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Katteartrkler er min hobby

Transport b«ixe

Kattekurve
Halsbånd - Seler

Madskåle - Liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

Kattemad
EPROS - tørret kød

DONAKAT-MIBF{I -hOLS
LUCKY

Kanin - Kylling - Kalkun - Laks

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

rrrT * BAG1
lernbane A116 60 .2120 Vanløse

Ttf. 74 06 60

Postordrer besørges

0urige nordiske

kattehlade:

KISSA:

Pirkko Tuominen

lsokaari 36 D
llelsinki 20, Finland

Abonnementspris: l0 f.mk.

KATTEN VAR:

Sonja Bargel
Heggevn. 15 F

l4B0 Slattum, Norge
Abonnementspris: 20 n.kr

*
VARA KATTAB:

Box 56
5'10 47 Fristad
Sverige
Abonnementspris: l4 sv.kr.

+

KAITEN:

Annelise Nielsen
Heklas Alle 4

2300 Kbhvn. S.

*
RACEKATTEN:

Elly Dueh
Dalvangen 29

2700 Brønshøj
Abonnementspris: 25 kr



hvæssebrættet
udkommer 4 gange årligt
årsabonnement kr. 20,00.

Ansvarshavende redaktø.:
Lene W. Casselgreen,
Platanalle 17, 8700 Horsens.
Trf. (0s) 61 05 76.

Udenlandske korrespondenter:
Susanne Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Trf. (06) 27 2819.
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.
Elisabeth Kristoffersen,
Højbjerg,

Skanderborgvej 206,

8382 Hinnerup.
Trf. (06) e8 s3 16.

Genetisk konsulent:
Erik Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Trf. (06) 27 2819.

Annonceekspeditionen :

Winna Greve,
St. Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Trf. (09) 61 19 8r.

Kare laser. , .

*

Ja, nu har vi altså fået et nyt »Hvæssebræt« igang.

Redaktionsholdet havde håbet at kunne få bladet af sted

i begyndelsen af maj rnåned; men der kom en lille ud-

stilling i vejen, som vi havde lovet vore medlemmer at

stable på benene så vidt muligt. Nu hvor den er vel

overstået, har vi koncentreret os om bladet. Indenfor

JYRAK s nye bestyrelse blev vi hurtigt enige om, at

bladet skulle samles af et team, og den nye redaktør -
dvs. den gamle sekretær 

- 
skal forsøge efter bedste evne

at holde den gode kvalitet, som >>Hvæsse rættet<« under

Janes redaktion havde nået. Vi lægger ud med enkelte

nyheder, som f. eks. >>Læserbrevkassen<<, .der starter denne

gang, en ny annoncerubrik: »Killinger 
- 

netop nu«,

en fotokonkurrence og ajourførte lister over priser på

stamtavler m. m. Til de mere fagligt betonede spørgsmål

håber vi at få etableret en dyrlægerubrik, således at vi

yder spørgerne saglige svar på deres problemer.

Skulle nogen af jer på saglig basis have stof, nyheder,

spørgsmål eller protester, tager vi med kyshånd imod,

fat blot pennen eller skrivemaskinen og lad os høre!

»Vitaminindsprøjtningen« kommer bedst og friskest fra

vore medlemmer.

På genhør

redadtions -boldet,

E'ERIEoE'EBIEoFERIE
Redaktøren holder ferie fra i5. juni til 1r. juli, sekretæren fra t.-31. juli, og
udstillingssekretæren ferierer fra 21. iuni-8. juli, mens formanden og kasserer og
stambogssekretær ikke holder samlet ferie.

NB: Stambogsføreren, fru Marie Klingenberg, holder ferie fra ZO.-28. juli . . . det
kan have betydning for ekspedition af stamtavler.
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JYDSK RACEKATTE KLUB
Foimand:
Winna Greve,
St. Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Trf. (09) 61 19 8r.
Næstformand:
Lene W. Casselgreen,
Platanalle 17,

8700 Horsens.
Trf. (0s) 61 0s 76.

Kasserer:
Helmuth Jensen,

Hostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Trf. (05) s2 46 51.

Giro: 6 85 09.

Sekretær:
Jørgen K. Andersen,
Ecke.rsbergsvej 31,

5000 Odense.
Tlf. (09) r 1 08 00.

Udstillin gs-sekretær:
Susanne Bugge,
Kær.lodden 7,

8320 Mårslet.
Trf. (06) 27 2819.
Stambogssekretær:
Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28
6000 Kolding.
Tlf. (05) 52 46 51.

Bestyrelsesmidlem:
Jonna Ranum,
Løvparken 113,

Staubjerg,
9400 Nørresundby.

I"dhulds{oot"gls",

Velkomst, redaktionen og ferier

JYRÅK s bestyrelse

Udstillingen i Bellevue-hallen, 4.-5. maj . .

DANKAT s bsstyrelse

Den norske skovkat

Interessant udstilling i Oslo .

4. Studiekredsmøde på Fyn 9. marts

FELIS DANICA's udstillings- og

b:Jømmelsesregler . . .

FAB's nødråb: SOS . . .

Læserne skriver: Gerda lVendel og

N{ette Fastrup

Hvordan fandt De Detes stamnavn? ........
Referat fra JYRAK's generalforsamling, 21.2.

Fotokonkurrence t914 .

HUSKAT: stamtavlet, udstillinget, studiekredse

Refetat fra FELIS DANICA's plenar-

forsamling, 10.r. ..
C. A. Adriaanse 

- 
»kattefotogtafeu<<

Do, fortsat, f Slanktypekattene ..
Killinger - netop nu ....
Til avlstjeneste .....
Opdrættere

s id.e:

1

2

1-4
4

)-o
7

a_1 )

t1*r5
t5-t6

16-t7
t7

18-"19

r9

20---21

22-24

26

27

27---28

28

a

NOZIBENET Sidste frist for indlevering af .rtof , der

ønskes bragt i nr. 7, 74, ER MANDAG D. l. JULI 1974.

Læsestof, fotos og læserindlæg sendes til: Lene W. Cas'

selgreen, Platanalle 17, 8700 Horsens. Ånnoncer senåes

senest 1. ;uJi til lYinxa Greve, St. Stege 13, Dyreborg.

t600 Fåborg.

o
FOR§IDEN; viser »>konditur i klitterne<< - 

Hr. Palle

Fibiger har med heldig hånd indfanget stemningen, mens

kattene viser vej.en for husfruen Kirsten.
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JYRAK - Udstillingen i Bellevue-hollen, 4-5 moj 1914:

Så gik den da af stablen, vor forsinkede for-
årsudstilling! Vejrguderne var med os 

- 
ikke

for godt og ikke for dårligt vejr 
- 

lige til
at gå på katteudstilling i.

Allerførst må vi sige tak for alle de rund-
håndede givere a,f gevinster til tombolaen, sorn

giorde det muligt for os endnu en gang at

høre Kaj Greve's »sidste chance for at fe 1.0

for en femmer«. Også tak til de tapre, som

hjalp med til at få udstillingen »op at stå«

i ordenes egentlige betydning. Dem der trø-
stigt blev ved at bære og mase på, for at alt
skulle være færdigt betids. Tak til de modige
stewarder, som trådte til, da andre svigtede. . .

tak til inspektøren for.hallen, som sørgede for
så dejlig varrn rnad til inderkredsen. Ja, og

så må vi jo også takke vore dommerq for de

var fra første færd søde, forstående og dygtige
i deres bedømmelse. Og ganske charmerende

udenfor 'hallen! Jovist var de da strengg ind-
imellem. Men inderst inde ved enhver ivrig
udstiller jo godt, at man hellere vil have en

virkelig positiv bedømmelse fra en striks dom-

mer 
- 

med risiko for, at ens kat bli'r dømt
ned, når den ikke er på toppen 

- end kys

og klap fra en, der kun uddeler godter, og

ingen sure bær. Som snaft garvet medarrangør
af udstillinger var det mig personligt en stor
glæde at høre en udstiller sige, da vedkom-
mendes kat var >>snydt<< for sit certifikat: »Det
er en ordentlig dommer. Det er retfærdigt, for
min kat ER ikke på toppen nu.«

Ja, og sL havde . estyrelsen jo taget sig den
frihed at indføre katalogrækkefølge i urfor-
delingen. Vist vakte det en del mishag; men

er det ikke blot ÆNDRINGEN man skal

vænne sig til, og ikke selve systemet? Netop
hvad dette angår, et vi meget interesserede i at

høre den enkelte udstillers mening. F.ex. havde

man uventet megen irritation .hos ens hankat,

som kun kunne skyldes denne opstilling?

Disse erfaringer hos den enkelte ville vi
meget gerne skulle komme alle andre til gavn,

om muligt.

Sluttelig må vi også takke dem, der ryddede

op søndag aften. Det ER vist aldrig trør gjort
på en time? - til halvanden, for at være

helt ærlig. Pudsigt nok var rydde"troldet ikke
helt det sarnme som stable-opåoldet: visse

faste, udholdende gengangere, ja men også nye

med friske kræfter. Bare vi også må se dem

næste gangl

Der ftravde vi nær glemt de vigtigste: Tak til
udstillerne, uden hvilke ingen udstilling kan

stables på benene! Vi jyder var imponerede

over det forbavsende store antal s.iællændere,

som tog turen over, skønt RÅCEKATTEN
har udstilling sidst i maj. TÅK FOR'ED
ALLESAMMEN!

Ja, så valgtes jo de bedste katte. De blev:
Bedste l*nghårs toksen: nr. ,9 - bruo-

masket colourpoint-hun, Silja af Kur6f, op-

drættet af Jytte Frederiksen, København og

ejet a'f Inge & Bjarni Stagge, Bælum.

Bedste LønghåN hd$rar, nr. 54a - rødtabby
perser.hun, Rose Bjergsteds, opdrættet af Elsa

Petersen, Sjælland og ejet af Dagmar Elø,
Brabrand..

Bedste Langbårc øxgd.yr, nr. 16 - en blå
perser-han, Crowdecote Harvey, opdrættet af
Mrs. Prince, England og ejet af Lis & Jørgen
Nielsen, København.

Bedste Langhån køld, nr. 82 - et perser-

kuld i irregulære farver, opdrætter og ejer:
Kirstine Gammelgaard, Frederikshavn.

Bed.ste Langhårs hat af modsat åøn, nr. 2O

* en rød perser"han, Tunebo's Baralan, op-

drættet af Meta Salkvist og ejet af Nancy
Hansen, begge Sjælland.

Bedste Korlbårs aoAsen, nr.102 - en rød-
tabby europ6-han, Int.ch. Asser von Cassel-

green, opdrættet og ejet af Lene §7'. Cassel-

green, Horsens.

Bedste Korthårs kastøt, m. 184 - en rød-
masket siam-han, Nuser af Tbrel, opdrættet og
ejet af Jørgen Hansen, Hjallelse.

Foilættet side 4
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DBTMT§I
Formand og sekretær:
Annie Christensen,
Kobbervej 18, 2.tv., 2730 Herlev,
Trf. (01) 947254*)

Kasserer (næstformand):
Per Hilfling-Olesen,
Kobbervej 18, 2. tv., 2730 Herlev,
Tlf. (01) 947254*)
Giro 6 37 74.

Stambogssekretær:
Lizzi Christiansen,
Gl. Landevej 21,
4000 Roskilde.
Ttf. (03) 36 28 s9.'
(Giro, se kassereren).

DANKAT's telefonservlce:
(01) 73 60 24.

Konsulenl:
Eva Hilfling-Olesen,
Tranumparken 2, 5. Lejl. A.
2660 Brøndby Strand.
Tlf. (01) 736024 (efter kl. 13)'

Distribution af medlemsbladet:
Bestyrelsesmedlem:
Bendt Djursland,
Tranumparken 2, 5. lejl. A,
2660 Brøndby Strand.
Tlf. (01) 736024 efter kl. 13,00.

Suppleanter:
Lis Jepsen,
Viemosetoften 4,
2700 ?rønshøj.
Trf. (01) 946085.
Myrna Stanley,
Avedøreholmen 6,
2650 Hvidovre.

