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Kafteartlkler er min hobby

Transport boxe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT-MIRRI -HOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

TAMII<O'S

ALT TIL KAfiENS PLEJE

rrrT * BAG}
lernbane A116 60 .2720 Vanløse

Tlf. 74 06 60

Postordrer besørges

COLOT/:.ICI\TS

s

KATIEFE\SIO\
lndividuel pleje - iobegårde -

opvarmning - smukke og rolige

omgivelser - fødsler - løbetid

*
Killinger til salg

*
Hanner til avlstjeneste

*

JANE OG KURT PETERSE\
Assedrup Skovgård, 8340 l.,la't ng

Tlf. (06-540933) Fuce 2'-a

efter 11. aprit flf. (06' 5c 3< -3
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JYDSK RACEKATTE KLUB
Fo rmand:

-:-: K. Petersen
: -.s::rup Skovgård
:----, l,lalling

36) 5s 82 18

Næstlormand:
'ra Enø Pedersen
: stedhøj 2,8520 Lystrup: i (06) 22 1289

Kasserer:
-elmuth Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
lrf. (05) 524651
Giro 6 85 09

Sekretær:
Lene Wåle Casselgreen
,, Dyrekaer", Tvingstrup
8700 Horsens
Trf. (05) 66 70 55

Stambogssekretær:
Grethe Jensen
Hostrupsvej 28, 6000 Kolding
Trf. (05) 524651

Bestyrelsesmedlemmer:
Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved
Kurt Petersen
Assedrup Skovgård
8340 Malling
rf. (06) 55 8218
lnge Hansen
Rosenhøj 16A, 8260 Viby J.
rf. (06) 291481
John Bøwes
Strandvejen 36, ',l. s., 8000 Århus C

Codex Tryk, Århus C

JYRAK:s forårsudstil ling
Når en generalprøve går dårligt, bliver premieren som

regel god. Det kom til at passe for JYRAK's Flerning-
udstilling 6.-7. maj. Først så det slet ikke ud til, der
blev nogen udstilling, idet vognmandens bil strejkede i
Silkeborg og ikke lod sig lokke til at transportere bu-
rene det sidste stykke til Herning. Ved velvillig assi-

stance fra en vognmand i Silkeborg lykkedes det at fi
burene frem hen under aften fredag, og det frivillige
mandskab gik i gang for at indhente det forsømte. Men
ak og ve, uheldet var stadig ude. Aalegaards var an-
kommet og blev pænt dirigeret hen i et hjørne, hvor de

kunne stille deres stand op. Lige foran tribunen gik
Aalegaards bil imidlertid gennem gulvet og blev hæn-
gende over orkestergraven kun hvilende på forhjulene
og den bageste kofanger. Vild panik indtil Falck var
ankommet og havde hejset bil, stand og det hele op af
orkestergravgn. Den eneste, der tog det hele roiigt, var
hr. Aalegaard, han nøjedes med at hæve øjenbrynene,
da han til akkompagnement af lyden af splintret træ
sank i graven.

Færdig blev vi trods alt hen under midnat, og da
udstillernå indfandt sig lørdag morgen, var skaden ud-
bedret og humøret højt.

Pauline Bonning, Sverige, var inviteret til at dømme
langhårskattene, Gunnar Pehrsson, Sverige, dømte sia-
meserne, og Hetty van \Øinsen var dommer for de

øvrige korthårskarte.
Trods vanskeligheder på grund af for mange ude-

blevne katte afvikledes bedømningen i et kvikt tempo,
og enten det nu skyldtes de behagelige dommere eller
de dygtige assistenter var atmosfæren afslappet og hyg-
gelig.

Lørdag aften fortsattes det hyggelige samvær ved
soupeen på Landsbyen, hvor de ,indfødte" morede sig
ualmindeligt støjende og voldsomt. Morskaben fortsatte
hele natten for Aalegaards vedkommende, idet også

nogle af misserne ville have selskab og var brudt ud af
burene - nogle var endog gået til scenen. En enkelt -
flotte, røde Sebastian - havde primadonnanykker. For
at yære sikker på at vække opmærksomhed havde han
lige så stille listet sig ind under gulvet i foyeren, og
ingen havde opdaget, han var væk, før hans ejer kom
for at hilse på ham. Stor opstandelse, og først da Seba-
stian blev træt. af legen og stille kaldte på Gunnar fra
sit skjul under gulvet, kunne vi slappe af og sige, ud-
stillingen var rhjemme...
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De bedste katte pr,csenteres. På biLledet bedste kortbårskdt - Boomertng Bite Ee..e irernaist
at' sin ejer, Lene W'åle C)asselgreen.

De bedste katte blev:

Bedste langbårskøt: Ch. Sebastian of Great
Yarmouth, rødtabby han. Ejer: Lis Ander-
son, Kokkedal.

Bedste langhårsøngdyr: Tamiko's Shimu-
ra, blåm. colourpoint hun. Ejer: Ma1'a B.
Christensen, Århus.

Bed.ste langhårskastrøt: Francis Imiak, sort
han. Ejer: Sonja Henningsen, Ringsted.

Beclste langhårskald og It4is Herning: 3

killinger efter Silverstar X Tarzan af Ham-
mersholt. Ejer: Kirstine Gammelgaard, Fre-
derikshavn.

Bedste kortbåtsÅørr Boomerang Blue Belle,
chartreux hun. Ejer: Lene \Wåle Casselgreen,
Tvingstrup.

Bed.ste leorthårsungdyr: Belcanto Artaxer-
xes, burma han. Ejer: Birgir og Palle Ne-
hammer, Virum.

Bedste leorthårsleøsttat: Pr. Camilo af Ini,
brunmasket siamhan. Ejer: Irma Enø Peder-
sen, Lystrup.

Bedste korthårskuld: siamkuld efter Sa1-
ween Blue's iilla Nadja X ch. Thai Li Duke.
Ejer: Siisse Leiditz, Århus.

E'ELIS T'AIYICA
Plenarforsamlingen var i ir iasts:t ti1 den
23. april k1. 12,00 i Ebeltoit. Om det var
det gode vejr eller den lange tur ri1 Jrlland,
så kneb det med at få samling oi rropperne.
Formanden, \Øi1ly Andersson, havcie særlig
langt, idet han var på ierie i Åirika. og hans
fly var så meget forsinket, at han sler ikke
nåede frem til møder. Derimod arriverede
repræsentanterne for Dansk Racekatte Klub
med en times forsinkelse, så man kunne
komme i gang med arbe.jdet.

Det vigtigste punkt på dagsordenen var de
længe efterlyste nye love. De blev gennem-
gået punkt for punkt og vedtager, og er si-
den udsendt til bestyrelserne i klubberne.

Desuden vedtoges det

- at slette forbudet mod hjemtagning af
kattene om naten på udstillinger. Eyen-
tuelle hjemtagne katte underkastes dr.r-
lægeeftersyn søndag morgen.

- at kattens alder måtte noteres på ionrner-
sedlerne.

E.-..--- .--' 1t
l l;:4',. ,,-rl Z1
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r -ri læumsudstilling i Molmti
- '. - :la .--:l:oldt den 11. og 12. marts
.' :::r.::iern:rl jubilæumsudstilling i

::: : \lalmø. Ca. 400 katte var ti1-

- - : :r::ei'e var fru Annelisc Hack-
- ,.: --:-i. ior langhår, Mrs. D. Clar-

:'- :--.:. :.-r siamesere og fru Inga No-
r .- ... :or de øvrige korthårskatte.
: ::-E\-:

-::-1-LLIÅS N.{ELINA, blåmasket co-
:r.:.: - nun, opdrætter og ejer: G. Eldh,

Ungdyr:

DRACOS NIINI-lvtUNK, han, chartreux.
Opdrætter og ejer: E. Samuelsson og Eva
Swård, Griteborg.

Kdstrøt:

BRAMHULT BLÅ PONTUS, han, char-
treux. Opdrætter: G. og M.-B. Johansson,
Bllmhult. Ejer: M. Lrifberg, Gciteborg.

Bedste husleat:

SORTIS, sort han. Ejer og opdrætter: E.
Sivård og E. Samuelsson, G6teborg.

§§DECOTE BLUE BONNET, hun -
ær-r. Opdrætter: C. Prince, England.

r: B. Kastengren-Remborg, I.inktiping.

r - RUTHStsORGS CHl, chinchilla,
r - --: j:'.etter: I Pcrsson, Borgeby. Ejer:

'.:.::-i.ist. Malmø.
.;' ,'

''.':-i.EE PEARL (frostmaskad) siamcser.
::-:-::er og cjcr: E. Andersson, IVIcjln-

:, ::.-:::gens bedste kat).

Blandt langhårskattene var især det bedste
perserungdyr meget smukt. Den havde den

eftertragtede, men så sjældne helt lyse Ia-
vendelblå pels uden er eneste mørkt hår og

rneget små bitte ører.
Som en ekstra service overfor udsrillerne

var der på de udenlandske dommeres be-

døtrmelser hæftet en svensk oversættelse

foran. En ting, der uden tvivl også ville
vække stor begejstring hos vore hjemlige,
ikke sprogkyndige udstillere.

øtL

:.;!ck-manclen besigtiger slead,en, mens Bent Pedersen, Helmuth Jensen og Herning-Hal-
lens inspektør bekymret scr til.
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Den hlå chinchilla - af rlriss Eileen Taylon, Engtand
Når man diskuterer et emne, er det altid
klogt at definere betingelserne. Lad mig der-
for begynde med kategorisk at erklære, at
en blå chinchilla er ikke en "shaded silveru,
og en ,shaded silver. er ikke en blå chin-
chilla. Betegnelsen ,shaded silvern bruges i
De forenede Stater til at beskrive en stærkt
ticket chinchilla. Sådanne killinger kan fore-
komme i et almindeligt rent opdrættet chin-
chilla-kuld. Mange mennesker siger, at den

shaded silver har mere karakter i pelsen

end den rene chinchilla og vi1 ofte væ1ge en

silver-killing fremfor en ren chinchilla-kil-
ling. Her i landet betragtes de ikke som

egnede for udstilling og bliver almindeligvis
kastreret og solgt som kæIedyr. De forsvin-
der for offentligheden. I USA klassificeres
de og kan opnå champion som silver shaded,

og nogle af dem er virkelig pragtfulde, som

man kan se det fra fotografier i amerikanske
kattebøger. Betegnelsen "shaded 5llyg1« gæ1-

der så vidt jeg ved også i Australien, men
jeg kan ikke give definitionen.

