at FIFE's regnskab fremlægges på
den ordinære generalforsamling, desforuden
fremsendes regnskabet til de tilsluttede for-
eningers bestyrelse 15 dage i forvejen, så

hvis De eller andre er interesseret deri, kan
man få oplysning ved henvendelse til FELIS
DANICA's sekretær, fru Edel Ringsted.

Til vurdering af klubbernes tilslutning til
FIFE, kan tølgende citeres fra ovennævnte
love:

"FIFE's formål er at samle alle katteklub-
ber i Europa i fælles bestræbelse for katte-
avlens fremme. Den søger at nå dette måI,
bl. a. ved at skabe ensartede regler med
hensyn til stambogsføring, standarder for
de enkelte racer, uddannelse af dommere
osv., samt at opretholde internatronale li-
ster over anerkendte dommere og over
beskyttede stamnavne<<.

Min personlige mening er derfor, ar det er
væsentligt for den enkelte katteejer at del-
tage i det internationale samarbejde, som
hans klubs tilslutning til FIFE muliggør.
Som ny i kredsen får man alt for ofte ind-
trykket af, at samarbejdet hæmmes af mindet
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om fejl begået i fortiden. Kunne man da ikke
forsøge at lade alt det gamle hvile og samle

kræfterne til en kor-rstruktiv fremtid?
Susanne Bwgge JYRAK

I Jydsk Racekatte Klabs bestyrelse er

man blertet enige om i lremtiden lewn at
optøge læserbreve, der ikke angriber per-
soner eller anclre lelabber.

Fortsat fra side l7
Hvide hår er fejl hos alle ensfarvede kat-

te, men også mørke hår l:ros f. eks. blå og

blåcreme trækker fra. Det er derfor et af de

små jobs, man må gøre i det daglige, når
n-ran kæ1er med sin kat. Tag i det yderste

af håret og træk ud med et ryk. Det følger
af sig se1v, at man kun kan få et par styk-
ker ad gangen, da katten ofte hurtigt mister
tålmodigheden. Imidlertid er konkurrenccn
altid stor i de 2 nævnte farver, så derfor er

det en af de ting, det absolut lønner sig at
gøre,

L-rden De tager af sted til en udstilling,
sæt katten på en ren toiletbakke. Den vil
højst sandsynlig benytte den. Skulle der ske

et uheld undervejs, vask det straks ud ved
ankomsten med lidt lunken vand, tør godt
efter, kom pudder på og børst eller red
pudderet ud igen.

Det er klogt at vente med at fodre kattelr
til den er kommet på plads i buret, og da
endda helst eftcr at bedømmelsen har fundet
sted.

Hoad bringes med? Kam, børste og pudder
til en sidste oppudsning. Desuden gardiner
til at hænge op i buret, så katten ikke kan
se ind til naboen. Vælg ensfarvet, lyse pa-
stelfarver. Det klæder katten bedst, og det
er jo katten, der er i focus * ikke gardir-rerne.

Gardinerne forsynes foroven med en løbe-
gang, således at en spiral kan trækkes let
igennem. Mål spiralen ud hjemmefra og
sæt kroge i, det gør opsætningen lettere.
Nogle sætter gardir"rerne indvendigt, andre
uden på buret. Desuden medbringes en pude,
tæppe e1ler kurv.

\trC-bakke og spiseskåle udleveres som re-
gel på udstillingen, men det bliver efterhån-

den mere og mere almindeligt, at udstillerne
selv medbringer dette hjemmef ra, hvorved
evt. smittcfare nedsættes. Kattesand eller
cellstofpapir til bakken fås altid på udstil-
lingen.

Pynt altid buret først, inden De sætter

katten ind. Så undgår den at blive yderli-
gere nervøs. Ved ankomsten udleveres et

hvidt bænde1bånd med kattens nummer. Det-
te bånd skal hatten bære om halsen, ellers
kan den risikere ikke at blive bedømt.

Katten får et sidste kram og anbringes i
buret. Nu er der lejlighed for Dem til at
hilse på de øvrige udstillere og se på de

katte, som Deres skal konkurrere med. De
vil modtage en bunke råd og tips. Sorter de

clårlige fra og tag ved lære al de gode.