'oBsr oBSt
DANKAT's telefonservice:

(0r) 736024.
For at være i stand til at yde
DANKAT's medlemmer den bedst
mulige service har vi ,,rationalise-
ret", hvorfor De ved enhver tele-
fonisk henvendelse til klubben be-
des ringe til (01) 736024, lru
Eva Hilfling-Olesen, som vil ord-
ne det fornødne eller viderebringe
Derbs besked eller forespørgsel.
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Bedste Korthårt ungdyr, nr. 119 
- 

en rød

abyssinier-han, Ebbe Ruber af Sigiriya, op'
drættet og ejel al Jwgen K. Åndersen, Odense.

Bedste Kortbårs k.ild, nr. 195 
- 

en brun-

og chokolademasket siamkuld: OF AKIS' kuld,

opdrættet og efet af Hanne Dunvald, Sjæl-

land.

Bedtte Korlhårs roåsen øl modsøt Aøn, nr.
185 - en skildpaddemasket siam-hun: ch.

Bodante Edelweiss von Tejas, opdtættet i USA
af Mrs. Thompson og ejet af Suzanne Sum-

merville, Tyskland.

Bed.ste Korthårs t)eletdfi) nt. 1251201 - 
en

brunmasket siam-hun på otte år: Darlington s

Blanka, opdrættet af L. Peters og ejet af

Mogens Frederiksen, DK.

Liis Århus blev kat nr. 6: en hvid perser

med orange ø1ne -. kastrat Snow Prince af

Maggi La Douche, opdr. og ejer: Erwin S.

Petersen, København.

VEL MØDT IGEN I FÅBORG TIL SEP-

TEMBER! LC

SE DE VINDENDE KATTE SIDE 24

Mis Århøs - MAGGI LÅ DOUCHE
Ejer: Erøin Petersen. Fotr.t: Fibiger.



Derr norske skorrlra,t
Skovkatten er en i Danmark endnu ukendt
race. Det er en stovt kat, derted første øje-

kast nærmest ser ud som en kraftig korthårs-
kat, der er blevet iklædt perserens lange pels.

Den har sin største udbredelse i Norge, men

der findes mindre forekomster i Sverige og

Finland og paradoksalt nok også i Skotland.

Dette skyldes, at man helt tilbage i de tider,
hvor transporten til havs foregik med sejl-
skibe gerne havde en skovkat med ombord

som skibskat, bl. a. fordi den var en dreven

rottefanger. tnkelte af disse skibskatte >>af-

mønstrede<< i Skotland og grundlagde der en

norsk koloni. Man må dog her ikke forveksle
den med den skotske vildkat, som ikke kan

tæmmes.

Skovkatten er efter al sandsynlighed en vild-
kat. Hvornår og hvordan katten er kommet

til Norge, ved man ikke. Men at katten var
kendt allerede i oldtiden, ved man med sik-
kerhed, da man har fundet helleristninger,
der viser gudinden Frøya som stående kører

en tohjulsvogn forspændt en sådan kat. Ube-
kræftede besktivelser fortæller også, at disse

katte var store og kraftige med en vægt på

lru 7 til 10 kg. Til sammenligning kan næv-

nes, at en almindelig huskat gerne vejer ca.

4-5 kg. De største af disse skovkatte har
mærkelig nok næsten alle haft en rødlig pels-

farve, og på grund af den stærkt buskede hale

er katten ofte blevet forvekslet med en ræv.

Hvordan ser så en norsk skovkat ud? Det
er en langstrakt kraftig kat med høje ben og

et nærmest trekantet spidst hoved med lige
næse og høje ører. Halen er lang og stærkt

busket, ligesom en rævehale. Pelsen er kraftig
og ligger glat ind til kroppen, men skal sam-

tidig være lang og nærmest hænge, og så

har den »knickers<< på bagbenene. Hvis man
erindrer, hvordan den oprindelige angorakat
så ud, har man faktisk et præcist billede af,

hvordan den norske skovkat ser ud. Det poin-
teres dog meget kraftigt for at undgå enhver
misforståelse, at skovkatten IKKE er en blan-
ding af en perser og en korthårskat, og der

advares kraf tigt mod at f orsøge at komme
frem til den ad denne vej. Skovkatten er er-r

absolut naturlig og speciel race.

Nordmændene går med ildhu ind for denne,

som de kaler »>ægte norske kat<(, og de ser det

som deres fornemste opgave at gørc racen

kendt også uden for Norge, samt at få racen

gjort ren, så man kan søge FIFE om aner-

kendelse. Dertil kræves 3 rene generationer i
opdrættet samt at mindst 6 eksemplarer heraf
udstilles på en international udstilling. Først
da vil spørgsmålet om en godkendelse kunne

tages op til behandling.
Men nordmændene set fremtiden fortrøst-

ningsfuld i møde. På den seneste udstilling i
Oslo i marts måned var der 15 skovkatte samt

1 kuld udstillet, og det var en stor broget
forsamling, da alle farvevarianter er tilladt.
Det oplyses, at man allerede hat 2 genen-

tioner, så der skulle ikke være lang vej igen.

Foøsættet side 6
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Det bliver meget interessant at se, om det
lykkes dem at få racen anerkendt, navnlig i
betragtning af at den i udseende synes at være

fuldstændig identisk med den amerikanske

Maine Coon kat, og nordmændene refererer
da også til denne kat, når de skal beskrive
skovkatten, eller »>Norwegian Forest<< som

katten engang skal kaldes.

Man har udarbejdet en standard, og denne
lyder:

Type: kraftig, høje ben med »knickers« på

bagbenene.

Hoted: langt, triangelf ormet, lige næse,

flad pande, kraftig hage.

Øjne: store, farven passende til pelsen.

Ører: høje, spidse med »gaupe«duske, duske-

skæg, kindskæg fra ørerte og i en spids tre-

kant. Ørerne højt påt hovedet.

Pels: lang, dobbelt med krave, kindskæg,

skjortebryst og knickers. Pelskvaliteten er kraf-
tigere end perserens, således at den ikke
danner klumper. Overpelsen skal ligge, eller
hænge til kroppen. Alle farver er tilladt.

Hale: lang og busket »>rævehaie<<.

Kond.ition: muskuløs og spænstig.

Hunkattene er mindre, både i størrelse og
pelsudstyr, såsom skæg og skjortebryst.

Det bliver interessant at se på NORÅK's
udstilling næste forår, hvor langt man er nået

i opdrættet af denne t^ce, og vi kan kun
ønske norske kattefolk held og lykke i deres

bestræbelser og så håbe, at grænserne atter en

dag må åbnes, så vi kan hilse den norske

skovkat velkommen også på vore hjemlige ud-

stillinger. Den vil uden tvivl falde i publi-
kums smag, og enhver nordmand vil kunne
berette lange historier helt tilbage fra barn-
dommen om netop denne kats helt usædvan-

lige klogskab.

(Kilde: norhe h,alteænner ram, rtdnd4rden

fra »>Katten Vfu« darbejdet al C, Fr. Nor-
dane ag Edel Ranh, - øl)

En smuA norsh sLoahat: MICHA NÅPOLEON,
ointeren 1973. Ejer: Anni Ved.eler Selland,

Bergen, Norge.

BURMAKILTI]'IOER
TIL SALG

meget hengivent temperament, livlige,
intelligente - ren brun farye

Virkelig gule øjne

Stamnavn: OF DOMINICA

Birte Slubsgaard,
Tennisvej 13, Fjerritslev, tlf. (08) 21 19 19

6

modtages i pension

- Speciel afdellng for KAfiE -

DYRUEGEGAARDEN
Hobrovej 385
Raasted pr. Randers
Telefon (06) 443099

Katte, hunde

og fugle



lnteressant udstilling i 0s!o

4. studiekredsmøde på Fyn 913 74
Her holdt §Øinna Greve et foredrag med tit-
len: r>De første tolv uger<(, og gav gode råd
om hvordan man bedst kan passe et kuld kil-
linger. Dette foredrag var især tænkt som en

hiæip til nye katteejere, som kunne tænke sig

at få killinger, og denr var der mange irf

blandt de godt zo deltagere.

Som afslutning vistes en film om et kuld
killir-rger, som vi fulgte fra fødslen og til de

For/..tctt/et -ride 8

7

Omkring 400 katte fra Finland, Sverige og abyer, så rron ikke cle vil dukke op hos r.rs

Norge mødtes på NORÅK's udstilling i Oslo cn skønne dag. Yndige var dc i hver:t fald.
den 16. og 17. marts, og i Norge eL interessrn Præmieringcn af kattelc var en festlig ar-

for racekatte så stor, at publikum måtte luk-
kcs incl i holtl, rnede,s køen uclcnfor voksede rangeret parade l)ctlstc blev:

støt. Man så sig nøclsagct til at anmode ud- Bedste Lattghår

stillerne onr at forlacle udstilli,rshalrcr,e for ch Palotni,o Roberto' blii pcrscr

at giv. p)ads Iur publikunr. ll.tllclrt vrr I iLr-: Lre P(r7'tlrt'Bskil' S\(rite

smukt pylrtet, bl. a. med u.lstillingsplakatcr 13edste Langhårsungdyr

fra anclre lanc'les kl,bber, hcrundcr ,*.u .lr. Nlidtstuens Eddie' blå pcrscr

ske. 
' Eier: Nina Risbrrg, Norge

særlig stor inteLesse sarnlede den norske Bedste knsttat:

»skogkat« (sko'kat). I)ct er cn i Danmark Arkens Rarrabass' clrinc'hilla

fuldstændig ukentlt race. I)en hører nærmest Eicr: Inter (irar-raas' N.rgc

undcr korthirskartcrrc- rn(.n h.rr .n lanu buskcr B<tlsrt Kurth'irskat

hale, og den lever vildt i de n,,rrkJ fj.ld.. Int'ch rhu chia's clolleirr

,\lan har igcnrrenr noglc.rir arbcl.let nr.d .lt-rrrr.. I-'irr: H'rrly PeLtqrs:"tt' SrtriHc

og på udstitlingen var ikke rrin.lr. und I 1 -ljedste 
Korthrl'sungdyr

»skogkatte« sanlt et ku.ld repr.tserrtcrr:t. D;t Pich.ns Aladi,' C.rnish Rtx

er en langstrakt kat med st rrskint(t spidst Eier: N4 & L l\{ici6, Sverige
' 'Jqdst§ Kt'rthi15k.lstIJInOvCd. nøJe frre.r. llOt. ll.ll!lar)g felS ('A (lr

, r ", , , -.' _ Ka rl dcl Srrr. rf Dr.rr r-cJ, hrurrrn.r:kr r :i:rnrnUSKet nai(, dCSUOcr) nJf d(rr »RIrl(KsIS. p.l

brncne. megcr Iig Mairr. Cuon-karren..11,. l-i'r: \l & L Palnrertn"i'trigr
, Ll..l.t. K,,rth,ir:kuId

InåSkc snar(f( )()m clcn r)prirdcllB( ang')rxKilt
,. Irrt.Clr. B(tndns Xl.rirnuna rn kulJsa ud. l\()rdmitndsnf kal(l§r del) m( (t kæf lra

hed istrmmerr ))rn rHt( rrrrrsl< k,rt<r. Itta,, lrer Ijcr: lrlarirh 
^r]J(r'sr.ll' 

s\(rigq

udarbejdet en stanclard for clr-, og Iib.r, s.i Bedste '§'åogÅau

snaft man naf 1 g(nrfiU(,n(r irl l'il dslr enel-

kenclt. [:icr: Familie Ny]uncl, Oslo.

