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AFSKED med en klub - DAilKAT
Som det vil ses af referatet fra FELIS DANICAs ekstra-
ordinære plenarforsamling den 5. jrni L974, der bringes
andetsteds i dette blad, er DANKAT ophørt med at

eksistere. Denne klub, som oprindelig startede som en

Københavns-afdeling af JYRAK, har vi i flere år haft
et glimrende samarbejde med, netop i forbindelse med
dette blad.
Fot redaktionen er det en rist afsked, dels fordi opla-
get nu vil blive endnu mindre, men også fordi vi
fremover ikke kan få eksma tilskud a{ stof og kolorit
udefra til at friske op på vor tankegang. Måske går
udviklingen i retning af en forening af de eksisterende
klubber i Danmark, der er stærkere bindende end Felis
Danica, s1ledes at vi sammen skaber 6t blad, ligesom
tilfældet et i Sverige? Gad vidst, om det vil1e være
i overensstemmelse med medlemmernes ønske?

Iil slut siger vi til DANKATs bestyrelse: Tak for sam-

rrbejdet!

U

..og
med

Jonna

Vort bestyrelsesmedlem, fru Jonna Ranum,
som vil være mange bekendt for hendes ud-
mærkede arbejde bl. a. i informationen på
vore udstillinger, har på grund af svigtende
helbred set sig nødsaget til at trække sig ud
af bestyrelsesarbejdet. I hendes sted er anden
suppleanten, hr. Bent Elund, automatisk ind-
trådt, idet han dog vi1 være på valg på {ørst-
kommende generalforsamling.

STUDIEKREDS i Arhus-området
Den tidligere omtalte studiekreds agtes påbegyndt 1ør-

dag den 21. september 1974 kl. L4,30.
Der har været en del telefoniske henvendelser, men da

leg ikke helt er klar over, hvor mange der kunne tænke
sig at 'være med, vil jeg afholde det første møde hjem-
me. Adressen er: Kærlodden 7, 8320 Mårslet. (Fra

Århus: kør mod Odder. Efter Skåde drej til højre mod
Hørret og Mårslet. Kør lige ud ca. 2 km. Efter nogle
sving ligger der et gartneri på venstre hånd. Pass6r det
rg drej til højre, Storhøjvej. Kærlodden er 4. vej på

venstre hånd). Jeg har tænkt mig på mødet at drøfte
de ting, som deltagerne ønsker at få belyst. Vi vil så

i fællesskab lægge et program for resten af. året.
Vel mødt og på gensynl Susanna Bugge.

Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.
Telf. 08 - 37 83 63.
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Den silver-tabhy LAN G HAR S l(AT
Al Lesley Perkins (fra »Northala Cats, GB).

Et fint eksemplar af den langhårede silver
tabby er det en æstetisk nydelse at se. For
mange år siden var de ret så talrige i Eng-
Iand, ja, op ti1 tredive kunne man se på
udstillinger på 6n gang. Men efterhånden som
chinchillaen blev mere udbredt, dalede silver
tabby'ens popularitet, og det er først i de

senere år, at den igen stille og roligt vinder
irem. Publikum bryder ofte ud i g1ædesråb

ovet dens usædvanlige skønhed og søde ud-
tryk og spørger, hvor de kan købe 6n.

Skønt silver tabbyen er fremragende avls-
dyr og mødre, er det slet ikke så 1et at frem-
avle et virkelig godt eksemplar a{ racen. En
veltegnet silver tabby skal have en lang, silke-
blød, sølvagrig pels med intensr sorLe reg-

ninger. Striberne og linjerne på skulderpar-
tiet skal danne en »sommetfugl<<, og tre sorte
striber skal nå fra skulderen til haleroden. På
Iorsiden af halsen 1øber (mindst) to ringe,
der danner en kæde e1ler et halsbånd. Der
skal være en he1 »pibekrave<< omkring halsen.