Hvis Deres kat ikke vinder en præmie,
r,ær en god taber. Mange gange er det ting,
der kan rertes op til næste gang, og tag ved
lære af bedømmelsen. Bed eventuelt domme-
ren om en forklaring. Der kan være virkelig
gode katte, der ikke vinder, da alle jo ikke
kan få præmie. Deres kat vinder måske

næste gang. Glæd Dem i stedet over de

mange dejlige katte og det hyggelige samvær

med andre kattevenner. Det er blandt andet
noget af charmen ved en udstilling. En kat-
teudstilling er et arrangement, der skal tjene
til større udbredelse af og kendskab ti1 race-
katte samt befordre opdrættet, og det kan vi
alle hjælpe til med ved at vise en positiv
indstilling til samarbejde. arl

Forholdsregler EFTER en udstilling
På trods af dyrlægekontrollen, der skulle
sikre, at kun sunde dyr kommer ind, består
der alligevel altid en vis fare for smitte,
l-rvor mange dyr er samlet. Hvordan garderer
man sig nu på bedste måde?

Det, der er lettest at stoppe i starten, er
utøj i pelsen. Så snart man kommer hjem
med katten, bør d,er stå en balje pårar til en
lynhurtig skylning. Hæld 1 liter lunkent
vand iblandet 1 spiseskefuld dceton rotenon
over katten, navnlig nakke, hals og ryg.
Gnid godt langs rygraden. Pas endelig på, at
ikke noget gXr i øjne eller ører. Der mL ikke
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skylles efter, tør katren omhyggeligt (den
tørrer hurtigere end efter et rigtigt bad).
Katten må helst ikke slikke sig, mens den er
våd, da den derved får giften i sig, og det
ran give lettere opkastning (i værste fald
forgiftning). Killinger kan man eventuelt nø-
jes med ar duppe med en vattot dyppet i
blandingen. Når peisen er helt tør, eller
næste dag, børstes de små fnug ud, som har
Cannet sig i pelsen.

Aceton rotenoz kan nu fås uden recept på
apotekerne.

Nu kan det måske nok lyde lidt barbarisk,
at man straks efter hjemkomsten fra en ud-
stilling skal putte katten i bad, men har man
flere katte hjemme og ikke plads til at iso-
lcre de udstillede, nytter det ikke at ud-
sætte det til næste dag, for da kan smitten
allerede være bragt videre, og det hele ta-
ger såmænd kun nogle få minutter, så det
lønner sig i sidste ende.

Ørerne renses med clixanthogenolie ttl
hindring af evt. øremider. Pensling af næse

og mund er ikke anbefalelsesværdig grundet
den skade, der evt. kan tilføres det sarte
VæV.

Nu er katten dødsulten efter højest sand-
synligt ikke at have spist i et par dage. Lad
være med at overfodre katten. Giv den
straks et iil1e let måltid, så mave og tarme
kan nå at vænne sig dertil igen, og giv så

næste dag mad som sædvanlig. Hold øje
n-red katten i den nærmeste tid efter udstil-
lingen. Husk det er altid lettere at tage en
evt. sygdom i srarten, specielt hvis man
har mere end 6n kat.

drl

(Artikel fra "die Edelkatze. nr.2171.,
Presse- und Informationsdienst fiir Tier-
freunde Animal, oversat fra tysk af arl).

zL

Forgiflningsdrsoger hos hund og kot
Af dr. E. Best

I de sidste 10-20 år har forgiftningsårsagerne
hos hund og kat ændret sig derhen, at de
såkaldte "klassiske gifte. som arsenik, fos-
for, stryknin og thaillium stadig bliver mere
sjæIdne, hvorimod forgiftninger gennem mo-
derne skadedyrsbekæmpelsesmidler som Di-
cumarol (rottegift), Metaldehyd (sneglegift),

Zinkphospid-gifthvede (markmusgift) tilta-
ger ligesom tankeløs given af menneske-medi-
cinske præparater til hund og kat.

Diagnosen "forgiftningn er ofte ikke så

let at stille, idet formodningen om en for-
giftning meget hyppigt ytres af ejeren, hyp-
pigere end det i virkeligheden er tilfældet.