En anden varietet, der cr ukcnclt hos t.rs, NIen det var så afgjort også den »odd-

er »sølvkatten« --- en krydsnirrg mellcm err c),cd« kats dag (katten mcd ct biåt og ct
abyssiner og en chinchilla. Resultatet: en kat brunt øje), idet dcr netop dagen før udstil-
af udseende og bygning fuldstændig som ab1,s- lingen forelir anerkenclelse fra FIF'E af dissc

sineren men med en sølvpels. L)et må siges katte, og det første CAC i Europa til en odd-

at være et dristigt eksperiment, lnen det var tyccl perser hlev tildelt dcn norske klt Vencia

et yndigt kuld på 3. Iøvligt mindes jeg i rlel NIonde av Gjøvikodden.
*rr 

-

i. t,
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var 4 uger, og den gjorde stor lykke. Melitha til at have dem i en papkasse i et hjørne, men
og Arthur Madsen, som har optaget filmen, så snart jeg flyttede kassen ned på gulvet,
har lovet os en fortsættelse, som vi glæder os blev killingerne båret op i min seng igen. og

meget til. efter flere dages kamp måtte ieg kapitulere,
Da der muligvis blandt vore læsere kunne så jeg sov næsten en hel måned på en halv

være nogle, som også for første gang står over meter.

for' denne store begivenhed, vil vi hermed Ålt det kan man undgå ved at være lidt
bringe et udførligt referat af foredraget. fornuftigere når man vælger fødekasse. Jeg

er efterhånden kommet til det resultat, at en

De rørsre 12 user i::)'.T å'il.:':i:? ;:1,[i,j'i:1 ;:;
l. Vi gør klar tit barsel og ren og må ikke lugte for stærkt, f.eks,.af
Næsten alle katteejere ser med angst og bæ- sætre. Den skal være så stor at katten kan

ven hen til første gang deres mis skal have ligge udstrakr i den, men rkkc større end at

killinger. Selve fødslen vil jeg ikke komme hun kan nå at sternme ben og ryg mod si-

så meget ind på, da dette emne er omtalt på derne.

fortræffelig niåde i de fleste kattebøger. Men Til kassen anskaffer jeg mig 2-3 skum-

jeg har nogle små tips, som måske kan hiælp: gummistykker 
- 1y7--2 cm tykke 

- 
der

den katteejer, som for første gang står over for mjagtig passer til kassens bund. Der må ikke

denne store begivenhed. rære revner, hvor killingerne kan få et ben

Jeg må først slå fast 
- 

hvis hunkatten et i klemme. Hertil syr jeg nogle betræk af

i god kondition 
- 

og det bliver den ved en f. eks. et kammelt lagen eller lign. Endelig

fornuftig kostplan under graviditeten 
- 

bliver ikke noget med frotte, for kiliingerne fødes

der næsten aldrig problemer med fødslen, og jo med kløerne ude og kan ikke trække dem

katten klarer det hele selv. ind den første tid. Betrækket skal sidde stramt

Alligevel tror jeg, at man som regel - om hynden og kan gøres fast på undersiden

måske især ved første fødsel 
- 

står med er.r rnecl et par baby-sikkerhedsnåle - 
de kan

følelse af, at man vil så gerne GØRE NOGET. jo ikke springe op. - 
Dette løse betræk kan

Der er også en masse ting, man kan gøre for så tages af og vaskes 
- 

der skal de første

sin kat - det skal bare være det rigtige. En clage skiftes tit.
af de ting, man kan gøre, et at sørge for en Det siger sig selv, at man skal sørge for
velegnet kasse i god tid. Heri skal fødslen at være der, når fødslen begynder. For selv

foregå og killingerne tilbringe de første uger. om katten klarer det selv, vil hun alligevel

Der findes specielle fødekasser i handelen, meget gelne have lidt opmuntring, mens det

men ieg synes ikke de er anbefalelsesværdige. står på.

Da jeg første gang skulle have killinger, ville Man skal fremfor alt tage det ROLIGT -
ieg så gerne gøre det helt rigtige, så jeg købte meget ROLIGT endda 

- 
for hvis man bliver

en flot fødekasse, hvidmalet, pi høje ben, med ophidset, smitter det af på katten og kan

glasrude og trappetrin op til en lille dør. Det komplicere fødslen.

var den største, der kunne købes for penge 
- Så skal man gøre det til en regel at skrive

der var skam ikke noget, der var for godt til op, hvornår tingene sker: de første veer, hvor-

min mis - rnen det var i hvert fald ingen når vandet går, og de nøjagtige klokkeslet for
succes. Hun nægtede at føde i den, og i dag killingernes ankomst. Dels har man sine op-

forstår jeg hende godt, for den var stor som tegnelser til næste fødsel og dels er det også

et hus i forhold til hende. Hun fødte i min af betydning, hvis det skulle være nødvendigt

seng i stedet for, og med det resultat at hun at tilkalde dyrlægen, at han ved hvordan be-

insisterede på at have killingerne der de første gyndelsen af fødslen er forløbet. Tiden løber
fire uger. Jeg fik hencle ganske vist overtalt nemt i åt under en fødsel, hvor man sidder

re



vitaminer
+mineralertil katte
CatAmin er en ny, avanceret vitamin- og
mineraltablet til katte. CatAmin er frem-
stillet af medicinfabrikken Ferrosan i
samarbejde med praktiserende danske
dyrlæger og indeholder alle de vitaminer
og mineraler, som katten har behov for,
og som sikrer en harmonisk udvikling,
klare øjne og en blank pels. CatAmin
dækker fuldt ud det ofte forekommende
underskud af kalcium og A-vitaminer
hos katte.
CatAmin indeholder vitaminerne A, B-
complex, Dr, E og mineraler.
Fremstillos al modicinlabrikksn Forrosan
Distribution: A/S Romedla, 2600 Glostrup

og veoter, og man synes, tingene tager ti
gange så lang tid som de i virkeligheden gør.

Det er min erfaring at de første to kil-
linger kommer ret hultigt efter hinanden. Så

bliver der gerne eo lille pause inden nr. 3.

Jeg lader hunkatten spise efter.byrden. Den
indeholder vigtige stoffer for fødslens for-
løb.

Når de to første killinger er vasket rene,

serverer jeg altid en æggesnaps: en ægge-

blomme rørt op med lidt druesukker og tilsat
piskefløde. Det bliver som regel fortæret til
sidste dråbe, og så har man kræfter til at gå

i gang med det næste par killinger.
Går der lang tid imellem killingerne, kan

det skq at hunkatten ikke rigtig gider tage
sig af den sidst ankomne, men i stedet fore-
trækker de førstefødte, sorn er blevet lækre

og tørre i mellemtiden. Så må man tage dem
væk et øje lik og forklare hende venligt, men
bestemt, at hun skal vaske den nye. Man kan
evt. tørre dens hoved med en serviet, så den

hurtigt kommer til at trække vejret, men det

er som regel også den eneste. form for »ind-
greb«, der er nødvendig under en normal
fødsel.

Når fødslen er overstået, giver man rnoder
og killinger en ren hynde i fødekassen og

lader dem ellers få ro.
I de første dage kan man ikke gøre meget

udover at skifte betræk og undgå stærkt lys

og træk. Man skal ikke invitere hele nabolaget

til at bese de nyfødte. Man kan risikere, hun-
katten bliver så forskrækket, at hun mister
mælken. Det samme kan ske hvis man får
besøg af. en hankatteejer. Derimod elsker ,trun

at vise sine killinger frem til en selv og høre

de ,bliver beundret. Det er af stor betydning
for killingerne, at ,hunkatten er i psykisk ba-

lance den første tid.
Hunkatten skal altså have lidt ekstra om-

sorg den første tid, og det gælder også med

hensyn til maden. Det er min erfaring, at

ForrterreJ side 10
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det de første par dage kan knibe med at få
hende til at spise, men til gengæld plejer der
at være rivende afsætning pb. føromtalte ægge-

snaps (æggeblomme, druesukker og piskefløde
og helst ekstra kalk tilsat) og det indeholder
faktisk alle de stoffer katten har brug for.
Hvis hun gerne vil have maden på sengen,

skal man lade hende få den. Man må fak-
tisk godt forkæle hende lidt.

Det første der sker med killingerne, er at

de taber navlestrengen og får øjne. Begge

dele sker som regel 5-10 dage efter føcl-

slen. Det gælder nu mere end tidligere om

at beskytte deres øjne mocl lyset. Det varer
et par dage, inden øjnene er helt åbne. Først

er det kun små sprækker, de bliver til tre-
kanter, og sommetider åbner øjnene sig sl:t
ikke »i takt«. Hvis der ikke er tegn til spræk-
ker, når kiilingerne er 8 dage, kan det skyl-

des, at øjenlågcne er klistret sammen. Så må

man forsigtigt pIøve at bade dem op.

2. Mad og reniighed
Når killingerne er 3Y2--4 uger begynder dc

at føle trang til at komme ud af kassen og

se sig lidt om. Hvis nu kassens sider er for
høje, kan man på den ene side skære et

stykke ud, så åbningen er ca. 10-12 cm fra
gulvet.

Nu synes jeg, at det er en god ide, hvis
de ikke har alt for megen plads at løbe på

til at begynde med. Dels er hunkatten ikkc
særlig glad for det 

- det kniber for hendc

at holde styr på dem 
- 

dels er det nemmere

at få dem hurtigt renlige, hvis pladsen er

mere begrænset.

En andcn fordel ved dette er, at de ikke så

nemt bliver udsat for træk de første par uger,
de er ude i den vide verden. Desuden undgår
de døre, som bliver smækket i 

- 
noget der

nemt kan ske, hvis man har mindre børn.

Jeg plejer at lave en »kravlegård« bestående

af to tynde plader 
- 

ca. 50-60 cm høje. -
.feg laver så nogle huller i den ene side på

begge stykket og binder clem sammen. Sil

kan man arrangere dem i den facon, som

passer bedst. Jeg sætter dem over et h.iørne

så de har en kvadratmeter eller så.

I denne »kravlegård« sætter ieg så føde-
kassen 

- og da den måske er ved at være

for lille 
- en større kurv. Men man skal

rkke tage fødekassen væk, før hunkatten er
holdt helt op med at interessere sig for den.

Man kan risikere, at hun begynder at slæbe

rundt på killingerne for at finde kassen igen.

Når killingerne er 4 uger, kan man godt
s:.ite en bakke med kattcsand ned i »kravle-
grirden«. I{ar.r kan altså godt begynde med

ienligheden inden de er begyndt at spise s3lv.

I\1ed lrensyrr til at Iærc killingcrne renlighed.
så har jeg aldrig været ude for, at det har
været noget ptoblem overhovedet, og jeg er

lige imponeret hver giLng jeg ser en killing
pil 4 uger sidde på bakke med løftet hale og

se andægtig ud, som om den er født til at

vide hvordan det foregår.

Det tror jeg faktisk også, at de er, Mange

sigcr, at det lærer de af deres mor. Det har
jcg nu aldtig set. Hun bruger også sjældent

killingernes bakke, men brr-rger sin egen.

Når killingerne er 4-5 uger, skal de til
at lære at spise selv. Det er lidt forskelligt,
hvornår de er gamle nok 

- 
nogle killinger

er mere fremmelige end andre. Man kan

prøve, når de er 4 uger. Det er måske lige
tidligt nok, så kan man vente et par dage,

og så ptøve igen. Men når de er 5 uger skal

de lære at spise selv, ellers kommer de i
proteinunderskud. Jeg synes, at hele det

spørgsmå1 om, hvor tidligt killingeme skal

lære at spise, må man afgøre fra kuld til
kuld. Br der kun 2-3 killinger i kuldet og

hunkatten er i god kondition, kan man for-
svare at vente lidt længere, end hvis man har

et stort kuld, der allerede har tappet kraften
ud af deres mor, når de er 4 uger gamle.

Det, der falder killingerne svært at forstå,
når de begynder at spise selv er, at de plurl-
selig skal slikke og ikke sutte. Når jeg skål

lære små killinger at spise bevæbner jeg mig
med en fugtig klud og en stor portion tål-
modighed, for det kan godt blive en klistret
affære. Maden er en portion Maizenavælling
kogt af t/2 fløde og r/2 vand tilsat lidt drue-
sukker og lidt kalk. Så tager jeg killingerne,

10
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Alle tiders WaYer for katten !
PROCAT vitamintiiskud

LYOCAtI øjenbadevand
til både hund og kat

§EEOCAN shampoo
Bader De Deres kat?
Så brug også til katten S -BOCAN hundeshampoo

PEDOCAN beskytter kattens trædepuder mod bl. a. veisalt

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

lmportør: Farm. Lab. FERRING A/S

T[. (01) 711932
Producent: FERRING AB, Malmti

6n ad gangen, dypper en finger ned i væl-

lingen og får den til at slikke på den måde.