Ansigtet har blyantskarpt tegnet et >>M<<

på panden og hvirvler på kinderne. Det mind-
ste anstrøg af brunt el1er brune pleitet i pe1.-

sen er en a{gjort fej1, ligesom en for hvid
bundfarve. Pletter eller brunt skær kan un-
dertiden optræde på særlige årstider, f. eks.
i meget varmt vejr, og det {orsvinder igen,
når katten får ny pe1s. Øjnene skal være
grønne eller hasselnødbrune, ikke orange.
(NB: Ifø1ge bestemmelse taget på FIFEs ge-

neialforsa.mling af B. dec. 72 skal den lang-
hårede silver tabby tre år efter nævnte dato
have grønne øjne, så1edes at hasselnødsbrune
øjne here{ter er en fejl). Kroppen skal være
,cobbr'«. dvs. meger rær og kraftig. med kor-
re, rlkke be,r Iigcsom de øvrige perserfarver.
Typen skal ligne andre langhårskattes med
små ører med duske i og et fladt ansigt, men
i praksis har de fleste silver tabbyer ikke de

øvrige perseres opstoppernæse. Netop af den
grund er de så temmelig fri for de rindende
øjne og næseinfektioner, som plager så mange
persere, men purister siger, at silver tabby-
erne mangler type.

Og dog har de - sandsynligvis a{ alle lang-
hårskatte - det yndigste ansigt og er berømte
for deres søde temperament. Ulig så mange

Et Northala kuld, huoraf tre senere blea:
Charrup. Nortbala Merry Monarch, ch. Nor-
thala Pyeuasket og ch. Nortbalø Tabbytha -

Ianghårskatte avler de meget 1et og på næ-
sten enhver tid af året. En ung, sund avlshun
kan klare at .rpfostre to kuld om året, under
forndsætrring af , at hun bliver eksta godt
fodret og plejet.

Det ideelle et at parre silver tabby til sil-
ver tabby. Hvis dette ikke er muligt, er der
adskillige andre muligheder: En parring med
en chinchilla at god type vi1 give shaded
silver og silver tabby killinger af god type,
skønt de med blege aftegninger nok må sæl-
ges som meget tilrræl(l<ende kæledyr. Nogle
avlere anvender en korthårs-silvdr tabbv som
en krydsningsmulighed. Dette kan forbedr.
Legningerne betydeligr, men hvis lorIædrene
iil Cen korrhårs silver tabby alle er korrhårs,
vi1 afkommet også blive korthårs - eftersotn
korthår er dominant over langhår - og kil-
Iingerne skal så siden parres tilbage til en
langhårs silver tabby, når det resulterende
kulci sandsynligvis vil bestå af nogle kort- og
nogle langhårskillinger. Opdrættere af silver
tabby har I deres forsøg på at forbedre typen
også brugt blå langhårskatte at krydsparre
n'red. Her er der to farer: tab af den komekte
øjenfarve, eftersom orange er dominant og
vanskelig at bortavle igen, og endvidere mu-
ligheden {or at de kommende genetationer
undertiden vi1 føde bruntabby som resultat
af en. sådan parring. Sorte langhårskatte et
også blevet brugt, men de herefter Iødte
killinget er ofte alt for kraftigt tegnede på

4rggen og mangler også den grønne øienfarve.
. De silvertabby persere bliver udmærkede

kæledyr og behøver ikke megen særpleje, da

)



de er stærke og robuste. Mange bliver meget
gamle, og killingerne er ikke vanskelige hver-
ken mht. føde eller vænnen sig til det nye
hjem.

I 1908 dannedes i England »The Chin-
chilla, Silver Tabby and Smoke Cat Society<<,
og denne specialklub blomsrer endnu i dag.
Noget senete kom »The Tabby Cat Club« til
verden, og den søger at tilfredsstille alle øn-
sker hos ejere af alle slags tabby katte, ind-
befattet almindelig hus-kælekatte. Denne klub
har et hastigt voksende medlemstal, hvilket
viser, at virkeligt mange mennesker er meget
optaget af den tabbymønstrede kat.

Cb. Nortbala Merry Monarch som aoksen

(Artiklen er fremskaffet af Alice Ruben
Larsen : arl, og oversat af Lene
Casselgreen).