Som årsag til "Dicumarol"-forgiftning
kommer rottegiften på tale, idet denne hæm-
mer en størkning af blodet. De udgør de
hyppigste typer af forgiftninger i byen i
dag. Mens Dicumorul hos drøvtyggerc (okse,

får og ged) samt fjerkræ er mindre farligt,
fremkalder den hos svin og kødædere (hund
og kat) svære helbredskader, hhv. det kan
løre til døden. Sygdomsbilledet hos hund og
kat viser sig bl. a. i en bleghed af slimhin-
derne, blodigt opkast, blodig iarr6. Er der
mistanke om en Dicumarol (rotte)-forgift-
ning, må dyrlægen omgående opsøges, så

han kan foretage de nødvendige rednings-
foranstaltninger.

Forgiftning med "Metaldehydu (snegle-

gift) forekommer hovedsagelig i senforåret,
når havearbejdet begynder og sneglegiften
strøs ud. Forgiftningsbiliedet ligner det ved
strykninforgiftning. Dyrene viser krampe-
rystelser, spytudflåd, åndenød, stigende øm-
findtlighed ved berøring. Hos katte kan hyp-
pigt ses horisontale øjenbevægelser. Sygdoms-
forløbet fører enten meget hurtigr - inden
lor 24 rimer - til døden, eller der indtræder
efter yderligere 4B timer lidt efter lidt en
bedring.

Forgiftninger med forgiftet hvede beroede
tidligere på virkninger af stryknin. I dag
bliver fortrinsvis benyttet zinkphosphid-
præparater. Denne art af forgiftning har
ringere betydning hos kødædere, da de i al-
mindelighed ikke æder hvede. Dog forekom-
mer forgiftninger, hvis hunde og katte æder
endnu levende men ikke desto mindre for-
giftede mus. Dyrene viser da notorisk uro,
krampe og soven.



Første-hiælp til tilskadekomne hunde og katte

df dr. med. ,uet, A. Weber

Hvad kan ejeren eller også andre tilfældig
forbipasserende personer gøre for et dyr, som
er indviklet i et færdselsuheld?

Det første bud lyder i alle tilfæld,e: Beoar
roen og gør ikke noget ooerilet Før man
griber fat i en hund eller kat efter en ulyk-
ke, skal man huske på, at dyret befinder sig

i en tilstand af stærk oprevethed. Ulykkes-
hunde har en forfærdelig oplevelse bag sig og
befinder sig derfor endnu i en forsvarsstil-
ling. Under sådanne omstændigheder kan en

ellers godmodig hund eller kat pludselig bli-
ve ondskabsfuld og sågar bide sin ejer.

Ulykkeshunden skal tiltales i et roligt
tonefald. De videre forholdsregler skal altid
foretages med beskyttelse af egen person og
med en vis forsigtighed.

En ulykkeshund såvel som en kat skal al-
tid bringes til dyrlæge på hurtigste måde.
Transporten må ske med største forsigtighed.
Som transportmiddel egner sig, alt efter dy-
rets størrelse, tasker, kurve, kasser med lav
kant eller også en enkel træplade. (Se også
artiklen om dyreambulancen). Ved transpor-
ten skal dyrene ikke rulles sammen eller ind-
vikles i tæpper eller ørklæder. Det er rig-
tigt i alle tilfælde at sørge for frie ånde-
drætsveje. Blod og evt. vævsdele fjernes for-
sigtigt fra næse og mundhule. Er dyret be-
vidstløs, kan det være livsreddende at træk-
ke tungen ud af munden. De ydre blødnin-
ger, som er lette at se, kan bringes til ophør
ved afbinding eller forbinding. Det er ikke
forkert at beskytte store sår med forbin-
dingsmateriale eller rene linnedstykker.

Kan man ikke straks fi lat i en dyrlæge,
så er dyret allerede hjulpet derved, at man
hurtigt bringer det hen i vante omgivelser
(bur, bolig), hvor det finder ro. Man skal
imidlertid på trods heraf ikke undlade så

snart som muligt at opsøge en dyrlæge og
lade dyret grundigt undersøge, for der kan
hurtigt indtræde forværring i tilstanden, li-
gesom det kan føre til dyrets død, hvis der

foreligger - hvad ikke kan ses ude fra -
bækkenbrud, flænge på urinblære, underlivs-
kvæstelser eller rift på lunger. Dyrlægen kan
imidlertid med de ham til rådighed stående

rnidler stille en nøjagtig diagnose og indlede
den passende behandling.