Efterhånden stikker man så fingeren ned i
vællingen, så følger killingens tunge som re-

gel med. Når de har prøvet det et par gange,

går det pludselig op for dem, at det er fra
tallerkenen, maden kommer. Det varer som
regel kun et par dage, før de al|e står i en

pæn rundkreds og spiser. Selvfølgelig kan det

også ske, at ens killinger er så vakse, at de

kan spise selv med det samme, og det er

klart, at io ældre de er, des nemmere falder
det dem.

Så kommer vi til det |unkt, der hedder
mad, og her er nok lige så mange meninger,
som der er opdrættere, men jeg vil her gøre

rede for hvordan feg fodrer mine killinger.
Som sagt starter jeg med Maizenavælling,

og når killingerne efter et par dages forløb
har vænnet sig til det, og fordøjelsen fungerer
som den skal, begynder jeg at blande op med

æggeblommer, kogt fisk eller babymad (f. eks.

det med olaekød, lever, kalvekød .og gtønt-

sagsmos). Efterhånden kommer der mere ind-
hold i vællingen, og så snart killingerne har

fundet r.rd af, at rnad ikke altid skal være

flydende, kan de begynde at spise kogt fisk,
hakket oksefars, kogt hønsekød og r:1 hjerter.

skirret i små stykker.

Så snart de er blevet lidt større, får de

ogsit torskerogn (gerne på clåse). Det er væl-

dig godt og indeholder er.r mængcle vitaminer.
Senere kan man blande op med fisk eller
grØnsagef.

Af kød bruger ieg som sagt oksekød og

hjerter og ind imellem også lidt clåsekattemad

blandet op med f. eks. grøntsager, da det godt

kan være lidt for stærkt for de små killinge-
maver. Ellers kan de fra 8 ugers alderen spise

clet samme sorn de voksne katte. Dog vil de

stadig være glade for en portion natmad be-

ståcncle af r'ælling tilsat æggeblomme eller
babymad. Hunkatten plejel også at spise det

rned velbehag.

Nu begynder jeg også at servere tørfoder,

som jeg til at begynde med tilsætter lidt lun-

ken rnælkeblanding, og til sidst spiser de det

tØrt, og det knaser så dejligt. De har altid
adgang til frisk vand og exportfløde.

Fortselles side 12
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Slutningen aft DE
Af vitaminer får de: I dråbe ADEtamin

eller /a tsk. torskelevertran haerand.en dag,

samt en Kit-Zyme daglig. Kalktilskud (venalt
kalciumfosfat) /2 tsk. huerønden dag - alt
pr. killing.

Med hensyn til måltidernes antal, giver jeg

3 måltider daglig sålænge de stadig får mælk
hos moderen. Fra 7-8 ugers alderen går
jeg så over til 4 måltider.

Med hensyn til vaccination, får killingerne
en indsprøitning mod kattesyge, når de er

godt ! uger gamle, og jeg anbefaler så køberen

at re-vaccinete hvert andet år.

3. Når killingerne skal hiemmefra

Det er jo et meget vigtigt emne, og ieg kån
til indledning sige, at jeg aldrig sælger en

killing under 10 uger. Og har køberen ikke
haft kat før, m& den godt være omkring 12

uger. Det vil være synd at sælge en killing
under 10 uger, da der så kan opstå problemer
med hensyn til at omstille sig til nye forhold,
og der kan komme vanskeligheder med kost
og fordøjelse.

Dernæst skal man så vidt muligt få købe-

ren hjem til sig selv, så man kan danne sig
et indtryk af, om de virkelig ønsker at anskaife
sig en kat, eller om det blot er et indfald,
som de vil fortryde bagefter.

Det er min mening, at køberen virkelig skal
ønske at anskaffe sig en kat, o'g jeg vtl aldrig
forsøge at >>overtale<< nogen til at købe en

killing. Det kan man gøre, hvis det drejer sig
om et gulvtæppe, men dette er et lille levende
væsen, sorn man har et ansvaf overfor, og som

man må sikre sig, får et godt hjem.
Dette kan mafl som sagt gøte ved at »>tvangs-

indlægge« til en kop kaffe eller te, og så

giver man samtidig så megen »forbrugeroplys-
ning<< som muligt, nemlig: racens specielle
egenskaber, giver en udfødig kostplan, gode
råd om anbringelse af wc-bakke og sovested,
samt hvordan man skal forholde sig de føtste
par dage 

- lade killingen i fred og ro lære
sit nye hjem at kende. 

- Disse ting er især
vigtige, hvis køberen ikke har haft kat før.

FøRSTE 
'2 

UGER
Man kan i det hele taget ikke give oplysnin-
ger nok.

Så skal man bede køberen kontakte sig efter
2-3 dages forløb, så man kan høre om alt
er i orden. Hvis dette ikke sker, skal man selv

henvende sig, da mange. er bange for at gøre

ulejlighed, og så vil de være glade for en

henvendelse.

Når killingen så skal afsted til sit nye hiem,
får den lidt,bagage med, bestående Lf; et pa;t

stykker legetøj (,bordtennis olde el. lign.) -en kostplan 
- og hvis køberen ikke allerede

har anskaffet det 
- 

en wc-bakke og en pose

kattesand, samt en portion af dens livret.
Dette sammen med føromtalte gode råd, skulle
gøte 

^t, 
killingen ,hurtigt vil falde til i sit

nye hjem.

lt8.

NB. Jeg vil gerne takke, Ålice Heinsen, Kø-
benhavn, for hendes velvillige bistand ved

udarbejdel,sen af mit foredrag og dermed også

denne artikel.

dt.

TAMII<O'S
COLOURPOINTS

Alle maskefarver -
om kort tid også chokolade- og llua-

maskede

Hanner til avlstjenestet *

't/ 9t
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Bestllling på killinger modtages
(også hybrider)

JANE OC KURT PETERSEN
Assedrup Skovgård, 8340 Malling

Ttf. (06) 558218



tEtls DAlllGA's udstillings- og bedømmelsesregler:
Par. t. ANMELDELSE:
a) Anmeldelse om deltagelse i en udstilling

skal ske på de trykte anmeldelsesblan-

ketter, som kan {åes hos sekretæren. Man
ud,fylder een blanket for hver kat, med

BLOKBOGSTAVER e1ler på MASKINE.
b) Særlige ønsker om dobbeltbur eller flere

katte i samme bur skal noteres TYDELIGT
på anmeldelsesblanketten!

c) Anmeldelserne skal være sekretæren i
hænde INDEN anmeldelsesfristens udløb.

d) Anmeldelserne er indende fra den dato,

hvor udstillingskataloget går i trykken.
Udstillere, der afmelder katte efter d,ette

tidspunkt 
- 

der angives i indbydelsen 
-kan ikAe få gebyret tilbage etalt.

e) Anmeldelsesgebyrets størrelse angives på

indbydelsen.

Par. 2. ADGANGSBETINGELSER:
a) Alle katte over 10 uger skal være vac-

cineret seflest 14 dage før udstillingens
første dag mod kattesyge. Ingen yaccina.

tionsattest må være mere end 2 år gammel.

b) Killinger under 10 uger og hunkatte, hvis
drægtighed overstiger een måned, må ikke
udstilles.

c) En hankat skal 
- 

for at kunne udstilles i
kl. t, 2 & 3 -- efter dens fyldte ro mdr.
have påtegning hos en dyrlæge på stam-

tavlen om, at den ikke er monorchid eller
kryptorchid.

d) Kryptorchide og monorchide katte kan kun
udstilles i kl. 4, dvs. indtil de er 1.0 mdr.

e) Katte, som lider af smitsomme sygdomme,

eller som kommer fra et katteri, der har
været inf iceret af smitsomme sygdomme,

må ikke anmeldes til udstillinger. Der skal

hengå 3 måneder efter sygdommens op-

hør.

Par. 3. PA UDSTILLINGEN:
a) En udstillet kat skal være i sit bur under

hele udstillingen. Det kan dog tillades, at

en udstillet kat hjemtages om natten.

Dette skal markeres tydeligt med det af

sekretariatet trykte skilt. Katten må først

uåtages af buret e,fter udstiilingens luk-
ning, og skal næste dag være i buret igen

senest 15 minutter før åbningen.

b) Det er forbudt at anbringe en kat i et

andet bur end det tildelte, og burenes

numre må ikke byttes om.

c) Ingen kat bliver bedømt uden nilrnnter orn

halsen. Dette udleveres ved indgangen.

d) Solgte kiilinger må ikke udleveres, før ud-

stillingen lukker den sidste aften.

e) En udstiller må kun fodre sine egne katte.

Det er eiheller tilladt at udtage andres

katte af deres bure.

f) Klutben er ikke ansvarlig for skade eller

tab af nogen art på katte, kurve, tæpper

el. lign., der måtte ske i forbindelse med

udstillingen eller ved transporten til og

fra denne.

Klasse 4 
-Ungdyrsklasse: Deles i to aldersgrupper,

fra 3-6 mdr. og tra 6-lO mdr., af hen'

syn til den store forskel i størrelse og

udvikling.

Klasse 5 -Noviceklasse: For ikke stambogsføfte katte

over 6 mdr., der øjensynligt tilhører en

godkendt race, men som skal have dette

officielt fastslået. Når to internationale

dommere anerkender katten, kan den opnå

experimentai- (KONTROL-) stamtavle

under sit eget opdrætnummer.

Klasse 6 
-Kuldklasse: For stambogsførte kuld med

mindst 3 killinger i alderen 10 uger til 4

måneder, evt. i ledsagelse af moderen. Man

bedømmer kuldets ensartethed og gennem-

snit efter standarden.

Klasse 7 -Avlsklasse: For avlskatte med 5 eller flere
afkom af mindst 2 forskellige kuld ud-

stillet. Man bedømmer ved at tage et gen-

nemsnit af avlen, udregnet efter en points-

ska1a.
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Felis Danika's udstillingsneglen (fontsat)
Klasse 8 

-Opdrætterklasse: For opdrættere, af hvis
stamnavn mindst 5 katte af 2 forskellige
kuld cr udstillet. Bedømmes som klasse

7. (Nts: Som et FORSØG vedtoges det

5.8.71 i fuet 74 at kræve 7 katte fra
mindst 2 kuld, i st.f. 5)"

Klasse 9 -Veteranklasse: For katte over 6 år.

Klasse 10 
-Huskatteklasse: For huskatte. Disse katte

nummereres ligesom kl. 1 & la, og hus-
kattene kan ikke konkurrere med andrc

klasser.

c) Karakterskala: Hver kat, der kommer til
bedømmelse, får karakter ifølge sin races

standard.

I klasse 1 & klasse 1a klassificeres kat-

tene f ra I-IV, idet de f ølgende dyr
får ærespræmie.

I alle øvrige klasser tildeles følgende ka-
rakterer:

Par. 4. BEDØMMELSEN:

a) En kat kan udstilles udenfor konkurrence,
når dette bemærkes på anmeldelsen. Pri

buret anbringes af sekretariatet en påteg-

nin5; >>udenfor konkurrence<<, og dette for-
hold kan ikke ænclres.

b) Dommerne dømmer ifølge de af FIFE
anerkendte regler på de indenlandske og
udenlandske udstillinger, der er godkendt
af FIFE.

c) Det er forbudt at »dope« katte.

d) Ågressive (»vrede«) katte kan af domme-

ren udelukkes fta konkurrencen.

e) Katte, som har undergået »skønhedsbehand-

ling« (fan,ning, toning eller afbarbering
af ticking), udelukkes fra konkurrencen af
den dommer, som har konstateret dette.

Par. 5. KLASSIFICERING:
a) Kattene er langhårs- og korthåtskatte. Dc

inddeles efter race, farve, klasse og køn.

b) Kattene deles i lølgende Alaster:

Klasse 1 
-International Championklasse: for interna-

tionale champions.

I(lasse la 
-Intelnational Premierklasse: for interna-

ticrnale premiers.