FOTo-konkurrence 74
Nu, hvor de fleste e r kommet hjem fra ferie
og alligevel skal til så småt at få orden på
sommerens fotohøst - prøv ved samme lejlig-
hed at se, o m der ikke skulle gemme sig et
par virkelige >>pletskud<< af katten/kattene
derhjemme! Indtil videre har det ligget lidt
tungt med svar på vor opfordring til at del-
tage i fotokonkurencen, og alligevel er jeg
sikker på, at vi alle med fryd så en bunke
dejlige kattebilleder samlet i vort blad. Det
skader da ikke lige at prø?e at kigge, hvad?

4

Nu skal vi snart
på udstilling igen
eller lor lørste gang?
Den vigtigste forudsætning for at udstille 6ns

kat er naturligvis, at kattens kondition er helt
i orden. Denne artikel tager slet ikke sigte
på at fortælIe om den rette ernæring eller
pelspleje. Specielt det sidste punkt har tidli-
gere været behandlet her i bladet, se nr.
3l7l: Alice Ruben Larsens ,>Forberedelse til
en udstilling<< og m. 2172: Mariorie Haden-
Guests >>Hvordan man forbereder en lang-
hårskat til udstilling«, ligesom der her i bla-
det kan læses om »Perserkattens daglige
pleje«, et referat af fru Vera Langs foredrag
om og demonstation af dette emne i Odense
den 2. februar i år. Dette er mest tænkt for
begynderne, som udstiller første eller andea
gang.

For den arrangerende bestyrelse begynder
udstillingen ofte mange måneder forud. Med-
lemmerne hører måske lidt om det, men den
egentlige start er det øjeblik, hvor indbydel-
sen dumper ind ad brevsprækken. Fru da af
har man som regel et par måneder inden
selve udstillingen, og det første spørgsmål
bliver: hvilke katte skal man tage med? Vi
starter ve1 alle ret beskedent med 6n eller to
katte, og i den situation er problemet over-
skueligt: skal/skal ikke? Er man ny, har man
tit en besynderlig nysgerighed efter at få
at vide, boor god,6ns dejlige mis er, og kan
hænde der også ligger håbet om at vinde
præmier gemt et sted. Men det kan nok være
lidt vanskeligt at {inde ud af, hvordan man
rent praktisk skal forholde sig, idet der ikke
findes trykte regler herfor. (NB: FelisDanicas
regler for deltagelse, bedømmelse etc. på ud-
stillingen aftryktes i sidste nummer af >>Hvæs-

sebrættet, nt. l-2174\.
Lad os prøve at gå frem efter >>spisesed-

len«, dvs. indbydelsen. Bliv nu ikke helt
panisk fra begyndelsen, tag en kop med noget
rart i, slap af og giv tid! Første gennemlæs-
ning bliver man skrupforvirret af, indrømmet.
Men så prøver man en gang mere. Øverst har
vi stedet for udstillingen. Der melder sig det
væsentlige spørgsmål om transporten, og det
er jo ulige lettere blot at stable hele mole-



vitten ind i 6ns egen bil og køre dertil, end
hvis man {ørst skal med bus og/eller tog,
Ofte finder man ud af at rejse sammen med
nogen, som også skal udstille, og det kan
i udsuakt grad betale sig at leje en bil flere
sammen. Arrangørerne kommer hyppigt ud
for, at medlemmer ringer for at spørge, om
andre fra samme by skal udstiile, og selv om
der er pres på, forsøger disse at hjælpe eftet
bedste evne. Datoen falder naturligvis altid
i en rveekend, men nogle Iå års erfaring har
1ært mig, at skønt datoen ser ganske uskyldig
ud ved første kig, sker det næsten.altid, at
117 vigtige ting hober sig op lige der om-
kring, efter tilmeldingen. Den slags kan man
bare ikke tage sig a{, når man er bidt af
sporten.