Den shaded silver, som er en chinchilla,
har grønne øjne. Den blå chinchilla's øjne er
normalt orange- eller ravfarvede. I øvrigt er
pelsen fyldig og silkeblød, ikke særlig til-
bøjelig til at filtre. Underpelsen er hvid,
selve pelsen er sølvagtig med sort ticking på
hoved, sider, ryg og ha1e. Flalen er stærkt
busket og bæres stoh. Den kraftige ticking

4

'ViLledin Pinoccbio.

på oversiden får den til at ligne de struds-
fjervifrer, som damerne på Edward VII's
tid plejede at bære til ballerne. Kort sagt:
den blå chinchilla er en meget yndig skab-
ning.

Af temperament er de b1å chinchilla'er
sædvanligvis rolige, blide og hengivne. Nogle
af dem har en meget ømfindtlig hud, for
børstning er det eneste, der kan gøre dem

vrede. Det blotte syn af en kam e1ler børste
er nok ti1 at få dem til at s1å med halen og

lyne med øjnene, hvæse og få dem til at
gøre brug af kløer og tænder. Et kompromis
er nødvendigt: "Hold dine kløer inde, og
jeg vil kun børste lidt ad gangenn. Et skarpt
ord og et let tjat. på poterne. Dette synes

ikke at r,ære usædvanligt, skønt ikke almin-
delig praksis.

Det er almindelig accepteret, at det syd-
lige af Skotland er blå chinchilla-land par
excellence. 4 grundstammer komnrer ira føl-
gende katte:

a. Almondhill Chantilly (Ch ]Iooncoin
Dante, b1å x Ch. \ffestcroft Cherie, chin-
chilla) ejet og opdrættet af \4rs. Emstie.
Den nu B år gamle Chantilly .'ar den

første blå chinchilla i Edinburgh.
b. Villedin Pinochio, nu 4 år gl. (Ch. Tay-

mar Antonius, chinchilla x Prestwood
Tinka-Tink, b1å) ejet og opdrættet af
Mrs. W'ilcynska. Denne dame ejer også



Tn)mcote Andorra, blå cbinchilla, 21 mdr.

. en blå chinchilla-hun, Caranor Twinkle-
toes (Ch. Taymar Antonius x Almondill
Genevieve, blå), opdrætter Miss Norfolk.

c. Amberglow Alouette, nu 3 år g1. (Ch.
Taymar Antonius, chinchilla x Almondhill
Gentian, blå), opdrætter Mrs. Bowen, ejer
Miss Allsop.

d. Zimalus Dido, nu 21lz ir (Golden Boy of
Dunesk, creme x Pasha Sheba Simonee-
chinchilla) opdræt Mrs. Y. Rolls, ejer Mr.
Gow.

Chantilly parret med Ch. Deebank Mascot
(sort) gav en blå chinchilla og den fine
smoke Ch. Almondhill Niml.us. Parring med
Nimbus gav blå chinchillaer, 2 lyse og 2

mørke.
Alouette parret med Pinochio gav er kuld

pl +, af hvilke 3 var blå chinchillaer. Fra
hendes parring med en sort, Teekola Lad,
var der ingen blå chinchillaer. Dido parret
med Pinochio gav et kuld blå chinchillaer,
af hvilke 2, Gowlaren Tinkerbell og Gow-
Iaren Callisto, blev henholdsvis 3. og 4.
vinder i de åbne klasser på National Show
1970. I dette kuld var også en kami, Gow-
laren Orpheus, som vandt AOC-killing-
klassen i Glasgow og blev købt af Mrs. Sel-
7ar.

Pinochio er stærkt efterspurgt til avl og
har været brugt af Miss Duff, Lanarkshire,
ti1 en krydsning med hendes nsilver tab-
bieso. F{ans ejers blå chinchilla-hun, Carnor

Twinkletoes, gav i en parring med ham blå
chinchillaer med den specielle blå farve. Min
egen hun, Villedin Vild Violet, er fra den-
ne parring. FIun er en yndig skabning med
ravfarvede øjne og med et hoved næsten så

godt som hendes far og et meget sødr ud-
tryk. Pelsen, som er fuld hele året, er hvid
på underdelen og på overdelen sølv med
hvid underpels og mørk ticking, Der er nogle
spor af tabby-mærker i ansigtet og på for-
benene.

Den mest blændende blå chinchilla i dag
er vel Mrs. Pamela Faris'Trymcote Andorra
(Ch. Deebank Cassius, sort x Pincop Jose-
phine, chinchilla), som vandt AOC i åben

klasse på National i en klasse med 12. Hun
har en utrolig stor og lang pels, orangefar-
vede øjne, fint hoved med et sødt udtryk
og et dejligt temperament. Hun har slet in-
gen tabby-tegninger i det hele taget. Der
var 2 andre killinger i kuldet, alle meget lig
og uden tabby-tegninger. Måske skulle man
ikke kalde hende en blå chinchilla, da hen-
des far er sort, men hun synes at yære net-
op den type, som vi stræber efter at frem-
bringe. Parret tilbage til sin far, fik hun 4
killinger - en med tabby-tegninger, en 1ævn
farvet mørk blågrå, ingen af disse overle-
vede, og desuden en lovende silvertabby og
en fin smoke. Sidstnævnte vandt den åbne

klasse på National og §Øessex udstillingerne.
En anden killing (sort-chinchilla - hvis man
må opfinde et nyt udtryk) opdrættet af
Mrs. Faris er Trymote Emperor (Ch. Dee-
bank Cassius x Pincop Pippi). Jeg har ingen
optegnelser på hans succes eller på anden
måde, men jeg så ham og beundrede ham på

National.
Et andet kuld efter samme parring bestod

af 4 "sorte chinchillaer".
Det synes temmelig let at frembringe hæ-

derlige blå chinchillaer ved at parre chin-
chilla med blå, sort eller smoke. Hvad der
kommer i de følgende generationer mZ af-
hænge af, hvilke farver forældrene bringer
med. På trods af omfattende forespørgsler
har jeg ikke hørt om sådanne efterfølgende
generationer. Vi håber til sommer at have et

I



kuld af 2. gererariott af blå chinchillaer i
Edinburg, d.v.s. killinger, hvis forældre og
bedsteforældre er b1å chinchillaer, og hvis
tipoldeforældre er rene blå og rene chinchil-
laer. Længere end dertil kan vi ikke komme,
da skotske opdrættere arbeldet med meget
små midler både med hensyn til plads og

penge. Vi håber, at nogle, der er bedre stil-
let, vil fortsærte, hvor vi er tvunget til at
stoppe, enten ved at fremskaffe en anden
bIå chinchilla-han nær ved, eller ved at
bringe en hun derhen, hvor der er en dispo-
nibel han.

Trymcote Dolores, smoke. Efter: cb. Dee-
bønk Cassias, sort x Tryrncote Andorrd,
shaded siloer chinchilla.

Hvad enten man kan lide det eller ej, de

blå chinchillaer stiger i antal. På National
i 1969 var der 4 killinger men ingen voksne.
I 1,970 var der 7 voksne (alle hunner). Jeg
var ude af stand til at fastslå, hvor mange

killinger. Besøgende på udstillinger, som fal-
der for en blå chinchilla og vil købe den, er
skuffet over at finde den beskrevet som AOC
(irregulær). Udmærkede katte, sådan som

Andorra og Pinochio, fortjener rigeligt en

champion-titel. Derfor håber vi meget, at de

blå chinchillaer snart må kvalificere sig til et

opdrætnummer.
(CATS nr. 617 1 - ooersat arl)

PS: Miss Taylor har fået en del reaktioner
på sin artikel, ikke blot hjemlige ejere af
blå/silver shaded chinchillaer, men også fra
USA og helt fra Sydafrika. Amerikanske
opdrættere har tilbudt en avlshan gratis, så

man kan komme videre med nyt blod, men
selv dette generøse tiibud har man måttet
afslå, da de strenge enegelske bestemmelser
kræver, at katten skal 6 måneder i karan-
tæne. Den engelske katteverden er skarpt ad-
skilt med hensyn til de blå chinchillaer, og

som altid ved nye opdræt er meningerne for-
skellige. Direkte fra Mrs. Faris, hvis Trym-
cote Andorra omtales i artiklen som en blå
chinchilla, har vi modtaget nogle kommen-
tarer, som hendes mand har skrevet.

Bld chinchilloer & shoded silvers
a.f nr. P. Faris, England

Miss Taylor's artikel er meget interessant,
men desværre baseret på forkerte opfattelser
af, hvad blå chinchillaer og shaded silver
chinchillaer virkelig er. For at bevise mit
standpunkt er det nødvendigt at ty ti1 gene-

tikken, for det er kun med et kendskab ti1
genetikken, at man kan forsrå opdrættet af
disse katte.

Det anerkendte anlægspræg af den blå
chinchilla gives enten som AaddCc(ch) eller
Aaddc(ch)c(ch), der i begge tilfælde viser,
at genet "du (genet der er ansvarligt for
b1åt) må være arvet fra begge forældre. Ge-
net c(ch) (chinchilla gen) må yære arvet fra
en el1er begge forældre uden ar gøre nogen
forskel-

Implikationen heraf er, at hvis ikke åegge

forældre har det !l! "gen«, kan de ikke
frembringe en blå chinchilla.

Det følger derfor, at hvis en af forældrene
er ren chinchilla (ingen ren chinchilla har
det blå gen), så kan den ikke frembrinse en

Forttættei tiie 25

6

T



PERLER fra MORTEN
DØRLEMME -
Deru køledyrs egen hoaeddør

Nr. 50261 dobbeltvirkende
»STANDARD«

Dørens tilskårne størrelse:
18,5 x 16 cm

lndvendig dørstørrelse:
16 x 13,5 cm

Magnetisk virkemåde
Duegrå emaljeoverf lade
Deres kæledyrs egen hoveddør
Kattedøren er det ideelle
afleveringssted for mælk og småpakker

o

Nr. 50262 dobbeltvirkende
»PURR-FECT«

lndvendig dørstørrelse :
'16 x 13,5 cm

Dørens tilskårne størrelse:
18x16cm

MAGNETISK VIRKEMARE
Den indvendige dør er lavet af vejrbe_
standigt - solidt, men bøjeligt gunimi.
Udvendig dør samt ramme med nylon
overtræk for lang levetid.
Farver:
lndvendig dØr - sort gummi.
Udvendig dør samt ramme: duegrå.

a

APARASlT
SHAMPOO affedter ikke petsen, gør
den ren, blød og blank. Båfrier katien
for lus og lopper.

SPRAY og PUDDER mod utøj.