I kl. 1 og kl. la nummereres de 4 bedste

Klasse 2 
-Championklasse: I denne klasse kan be-

dømmelsen CACIB tildeles den bedste kat

af lrvert køn, hvis den opnår mindst 9)
points. (CACIB : certifikat, som kvali-
ficerer til ir.rternationalt championnat). En

chan.rpion skal opnå 1 gange CACIB af z

internationale dommere og i 2 forskellige
lande for at få titlen: International Cham-

pion.

Klasse 2a -
Premierklasse: I denne klasse kan CÅPIB
tildeles den bedste kat af hvert køn, trvis
den opnår mindst 95 points. (CAPIB :
certifikat, der kvalificerer til internatio-
nalt premierat for skønhed). En premier

skal opnå 1 gange CÅPIB af 2 internatio
nale dommere i 2 .forskellige lande for at

få titlen: International Premier.

Klasse 3 -Åben klasse: For katte over l0 mdr. I
denne klasse kan CÅC tildeles den ,bedste

kat af hvert køn, 'hvis den opnår mindst

93 points. (CAC : certifikat, som kva-

lificerer til national champion). Når kar
ten har opnået 3 gange CAC af 1 for-
skellige dommere, får den titlen: Cham-

pion.

Klasse 3a -Åben kastratklasse: For kastrerede eller
steriliserede katte over 10 mdr. I denne

klasse kan CAP tildeles den bedste kat af

hvert køn, hvis den opnår mindst 93 po-

ints. (CÅP : certifikat, som kvalificerer
til national premier). Når katten har op-

nået 3 gange CAP af 3 forskellige dom-

mere, får den titlen: Premier.
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100-88: excellent
a/-/o: meget god

75-61: god

6---46: temmelig god

d) Udover klassificeringen vælges de »bedste

katte«; der udtages:

Bedste voksne langhårskat

Bedste langhårskastrat
Bedste langhårsungdyr
Bedste langhårskuld
Bedste langhårs veteran

Bedste langhårs voksne 
- 

af modsat 'køn

Bedste voksne korthårskat
Bedste korthårskastfat
Bedste korthårsungdyr
Bedste korthårskuld
Bedste korthårs veteran

Bedste korthårs voksne 
- 

af modsat køn

For at kunne udtages til en »bedste«-titel
kræves mindst exc. 1, og i de voksne klas-
ser også certifikat.
Derudover kan klubberne iade dommerne
udvælge de bedste i farven : bif, samt

bedst i racen : bir. Udstilleren kan på

udstillingen bede .helst dommeren, el. evt.

udstillingssekretæren, påføre denne spe-

cielle udmærkelse.

e) And.re klabbers nd.rtillinger:
Anmeldelsesblanketter til alle andre klub-
bers udstillinger, f. eks. også i udlandet,
fåes hos ens egen sekretær og skal afle-
yeres geilfien egen klabteÅreler 

- 
,\L-

DRIG direkte til den arrangerende klub.
Husk de strenge bestemmelser vedrørende

rubies-taccitation, hvis man ønsker at ud-

stille i det sydlige udland I

Par.6. UDELUKKELSE:
Kh:,bbernes bestyrelser er berettiget til at

udelukke medlemmer, der ikke overholder
de her fastsatte regler. Eventuel udeluk-
kelse kan indankes for klubbens førstkom-
mende generalf orsamling.

Vedtaget på FELIS DÅNICA's
ordinære plenarforsamling i

Kalundborg, d. 10. mai 1974.

sos
Ja, det er rigtigt. Dette er et SOS, et råb om

hiælp, og De har naturligvis krav på en for-
klaring, før De kommer til hjælp.

Ållerførst er der bogstaverne FAB. Det er

en forkortelse af Feline Adaisory Bareau (Kat-
te-Rådgivnings Bureau), en organisation, der

blev oprettet i England i 1958 med følgende
formål:

1. I almindelighed at ,fremme human be-

handling af katten og at sikre dens fysiske og

mentale velbefindende ved at give råd til
katteeiere med hensyo til dens helbred og

behandling i tilfælde af sygdom.

2. At indsamle midler, som ønskes anvendt

til at fremme undersøgelser af kattesygdomme.

Med hensyn til det første formål driver
FAB (formand dr. R. C. Povey) en rådgiv-
ningstjeneste, sorn er baseret på ,up-to-date

undersøgelser af videnskabelig litteratur inden

for emnet. Å{an ejer et stort bibliotek og har
etableret et rådgivende panel af videnskabe-

lige, medicinske og veterinære eksperter. Med-

lemmer af .FAB har ret til at bede om råd

i alle kattepro lemer, enten det drejer sig om

racel<atte eller almindelige huskatte. Der fore-

ligger brochurer om f. eks. diæt, opdrætning,
kontruktion af katterier og visse kattesyg-

domme. Et abonnement koster 3,00 kr. pr.- år

og indbefatter en kvartalsrapport med veteri-
nære og andre artikler.

Med ,hensyn til det andet 'formål ,har FÅB
oprettet et Cenrrdl Fund lor Feline Research

(CFFR) (Centralfond for katteforskning).
Formålet med dette fond er at støtte under-

søgelser af de mange kattesygdomme, som rnan

endnu ikke helt forstår, og for hvilke man
(endnu!) ikke har 'fundet nogen effektiv be-

handling. En gave til CFFR (formand dr. O.
F. Jackson) vil fremme undersøgelserne af
kattesygdom.me og frelse tusinder af katte.

I de sidste 20 ir ihar dyrlægerne i høj grad

forøget deres viden om dyrs sygdomme og

dermed bdhandling og bekæmpelse. Desværre

er katten blevet temmelig forsømt i denne hen-
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seende, og det skyldes især mangel på økono-
miske midler.

Nu er der imidlertid kommet støtte fra
mange, som mener, at det er vigtigt at for-
hedre kattens helbred, og CFFR er derfor sat

i stand til at begynde at financiere udvalgte
projekter. Blandt emner, der fornylig er støttet
af CFFR, kan nævnes: luftvejsinfektioner hos
katte (dr. R. C. Povey), sygdomme hos ny-
fØdte killinget og urinproblerner (dr. O. F.

Jackson).
Det sidste nyt er, at FÅB har fået tilladelse

til at skaffe midler til en stilling på Bristol
Universitetet i England tiL en leAtor i katte-

med.icin. Det er første gang i historien, at et

specielt universitetskursus vil blive helliget
dette specielle emne. Ålle katteelskere vil indse
den umådelige betydning, dette vil få til for-
del for katten. Men det er dyrt og kræver store

midler.
Og dette er grunden til, at vi henvender os

tii alle elskere og beundrere af KATTEN,
dette dejlige dyr, som er afhængig af os, og

som .med sin skønhed og hengivenhed giver os

så umådelig stor glæde.

Jeg vil der.for gerne bede alle klubber om

at formå deres medlemmer til at give noget

til dette gode formål.
FAB's kasserer er:

LLr. I. S. Lane. A.I.B.
National'§fl'estminster Bank
153, Putney High Street

LONDON, S§7'1' TRX.
(Da banken beregner et gebyr for hver

check fra udlandet, er det tilrådeligt for hver
klub at samle penge sammen og sende dem

samlet).
NB: JYRÅK modtager bidrag på giro 6 85.09,
og kassereren er Helmuth Jensen, Hostrups-
vej 28, 6000 Kolding. Mærk venligst talonen:
»meddelelser til modtageren« med FAB-BI-
DRAG. Vi håber, at såvel medlemmer som

abonnenter vil støtte dette .udmærkede formål,
der jo kommer alle os kattefolk til gode. Vi
vil i et ,senere nrunmer meddele, hvor mange

penge, der kom ind. RED,
Pia Hollenstein
Præsident i FIFE

PS: Efter skriftlig henvendeise om abonnering
på den omtalte bulletin, overvejer JYRÅK's
bestyrelse FAB's tilbud om associering, dvs.
tilknytning i form af samarbejdq med denne
engelske organisation, som vi alle vel må
være interesserede i at støtte. LC.

Chinchilla-han: CATTO AF KlVlO.
Foto: Fibiger.

Læserne skriuer - 1974:
Vi starter denne læserbrevkasse med et lille
indlæg af Gerda rifendel fra dec. 71. og der-
næst r>Tovtrækkeri med en kat<<, om de erfa-

ringer man høster, når man tror, man kan

få ,sin vilie med en kat og dens sult. Mate
Fastrup har lidt det samme nededag som

sikkert mange af os andre i det tovtrækkeri.

Gerda Wendel:,,Llvslyst"
Vi ,har et par katte, meget kære, men spilop-
magere og slagsbrødre, en stor hankat 

-almindelig huskat, og en siameser. For nogle
måneder siden blev familien udvidet med en

lille boxer-hun. De to katte tog tingene meget

pænt, alt imens de viste, at de stadig var
herrer i huset. 

- 
Hunden blev kørt over af

en bil og lå bevidstløs flere dage. Fra det

øjeblik, hvor vi bar den ind i huset, så jeg

mine to katte ,>>sørge«. Sæclvanligvis så stø-

jende, gav de sig nu til at gi >>på tæerne<<.

De spiste næsten ikke noget.

De forblev således, neddæmpede, så længe

Belle svævede mellem liv og død.

Derefter så snart den. lille hund kom til
bevidsthed, fik mine katte livslysten tilbage
og begyndte igen på deres vilde lege.
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Find.es der noget med.e illjeføst end en irsk
terrier ?

(Folo: 2 irtke terriere og en brun børnahøn).

lob - les...
Mette Fastrup:
,,Tovtrækkeri med en kat"
NIBOENS SORTE KAT ned de sAæoe hjør-
netænder bar lige fåel sin morgenmad serte-
ret ade æd trastøbben, Sotn tad.aanlig sad

den spilfigen og morgendøelig aed. bryggers-

d.øren, da ai andre åom op.

Natørligtit måtle den batte motgennad før
nogen anden, Sådan er det bleret i løbet af
en måneds tid.

Den sorte kat ,har haft forkædighed for
stedet her det sidste par Lr, er dukket frem
fn f.yrrekrat eller hyldebuske, når nogen kom
til døren, da der er folk her hele tiden, har
deo besluttet at høre huset til. På gården, hvor
den kommer fra, er der så mange andre at

dele krummerne med.

Det var min faste beslutning, at katten
måtte fortrække, og 1eg var så naiv at tro, at

den gik sin vej, når vi nægtede at ofre den

opmærksomhed, også madmæssigt. Pli og op-

dragelse ejer den ikke. Det er ind ad døren,

op på køkkeobordet og ned i kødgryderne, så

snart der lindes en sprække. Det bryder vi os

ikke om. Derfor fortalte vi katten, at den

skulle gå hjem til sig selv. Det blev til en

styrkeprøve, som vi to enede klarede alt for
dådigt.

Når det påtrængende dyr nu sad derude i
vedholdende belejring og blev mere og mere

ussel at se på, så kunne den egentlig ligeså

godt få de smårester, der blev i køkkenet.

Derefter blev den så småt taget i betragtning,
når .andte var i køleskabet efter mælkeposen.

Modstræ ende fik drengen lov til at give mis
lidt, og i går morges stod jeg med en neder-

lagets smag i munden og smurte leverpostej
på rugbrødet til katten.

Den ,fik at vide, at det egentlig ikke var
meningen, den skulle fodres.

Samtidig glæder vi besejrede os i fælles-

skab over, at katten dag {or dag bliver mere

glansiuld i pelsen og mindre påtrængende. Nu
kan den i timevis sidde på sålbænken uden for
vinduet og følge aktiviteten inden for rude-
glasset. En sort kat med smalle, gule øjen-

striber udenfor, en freldigt blomstrende rød

Hawaiiblomst indenfor overdådig i størrelse

og farvepragt. Som baggrund den disede dag

og havens mosgroede frugttræer i vinterlig
nøgenhed. Med det billede på nethinden til-
giver vi katten, at den blev den stærkeste.