Dernæst står som oftest, hvilke donztnere
der dømmer de forskellige katteracer. - Er
man førstegangsudstiller, siger disse navne 6n
ingenting, {ørst langt senere får de et indhold
og et personligt billede, som man kan blive
begejstret e11er lidt knotten over, fordi man
evt. hellere så sin kat bedømt af denne end
hin dommer.

' Efter åbningstiderne kommer afsnittet om
dyrlægekontrol - og her kommer der så småt
sved på panden. Alt det hokus-pokus drejer
sig kort sagt om adgangsbetingelser som atte-
ster og alder. Hvis man kommet med et
ungdyr : en killing, er den efter nyeste reg-
ler førend købet vaccineret mod kattesyge,
og normalt er det vaccination nok. Undtagel-
sen et den obligatoriske hundegalskabsvacci-
nation, hvis man bor syd for Kongeåen. Disse
ting v6d enhver lokal dyrlæge, og han vii
naturligvis gøre 6n opmærksom herpå, hvis
man henvender sig til ham og nævner ordet
udstilling. Husk bIot, at attester for enhver
slags vaccination af katten skal medbringes
ti1 udstillingen. (Skulle katten ikke være vac-
cineret mod kattesyge, er det uhyre vigtigt -
især hvis den 1øber frit ude - at {å dette
ordnet. Kattesyge florerer kraftigt blandt de
såkaldte vildkatte og er mindst 95 pct. døde-
1ig for killinger). For at være sikker på, at
antistoffer er dannet hos dyret, skal vaccina-
tionen være overstået senest 14 dage føtend
udstillingen. Ligeledes for at sikre dyrene skal
der {oreligge revaccination mindst hvert an-

det år.

I Landsforeningen Felis Danica er det -

for at beskytte de små - besluttet, at killin-
ger under 10 uger ikke må udstilles, smitte-
{aren er for stor. Har man en hunkat; forstår
man også let regelen om, at hun ikke må
udsættes for de. ret store psykiske omvælt-
ninger i forbindelse med en udstilling, når
hun er 4 uger eller mere henner i drægtig-
hedsperioden.

Krypt ... hvad i alverden er, d6t for no-
get??? Man kan jo ikke engang sige ordet.
Jo, har man en hankat, som man med tiden
håber at avle.nogle gode killinger med, er
der en speciel betingelse, som han skal op.
fylde, for aI Felis Danica at blive godkendt
som avlshan: en attest på, at han har begge
testikler e11er sten »normalt udviklede og rig-
rigL ansarre*, dvs. ar de både skal kunne ses

og {øles i pungen. (Det hændet ikke så sjæl-
dent, at den ene - sjældnere dem begge -
forbliver oppe i bughulen, hvor de ligger i
killingetiden. Monorchid.e, dvs. dem med kun
6n sten nedsunket, kan vel blive fædre, hvil-
ket kun yderst sjældent hænder for dem uden
: de kryptorchide, men det er ikke ønske-
ligt at lade en sådan arv videreføres til kil-
linger). Hvad er da lettere, når man allige-
vel skal lade hankatten dyrlægeundesøge ved
ankomsten ti1 udstillingen, end .at få samme
dyrlæge til at attestere, at der er, hvad der
skal være, på rette sted. Som oftest {år man
atresrar;onen billigere her end ved en kon-
sultarion.

Mange finder, at tilrneldingeø slutter alt
for tidligt, for man kan jo ikke vide, orn
katten også om to måneder vil være på top-
pen. Dog kan man afnzelde - som regel indtil
en uge efter. Skulle hunkatten være blevet
par:ret, fordi man absolut ikke kunne bære
skrigeriet længere, eller har karren været
stukket a{ nogle dage, så ptøv at ringe afbud
til udstillingssekretæren. Først når kataloget
er gåer i trykken. er der intet ar gøre, og

man skal betale sit gebyr, hvad enten man
udstiller elier ej. Det vil selvføigeiig være
ærgerligt. men Lien karten i ikke at udsrille
en tilmeldt kat, som ikke er i virkelig god
psykisk og {ysisk form. Vi kender jo hver
især vores egen kat, og vi bør glemme vore
små ambitioner - hvis vi da har nogle - og
lade mls hygge sig hjemme til næste gang.