EFFILERSAKSE

Eneimportør for Danmark

A/S Carl Fr. Mortensen
Brilowsvej 5C - lBTO København V

Telefon: (01) 38 - EVa *6702

NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES

Forlang særprospekt over dørlemme

MIKRANA

!90 fq1. s9m opdrætter på det bedste anbe_
fare.MtKRANA tit opftaskhing af hvatpå.ua ,eg tørs-te gang anvendte det, var det tilen enkelt Chihuahuahvalp, som trivedes fint09 sgT..9. mdr. sammet eihvervede 

"åniitiråipå udstillino.
S-e_nere .stod i9O med 3 moderløse hvalpe, som
Jeg .rrK hJ.em Ira dyrlæge - stærkt forkomne oomeo. oarttg mave - efter at have fået kun"_stistiq ernærino-
Efter-et halvt"døgn med MIKRANA var hval-pene i stærkt bedring oo trivedes derefterilnl-_Hvalpene er .efter dyilægens udtalelse -b uger..gamte - lige så fine, som hvis denavoe ttgget hos moderen og nu som g mdr.gamle atle iine udstillinqshu"nde.
{9.S. kqn på det bedste anbefate MtKBANA, dadette"er en tet og billig måde at flaske hvålpe
op pa.

KENNEL RHODAS,
v/ Agnes pedersen,
yrsavej 15, 8230 Åbyhøi.

Poser å 50 g nok til 10 liter mælk.
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DARAK's (int. chJ udstilling i Bella-Centret
København 25.-26. marts 1972

Fraa Marg. Lorscbeid., Tyskland - korthårsdommer

Bnev fna dommeren
Efter at være kommet tilbage ti1 Karlsruhe,
vil jeg gerne endnu engang takke hjerteligst
for den store tillid, De viste mig ved at lade
mig bedømme Deres smukke dyr på DA-
RAKs udstilling den 25. og 26. marts 7972.

Deres indbydelse g1ædede mig meget, og

igen gjorde den danske gæstfrihed indtryk på
rnig.

Udstillingen lykkedes på bedste måde for
Dem. Den store ha1 i Bella-Centret med de

mange smukke planter var en dejlig ramme
om en katteudstilling. Det høje lokale ga-

ranterede god luft.
Af mine bedømmelser har f)e kunnet se,

at Deres katte tiltalte mig meget. Dog havde
enkelte siamesere en noget kort krop. I gen-
nemsnit var alle dyr i god kondition og vel-
plejede. Kun hos en enkelt kat bemærkede
jeg tegn på en overstået rachitis. Synd at
nogle af kattene var overvægtige, måske får
de ikke motion nok? Slanke skal vore smuk-
ke siamesere være, men med fast muskulatur.

Også hos abyssinierne var enkelte over-
yægtige til skade for helhedsindtrykket af
disse smukke dyr.

Hos burmakattene lod ø.fenfarven meget
tilbage at ønske. Enkelte burmakatte var for
store i forhold ti1 denne særprægede races

standard,

Jeg kunne bedre lide chartreuxkattene
end russian blue. Kun CACIB katten nr.
13J var en god repræsentant for russian blue
racen. Indenfor chartreux kattene syntes jeg

specielt om kåstraten nr. 732, og jeg håber,
dette smukke dyr fik lejlighed til at give
afkom, før det blev kastreret.

Hos de få rex katte jeg bedømte, var jeg

især utilfreds med de store, spidse ører. Des-
værre havde disse katte heller ikke a1le de
ønskelige krusede knurhår.

Mine små kritiske bemærkninger er ene og

alene en opfordring til, at man i det r.idere
opdræt passer på ved valg af partnere tii
sine dyr altid at søge efter de kendetegn,
man savner hos sine egne d1,1.

I
a



Mrs. l,lajotie Haclen-Guest, Schteiz,, som dømte langhårsbattene.

fra Brita Kdstengren-Remborg, Sverigr,;"#f:rri:r, ungclyr, båtle kort_ og langhårs samt

Fartsærlet tide 25
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* LIDT OM HVERT *

persere

chinchilla
colourpoint
siam
burma
abyssinier

chartreux
russian blue
europd
rex
manx
foreign white

Stamtaule-statistik
Følgende statistik, som jeg har fundet i "Ra-
cekattenu, viser den stigende interesse for
kattesporten i Danmark:

I 1966 blev der registreret 660 katte

I 1,967 ble.v der registreret 752 katte

I 1968 blev der registreret 798 katæ

I 1969 blev der registreret 1104 katte

I 1970 blev der registreret 12OO katte

Ogsi i 1971 har der værer en stigning. Fra
Felis Danica har vi modtaget en oversigt
over racekatte indregistreret i 1971," Der bley
i alt indregistteret 1,221, katte. De fordeler
sig på følgende racer:

Kommende udstillinger:
AUGUST:
9. 2A. Tønsbcrg, Norge
25. 27. Roskiltle, DARAK
26. 27. Orebro, Sverige
SEPTEMBER:
9.-10. Anvers, Belgien

16.-17. Borås, Sverige
23.-24. Agen, Frankrig
23.-21. Vienne, Østrig
OKTOBER:
7.- 8. Karlstad, Sverige

11.-1t. Tiz;oli, Racekatten
21.-22. Paris, Frankrig
28.-29. Griteborg, Sverige
NOVEMBER:
1.- t. Aalborg, JYRAK
4. 5. Helsinki, Finland
4.- 5. Lausanne, Schweitz

1.1.-12. Våsterås, Sverige
25.-26. Ntirnberg, Tyskland
DECEtr4BER:
9.-1A. Amsterdam, Holland

1.97J

JANUAR:
6.* 7. Hillerød, Raceleatten

2A.-21. Bruxelles, Belgien
MARTS:
4.- 5. Malmci, Sverige

24.-25. Os1o, Norge
APRIL:
7.- 8. Stoekhoinr, Sverige

Liege, Belgien (dato følger)
MAJ:
5.- 5. Årøp, Fyn, JYRAK

JULI:
Visby, Sverigc (dato følger)

SEPTEMBER:
15.-16. Randers (?) IYRAK
OKTOBF,R:
6.- 7. Ti.rLoli, Københaon, Racekatten

NOVEMBER:
3.- 4. Giiteborg, Sverige

479

26

49

412
100

64

32

28

15

1.4

1

1

FIFE's LOVE og STATUTTER
er udkommet på tysk og fransk oE kan kø-
bes gennem landsforeningen FELIS DA-
NICA. Interesserede bedes rette henven-
delse til sekretæren i deres egen klub.

Sidste frist lor indsendelse af stof til
Hvæssebrættet nr. 3, der udkommer i

september måned, er 1. august.

qERIE
Sekretær i JYRAK og landsforeningen FE-
LIS DANICA Lene \(åle Casselgreen holder
ferie fra den 20. juni til den 10. juli. Even-
tuelle henvendelser til IYRAK bedes i denne
periode rettes til formanden e1ler kassereren.

10



CHIKO: fortæller jeg løb efter hende og sang for hende og
lokkede og kaldte. Jeg afmærkede osse er
par steder i stuen. Det syntes mit menneske

|;j::, 
ikke om, men jeg kunne ikke lade

I otte dage sov jeg ikke hos mit menneske.

Jeg skulle jo vogte KIRSA, så hun ihke for-
svandt igen. Så skulle jeg absolut proppes
med piller. For at "pilleu mig lidt ned, sagde
hun - mit menneske altså. KIRSA fik osse

nogen. Jeg blev søvnig af mine, og KIRSA
blev pludselig meger nemmere at omgås, og
vi blev vældig gode venner. Så gik der lang
tid, hvor vi kun var to. Vi sov selvfølgelig
begge to i sengen hos vores menneske og
havde det dejligt.

Og så en dag kom SILOLE. Sikken en
rappenskralde. Hun tog hele huset i besid-
delse og kommanderede med os allesammen -
osse mennesket. Hun var meget tyk, da hun
kom, og en skønne dag blev hun lukket inde
på badeværelset, og KIRSA og jeg måtte
ikke komme derind. Der lugtede underligt,
og der var osse noger, der peb, Jeg kunne
ikke regne ud, hvad det var. i\(åske en mus?
Da nogle dage var gået, tog mit menneske
mig med derind og sagde: "Nu skal du bare
se, CFIIKO.., og så holdt hun en lille bitte
blød ting op til min næse.

Jeg snusede grundigt til den. Den lugtede
godt nok af kat, men for Søren, hvor var
den lille. Jeg slikkede lidt forsigtigt på den.
Så hvæsede jeg - bare for en sikkerheds
skyld, for man ved aldrig, hvad sådan en
kan finde på.

Den dag blev jeg udnævnt til reservefar.
Fire frække unger var der. Tre drenge og
en pige, og de hoppede rundt og lavede bal-
lade hele tiden. Og så ville de lege qned mig.
Jeg gad da ikke lege med dem altid. Så stak
jeg dem bare en lussing.

Der kom fremmede mennesker på besøg,

og når de gik igen, var en af ungerne altid
væk. Til sidst var der kun ALI tilbage. Han
er meget sød. Vi kommer godt nok ud af det
med hinanden - for det meste altså.

Forxættet ide 26

11

Jeg er blevet far. - Jeg havde nær sagt: igen.
Vi har nemlig før haft ,børn i huset". SI-
LOLE havde fire, men jeg var ikke deres rig-
OLE havde fire, men jeg var ikke deres rig-
tige far, kun en slags reservefar - eller lege-
onkel - eller sådan noget.

Kan I huske, jeg fortalte jer, at jeg havde
fået to koner? Først kom KIRSA. En dejlig
sommerdag kom en hel masse mennesker på
besøg, og de havde en kasse med, som lug-
tede helt vidunderligt.

De lukkede kassen op, og lige pludselig
var hun der - KIRSA. Jeg blev ellevild af
glæde og sprang hen til hende, men tror .I
hun ville tale med mig? Nej, tak, Hun styr-
tede ind under chatoller og gemte sig, og
der sad jeg så og kaldte på hende, mens hun
hvæsede ad mig.

Jeg var fyldt til bristepunktet af kærlig-
hed, straks jeg så hende. Yndig var hun, lille
og fin - og rød. Lige noget for mig. Hvor-
dan kunne jeg vide, at jeg ikke måtte røre
hende? Hun var alt for ung, sagde mit men-
neske, ,Du skal lade være med sådan at
jagte hende", sagde hun osse. Hvad Søren
skal man dog med piger, hvis man ikke må
jagte dem. Det ku' jeg godt lide at vide. Så



St a,rnb o gs s ekret ær- skift e
Den 26. april trak vor hidtidige stambogssekretær fru
Lilly Djursland sig tilbage fra denne post.

Fremtidig stambogssekretær bliver:
Bente Hellweg
Gersagerparken 30, 3. tv.
2670 Greve Strand
TIf. (01) ea 4637
Girol se hassereren.

Vi gør desuden opmærksom på, at der er adresse-

ændring samt nyt telefon-nummer for kasserer fru
\(ennergren: Beatevej 4, 1. th., 25C0 Valby. Tlf. (01)
4677 85.