Hvordan fandt De Deres
stamnavn?
Når man læser udstillingskataloger, 'fåtr man
et levende indtryk af den blomstrende fantasi,

som opdrætterne lægger for dagen i valget af

stamnavn. Især hvis man ikke kun holder sig
til de hjemlige, men også kigger i svenske,

tyske og hollandske.
Kan De ,huske, hvordan man grubliserede

i dagevis, mens man småmumlende gik rundt
og prøvede lyden af det seneste påhit -- sam-

men med ens yndlingsfornavne? Eller sådan

gik det måske slet ikke til, da De skulle
finde stamnavn ?

Hvordan var det nu, det var? 
- - Ja,

hvordan egentlig, lad os høre, der skal nok
komme mange pudsigheder imellem. Fortæl

os om Deres overvejelser: af von, 
- 

's, eller
slet ingenting?

Det kunne væfe, at nye opdrættere kunne
komme rigtigt i stødet ved at læse orn andres

gode indfald.
Bidrag til rubrikken: Hvordan fandt De

Deres stamnavn? sendes til redaktøren (Pla-

tanalle 17, 8700 Hs.).
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Referat fra JYRAK-generalforsamlingen
lørdag den 23. februar 1974 - Bef.: sekretæren

Mødet blev afholdt i de noget psykedeliske

lokaler på Restaurant Varna, og på grund af

det gode veir var fremmødet nok mere beske-

dent end ventet, nemlig på kun 37 medlem-

mer ialt.
Som dirigent valgtes Ir4elitha Madsen -idet den anden kandidat: Richart B. Petersen

dog overtog posten det sidste kvarter 
- 

og

hun takkede for valget, konstaterede at gene-

ralforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæ-

ste dernæst d.øgtord.enen:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.

l. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

4. Indkomne forslag:
a. Sekretærens forslag om forlængelse af

fristen for indsendelse af forslag til GF,
senest 1r.1. forinden.

b. Susanna Bugges forslag til nye love for

JYRÅK - fremsendt for 3. gang (hvide
ark). De nugældende statutter fremsend-

tes ligeledes til sammenligning (farvede

ark).
5. Valg:

a. På valg yar: Jane Petersen (formand -'
ønskede ikke genvalg)

Elis Eriksen, Inge Hansen 
- 

(ønskedc

ikke genvalg)
Grethe Jensen og Lene rW. Casselgreer:

-- (ønskede genvalg).
b. Suppleanterne blev siddende, mens der

skulle vælges 2 revisoter og 2 revisor-

suppleanter.

6. Eventuelt.
ad 2: Dernæst overgik ordet til formanden,

cler fortalte om året 73 for JYRAK. Medlems-

tallet er stadig stigende, fn 102 ved sidste

generalforsamling til 367 ved denne. Klubben
har afholdt 4 arrangementer i årets løb: Maj-
udstillingen i Årup, på Fvn, der efterfulgtes
af et præmieuddelingsmøde 18.08. i Århus,

hvorefter dyrlæge N. Stadsvold fortalte om

kattens brunst og problemer deromkring. 15.-
16. septernber afholdtes vor Jyllands-udstilling

i Randers. Præmieuddelingen hertil af,holdtes

først 1?. jan. 74. På Fyn skete der imidlertid
en hel del - i form af en nystartet studie-
kreds med t§(/inna Greve som initiativtager . . .

vel nok en udfordring til den iyske del af
klubben? Vor iubilæumsudstilling i marts i år

er jo desvære aflyst, således som bestyrelsen

bestemte det på mødet førend præmieudde-

lingen 12. jan. JYRAK har ikke planlagt

nogen udstilling før 7.-8. sept. i Fåborg,

hvor vi så vil fejre vort 40 års jubilæum fra
4. marts 34, da klubben startedes. Fotsamlin-
gen godkendte formandens beretning.

ad ,: Helmuth Jensen læste regnskabet op,

og man diskuterede noget de 1000 kr., som

vi i 73 har ibetalt i garageleje.for opbevaring
af vore udstillingsbure. Bent Elund og Lene

Casselgreen tilbød begge vederlagsfrit at stille
lagerplads til rådighed, hvilket bestyrelsen

takkede for. Medlemmerne efterlyste endvi-
dere 6n Århus-udstilling åLrligt. Mere herom
side,nhen i referatet.

ad 4: Dette punkts a) vedtoges hurtigt. b)
varede derimod flere timer 

- 
fordi vi også

måtte have en kaffepause mi.dtvejs 
- 

for at

samle kræfter. .Susanna Bugge fremlagde sit
forslag og begrundede dets fremsættelse med,

at hun fandt det enklere, klarere og bsdre

stemrnende med FELIS DANICÅ's regler end

de gældende. Mange medlemmer udtrykte der-

efter den opfattelse, at paragrafferne burde
gennemgåes i en sammenligning med de gæl-

dende. Med få, men væsentlige ændringer
læstes til slut fru Bugges forslag op i sin hel-
hed, sattes under afstemning og vedtoges med

29 stemmer for; 0 imod og 8 ikke stemmende.

De nye love bringes i deres helhed efter dette

referat.

ad 5: Som ny formand valgtes hurtigt

'iØinna Greve, der takkede og udtrykte håbet

om og villen til at gavne klubben og kattesa-

gen. Blandt de 7 foreslåede kandidater: de to

på genvalg 
- og lørgen K. Andersen, Su-

I8



sanna Bugge! Richard B. Petersen, Bent Elund
og Jonna Ranum, valgtes da ved skriftlig af-
stemnin€J denne nye bestyrelse:

IYRAK': nye bestyrelse:

FORMAND: §finna Greve (nyvalg)
NÆSTFORMAND: Irma Enø Pedersen (uæn-

dret)
KASSERER: Helmuth Jensen (uændret)
STAMBOGSSEKRETÆR: Grethe Jensen (gen-

valg)
ØVRIGE: Lene §7. Casselgreen (genvalg)

Susanne Bugge (nyvalg)

Jørgen K. Andersen (nyvalg).
Sidstnævnte valgtes, efter at Kurt Petersen

havde trukkst sig tilbage et år før tidcn. De
to suppleanter: Jonna Ranum og Bent Elur-rd

bliver siddende. Derimod valgtes to nye revi-
sorer, nemlig: Gerda rJ/endel og Egon Strell-
ner, foruder.r to revisorsuppleanter: Erik Bugge
og Margaretha Lindh.

ad 6: s. Lisbeth Kristoffetsen ønskede JY-
RAK's stempel fjernet fra sine stamtavler,
hvilket Helmuth på Grethes vegne lovede
hende.

b. Redaktøren beklagede den uregelmæssige
forretningsgang for bladet i det forløbne år,

efter at flere medlemmer havde klaget specielt
herover. c. Det viste sig, at der blandt med-
lemmerne er et stoft ønske om en forårsud-
stilling, og den nye formand lovede at be-

handle sagen på førstkommende bestyrelses-
rnøde og siclen meddele, hvorvidt bestyrelsen
ser sig i stand til at klare en udstilling med

så kort varsel. Udstillingen vil blive til som

et team-work, i givet fald.
Herefter takkede Richard B. Petersen for

god ro og orden og hævede generalfor:samlin-

gen.

PS. Efter generalforsamlingens afholdelse
har fr. Irma Enø Pedersen meddeit bestyrelsen,
xt hun 

- 
på grund af den lange afstand 

-ikke 1ængerg finder det rigtigt at biive sid-

dende i hestyrelsen. Herefter er første-sup-
pleanten, Jonna Ranurn trådt ind i hendes sted.

De enkelte poster er siden fordelt lidt ander,

ledes, hvilket skullg fremgå af den medsendte

nye bestyrelsesliste.
jfr. side 2

Dette Aarakteristfuke abyssinier-billede aJ int.
ch. SASCHA DEUXIEME DU LOUP er taget

af ejeren Hr. Fibiger, Århøs.

f 0T 0 - k"^lt+q"+ea^ce ') 4 ,

Hvad er det bedste katteelskere ved? Ja, ikke,

at kigge på katte. Kan man ikke komme til
at røre dem, kan man da altid se I Lad os

allesammen se, hvilke dejlige katte vore med-

lemmer og abonnenter har ! Har I lyst at være

med, så indsend jeres blanke sort/hvide fotos

ti1 redaktionen, d.v.s. Casselgteen, Platanalle

17, 8700 Horsens. Inden julenummeret 1974

gåt i trykken lader vi udpege en første, anden

og ttedje-vinder af konkurrencen. PræTnierne

består i . . . ja, det skulle vel egentlig ikke rø-

bes endnu. Vi havde tænkt os evt. gratis

abonnement på »llvæssebrættet«. Men måske

får vi bedre ideer? (Findes der bedre?)

Blad i bunken af kattebilleder og prøv at

finde dem, der enten fortæller en pudsig hi-

storie, viser en rørende situation eller siger

iagttageren nøjrytig, hvordan kattens karakter

er. Dette er det stik modsatte udstillingskra-

vene, der først og fremmest kræver ydre skøn-

hed. Netop fotos kan, hvis man er heldig,

vise os den særlige inclre skønhed, som fængs-

ler så mange >>kattemqnnesker<t.
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STAMTAVLER o. lign.
Opdrætterne gøres opmærksomme på, at hvis
de ønsker forældrenes præmieringer påført
killingernes stamtavler, skal der gøres udtryk-
keligt opmærksom på det.

For at stamtavler kan udstedes, skal der
medfølge bevis på, at hankatten ikke er
monorchid eller kryptorchid.

Killingeattester bedes udfyldt, sådan at
HELE kuldet får stamtavle PÅ EN GANG -og inden 3 mdr. efter fødslen. Der KAN
udstedes stamtavler til killinger fua i-6 mdr.,
for dobbelt takst. Fra 6-12 mdr. er taksten

50 kr. Efter de fyldte 12 mdr. kan katten
ikke automatisk få stamtavle, men må ud-
stilles som novice.

Priterne på stamlattler er pr
gende:

7.1.74 føl-

kr. pr. stå,.

Fra 0-3 mdr. u. på'føring 1.2,-

Fra 0-3, incl. påføring af forældrenes
præmieringer 1r,-

Fra 1-6 mdr. u. påløring 24,-

Fra )-6, incl. præmiepåføring . . . . . . 1o,-

Fra 6-l? mdr. u. påføring -....... r0,-
Fra 6-72 mdr., incl. præmiepåføring 53,-

Stamtavlekopi ........ 50,-

(NB: skal hvile hos stambogsføreren i 3 mdr.
inden udlevering!!!!)

Stamtavlerne bliver fremsendt pr. efterkrav
og ekspederes af stambogsseAretær 'lr. Grethe

Jenren, Hostr\psvej 28, 6000 Kolding.

HUSK: når De udstiller kuld, skal der

medfølge stamtavle på hver enkelt killing!

På den ekstraordinære plenarforsamling i
Ebeltoft, d. 5.6.74 vil man tage stilling til
stambogsførerens ansøgning om lønforhøjelse,
hvilket evt. vil medføre takstforhøjelser for
stamtavlet og præmiepltøring pr. L.9.74.

HUSK: KILLINGER UNDER 8 UGER MÅ
IKKE UDLEVERES TIL KØBEREN !

UDSTILLINGER m. m.
Yi gør opmærksom på de for,højede udstil-
lingsgebyrer, som er nødvendiggjorte af de

stadigt stigende udgifter i forb. m. halleje og

dommerrejser, osv.

Normal gebyr pr. kat . ; .

Kuldklasse
Kuldklasse, moderen også bedømt

Avls- og opdrætterklasse, extra ...
Dobbeltbur til een kat, extra ...

JYRAK er nu begyndt at arrz,ngere burplanen
efter farver, dvs. i katalogets nummerrække-

følge. Denne praksis blev startet i Risskov,

og bestyrelsen mener, at ordningen fungerede

- efter omstændighederne - udmærket og

vil også i Fåborg opstille kattene således.

Udstillere, som IKKE kan få deres evt. øn-

sker om fællesbur til flere katte opfyldt, vil
blive underrettet herom ved udstillerkortet.

KOMMENDE UDSTILLINGER:

hr.
4r,-
50,-

60,-

10,-

20,-

DANMARK .
4.- 5. 5.

25.-26. 5.

JYRAK, Århus
RACEKATTEN, Hillerød
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7.- 8. 9.

t.- 6. 10.
JYRAK, Fåborg

RACEKATTEN, Tivoli
i Kbh.