For vi har jo mellem ,{ og 6 udstillinger o1n

året i Danmark.
(Fortsættes side 6).
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De hjælpere, som bærer kattene frem og
tilbage mellem burene og dommerringen, kal-
des stewarder eller dommerassistenter. De er
yderst vigtige for en udstillings forløb, idet
deres ro eller nervøsitet ganske afspejles i
kattene. Faktisk er det noget af det vanske-
ligste for udstillingsledelsen at finde tilstræk-
keligt mange stewarder, som også et gode ...
det kræver en he1 de1 teknik f. eks. at bære
en nybørstet langhårskat, så den stadig ser
smuk ud, når den ankommer til dommerbor-
det. Ja, for ikke at tale om at lå. en halvsur
burmesermor, hvis nabodame siger Ling om
hendes killinger, ud af buret, uden at samt-
lige omkringsiddende blander sig i konversa-
tionen ... der kan godt falde et par rifter af.
Men stadigvæk: har man sindet dertil, går
alting glat, og interessant er det ganske af-
gjort. Dommereleaer - ja, det er tidligere
stewarder, der under bedømmelsen bistår
dommeten og lærer, hvad der er væsentligt i
bedømmelsen a{ de mange forskellige racer
og farvevarianter, således at de selv - efter
endt dommereksamen - kan blive dommere.

Herhjemme har vi næsten {ået standardi-
seret vore bure, således ^t langt de fleste
enkeltbure måLer 75 m i bredden, er 60 cm
høje og 60 cm dybe. Dobbeltburene er gan-
ske simpelt 150 cm brede. De tre sider af
dette bur plejer man at smykke med gardiner,
mest for at beskytte katten mod træk. Der
ses flere måder at hænge disse op på: oftest
ved en spiral, dvs. enten 6n lang (hvilket er
lidt vanskeligt at {æstne i hjørnerne) el1er
tre, to korte til siderne og en længere til.
bagbredden. Nemmest er det, hvis de laves i
forvejen med krogene skruet i, så1edes at
målene er ca. 1 cm kortere end burets -
således vil gardinerne hænge pænt stramt.
Andre foretrækker bændler i hjørnerne og på
midten a{ bredderne, idet man så har rynket
gatdinerne på forhånd med elastik eller ryn-
kebånd. Gardinerne kan købes færdigsyede,
men kan også syes ret let, hvis man da har
prØvet at sy blot en smule. Hvis stoffet er
f. eks. 90 cm bredt, bruger man 6n højde på
66'70 cm (alt efter ønske om sømbredde) ti1

hver af de korte sider, og 6n eller to højder
til bagbredden, passende til enkelt- eller dob-
beltbur. Der er i de senere år i stigende grad
set meget smukke bure, hvis farver er nøje
afstemt e{ter kattens og med toilet- og mad-
skåle, tæppe og legetøj i forskellige nuancer
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af samme farve. Nogle vil muligvis finde det
krukket, men {or publikum har det gang på
gang vist sig at virke som et glimrende blik-
{ang, dvs. en god reklame, og den side af
udstillingen har man da også 1ov at tænke
på, specielt da når man har killinger ti1 salg.

!7usk blot, at det ikke er tilladt at sætte
skilte på burene med 6ns stamnavn før elter
bedørnmelsens afslutning. Det hænder ret
hyppigt, at dommerne går en runde ved ud-
vælgelsen af de bedste dyr, og netop anony-
miteten regnes for at væte meget væsentiig
{or en objektiv bedømmelse. Tidligere leve-
rede klubberne i udsrakt grad både toilet-
bakker og madskå1e; dette er af hygiejniske
grunde næsten ophørt, så det er klogt selv
at medbringe det hele, hvis man da kan over-
komme det. E11ers kan man - dog til noget
højere priser end i supermarkederne - købe
det heie på udstillingen.