IIrIDIIYDELSE:
Animeret af det ekko, som artiklerne om
vildkatteproblemerne i die Edelkatze nr. 4/
71 (Hvæssebrættet nr. 1,172) har udløst hos

vildkatteejere og interessenter, besluttede vi
indenfor 1. Deutscher Edelkatzenziichter-
verband e.V. at danne et interessefæ1lesskab

for vildkattevenner.
Målene for vores kreds er vejledning i alle

problemer med pasning og pleje af vildkatte,
udveksling af erfaringer om de enkelte vild-
kattearter, oplysning til interessenter om
vanskelighederne med at holde vildkatte, og

evt. også formidling af vildkatte til egnede

pladser.

Det vil glæde os, hvis så mange vildkatte-
ejere og -venner som muligt vil være med.

Vi opfordrer også danske vildkatteejere og

interessenter til at slutte sig til os.

Nærmere oplysning fås hos:
Dr. Rosemarie \ffolff

D-8023 Pullach
Metzstrasse 11

df . aB 1.117 93 05 15

og
Heide-Marie Fahrenholz
D-7257 Flacht
Ringweg 10

0 701441s5 43

- enten direkte eller formidling kan ske gen-

nem:
Alice Rubcn Larsen
Godthåbsvej 101

2000 København F.

(træffes om dagen: Su. 3601)

DANKATS bestyrelse:

Formand:
Annie Christensen,
Kobbervej 18, 2.|v., 2730 Herlev.
Trf. (01) 947254*)

Næstformand:
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev.
Ttf. (01) 947254*)

Sekretær:
Mogens Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,
2670 Greve Strand.
Tlf. (01) 90 46 37.

Vice- og stambogssekretær:
Bente Hellweg,
Gersagerparken 30, 3. tv.,

2670 Greve Strand.
Trr. (01) 904637.
(Giro, se kassereren).

Kasserer:
Vickl Wennergren,
Beatevej 4, 1. th., 2500 Valby,
Trf. (01) 4677 85.
Giro 6 37 74.

Konsulent:
Eva Hilfling-Olesen,
Landsebakken 23, 2840 Holte.
Tlf. (01) 420225 (efter kl. 13).

Bestyrelsesmedlem:
Lilly Dlursland,
Bille Brahesvej 10, st. tv
1963 København V.

Trf. (01) 371436.

*) Svarer formandens telefon ikke,
bedes De venligst ringe til sekre-
tæren.
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TIP§ om pasning og pleje al VILDI(ATTE
af Heide-Marie Fahrenholz

Denne vejledning skal hjælpe Dem med de

hyppigst opstående vanskeligheder i den pri-
vate vildkattepasning.

De fleste af disse eksotiske vildkatte be-
finder sig på grund af den ofte ublide be-
handling og forkerte ernæring under rrans-
port til Europa i en dårlig legemlig og psy:
kisk tilstand. Deres første vej efter købetbør
derfor føre til en god dyrlæge for at lade
vildkattens almene tilstand undersøge. Man-
gelskader kan kun dyrlægen fastslå og ud-
bedre. Vildkatte skal også vaccineres mod
kattesyge.

Ernæring
Vildkatten behøver altid ganske frisk råt og
til stuetemperatur opvarmet kød. Man må
aldrig fodre direkte fra køleskab. I nødstil-
fælde må man lade kogende vand løbe på
kødet.

Bedst egner sig: daggamle kyllinger, ma-
gert oksekød, hoveder og fødder af ungt
fjerkræ, vildgullasch, små høns, kalve- og

oksehjerter. Mange vildkatte kan også lide
rå eller kogte æg.

Altid frisk vand.
Mælk bør kun gives, hvis katten ikke får

diarre. Giv den ikke mindre foder, end den
forlanger. Pas på kattens afføring. Diarre er

for det meste tegn på forkert ernæring eller
begyndende sygdom.

Anbringelse
Det er helt forkert at spærre katten inde i
et lille bur. Den vil føle sig aldeles ulykkelig
og højest sandsynlig dø. Tænk på, at dens

hjemegn er de vældige skove og sletter og
giv den så megen plads som muligt. De skal
holde vildkatten frit i boligen som en huskat.
Pas altid på, at vinduer og døre er lukkede.
Der venter vildkatte, der slipper ud, en trang
skæbne. Forsyn i nødstilfælde nogle vinduer
og døre med gitter, så at de uden betænk-
ning kan lufte ud, Det har vist sig hensigts-
mæssigt at indrette et eget lille rum eller
del af et større til vildkatte, hvor de kan

1)

Langtfra alle oildkatte er så sto::e, som jaguarerne her på billedet, som pi. har vaLgt til blik-
fang for ertiklen (oenligst ødlånt øf Zoologisk Haoe, Købenbaon).
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opholde sig, når de ikke er under opsigt. En langhårede lammeskindsrester til at ruske
gitterdør skaffer den fornødne kontakt med med. Et stykke pels og et stykke kød bundet
den øvrige bolig. Hvis De til stadighed hol- på en snor og trukket frem og tilbage på
der katten isoleret, vil den aldrig rigtig slutte gulvet foran katten er et herligt spil og er-
sig ti1 Dem og forblive sky. Rummet skal statter næsten jagten. Optræd aldrig ube-
have ec højt kla.tretræ og en på væggen højt hersket og slå ikke katten, for så vil De øde-

anbragt hylde med et b1ødt underlag, som lægge alt, hvad der hidtil er nået.
kan vaskes (tæppe, pude, skind) til at iigge Hvis De straks fra begyndelsen af vænner
på. Ligeledes et kattetoilet med kattestrøelse katten til en transportkurv, har De lettere
og et plastikvaskekar med lidt vand i. ved at bringe katten til dyrlæge el1er ved
Mange vildkatte urinerer gerne i vand, hvil- flytning o.s.v.
ket næsten helt tager den ubehagelige rov- Ingen vildkat bryder sig om hele tiden at
dyrlugt. Desuden leger de fleste viidkatte- blive taget med i bilen eller til bekendte.

arter gerne med vand. Der kan ikke tages Hvis De vænner katten til sele, skal De ikke
nogen forholdsregler til at forhindre, at en spadsere med den på gaden, hvor den kan
vildkat (hun eller han) strinter og markerer. pådrage sig sygdomme, mod hvilke den ikke
Den gør det stående og i en forbavsende har megen modstandskraft. De kan føre den

højde. Man må affinde sig med, at vild- ved line i haven, men bind den aldrig fast
katten aldrig bliver helt stueren. På de ste- nogetsteds, hvor den ikke er under opsigt.

der, der foretrækkes af vildkatten, anbringes Fgrie
kar til at opfange det. Pinlig renlighed er Hvis De rejser på ferie og ikke har lejet et

nødvendig for at undgå lugt i boligen. hus, hvor De kan medbringe katten, må en

Hvis De ud fra dette rum, f. eks. gennem eller anden, som den kender godt, blive
et vindue, kan lave en til alle sider - også hjemme hos den og sørge for den. En lang
foroven - indhegnet løbegård passende til adskillelse er aldrig af det gode. Kattepen-
hattens størrelse, har De gjort Deres yderste. sioner er ingen løsning. Endnu er der den

En separat voliere med et større sovehus og mulighed, at Deres dyrlæge tager sig af den
l<latretræ egner sig også for varme somre. i den tid.

Hvis De udelukkende vil holde vildkatten Salg
i det frie, behøver De et stort godt kattehus, En vildkat, som befinder sig godt i hjemmet,
der kan opvarmes, og en udstrakt voliere vil have meget svært ved at vænne sig til en

med klatretræ og buskads. En del af indheg- ny herre. De fleste bliver sky i deres nye
ningen må ligge i skyggen. hjem, mange dør sågar. Store zoo's tager der-

for kun ungerne - hvis i det hele taget - katte

Behandling ind fra private. De gør altså ikke dyret no-

Hvis De ikke har fundet en vildkat, der al- gen tieneste, hvis De tager det til Dem, skønt

lerede er præger tillidsfuldt til mennesker, og De måske ved, at De ikke kan beholde det

det er i de færreste tilfælde sådan, så varer for altid' Flvis et salg bliver uundgåeligt, er

det temmelig Iænge og kræver sror tålmodig- det unfair overfor dyret, hvis man ikke læn-

hed, kærlighed og indførselsevne for at over- ge og intensivt undersøger, hvem man betror

vinde vildkattens angst og mistro. Tal blidt det for fremtiden'

med den. Undgå høj larm og hurtige bevæ- (Artibel i ,die Edelkatze« nr.411971,
gelser. Dyret må vokse op i rolige omgivel- ooersat arl)
ser for ikke at blive nervøs og uberegnelig.
Hel1ig Dem den så ofte, De kan. Leg rigeligt I næste nummer fortsætter vi serien om
med den, også for at skaffe den den nød- vildkatte med en artikel om leopardkatten,
vendige bevægeIse. Som legetøj egner sig der er på størrelse med en almindelig hus-
bolde, bøffelhudslegetøj, særdeles velegner er kat. Red.



Opdrætter-service

Det dejlige billed.e er t'otograferet af Jo Banks, Københaon, og ød.lånt af R. Joard.an.

I København er der netop oprerret et firma
med det formål at skaffe opdrættere hunde-
og kattemad samt vitaminpræparater o.l.
med 20 pct. rabat ved køb af hele kartoner.

Send os en frankeret svarkuverr (tryksag)
med Deres adresse, så får De prisliste over
de varer, vi har i øjeblikket - og lad os
samtidig vide, hvilke produkter De plejer
at bruge, og hvor meget De bruger pr. må-
ned, så skal vi forsøge ar skaffe ,Deres
mærke.., hvis vi ikke har der.

Ferien står
I de kommende par måneder drager srørste-
delen af Danmarks befolkning på ferie. Ud i
det dejlige sommerland, nordpå eller mod
svd til varmere himmelstrøg. Kun i de {ær-
reste tilfælde kan katten komme med. Dette

'ar tidligere et årligt tilbagevendende pro-
blem ved ferieplanlægningen, men heldigvis
:indes der i dag specielle kattepensioner
oreralt i Danmark, så katteejeren med god
samvittighed kan drage afsted i tryg forvis-
:ing om, at der sørges for og passes godt på
katten, medens dens ejer er på ferie.

Vi bringer i dette nummer (se midtersi-

For at kunne yde så stor rabat, er denne
»opdrætterservice<< baserer på afhentning og
kontant betaling. Dog kan provinsordrer
ekspederes mod betaling af porto (efterkrav)
samt ekspeditionsgebyr på 5 kr. pr. pakke.

Firmaets navn er:

OPDRÆTTERNES FÆLLESINDKØB
c/o Jourdan, Fiolstræde 28 A
1171 I(øbenhavn K.

for døren
derne) en fortegnelse over et tilfældigt ud-
valg af kattepensioner i Danmark med de
oplysninger, som skønnes at 'være af væsent-
lig interesse for katteejerne.

Pensionernes antal stiger år for år, men da
en del katte allerede er blevet stamgæster,
må det tilrådes ar reservere plads i god tid.
Efterspørgslen på plads specielt i sommer-
perioden og ved højtider er stor.