Grenoble, Frankrig
Granville, Frankrig
Mulhouse, Frankrig
Karlstad, Sverige

Tours, Frankrig
Borås, Sverige

Paris, Frankrig
Gdteborg, Sverige

Stuttgart, Tyskland
Helsinki, Finland

Stockholm, Sverige

ANNONCER:
Vi har med beklagelse været nødt til at sætte

vore annoncepriser op, således som det vil
væfe vofe faste annoncører bekendt fra vor
rur.rdskrivelse. Dog er vi stadig billigere end
så mange andre tidsskrifter. BEMÆRK vorc
tre specialrubrikker:

1) Opdrættere, 2) Til avlstjeneste og 3)
Killinger, netop nu. Ålle tre koster for en

annonce i rimeligt omfang, dvs., som nævner
f.ex. kattens/kattenes navn/e, farvs og køn,
ejeren og dennes adresse og telefon 

- 
for alt

dette stadig KUN kr. 10!l
På alle øvrige annoncer gives der 

- 
sonr

err slags kompensation for prisstigningen -.--

lO c/s rabat ved bestilling af 4 annoncer, dvs.
for en årgang.

HENVENDELSE: Fr. lWinna Greve,
St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg.
TIf. (09) 61 19 81.

Indlereringslrirl for annoncer til >>Hvæsse-

brættet<< nt. 2 et 1.7.74.

UDSTILLINGER:
Husk, at De ved anmeldelse til udstillinger

- ALTID skal sende Deres anmeldeke til uor

egen udstillingssekretær, Fr. SUSANNA BUG-
GE, Kærlodden 7, 812O Mårslet. Tlf. (06)
27 28 19. Gebyret skal derimod sendes direkte
til den arrangerende klubs kasserer, i JYRÅK
til hr. Helmuth Jensen, Hosffupsvei 28, 6000
Kolding. Tlf. (0r) 52465r, giro:68509.

Vaccination: Husk også, at alle katte og kil-
linger, der skal på udstilling, skal være vac-

cineret senest 14 dage før en udstilling, og 
^tvaccinationsattesten ikke må være mere end

to år gammel.

Jubilæumsudstillingen :

JYRAK vil bestræbe sig på til vor udstilling
i Fåborg, d. 7.-8. sept. at få følgende dom-
mere: LH 

- 
Mrs. Julie \X/itte-Rothwax, NL

og Miss Rodda, England og til KH: Mrs.
Hetty van §Øinsen, Holland, og Mrs. Ilaerin-
gen-Schoo, også Holland, og evt. som reserve

Mlle Arlette Poirier, Frankrig.

UDLANDET -
17.-72. 5 .

1.-- 2. 6.

15.-16. 6.

24.-25. 8.

14.- 1 

'. 
9.

72.-r). to.
26.-27. 10.

2.- 1. 1r.
9.-10. 11.

9.-10. 1 1.

23.-24. 17.

Husk altid at tilrnelde gennem egen klub-
sckretær | !

NY STUDIEKREDS!
Vi er vist mange, som så småt har været kede

at, at der er så langt til Fyn. For de har jo
nogle virkeligt oplysende møder 

- 
i form

af studiekreds 
- 

derovre.

Nordjyderne har haft een, fynboerne har
een nu og endelig synes turen at komme til
midtjyderne:

I ÅRHUS-området påtænker vor udstil-
lingssekretær, Susanna Bugge, at starte en

studiekreds i efteråret, sandsynligvis engang
i september.

Ved første sammenkomst finder vi frem til
emner, som medlemmerne ønsker at få belyst
nærmere. Derefter vil vi så indkalde »fore-
dragsholdere« med ,særlig stor og nyttig viden
indenfor de emneområder, som medlemmerne
har ytret interesse for.

!-or at få en lille ide om forhåndsinteres-
sen for et sådant arrangement, ville vi meget
gerne, om interesserede henvendte sig til:

Susanne Bugge,

Kærlodden 7,
8320 Mårslet.
Tlf. (06) 27 zB t9.

Mere nyt om sagens videre fodøb med-
deles her i rubrikken: HUSKÅT.
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Beferat fra FELI$ DAl{lGA's plenarforsamling
Fredag den 10. maj 1974

Mødet fandt sted på »Postgår,den<r overfor
»Ole Lunds Gaard<<, i Kalundborg, kl. 13, i
det skønnest tænkelige veir.

Formanden, Hr. §Øilly Andersson, RK, bød

velkommen og konstaterede, at plenarforsam-
lingen var rettidigt indkaldt.

1. Dernæst valgtes til ordstyrer Hr. Per
Diemar, RK. Til referent valgtes sekretæren.

2. Til kontroludvalget enedes man hurtigt
om Hr. Erhard Rohrmann, RK, og Hr. Hel-
rnuth Jensen, JK. De optalte medlemmeme,
og det viste sig, at klubberne ,herefter har flg.
medlemstal, og dermed flg. mandater i FD's
forretningsudvalg:

RACEKATTEN 748 medlemmer 9 mandater

JYRAK 364 medlemmer 5 mandater

DARAK 214 medlemmer 4 mandater

DANKÅT 51 medlernmer 2 mandater

J. Formanden aflagde derefter beretning,
takkede forretningsudvalget for godt arbejde,

skønt der i årets løb var afholdt færre møder

end året før, bl. a. under de billøse søndage.

Problemer har der vist sig, især i ,forb. m.

oversættelsen af FIFE's statutter, idet der sta-

dig er tvivlsspøtgsmål mellem den franske og

den tyske tekst. Dog har FD arbejdet sig

frem til een nyskabelse af betydning: AVLS-
RÅDET, som startede 1.1.74, og som allerede

har vist sig funktionsdygtig i flere tilfælde.
Ydermere opnåede Danmark via sin svenske

repræsentant på FIFE s generalforsamling at

få vedtaget flere af vore forslag, bl. a. vedr.
udstillingsbure. . . dog bør detts problem ta-

ges op igen i fuet 74. Avlsrådets virke blev
på dette tidspunkt bifaldet af samtlige klub-
ber og dets fortsættelse vedtaget. Dets funk-
tion er »rådgivende<<, dvs. at medlemmer af
FD's klubber kan til,skrive Avlsrådet og få
svar på saglige, f. eks. genetiske, spørgsmåI,

som så siden trykkes i vore fagblade. Avlsrådet
besvarer KUN skriftlige henvendel,ser.

4. Under forelæggelsen af regnskabet be-

klagede kassereren, at regnskabet 
- 

i dets

rundsendte form 
- 

ikke var underskrevet af
revisorerne; desuden rettedes en Iille feil,
hvorefter regnskabet blev godkendt.

5. Efter nogen debat vedtoges det 
- 

i

betragrning af de geu.re[[e prisstigninger
at forhøje kontingientet til kr. 500,- om året

pr. klub. (Herved bortfaldt JYRAK-s forslag

9,F.). De på sidste plenarforsamling vedtagne

forhøjelser af ydelser synes ikke helt at være

gennemført i praksis, hvilket skal ske efter nyt
blads offentliggørelse.

Landsf oreningen FELIS DANICA s&al i
algifter haue:

Stamtavler ...... kr. 1,00

Stamtavlekopier .... ..... kr. 45,-

Int. udstillinger ..... .... kr.200,-
Int.oh.-kokarder .. .. . . .. . kr. 20,-

Stamnavne ...... kr. 20,-

Det vedtoges 
- 

for at lette forretningsgan-
gen 

- at Int.ch.-kokatder for fremtiden skal

befordres via de enkelte klubbers stambogs-

sekretærer og FELIS DANICÅ's sekretær.

6. Yalg:
Næstformand: Mogens Frantzen, DARAK.

(nyvalg)
Kasserer: Connie Grøn, RACEKATTEN.

(genvalg).

Sekretær: Lene \W. Casselgreen, JYRAK.
(genvalg).

7. F.I.F.E.-delegat:
Formanden, Hr. Villy Åndersen, RACEKÅT-
TEN.

Det vedtoges, at klubberne hver yder 100

kr. i tilskud til delegatens (tog)rejse til gene-

ralforsamlingen, som i 74 alholdes i Stuttgatt,
ERD. Pengene indbetales til FD's kasserer.

8. Valg af revisorer:
Det vedtoges, at JYRAK og RACEKATTEN
hver stiller et medlem til rådighed, når regn-

skabet skal revideres. Bestyrelserne finder så

selv et egnet medlem.

.L) . a:

Yore translers bør udar,beides på flere »uden-

landske« sprog.
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Yi bør i FIFE 
- 

f. eks. på generalforsam-
lingen 

- 
tage op, hvordan vi i fremtiden

kin undgå, at transfers ligger og venter i
månedsvis f. eks. hos tyske stambogsførere,
uden at køberen af omhandlede kat får noget
at vide derom.

Y edr, exportslaøtaaler:
Når opdrætteren forinden ansøgningen om

stamtavler har solgt en killing, gør hanlhun
på killingeattesten opmærksom på, at der
ønskes »EXPORT-STAMTÅVLE« på et givet
antal killinger. Stambogsføreren stempler da
»EXPORT« 

- 
foran ordet stamtavle, hvor-

ved rnan sparer tran.sfer. (Denne praksis er
ikke helt i overensstemmelse med ordlyden af
FIFE's statutter, men vel med praksis i f. eks.

Sverige og Holland). Nø.jere information her-
om skal søges hos generalsekretæren.for FIFE,
idet Danmark også gerne vil udnytte dette
systems fordele.

9. b:

Det vedtoges ved afstemning, at tid.ligere no-
ilcer auto'matisk kan gå videre i champion-
klasse, efter den opnåede championtitel, for
at opnå int-ah.-titel.

Med få, små rettelser vedtoges de lands-
gældende d,ilillixgsregler. (cf. bilag).

9. c:

De nye aols- og opdrætterplahetter anvenåes
på alle udstillinger. Hr. \Willy Andersson teg-
ner et bomærke, en FD-kat, som skal sættes

på disse.

9. d:

Den på sidste plenarforsamling d. 19.0r.1973
vedtagne regel, om at enhver dansk racekatte-
klub skal afholde mindst een udstilling om
året, citeredes. Endvidere henvistes til FELIS
DANICA's lovg par. 1 og par. 9. Den sidste

år vedtagne beslutning må gælde. Herimod
protesterede Hr. Per Hilfling-Olesen, DAN-
KAT. Man enedes da om at indkalde til ek-

straordinær plenarforsamling iflg. par. 5.

Denne blev berammet til 5. juni 1974, i Ebel-
toft, kl. 16,00. Sekretæren skal tilstille DAN-
KAT's bestyrelse en anbefalet skrivelse, hvori
bestyrelsen underrettes om denne ekstraordi-
nære plenarforsamling, samt om at dennes

dagsorden indeholder punktet: DANKAT's
eksklusion fra FELIS DÅNICÅ.

9. e'.

Der foreligger endnu ikke svar fra FIFE's
generalsekretær, således at dette punkt ikke
kan behandles.

9. f:
Er efter punkt 5 bortfaldet.

O o.,. b.

Man enedes om, at plenarforsamlingen skal
aiholdes skiftevis pL Sjællands t)estkls, og

lylland.s utLy, (f . eks. Sjællands Odde/Kor-
sørlHundested og Ebeltoft/Grenå/Nyborg
Strand).

9. h:
Formanden protestefede mod Landsforenin-
gens udgivelse af FlFE-starilterne i deres nt-
værende form. Man overlod det dog til JY-
RAK, om klubben ville udgive lovene i det
jyske blad.

9. i:
Stambogsførerens anmodning om lønforhøjelse
kunne forsamlingen kun delvis acceptere. Der
var enighed om, at taksten for stamtavler med
præmiepilføring skulle stige til: kr. I8 for
medlemmer, hvoraf stambogsføreren skal have
10 kr. Den normale stamtavle ønskede man
ikke forhølet. (NB: der har dog vist sig nye
momenter i sagen, således at spørgsmåiet vil
blive genoptaget på førstkommende møde).

e. i:
Det pålagdes sekretæren ved et person-

sonligt møde rt oriettere stambogsføreren

bedre om de senere bestemmelser og ændringer
i praksis indenfor FD.