(Artikel i "die Edelkatze<< nr. 2177, Presse-

und Informationsdienst fiir Tierfreunde Ani-
mal - oversat arl).

2. møde i landsforeningen
Landsforeningen FELIS DANICA's andet

møde, der fandt sted i GREVE-HALLEN

søndag den 29. august, forløb knapt så gnid-

ningsløst som det første.

Den direkte årsag hertil var fru Metha

Andreasens læserbrev i HVÆSSEBR ÆITLT
nr. 2. Det er forståeligt, at dette læserbrev

bragte undertegnede i krydsild straks fra

mødets begyndelse.

Dette indlæg er fejlagtigt blevet opfattet

som udtryk for Jydsk Racekatte Klubs me-

ning, og det må derfor pointeres, at det var

et læserbrev, som må stå for indsenderens

egen regning.

Jeg beklager meget, at brevet i det hele

taget blev optaget i HVÆSSEBRÆTTET,

så meget mere som vi, der sidder i den nye

landsforenings bestyrelse, netop prøver på at

få et fornuftigt samarbejde i gang mellem de

fire danske racekatteklubber.

Et nyt møde i landsforeningen er beram-

met til november, og når dette møde har

fundet sted, kan vi begynde at samle trå-

dene, og jeg regner med i vort julenummer

at kunne give noget fyldigere oplysninger om

landsforeningen FELIS DANICA.
Lilli Høsted
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Tivoliudstilling - forhot fro side 7

Bed.ste kortbårs øngdyr: SAKURA PAR-
THENIA (tabbymasket siam), ejer: Vivian
Marx-Nielsen, Racekatten.

Bedste kortbårs køstrat: PR. MIRKO VON
AYUDHYA (blåmasket siam), e;'er: M.
Meyer-\Warler, Deutsche r Edelkatzen
ziichter Verband, Tyskland.

Bedste korthårs kuld: int. ch. Lilac Efi av
Amur med 4,3 killinger efter Rangoon Lilac
Prince (lillamaskede siamesere), ejer: Edith
Dunvald, Racekatten.

Bedste Lønghårsleøt: FLOYERPO§øER AF
VERVILLE (blå skildpadde og hvid per-
ser), ejer: E. Krogh, København.

Bedste langhårs øngdyr: RUTHSBORGS
MARIA (blå perser), ejer: Lis og Jørgen
Nielsen, Racekatten.

Bedste løngbårs kastrat: BINGO AF'
GREAT YARMOUTH (creme perser),
ejer: A. Hansen, København.

Bedste langbårs kwld: DIOTIMA VON DER
ROMBACHSBURG med 0,5 killinger ef-
ter Jeanines Hai Karate. Ejer: R. lValther,

Deutscher Edelkatzenzijchter Verband,
Tysklancl.

Mis Tiaoli blev en yndig lille silvertabby
europi: SIRELI SILVER ACUSHLA,
ejer: I. Nissen, København.

lngelisa Børresen

Til avlstjeneste

Lillamasket siamhan
Ch. SALWEEN BLUE's LILLA MISTI

CACIB Darak jan. 1971

CACIB Felikat marts 1971

Si.isse Leiditz
Østbanetorvet 1r, 8000 Arhus C.

Trf. (06) 1273 40

Brun burmahan
lnt. ch. CHE ARAKAN SAYHO
har skiftet hjem og står nu til avls-

tjeneste hos

Jane og Kurt Petersen
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Tlf. (06-540933) Rude 218 bedst, eft. 18,30

Brunmaskede siamhanner
PERSY AF ELRIS

BAST]AN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
JagtveJ 2071 th., København Ø

trf. (0r)292660

Blå cornish rexhan
INT CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Carl lensen
Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Rrcos RtNGo, btå
SABINETTES QUICK, hvid

FIGARO AF KLINTEN, sort
DUPSI VON DER JADE,

blåmasket colourpoint

Melha Andreasen
Forgaden 13, Nokken, København S.