Vi gør opmærksom på, at redaktionen ikke
kan påtage sig noger ansvar for de givne
oplysninger. Skemaet tjener kun som en vej-
ledning. Se natte ide

15
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CYRTNAICA
hvide - blå
Killinger lejligheCvis til salg.

Bente og Niels Christensen, Jagtvej 207r th., Køoenhavn Ø, tlf. (01) 29 2660

I

I

GD Brendstrupvej 728, 8200 Arhus N

Sports-
præmier

Frederikssundsvej 27 4, 2700 Brønshøi

Irf. r0t1 602322

Stamnavn

BUGT§BDIF
Perseropdræt i farverne
blå, creme, blåcreme og

chinchilla

Allce Ruben Larsen
Godthåbsvej 101,2000 København F,

Tr. om dagen: (01-77) Su. 3601.

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Århus 1477 88

KATT E

HUNDE
?r*rsbn ro^

L7

Irf. t06r 16 93 5r

ffi
(di§F

tiit,
#
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Katte, hunde

og fugle
modtages i pension

DYRLÆGEGAARDEN
Raasted pr. Randers
(Hovedv. 10 mell. Randers og Hobro)
Telefon (06 - 41 26 77) Raasted g9

Stamnavn

HAMILTON
o

Opdræt af brun-, rød og skildpaddemaskede siamesdre

Engelsk import * Killinger til salg

CONNIE GRøN
PEBL. DOSSERING 28, KØBENHAVN N. TLF.39 85 30

Bedste langhårsungdyr i TIVOLI og
Slagelse 1970.

Til avlstjeneste: sort perser.
Ch. Kassander Persia.
1. vinder i avlsklasse Slagelse og
Roskilde.l970, TIVOLI 1971 , creve 1971.

PERSERKILLINGER
Sorte, skildpadde f., blå, creme, røde og
blå-creme til salg.

Bestilling modtages

CARSTEN DINNSEN
Larnmestrupvej 30, 4140 Borup

Telf. (03) 626292

l\Æa,reopolo

SIAMtlPIIRÆI

Brun: Ratis Darvin CAC
Blå: Salween BIue Kolon CAC

Lilla: Fox BIue Artic
Killinger til salg

a

18

Brun, blå, lillaxrøsket

IIt AUTSTJENESIE

Max Krogh Grønning
Lerbjergvej, Vejlby, 5467 Røjle



t

Stamnavn

IilTIAII
Bedste perserkuld i Arhus 1971

Vinder al opdrætsklasse 1972

Specialopdræt a'f rcgtarvede (Smoke),
sorte perserkillinger efter champion-

forældre - til salg.

Bestilling modtages

Sonja - Henning Hennlngsen
Cirkelhusene 28, torpet

4100 Ringsted, tlf. (03) 612822

Opdræt af abyssiniere

$fomouoorrr
a

KILLINGER

lejlighedsvis til salg
oowæGmumx

Jonna Ranum
Turesensvej 22, 9400 Nørresundby

Trf. (08) 't7 47 62

Stamnavn

-PÆmJ§*
Specialopdræl af røde, sorte og skildpadde

persere efter:
Ørni at Kukkerbakken - 2 gange CAC

Bedste jyske kat 1970

Enestående rød tarve og type

Bestillinger på killinger modtages

lnge og Erik Hansen
Rosenhøj 16A, 1. sal, 8260 Viby J.

Trf. (06) 291481

L9
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l(ennel ,DANEH0F.

hande- og køttehotel
Aben kl. 9-12 og kl. 14-18

Eksklusiv KATTEHOTEL i Sydsjælland

Store bure. Dyrlægetilsyn

Bill Rasmussen

"Stenagergård", Askov pr. 4733

Tappernøje - Tlf. (03) 76 41 60

KATTEPENSION
Aksel Danielsen

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

Omhyggelig pleje

I øbegårde

Til avlstjeneste: blåmasket siamhan
BENJAMIN BLUE ISIS
Ex 1 CAC, Tivoli 1971
Ex 1 CAC, Hillerød 1972

Blå- og brunmaskede killinger lejlighedsvis
til salg.

Henvendelse (03) 23 29 90
Anna Bøggild

Søndermarken 36, 3060 Espergærde

Stamnavn ISIS

KATTE-

Brrrrna,, nlzt lelod
TIL SALG

Killinger, t. 3Ol5 72, elter
Balingsnås Brown GIGOLO (svensk)

Budda-Goya WALLI (norsk)
Bedste korthårsungdyr, Gøteborg, nov. 71
CAC & Bedste Burma, Vanersb. tebr.72

Dejligt temperament. Ren brun farve.
Gule øjne.

Stamnavn: OF DOMINICA

Birte Stubsgaard,
Blåvand, tlf. (05) 27 90 11

PS: Efter 15. juli:
Tennisvej 13, Fjerritslev, tlf. (08) 21 11 30

i frie, landlige forhold. Separate løbe-
gårde, der er overdækkede og har små
huse. Dyrlægetilsyn. Bestil venligst pen-
sion i god tid.

FRYDENLUND KATTEPENSION
(tidr. FELrx KATTEPENSTON)
Marbeekvej 8, 2740 Skovlunde

Trf. (01) 97 27 15

{7eøøob. . .

20



a

Nye farrrer le.os E3rrrrna,
(ererne og cha,rnpa,gne/chokola,de opdrræt 26)

Af Moira Suift ourøt af F. R. efter Fur (c- Feøtber - Fortsat frø nr. 1972

Brun børma, Wallie, sammen rned sin øeninde, siameseren Sisi. Ejer: Gurli Røgaard,
Københaon.

Helt anderledes er historien om fremkom-
sten af champagne/chokoladefarvet burma i
England.

I Amerika kaldes disse katte champagne-
farvet. Genetisk set er de chokolade, at
sammenligne med havanna i korthår og cho-
kolademasket i siameser, Burmaklubben i
England betegner indtil videre farven som

champagne/chokolade, indtil farven kan fast-
sættes endeligt.

I 1969 importerede 2 grupper optrærtere
de første amerikanske champagnefarvede
burma, der kom til England. Miss Mack og
Miss O'Neill fik en hun og en han fra USA's
østkyst, og Mrs. Caldicotr og Mrs. Evely
fik 2 hunner og 2 hanner fra USA's vest-
kyst, i det sidste tilfæide var en af hvert
køn brun, med gen for champagne/chokolade.

I Amerika er der forskellige teorier om op-
rindelsen af champagnefarven, nogle mener
den stammer fra tokaneseren, andre at den

kommer fra burma/siameser hybrider, man
konkluderer imidlertid, at far.ven kan stam-
me fra renavlet burma, som bærer gen, der
udtynder pigmenteringen i det brune farve-
spekter. Det antages, at genet er recessivt og
arveligt på samme måde, som det blå gen.

For at få champagne/chokoladefarven frem,
må genet findes hos begge forældre.

Der er tilsyneladende en meger stor va-
riation i farven, ikke alene hos de katte, der
blev importeret fra Amerika, men også in-
denfor de kuld, man har fået, og man har
endnu ikke i England fastsat nogen standard.

Også alderen spiller en roile. Ved fødslen
er en champagne/chokoladefarvet killing cre-
mefarvet, næsten hvid med lyserøde trædepu-
der og næsespejl. Efterhånden bliver de mør-
kere, men på grund af det lille antal, man
indtil nu har avlet frem, er farven altså ikke
fastlagt. Ikke desto mindre vil jeg beskrive

Forxottet $de jO
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DARAK
Dansk Racekatte Klub's
bestyrelse:
Formand: fru Annelise Nielsen
Heklas A116 4,2300 Kbh. S.
Tlf.: (01) 55 74 06
Næstformand:
hr. J. Gram-Petersen
Baltorpvej 73, st., 2750 BalleruP
Tlf.: (01) 97 46 61
Stambogssekretær:
fru Elin Uttrup
Amagerbrogade 44, 2300 Kbh. S.
Tlf. (01) Sundby 8915
Sekretær: A. Vinqvist, Bremens-
gade 27,2300 København S.
Ttf. su 494
Kasserer: fru Annelise Pedersen
Axel Juels All6 46, 2750 Ballerup
Tlf .: (01) 97 34 60
Bestyrelsesmedlem:
J. Nimb Nørgaard, Weendam
A116 3, 2792 St. Magleby
Bestyrelsesmedlem:
fru Fritze Rasmussen
Georginevej 8, st., 2300 Kbh. S.
DARAK's redaklør'.
fru Annelise Nielsen
Heklas Al16 4,2300 Kbh. S.
Trf. (01) 557406

Sammenslutningens autoriserede
internationalt anerkendte stam-
tavler.
Afholder udstillinger, klubmøder
med foredrag, filmaftener, kurser,
studiekredse m. m.
Anviser opdrættere, der har kil-
linger til salg.
Anviser hankatte til avlstjeneste.
Arskontingent . . kr.45,-
Familiemedlem kr. 10,-
Benyt venligst vor postgiro nr.
3975 ved indbetalinger.

Generalforsamling på Oehlenschlågersgade
skole, torsdag den 24. marts 1972, k!.19,30

32 medlemmer vat mødt.
Formanden fru Annelise Nielsen bød velkommen.
Man gik dereftcr over til punkt 1: valg af dirigent.

Niels Jensen blev valgt og konstaterede, at general-

forsamlingen var lovligt indvarslet. Bad om, at punkt 8

Eventuelt blev anført på dagsordenen.

Herefter blev protokollen 1æst op af fru F. Rasmus-

sen. Den blev taget til efterretning og godkendt. Fru

Dalving mente dog, at det var unødvendigt at Proto-
kollen blev læst op. Fru Rasmussen var enig heri, men

henviste til forlangende fra enkelte medlemmer på

sidste generalforsamling.
Formandens beretning var blevct udsendt sammen

med indkaldelsen og blev efter enkelte supplerende

bemærkninger tagct t.i1 elterretning.
Fru Annelise Pedersen aflagde rapport om regnska-

bet, og herunder nævnte hun, at økonomien \rar meget

stram, mcn at hun nu havde fået gammel gæld ud af
verden. Der blev gjort detaljeret rede for posten

nmado i forbindelse med udstillinger, og det blev sagt,

at man ikke kunne fon,ente nogen form for frivillig
hjælp, hvis der ikke blev adgang til at få mad under
cn eller anden form.

Fru Annelise Nielsen gjorde bemærkninger til de for-
slag, der skulle indsendes til Felis Danica. Hr. Hen-
ningsen mente, at katte ikke skulle hjemtages på grund
af sygdomsfare, men flere medlemmer mente, det hver-
ken g.jorde fra eller til, hvis der var sygdom et sted.