Cirka en uges tid {ør hommer der med
posten et udstillerkort, dvs. artangørernes
bekræftelse på tilmeldingen. Herpå står nav-
net på katten og et nr., som både er kattens
burnummer samt dens katalognummer. Dette
kort er det vigtigt at huske, idet ciet er ad-

gangskort for udstilleren, samtidig med at

det letter arbeidet ved dyrlægekontrollen.

Det er skik og brug, at udstillerne lader
fremstille kokavder, dvs. farvede silkebånds-
s1øjfer, med deres stamnavn på, som de ud-
sætter tii f. eks. bedst i klassen (bik), bedst
i iarve (bif) e1ler bedst i racen (bir). Dette
kan lyde teknlsk, men {orklares let ved et
eksempel: en b1åmasket siamesethun udstilles
i åben klasse. Hun vinder over 4 andre i

(Fortsættes sid"e B).

l(atte, hunde
og fugle
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385
Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99



PROCAT

TYOCAN

vitamintilskud.

ølenbadevand til både hund og kat.

SE BOGAN shampoo. - Bader De Deres kat?
Så brug også til katten SEBOCAN 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
Tell. 01 - 71 19 32

Producent: FERRING AB, Ma!mø.

«Etrf,min
vitaminer
+mineraler til 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, D:, E og mineraler.
Fremslillås at msdicinfabrikksn Ferrosan
Distribution: A/S Rom€dia, 2600 Glostrup
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Vi skal på udstilling -
samme klasse, bliver udtaget som bedste blå-
maskede siameset - udaf f. eks. 11 - og kan
også blive udvalgt som den bedste siameser
af samtlige udstillede siamesere, vel 50-60
stk. Den højeste udmærkelse, hun kan få, er
at blive bedste korthårsvoksen: denne titel
betyder, at hun vinder over alle de udstillede
korthårskatte over 10 mdr., undtagen de ikke
konkurerende huskatte. Denne præmiering
giver ingen penge, men æren er dog ikke til
at kimse ad. Nu er vor fatve 24a, kl. ) hun'
kat bik, bif, bir og bedste KH voksen. Så

stort held skal man nu ikke gøre regning på

at have første gang man udstiller. Naturligvis
kan man også give andte former for præmiet,

dog ikke penge.

Hvis man har killinger med på udstillingen,
som man ønsker solgt, er det praktisk at

annoncere i kataloget. Således får både med-

udstillere og publikum på en fiks måde at
vide, hvilke dyr der kan købes. De væsent-

ligste oplysninget kan stå på en kvart side,

som regel 6o1 25 kt. Har man præmier at

udsætte eller annoncer til kataloget, skal man
blot medsende en besked herom samtidig med
anmeldelseme, så ordner udstillingssekretaria-
tet resten. Hos alle klubber er det såre vel-
set, at man ordner det økonomiske mellem-
værende forinden - som en lettelse af kasse-

rerens arbejde - men ikke alle kræver det.
Efterhånden kommer si alreisens dag. Spe-

cielt hvis man har slanktypekatte (siam, bur-
ma og russian blue) er følgende te faktorer
af afgørende betydning for kattens velbefin-
dende: tid, plads og sindsro. Kan man få
katten indlogeret på udstillingen fredag aften,
finder ieg det klogest. Det bliver meget let
et nervøst jag, hvis man selv skal nå at kom-
me i orden, spise, pakke og siden køre en

længere strækning, altsammen lørdag mor.
gen. Husk at undlade at fodre katten de sid-

ste 6 timer før afrejsen, giv den så som sidste
ting en ren bakke at gøre på i det håb, at
man derved slipper for toiletbesøg undervejs.
Kører man i egen bil, er det imidlertid let
at have endnu en ren bakke stående under
fotsædet, som mis kan benytte på halwejen,
mens man selv srækker ben lidt. Uanset
hvordan man rejser, er det ratt for katten
at have en god stor ffansportkasse. Nogle
katte føler sig tryggest ved at putte sig tæt

8

(Fortsat lra side 6).

til hinanden under rejsen; men de fleste kan
godt lide at have lidt plads at vende sig på.