Tlf. Su. 2659

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marie Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

SIAMtlPDRÆI
Brun, blå, lillarnøsket

IIt AUTSIJENESIE
Brun: Ratis Darvin CAC

Blå: Salween Blue Kolon CAC
Lilla: Fox Blue Artic

Killinger til salg

a
Max Krogh Grønning

Lerbjergvej, Vejlby, 5467 Røjle
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Brun abyssinierhan
DORMET PRI IEN MINUS

2xCAC
Astrid Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03 - 549) Keldstrup 34

Eur. korthår, rød makreltabby
INT. CH. CHRISTIAN AF FISKEBÆK

Kid Ttirngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebækhus (01) 950095

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 Al16 6, 2300 København S
tlf. (01) 55 03 00. Helst mellem lB-19

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg

Grethe og Helmuth lensen
Hostrrrpvgl 28, Kolding,

trf. (05s) 2 46 sr

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

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

BIåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC
Max Krogh Grønning

5467 Vejlby-Bøjle

Brunmasket siamhan
KLAUS AF SøLLES

lnger Margrethe og Hans Simonsen
Nørreskovgård, Faested

6630 Rødding. TIf. (048) 4 s2 4s

Brunmasket siamhan
FASTUNG AF INI
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Tlf. (06) eB 13 6l

Opdrættere

.INDIGO.
Siamopdræt

Alle maskefarver - også tabby-, rød- og
skildpaddemaskede
Annie Christensen

Kobbervej 1B ll tv. 2730 Herlev
Tlf. (01) 947254 - bedst kl. 18-19

DORMET
Bøde og brune abyssiniere

Ursula Sejsbo,
Sonatevej 10, 2730 Herlev,

trf. (01) 94 17 84

Stamnavn HAMILTON
Opdræt af brunmaskede siamesere

samt rød- og skildpaddemaskede

Connie Grøn
Peblinge Dossering 28

2200 København N
tlf. (01) 39 85 30

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og øde. Mange vinder-

placeringer

Henny Knudsen
thehøj, 9550 Mariger, tlf. (08) 58 31 15

YARDBIRDS
Opdræt af hvide - blå - blåcreme og

creme Perserkatte
1. vinder i avlsklasse 1970

Jan Slonina
Fredenshøj Al16 6, 2300 København S
tlf. (01) 55 03 00. Helst mellem 18-19

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Hammelvej 49, 8370 Hadsten
Ttf. (06) 98 r3 6l
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Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl Iensen

Peblinge Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Den kendte franske chartreux-han
INT. CH. NOUNOURS DE FERNINE

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

Tove Meinike
2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 86 93



Sta,rnna,rra IIAJOBTTOIS
BURMAKILLINGER TIL SALG - Efter lnt. ch. Che Arakan Sayro

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

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjeersvej 20 - 920O Skalborg - Telefon (08) 180262

X

Blåmasket

Siameser, han
ch. Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCAClB
Klllinger leJlighedsvls
tll salg.

Søren Bonde,
Veddumgård
Veddum pr. Hadsund
Trf. (08) 58 51 54

Katte, hunde

og fugle
modtages I pension.

DYRL.ÆGEGAARDEN

Baasted pr. Blerregrav
(HovedveJ l0 mell. Banders og Hobro)
Telefon (06 - 42 26 77) Raasted 99

VARA KATTER
Udgives af
Vestsvensk Katteklub,
Gtiteborg
Adrerse: Bergvågen 27, Såvedalen

Fornemt billedmateriale o9 interessante
artikler I hvert nummer.

Helårsabonnement I rveneke kr.

Året. .amttiga numrc tilsendes.
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Stamnavn VON BERG
Opdræt af brun burma

rk

Killinger til salg

Tll avlstjeneste:
lnt. ch. Arakan Sayro

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 68 - 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 5l

Siamopdræt
blå - lillamaskede SATWEEN BIUE

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

Til avlstjeneste: Ch. SALWEEN BLUE's LILLA MISTI

Bestilling på killinger
modtages tlf. (06) 127340

Slisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Arhus C

Stamnavn AF HAMMERSHOLT
Blå, blåcreme, smoke, creme, sort, hvid, sklldpadde og

colourpoint PERSEBOPDR,€I
og Den hellige Birma.

*
Killinger til salg

Metha Andreasen
Forgaden '13 - Nokken - 2300 København S

tlf. Su. 2659