Til punkt 3 gjorde fru Igild bemærkning om, at det

ikke havde betydning, om der var alder eller ej på

dommersedler, men fru Anr-relise Nielsen fastholdt, at
øjenfa.rven spiller cn stor rolle, når der er tale om en

æ1dre kat, idet f arr.en bleger med årene. Hr. Igild
mente, at så kunne sådanne katte komme i veteran-
klasse.

Forslagene går alle viderc til Felis Danica.
Valg:
Fru Annelise Nielsen blev genvalgt til formandspo-

sten med akklamation.
Fru Uttrup blev genvalgt sorn sekretær. Her var og-

så fru Igild og fru Vinquist opstillet.
Hr. Nørgaard og fru Vinquist blev nyvalgt til. be-

styrelsen.
Suppleanter: Nyvalgt blev Janne Lindblom og Elin

Larsen.

§At{
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Revisor John Larsen ønskede ikke at fort-
sætte, her blev fru Jordan nyvalgt.

Under evt. meddelte fru Annelise Nielsen,
at der var kommet et brev fra hr. Eriksen
vedrørende dommeruddannelse. Dette var
imidlertid et forhold, son kun kunne drøftes
pi højere plan, og forslaget ville blive vide-
resendt til Felis Danica.

Herefter blev generalforsamlingen afslut-
tet, og dirigenten takkede for god ro og

orden.

oBs! - oBs!
Fremover kan DARAKs medlemmer i Jyl-
land kontakte hr. L. Lykkeland, tlf. (05)

122232, om råd og vejledning. Desuden
står alle bestyrelsesmedlemmer altid til rå-
dighed i katte- og klubspørgsmål.

Bestyrelsen

*
Under fru Vinqvist's sygdom fungerer fru
Uttrup også som sekretær.

Kænlighed pn, helikopten
En blå perser, der havde været til parring,
blev af sin ejer afhentet pr. helikopter. Ma-
skinen landede, fik katten ombord og lløj
straks videre for 20 minutter senere at lande
i Sussex, England.

Fra Før & Featber

Lieberkired
Med vemod' modtog vi budskabet om hans

død. Han var magister, dr. phil., titler er-
hvervet på grund af hans dygtighed, men
det vi bedst kender ham som er bare - Lie-
berkind - dyrevennen og ikke mindst katte-
vennen.

Vi husker ham ved åbningen af talrige ud-
stillinger, hvor han med få ord formåede at
sige en ,masse..

Vi husker ham til DARAKs 40 års jubi-
læumsfest, hvor han, trods mærket af syg-
dom, livligt fortalte helt tilbage fra DA-
RAKs tilblivelse.

Vi vil savne ham iblandt os, vi vii savne

det lille rammende sande ord, han altid
havde at give os, hvormed han i sin store
kærlighed til dyrene forsøgte at formane os

til omtanke i det vi - helt frivilligt - har
pitaget os, nemlig opdræt af. dyr, hvor de

fuldstændig er overladt til menneskets be-
stemmelse med dem, og ikke til den ret na-
turen almindeligvis kræver.

Heldigvis vil alt det han har nedfældet i
bøger leve videre. Vi vil med taknemmelig-
hed mindes ham for det enorme livsværk

"Alt om dyr., han har efterladt os alle.

Dyrene har mistet en af deres bedste tals-
mænd. Æret være hans minde.

E. Daloing

Udstillingen i Bella-Centret
2 5.*26. marts

Tak for godt samarbeide
Hermed vil jeg gerne tilkendegive den store
glæde ved at se så mange udstillere på DA-
RAK's udstilling i Bella-Centret den 25.-26.
marts 1.972. Den startede med et godt sam-
arbejde med DANKAT, men der skete ting,
som gjorde, at vi måtte holde udstillingen
alene. Alle havde været enige om at hjælpes

ad med alt arbejde, også hvis man måtte
træde ud af sin bestyrelse i klubben.

Stor betydning havde det, at hr. og fru
Rugaards ord stod til troende. De stillede
med bil og mandskab en uge før udstillingen
skulle løbe af stabelen med ordene: Her er
vi, kan I bruge os? Vi modtog dem med kys-
hånd.

Det er dejligt, ar. der er nogle, der tænker
på, hvor stort arbejde det er at holde en ud-
stilling. Yderligere kom der flere fra DAN-
KAT og RACEKATTEN og deltog i opryd-
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ningen, Det var ,skæppeskønt<< at 1ære så

mange nye positive venner at kende. Gid
mange flere ville prøve en udstilling både
før og efter, det er mindst lige så godt som
selve udstillingen, f. eks. når man til sidst
sidder med øjnene hængende på kinderne, alt
mens man går i gang med de 100 pølser,
som udgjorde natmaden. Da lærer man vir-
kelig kattevenner at kende.

Til slut vil jeg sige tak for en god udstil-
ling i håb om, at vi mødes igen i Roskilde
Hallen.

Med venlig hilsen

J. N. Nørgaørcl

De hedste katte
De bedste katte i Bella-Centret:

Bedste langhårskat: Ruthsborgs La.
Ejer: E. Ringsted.

Bedste langhårsungdyr: Viraks Balder.
Ejer: A. Fischer.

Bedste langhårskastrar: Shengo Nico.
Ejer: Lene Hansen

Bedste langhårskat i DARAK: Mini af Kaz-
vin. Ejer: Evy Dalving.

Bedste korthårskat: Blue Ares von Tejas.
Ejer: E. Pohl.

Bedste korthårsungdyr: Rangoon Blue \Wips.

Ejer: E. Duunvald.

IJedste korthårskastrat samt bedste korthårs-
kat i DARAK: Tiri Pnom Phen.
Ejer: Finn Pedersen.

Bedste korthårskuld: La-Lou of Great Yar-
mouth. Ejer: M. Grøndahl.

flæste udstilling
DARAK's næste udstilling afholdes den 26.
og 27. august 1912 i Roskilde-Hallen.

Dommer, langhår: fru Lottemarie Heuser,
Tyskland.

Dommer, korthår: fru Kristina Kronvall,
Sverige.

Klasse 4, 5, 11 og 12: fr. Ragnhild Lars-
dotter, Sverige.

Felis Daniea - fort:at {ra ide 2

- at ophæve den tvungne autorisation af
hankatte. (Se meddelelse andet steds i b1a-

det).

Forsidebilledet er venligst udlånt af

Thorleif Nielsen, Teglværksall6 5, 9000

Åtborg.
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Man gik derefter over ril valgene. - Villy
Andersson, Racekamen, genvalgtes til for-
mand. Næstformand: Birgit Nehammer, Ra-
cekatten. Sekretær: Lene \Wåle Casselgreen,

JYRAK. Vicesekretær: Anni Vinqvist, DA-
RAK. Kasserer: Connie Grøn, Racekatten.
Forretningsudvalgsmedlem: Mogens He1lweg,
DANKAT. Revisorer: Edel Ringsted, Race-
katten, og Jane Petersen, JYRAK. Delegeret
til FIFE's generalforsamling: Birgit Neham-
mer, Racekatten.

lJnder eventuelt fremkom et spørgsmål
angående stewarder, og man enedes om at
holde sig til den regel, at stewarder, der selv
udstiller på samme udstilling, kun må gå for
det modsatte af det, de selv udstiller.

DANKAT efterlyste et avlsråd, og man
enedes om at søge et sådant nedsat snarest
rnuligt.

Racekatten bad om ar få tilsendt et mær-
ket katalog ti1 stambogsføreren efrer hver
udstilling.

JYRAK efter lyste FIFE's love på dansk,
og man ville søge tilvejebragt et økonomisk
grundlag for at få disse trykt snaresr.

Racekatten efterlyste et bedre samarbejde
angående stamtavler med GCCF og CFA, og
man blev enige om at videresende forslaget
ti1 FIFE.

Man henstillede ti1 de enkelte klubber om
at 'være mere påpasselige rned udskrift af
stamtavler og især at orientere de forskellige
stambogssekretærer om reglerne for stam-
bogsføring.

Man sluttede mødet med at fastsætre kon-
tingentet for dette år til lo0 kr. pr. k1ub.



E)a,ra,lr's . ; . - forxat fra ide 9
Min allerbedste tak til min agtpågivende

dommerelev Nelly Burri fra Luzern, og de
flittige, utrættelige srewards Ann Hansen og
Claus Nielsen samt de øvrige, der hjalp til.

Jeg sender Dem alle mine hjerteligste hils-
ner og bedste ønsker.

M. Lorscbeid

Jeg takker Dem og alle Deres klubmedlem-
mer, som var med til at gøre mit ophold i
København så fornøjeligt. - Alt var perfekt.

Jeg synes, hallen var en af de bedste, jeg
nogensinde har set, der var masser af luft,
og lyset var særdeles godr. Man var virkelig
i stand til at se farven på pels og øjne, og
den måde, kattene var anbragt på, var til

glæde for de besøgende, der kunne beundre
dyrene uden at blive generet af trængsel.

Der var kun en ting, jeg fandt kedelig, og
dette ikke ment som negariv kritik, men som
en hjælp: Alt for mange katte var ikke or-
dentlig forberedr til udstillingen og tabte
points på grund heraf. - Der er trods alt
mange points for kondition.

Jeg vedlægger en artikel om, hvordan man
forbereder en langhårskat til en udstilling,
og jeg håber, den vil vise sig at være til
nytte.

Hjerteligste hilsner
Marjorie Had.en-Guest

Den hlå
e hinchilla
Fortsat fra side 6

*
lVilhdin Wild Wolet

b1å chinchilla i sit kuld, ligegyldigt hvem
faderen er. Det er det samme som at sige, at
ingen ren chinchilla kan frembringe en blå
chinchilla i første generarion. Det er først
fra den 2. generation og fremover, at der
kan komme biå chinchillaer.

Hvad er da disse killinger, som er frem-
bragt af en ren chinchilla med en krydsning
med en anden opdrætfarve?

Jeg mener, at de $ shaded silvers, af hvil-
ke der kan blive adskillige gen-variteter
(anlægspræg). Anlægspræget vedtaget for
shaded silvers er AaCc(ch), der frembringes,
når en ren sort (aaCC) krydses med en ren

chinchilla (AAc(ch)c(ch)), og de killinger,
der derved frembringes, vil alle være af gen-
typen AaCc(ch).

Det er min erfaring, at når den farvede
foræTdrepa"rt ikke er ren sort, kan den kil-
ling, der frembringes, bære andre gen-farver,
uden at dette påvirker udseendet på den al-
rnindelige shaded silver. Når disse killinger
så parres eller krydses med andre farver,
vil der fremkomme blå chinchillaer, smoke,
silver tabby'er etc.

Det anføres undertiden, at den første ge-
neration (shaded silvers) ikke kan være

Forxættes uid 13
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De bedste katte er omtalt sidet24
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Huordan man forbereder en tanghårskat til udstilling
Af Mørjorie Høden-Gues

Mindsr 2 måneder før man beslutter sig til
at udstille, skal man afgøre, hvilke katte der
skal med.