9. k:
DARAK's forslag blev forkastet, således

at aldercgrænserne for udstillede kuJd stadig
er 10 uger 

- 
4 mdr.

Endvidere diskuterede man ret indgående,

hvorledes vi ved vore udstillinger kan und.gå

tmitsonzme sygdomme, og i den forbindelse
specielt dyrlægekontrollen. Det vedtoges 

-som gældende praksis for alle danske klubber

- at man IKKE behøver at fremvise dyrlæge-

attest på tilmeldte katte, som alligevel ikke
FortsælleJ side 24
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kommer med på udstillingen. (Det drejer sig
jo ofte om drægtige hunkatte).

Forsamlingen drøftede også en evt. ændret
dyrlægekontrol. Man kunne tænke sig, at dyr-
lægen skulle gå en runde en eller flere gange

6m dagen under selve udstillingen, således at
man kan undgå den kødannende ekstra-kon-
trol søndag morgen for h.jemtagne katte.

9. l:
For,slaget opdeltes i KH/LH. ,Forsamlingen

var enig om, at .der ingen ændring skal ske

aedr. steuarder f.or langh&r, dvs. at hvis man
udstiller langhår, kan man IKKE selv gå

steward på den udstilling.
For korthår vedtoges det, at man GERNE

må 'bære korthårskatte for den dommer, der
IKKE dømmer ens egne katte. Denne regel

forudsætter altså to dommere i KH.

Sønd.a,g 5. rm.a,i lrl. 16

De aind,end.e honhårskøtte; lra t,.-h.: Bed.tte aoAsen, bedste Aattrat, bedste angd.1r, bed.rte

kuld. og bedste ÅorthårsAat al m.od.sat Aøn (sAjult af !ørgen K, Andersens tlg), rant
Søsanna Bugge og lYinna Grer,e,

24

10. Der var intet særligt her.
11.. ELttraordinør plenarJorsamling 5. i:oni

1974 på, Hotel Hvide Hus i Ebeltoft kl. t5.
Til stede var:

RACEKATTEN:
Edel Ringsted, Connie Grøn, Erhard Rohr-
mann, Olga Petersen, Per Diemar, Margit
Hærslev, Ulla Grandjean, Eve Harvey og

§7illy Andersson.

JYRAK:
Helmuth og Grethe Jensen, Susanna Bugge

og Lene tWåle Casselgreen.

DARAK:
Finn og Anni Igild, Mogens Frantzen og

Annelise Pedersen.

DANKAT:
Per Hilfling-Olesen.

LC 16.5.74.
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G.:A. ADRIAAilSE -,kattefotografen.

Vi vil gerne fra bestyrelsen sige Hr. Adriaanse

rigtig hjerteligt tak, fordi han så villigt stil-

lede dette billede til vor rådighed. Fotografiet

- som vi havde forelsket os i ved første

blik 
- 

var t høj grad medvirkende til det

gode salg af plakaten, og vi sender derfor vor

hollandske katteven en varrn hilsen.

Slanktype kattene:
Forhåbentlig så I plakaten til vor sidste ud-

stilling? Ja, den med den år'vågne russian

blue på. Troede vi da. For det ER en af de

første lauendel-katte, som Europa har set!

Slanktypekatten fremavles nu i mange farver;

men desværre har endnu ikke alle opnået

FIFE's godkendelse med mulighed for at opnå

ceftifikat. Det vil dog næppe vare mange år,

når man tager de mange flittige avleres dyg-

tige arbejde i betragtning. Af de fire eksi-

sterende farver: hvid, sort, lilla og brun er

den sidste, kaldet Havana den enesre .etab-

lerede«. De øvrige har hver sin. betegnelse og

et foreløbigt farvenummer; men denne fore-

løbige standard bortfalder, hvis opdrætteme

ikke inden 7975 har gjort væsentlige frem-

skridt i deres avlsarbejde. Slanktypeformerne

kaldes ogsir orientalsk korthårstype, og har

numfene:

brun : Havana nr. 29

sort : Ebony nr. 29a

lilla : Iavender m. 29b

hvid : Foreign White nr. 29c

OBS-(lBS-OBS
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Herhjernme synes disse flye slanktype-f ar-

ver ikke ritgig at have slået an endnu. Til
gengæld arbejder både tyskerne, englænderne

og amerikanerne meget ivrigt med at forbedre

såvel type, som øjen- og pelsfarver. I et par

år har vi haft enkelte Foreign \W,hites, som

vi af og til har nydt på udstillingerne; men

de sorte har vi endnu ikke set, og først for
ganske nylig har en dansker importeret en

meget smuk Havana fra Tyskland. Måske be-

gynder danskerne hermed ^l gøre sig bemær-

ket også på dette felt? (Hidtil har vi jo rnest

beskæftiget os med de mere gængse farver in-

denfor slanktypekattene, siam og russian blue).

Når man betragter Ådriaanse's f otografi af

denne sjældne Lavender-kat, forstår man godt,

at opdrættere yder års arbejde og kærlighed

for at fremavie noget så smukt og perfekt.

For at opfylde de strenge copyright-regler

skynder vi os at meddele, at sidste numme,:s

artikel onr sondemadning (s.6/1) var en

oversættelse af L. C. Sealing's indlæg i det

amerikanske »CAT VORLD«, sept.,*okt.
L973. Yi har fået tilladelse til at bringe clenne

artikel og enkelte andre, som vil komme i de

følgende numre af >>Hvæssebrættet«. Det dre-

jer sig bl. a. om os ukendte. nye racer som

den egyptiske MAU og de nye farver inden

for slanktype-kattene.
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huæssebrættet

En glimrende illustration til »Hvæssebrættet«

. . . d6t kan det også bruges til: klatrestativ
for de små.

Hører De til dem, hvis >>pæne<< møbler
ikke længere er pæne, fordi katten(e) har
forlystet sig i dem, vii vi lige fortælle, at

katten(e) lige så gerne benytter sig af et

såkaldt hvæsse- eller kradsebræt, nfu de træn-

ger til at få kløerne hvæsset lidt.
Er man så heldig at have plads dertil, kan

man få en hel legeplads ud af det ved at

placere brættet i forbindelse med en ellet
flere hylder, hvorfra og hvortil katten(e) kan

springe. Føj hertil en ))mus<( hængende ned

i en elastik. så den flygter, når katten slippet
sit tag, - 

ja sil llr De næppe tid til at se

TV om aftenen.

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 1477 88

l(lLtlNGER . netop nu

BODWIN's CORNISH REX

Killinger efter Ch. Sen§-Twix Mia &

Ch. Bodwin's Carlyon

Susanne Bugge
Kærlodden 7, 8320 Mårslet

Trf. (06) 27 28 19

FIRE SKILDPADDEFARVEDE PIGER

f. 27.4. efter
lnt.ch. Asser von Casselgreen, f. 19 &

Gipsy Lady Reiny, f. 25.

een manx, reslan europ6

Lene Wåle Casselgreen
Platanalle 17, 8700 Horsens

Tlf. (0s) 61 05 76

Til avlstjeneste
)

af lNl
Brunmaskede avlshanner til tjeneste

lrma Enø Pedersen
Dalby Møllegaard

Dalby, 4281 Gørlev
Trf. (03) 5s 92 1e

Brun burmahan
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen
Jeppe Aakjærsvej 20,9200 Skalborg

Trf. (08) 180262

Brunmasket colourpoint
INT. CH. TAMIKO'S DICKIE

lrma og lvan Kildahl
Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg

Trf. (06) 3860s8
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Brunmasket siamhan
BASTIAN AF ELRIS

Elb Erlksen
Riis, 8751 Gedved
Tlf. (0s) 66 53 72

Sort perser
CH. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 Alborg

Trf. (08) 1319 42

"AF DYREBORG'
Burmeser opdræt

Winna og Kaj Grcve
St. Stege 13, Dyreborg. 5600 Fåborg

Tlf. (09) 6l t98r

SRIWI'AYA
Abyssinier opdræt

Sianette Kwee
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg

Trf. (06) Bs 31 3l

Tabbymasket Siamhan
SAKURA ANARAWD. (Sir)

Engelsk import

Max Krogh Grønning
Lerbjergvej 22

5467 Vejlby Røjle
Trf. (09) 41 07 3t

Opdrættere

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere

Bestilling på killinger modtages
Elsa Dolberg

Øer - 8400 Ebeltoft
Ttf. (06) 341481

Stamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle
maskefarver

Connle Grøn
Trf. (01) 604212

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj

Stamnavn AF SKOWEI
Tabby- & brunmrasket

siamopdræt
Dorothea Brockhoff

Skowej 80, 7000 Fredericia
Trf. (05) 92 17 69

"CRIMSON"
Opdræt af rødtabby europd og manx

Lene Wåle Casselgreen
Platanall6 17, 8700 Horsens

Trf. (05) 61 05 76

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, europ6

og manx.
Gurll og Erlk Rugaard

Baggesensgadø 4, 2200 København N
Trf. (01) 3546't3

SIGIRIYA
Opdræt af vildtfarvede

& røde abbyssiniere
Jørgen K, Andersen
Eckersbergsvej 3l

5000 Odense
Trf. (09) 11 08 00

SIAMOPDRÆT
TABBY-BBUN-BLÅMASKET

Til avlstjeneste
Tabby. S,akura Anarawd. Engelsk import

Brun Ratis Darvin CAC
Blå Salwen Blue Kolon CAC

Killinger til salg

Max Krogh Grønning
Lerbjergvej 22. Yejlby, 5467 Røjle

Ttf. (09) 41 07 31

Stamnavn MALAKKA's
Opdrætter af
Lillamaskede
Blåmaskede

Skildpaddemaskede siamesere,
samt Ch.artreux. Bestillinger modtages.

Ulla & Karl V. Johannsen

Skovparken 25

6320 Egernsund
Trf. (04) 6s 17 86
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Stamnavn

,,8ÅfiGALORES"
Til avlstjeneste

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser)

Opdræt af perserkillinger efter
championforældre

Bestilling modtages

lngrid Henrlksen
MusviVeJ l, 9990 Skagen

Trf. (08) 44 38 83

Våra,
Ila,tter

Populært tidsskrift for kattesporten
udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

å(
Udkomrner 4 gange årlig
Abonnementspris 14 skr.

*

Våra Katter, Box 56, 51047 Fristad,
Sverlge

THAMAKAN BURMESEROPDR.ÆT

Avlskatte:
lnt.ch. Belcanto Artaxerxes, brun, eng. import
Ch. Pussingboot's Pakokku, creme, eng. import
Bosinver Pen-Cath, rød, eng. import

Ch. Kevitor Brown Goldberry, brun, eng. import
Bosinver Wah-Wah, creme, eng. import
Belisa af Thamakan, blå

Gianetta af Thamakan, tortie

Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages til parring og kan efter nær.
mere aftale blive afhentet på Hovedbanegården eller i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
ABRTNKEN 237 . 2830 VIRUM - TLF. (0t) 85 16 98



Stamnavn

[stvt@
Specialopdræt af chinchillafarvede per6ere,
samt blå - blåcreme og creme.
Til avlstjenester
Ch. Sputnik of Great Yarmouth

(chinchi llafarvet)
Tarzan at Hammersholdt 2xCAC (creme)
Blue Boy af Kivio (blå)
Killinger lejlighedsvis til salg.

Fru Kirstine Gammelgaard
.Æ.røvej 16, 9900 Frederikshavn

Ttf. (08) 420s 10

{s åi3

å§

Hvorfor er der ingen iyder, der har

RUS$GGTG BEUE
Nu er der ror rørste nr"n.';|i;"r:;r#i:t:", ror at bestille en ar de

De f i n e -kitlinser (tødt 8.a.7 4l

Alice Heinsen . Vingetoften 254
2730 Herlev . Tlf. (01) 9, 66 ,6

å13

Opdræt af brunmaskede siameserkatte

Søndergård - Ribevej - 6740 Bramminge - Telefon (05) 17 36 69

Hankatten

lnger Fløe Grafack

(brunma sket)N WIMSEY
til eneste