Hver dag herefter lader man hånden løbe
over hele katten, specielt under armhuler og
rundt om bagbenene. Mærker man en filtret
knude, nulrer man den ud med fingrene -
Lad, være med at klippe eller trække i pelsen,
det efterlader en bar plet. Efter at have nul-
ret mest muligt af knuden ud, kan man for-
sigtigt forsøge at rede resren. | øvrigt bør en
langhårskat kæmmes mindst muligt, idet
kæmning tager underpelsen med og gør selve
pelsen tynd og svag.

Brug 5-10 minutrer daglig med at børste
katten fra halespids mod hoved, kraven fra
benene mod kinden, siderne nedefra og op
mod ryggen. Der skal anvendes en god
børste - aldrig nylon, som kan beskadige
pelsen. Drys en smule tørt pudder i pelsen,
det forhindrer, at den bliver fedtet.

En hanilats hale skal vaskes hver uge, i
modsat fald vil sæd og urin danne syre og
ætse pelsen. Det er grunden til, at mange
hankattes haler er tyndt behåret.

Efterse kattens øjne og ører hver dag, brug
et meger mildt øjenvand, hvis øjnene er
snavsede, ellers lad dem være. Brug lidt de-
sinfektionsmiddel, hvis ørerne tænger til at
renses, ellers lad dem være.

En uge før udstillingen skal katten bades.
Sørg for at skylle godt efter, Mens katten
endnu er våd, tag pudderet, gnid det godt
ind i pelsen - brug rigeligt, så pelsen til
sidst nærmest er som budding, og sæt så
katten ind i et godt varrnt rum for at tørce.
Hver dag herefter skal katten børstes. Efter-
hånden vil alt pudderer være børstet ud og
pelsen være let og luftig.

Aftenen før udstillingen efterses katten, og
man giver den en sidste afpudsning.

På udstillingsdagen fodres katten meget
tidligt om morgenen. Alt for mange katte
fodres for sent med det resultat, at de griser
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,U grund af angst for nye lyde, støj

Når man kommer til udstillingen, overbe-
viser man sig om, at katten er i orden og
sætter den derefter i buret. Hvis en kat ikke
er i orden d,agen før udstillingen, kan en
,sidste-øjebliks. børstning eller kæmning ik-

I;r:r0.. 
noger. Der vil kun gøre katten ner-

At forberede en kat til en udstilling, hvis
De ønsker at gøre det rigtigt, er en langvarig
affære, ikke noger der gøres i sidste øjeblik.

Efter en udstilling tager jeg altid et stykke
vat - hårdt opvredet i en blanding af vand
og desinfektionsmiddel - og tørrer katten
af over hele pelsen, øretne, tænd,erng poter
og bagdel.

Jeg finder dette nedsætter faren for de
sygdomme, man evt. kan have fået på ud-
stillingen.

Marjorie Haden-Gøest

SILOLE er ikke så skrap mere, og ikke
nær så tyk, som da hun kom.

Men KIRSA er nu min yndlingskone. Hun
har rigtignok været lidr fed i den sidste tid,
men jeg rror nok, det var fordi hun skulle
have killinger, Nu er de kommet, og jeg er
blevet rigtig far til re dejlige "drengeu. Den
ene ligner mig. Han skal hedde BALOO, si-
ger mit menneske. De to andre er røde lige-
som KIRSA. De skal hedde BHAKTI og
BILL, siger hun.

FIun har også lige sagt til mig, at jeg ikke
skal på udstilling mere. Det passer mig fint.
"Du er ikke rar ved stewarderne.,, siger hun.
Jeg kan da ikke gøre [or, at jeg ikke bryder
mig om dem, vel?

Jeg kom engang til at bide en; nå, men
det må jeg hellere fortælle jer om en anden
gang' 

cbiko.



Alle tiders gaYer for katten!
PROCÅT

LYOCA'I
vitamintilskud

øjenbadevand
til både hund og kat

shampoo
Bader De Deres kat?
Så brug også til katten SEBOCAN hundeshampoo

sEBOeÅfl

PEDOCAN beskytter kattens trædepuder mod bl. a. vejsalt

Fås på apoteker, hos sports- og lædervarehandlere samt i stormagasiner. -

lmporlør: Farm. Lab. FERRING A/S

Trf. (01) 711932
Producenl: FERRING AB, Malmti

Meddelelse til alle hankatteejene
Hastværk er som bekendt lastværk. I hvert stambogsført skal hankattens stamtavle -
fald lykkedes det JYRAK at få sendt en efter at katten er fyldt 10 måneder - af
ukorrekt meddelelse ud til opdrætterne an- en dyrlæge påtegnes, at den har begge ste-

gående de nye regler for avlshanner. Vi und- ne nedsunkne og i behold. Samme regel
skylder mange gange og bringer hermed den gælder for hankatte, der ønskes udstillet i
rigtige meddelelse. klasserne l, 2 og 3.

3. Autorisation kan finde sted af de under
På Landsforeningen FELIS DANICA's ple- punkt 2 nævnte avlshanner. Kun autori-
narforsamling i Ebeltoft den 23. april 1972 serede hankatte vil af klubberne blive an-
understregedes de på foreningens tredje for- befalet til avI, ligesom kun disse hankatte
retningsudvalgsmøde vedtagne regler vedrø- vil kunne annonceres i klubbernes med-
rende hankatte, der benyttes til avl. Samti- lemsblade. Llankatte behøver ikke at have
dig ophævedes den tvungne autorisation af været udstillet for at blive autoriserede.
avlshanner, hvorefter følgende regler er gæl- Efter dyrlægens påtegning sendes stamtavlen
dende: til klubbens stambogssekretær, som kontrol-
1. Eflrsisterende monorkide hankatte (d.v.s. lerer, at påtegningen har fundet sted. - NB.

hankatte med kun dn nedsunken sten) Denne påtegning og registrering af eksiste-
sarat kr?Ptorkide hankatte (d.v.s. han- rende avlshanner skal ordnes inden 1. januar
katte, hvor begge testikler er forblevet i 1973, hvorefter påførelse vil foregå obligato-
bughulen) må ikke benyttes til avl, og risk.
afkom efter sådanne hanner vil ikke blive Autorisation af en avlshan finder ligeledes
stambogsført. Monorkide og kryptorkide sted gennem klubbernes stambogssekretærer.
hankatte kan kun udstilles som kastrater. Gebyr for autorisation af en avlshan andra-

2. Førend afkom efter en avlshan kan blive ger for tiden kr. 50,-. lane.
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Hvondan nejsen katten bedst i ind- og udland?
Nutidens moderne transportmidler har redu-
ceret afstandene betydeligt, og transportnet-
tet er i dag så rigt udbygget, ar det er muligt
at rejse fra den ene ende af landet til den
anden og så endda nn at være hjemme til af-
tenkaffen.

Også katten kan i høj grad nyde godt her-
af. I udlandet er det ikke usædvanligt, at
man sender en hunkat til parring hos en han-
kat i et andet land, og i udenlandske katte-
blade kan man læse beretninger om katte, der
er fløjet fra England helt til Austialien og
ved ankomsten veloplagte er spadseret ud af
transportkassen. Også herhjemme er vi ble-
vet mere målbevidste i vort opdræt. llvor
man tidligere af nød slog sig til tåls med den
nærmestboende han, selr, om den måske hver-
ken i type eller farve passede til den gifte-
lystne hun, har man i dag fået øjnene op for
nødvendigheden af at tage hensyn til de
arvemæssige anlæg og foretager en udvælgel-
se af en passende partner, selv om denne
måske bor i en anden del af landet.

Skal man fra Randers til Viborg eller fra
Køge til København går det let. Enten brin-
ger hunkattejeren selv katten til bestemmel-
sesstedet, eller man henvender sig på den
nærmeste jernbanestation og beder om at få
katten sendt som ekspresgods. Man må selv-
følgelig sørge for, at transportkassen er godt
lukket, så katten ikke kan smutte ud under-
vejs, og desuden må der stå en og tage imod
katten på bestemmelsesstedet. Bor hunkatten
derimod i Herning og hankatten i Køben-
havn, vil der for hunkatteey'eren være al mu-
lig grund til at overveje, om ikke transpor-
ten bør finde sted ad luftvejen. Transportti-
den - og dermed opholdet i transportkassen

- er den kortest mulige, og omkostningerne
ikke uoverkommelige. Med det stigende an-
tal ruter, som SAS indenrigs i samarbe;'de
med DANAIR har etableret, er der god
grund for katteejeren til at gøre brug af
denne hurtige og nemme transportmulighed,
der ikke virker belastende på katten. Der
findes mange daglige forbindelser, så der vil

altid være et afgangstidspunkt, der passer

den enkelte. Transporttiden er reduceret til
et minimum, f. eks. Karup-København på 45

minutter. Katten opbevares under betryg-
gende forhold i opvarmede lasterum, og på

de længere ruter kan fodring finde sted efter
aftale. Også ved import af katte fra andre
lande vil transporten ad luftvejen være be-
tryggende både for afsender og modtager.

Hvad angår indenrigsruterne henvender
man sig blot til det nærmeste SAS eller
DANAIR kontor (i København i ldenrigs-
gården) senest 1 time før afgang. Af hensyn

til øvrig last skal katten afsendes i en kasse,

der opfylder visse krav. SAS har ladet frem-
stille sådanne kasser i forskellige størrelser -
mindstestørrelsen måler 45 x 30 x 40 cm og
koster i indkøb 10 dollars - men der er na-
turligvis intet til hinder for, at katteejergn
selv stiller kasse til rådighed, blot den op-
fylder de nævnte krav, hvilket i øvrigt de

fleste almindelige gængse transportkasser gør.

Efter fragtbrevudstedelsen er kassen klar
til afsendelse, og katten kan ca. llz time ef-
ter ankomsten udleveres til modtageren. Op-
mærksomheden henledes pi, at der gælder

særlige bestemmelser for Færøerne og Grøn-
land.

Hvis det drejer sig om indførsel al katte
ad luftvejen fra udlandet, d.v.s. SAS' uden-
rigsruter, gælder samme bestemmelser med
hensyn til kasser. Indleveringsfristen er no-
get længere end på indenrigsruterne, og på
grund af eventuelle pladsproblemer tilrådes
forudgående pladsreservation gennem SAS'
fragtbookingskontorer, Disse kontorer giver
også alle tilgængelige oplysninger om nød-
vendige dokumenter, idet følgende generelle
oplysninger kan gives:

Indførsel af katte fra Finland, Færøerne,
Island, Norge og Sveriger

Kan indføres uden helbredsattest på betin-
gelse af, at ejeren erklærer, at det pågæl-
dende dyr ikke har været uden for de

nævnte lande de sidste 6 måneder eller si-
den fødsel. Fortrø1er ride 30
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Ilrzorrda,nr . . - Fortrat fra side 28

Trønsportkasse (SAS).

Fra Grønland og latrde ikke nævnt oven-
for:
Skal ledsages af et dyrlægecertifikat, som

bekræfter, at vaccination mod rabies har
været foretaget mindst 4 uger - men dog
højst 12 måneder - før ankomsten til Dan-
mark.
Katten vil umiddelbart efær ankomsten
blive undersøgt af en dyrlæge, og even-
tuelt manglende vaccination vil blive ud-
ført for ejerens regning.

Hvis De ikke selv har en forsikring, der
dækker for sådanne transporter, kan en så-

dan tegnes gennem SAS. Også her kan De
få alle oplysninger gennem SAS bookings-
kontorerne. Det samme gælder fragtraterne
fra de forskellige områder på jordkloden til
Danmak. For kattejere i provinsen henledes
opmærksomheden på, at transporten helt
frem til provinslufthavneo i adskillige til-
fælde er inkluderet i prisen til København.

Har man en meget nervøs kat, der måske
heller ikke kan lide at køre i bil, kan man
f.eks. give katten en postafentablet (fås nu i
håndkøb) en rimes tid før afgangen, så den
falder til ro.

(Kilde : S AS, Fragtafdelingen,
Kas*up - arl).

N5ze fa,rrrerr - fortdt frd side 21

farven som flødechokolade, med chokolade-
farvede skygger på ansigt og ører. Der er
ikke tale om en maske, som hos siameseren.

Ben, hale og resten af kroppen er samme

farve, men med en smuk lys underpels.
Platin/lilla, den eneste farve man endnu

ikke har avlet frem i England, kan opnås

gennem to stadier.
Det første er at po$re en blå burma til en

champagne/chokoladqfarvet burma. På dette
trin er der en chance som 1:16 for at få en

platin/lillafarvet killing. Hvis ingen af for-
ældrene bærer andre farver end chokolade
og blåt, vil resultatet blive lutter brune kil-
linger, og de vil bære både champagne/cho-
kolade og blåt gen, hvilket er nødvendigt for
at få platin/lilla.

På det næste trin - ved en broder/søster
parring af to af disse brune killinger, vil der
være en chance for 14 for at. f& en platinl
lillafarvet killing. De resterende kiilinger i
kuldet kan være brune, blå eller chokolade-
farvede.

Test-parringer kan side afsløre, at nogle af
de brune kan bære chokolade og/eller blåt
gen, nogle af de blå kan bære chokoladegen,
og de chokoladefarvede blåt gen. Killingerne
vil- være fuldkommen normalt brune eller
blå af udseende med gen som ovenfor be-

skrevet,
Burmaverden ser med interesse frem til, at

farvespektret bliver komplet, men vi har
naturligvis ingen garanti for at ikke et til-
fældigt kuld kan opvise de farver, vi ved er
mulige, i særdeleshed den enestående platin/
lilla farve.

Det vil være en fejl at slutte uden at
nævne en parring mellem en brun burma-
hun af god engelsk afstamning og den brune
burmahan fra USA's vestkyst, der bærer

champagne/chokolade genet. Dette har givet
brune killinger af en særdeles interessant ty-
pe. Arbejde af denne art, som stræber efter
en general forbedring af opdrættet, er er af
de vigtigere grunde til at importere nyt avls-
materialet. I anden række kommer så udvik-
lingen af de nye farver.
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E)en lrlå . . . - fortsdt fra side 25

;haded silvers, fordi de har orange øjne i ste-

det for grønne, som er den ønskværdige far-
re for shaded silvers. Imidlertid skulle det
rære meger nemr at få de grønne øjne ved

at krydse shaded silver med chinchilla, som

det synes ^t 
.være almindelig praksis i USA.

Trymcote Andorra kan ikke være en blå
:hinchilla, men må anses for at være en

shaded siiver med orange øjne.
Det kræver 2 generationer af krydsninger

:il at frembringe en blå chinchilla fra ind-
iedningen med blå perser og chinchilla, og

-.om følge deraf er de ret sjældne for tiden.
Når man møder den virkelige blå farve

:os en blå chinchilla, vil man se, at de er

:anske forskellige fra den sædvanlige grå

:iemtoning som de shaded silvers.
I en af de bedste amedkanske tekstbøger

om perserkatte står der, at medens både
chinchillaer og shaded silvers frembringes i
samme kuld, er de lette at kende fra hinan-
den, fordi - og jeg citerer: "hvor den sæd-

vanlige effekt ved en chinchilla er funk-
lende hvid med kulsort støvdannelse, har den

shaded et farvela,g i de skyggede områder,
der er ligesom lavendelgråt eller som sølv-
patina, klart afgrænset fra den lyse under-
delu.

Denne beskrivelse af en shaded silver sva-
rer reelt til beskrivelsen al mange katte, der
opdrættes her i landes og vises på udstillin-
ger og ofte bliver - efter min mening -
ukorrekt kaldt blå chinchillaer.

P. Faris (oversat arl)

Til avlstjeneste

Parringafgift kr. 300
Creme perser

Ch. RICOs PIETRO della VALLE
Ch. ALEXANDER AF KAZVIN

(hvid 2a)

Sort perser
RUBY of AMMAN

Parringsafgilt kr. 400

Annelise Nielsen, Heklas Al16 4
2300 Sundby. (01) 557406

Sort perser
Ch. KASSANDER PERSIA

Carsten Dinnsen, Lammestrupvej 30
pr. Borup. (03) 62 62 29

Blå perser
GEORGE PERSIA

Parringafgift kr. 400
Claus Nielsen, Heklas A116 4
2300 Sundby. (01) 557406

Brun burmahan

lnt. ch. CHE ARAKAN SAYRO
Jane og Kurt Petersen

Assedrup Skovgård, 8340 Malling
Tlf. (06) 55 82 18, bedst efter kl. 18,30

Brunmaskede siamhanner
PERSY AF ELRIS

BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen
Riis, 8751 Gedved

Hvid perser (2a)

NINEVEH SNOW KING

Bente og Niels Christensen
JagweJ 2071 th., København Ø

trf. (01)292660

Blå cornlsh rexhan
INT CH. DORMET PRI AMP MEGUS

Edith og Carl leneen
Pebling,e Dossering 28 st. th.

København N. Tlf. (01)395773

Brun burmahan
PAVIA AF KAJORTOK'

2xCAC
lngellsa Børresen

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg
Trf. (08) 180262

Blåmasket siamhan
ROY BLUE ARTIC

Anna Marle Carlsson
Skrænten 39, 5270 Næsby

Trf. (09) 13 08 80

Brun abyssinlerhan
DORMET PRI JEN MTNUS

2 x CACIB
Astrld Beck, Keldstrup

4200 Slagelse
tlf. (03-549) Keldstrup 34
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Eur. korthår, rød makreltabby
INT. CH. CHRISTIAN AF FISKEBÆK

Kid Tiirngren
Nordvanggård, 3460 Bistrup

tlf. henv. til Fiskebækhus (01) 950095

Blåmasket siamhan
SALWEEN BLUE KOLON

Ex. 1. CAC
Max Krogh Grønning

5467 Vejlby-Røjle

Brun burmahan
PJEWIK'S HASSE

Bent Jakobsen - BUKODAN
Amagertorv 25, 1160 København K.

TIf. (01) 120607 et. Øbro 4141

Brunmasket siamhan
INt, Ch. BRAMHULT FILIPPO

Ellen Rasmussen
Rønvej 16, 2600 Glostrup, tlf. (01) 968895

Opdrættere

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, brune abyssiner

og manx.
Gurli og Erik Rugaard

Baggesensgade 34, 2200 København N.
Ttf. (01) 354613

.tNDtco.
Siamopdreet

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

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

Stamnavn VON BERG
Burma-opdræt, killinger til salg.

Grethe og Helmuth Jensen
HostrrtPYgj 28, Kolding,

flf. (05) 524651

Stamnavn ESSIGGÅRD
Opdræt af brune-, blå- og

chokolademaskede siamesere.
Aksel og Anna Danielsen

Essiggård, Essig pr. 8410 Bønde
trf. (06) 36 70 3s

Stamnavn BIRKELUND
Opdrættere af cornish rex og brune

abyssiniere.
Edith og Carl lensen

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

YALA-abyssiniere
vildtfarvede og røde. 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

Fredenshøj
ilf. (01) 55

Jan Slonina
4116 6, 2300 København S
03 00. Helst mellem 18-19

VON CASSELGREEN
Opdræt af chartreux og manx,

svensk import.
lb og Lene Casselgreen

"Dyrekær", Tvingstrup, 8700 Horsens
Tlf. (05) 66 70 55

Stamnavn AF lNl
Rødmasket - brunmasket

siamopdræt
lrma Enø Pedersen

Elstedhøj 2, 8520 Lystrup
Trf. (06) 221289

12

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 85 30



Blåmasket

Siameser, han
ch. Thai Li Duke

- til avlstjeneste
Svenskimport-2xCAC|B
Killinger lejlighedsvis
til salg.

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

Stamnavn

PERSIA

PERSERKILLINGER
til salg

ANNELISE og CLAUS NIELSEN
Heklas A116 4, 23oO S. Tlf. (01) 55 74 06

a

Qilh,I
HUNDE- & KATIEUDSTYR t

Telefon (03) 28 65 44

Sag§ndig vejledning v/ Ruth Jensen

Ålt i hunde- & katteartikler
Speciale: Monterede kurve og burgardiner.

POSTORDRER EKSPEDERES.

ELMEVEJ 3, TULSTRUP, 34OO HILLERøD
Åben: Mandag-tirsdag-torsdag kl. 10-17,30, fredag kl. 10-20, lørdag kl. 10-14.

OBS: ONSDAG LUKKET.
KATTE MODTAGES I GOD PLEJE - VACCINATION EN BETINGELSE
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Burmakillinger, brune, meget kærlige

lejlighedsvis til salg

*

Grethe & Helmuth Jensen
Hostrupsvej 28 . 6000 Kolding

Telefon 05 - 52 46 51

Stamnavn

SATWEEN BIUE
Opdræt af blå og lillamasket siamesere

a

Til avlstjeneste
lnt. Ch. Salween Blue's Lilla Misti

For brune, blå og lillamaskede siamesere

San-T-Ree Lilac Success
Svensk import - amerikansk afstamning

2xCAC

Killinger til salg
Ttf. (06) 127340

Slisse Leiditz
Østbanetorvet 1 I

8000 Århus C

Stamnavn CHITTA BILLI
opdræt af abyssiniere

*
Killinger lejlighedsvis til salg

Lilli Husted
Reykjavikgade B, 8200 Arhus N

Trf. (06) 168s99
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