Vent med at sætte katten ind i kassen til
sidste sekund Iør atgang og pak i stedet alt
det andet: Gardiner plus ophængsdimser,
tæppe eller måtte, evt. et lille kradsebræt,
noget legetøj - hvis man udstiller en killing
- dåsemad, kødmad eller hvad der nu er kat-
tens yndlingsret, evt. eksportfløde, egne mad-
skåle samt - uhyre vigtigt - toiletbakke(r).
Specielt ti1 langhårskattene skal der jo en del
make-up udstyr: kam, børste og pudder, alle
de ting man bruger i den daglige pelspleje.
Til fjernelse af hidtil usete uønskede hår
(hvide el1er sorte) en god pincet, evt. også
en specialsaks til kløerne. Er katten vant til
at gå i sele, skal den også med, måske også
en god madpakke med drikkelse til imøde-
gåelse af srabadserne forude. - Derudover
kommer en del småting, som det vel ikke er
katastro{alt at glemme, men som er yderst
nyttige: dåseåbner, samfundshjælper, saks,
knibtang (hvis spiralerne alligeve1 ikke pas-

ser), nogle skeer, tape, kugleen, evt. speed-
maker - hvis man ønsker at reklamere lidt.
Og lidt flere penge, end man havde tænkt
sig. Der kommer altid et eller andet på ud-
stillingen, som ikke er set andre steder, og
som man må have.

Nu har De vel husket at bestille hotel-
værelse??? Det begynder man med, når man
har besluttet sig til at udstille langvejs fta
hjemmet, nemlig. Når man så har 6ået afle-
veret sin private bagage på sit værelse og hat
fundet hallen, skal man vise sin køkultur,
førend man når frem til dyrlægens vagtsom-
me øjne. Han undersøger øjte, mundhule,
rrer, pels og rumpe for evt. urenheder, infek-
tioner og snyltedyr og føler hos de voksne
hanner efter testiklerne, inden dyrene slippes.
ind. Samtidig kontrolleres stamtavle, vaccina-
tionsattester og udstillerkort. Endelig kan
man komme i gang med pyntningen af buret,
så det arme dyr snart kan få lidt luft og mad
efter rejsen ... og ?2a må man have en kop
kaffe og en sludder med alle de andre katte-
mennesker - og så er udstillingen allerede
godt i gang med den specielle stemning, som
får os til at komme igen og igen. Rigtig god

fornøjelse!!! LC



SYRIAM'S
Sagde De CHARTREUX-KATI
Så en SYRIAIvI'S med en stamtavle,
der altid tåler at blive set.

Eget opdræt:

Inl. ch. SYRIAM's PIET,
1. vinder i Hilletød 1974,
1. vinder i Rotterdam 1974.

Engelsk import: PENSYLVA YOR|CK.

ELISABETH KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvej 206, 8382 Hinnerup,
telf.06 - 9853 16.

SOM ENESTE I DANMARK:

Opdræt al vream og bluecream British
Shorthair med en korrekt stamtavle
(ikke experimental).

[D
Sportspræmier

Brendstrupvej 72B . 8200 Arhus N

Telf. (06) 16 93 51

KATTE Arhus Dyrepension
6Dt
t ensrcn lar

HUNDE
Viaduktvej, Viby

Telefon Arhus 14 77 88

Gammel Vartov's
opdræt af rex cornish og rød europ6

Rex cornish avlshanner:
lnt. ch. HECTOR AF HADSUND (creme).
BIRKELUND BOBO (blå), 2xCAC, bedste KH-ungdyr, Tivoti 1972.

REX-killinger ventes ultimo juni og juli 1974"

RØDE europ6-killinger ventes senere på året.
Fint og kærligt temperament.

Oplysning om stamtavle og foto fremsendes gerne.
Hunner modtages til parring under betryggende forhold. Afhentning efter
aftale på Kbh. hovedbaneg. eller i Kastrup lufthavn.

Export til Tyskland.

FANNY ELDEVIG
Gammel Vartov Vej 23 . 2900 Hellerup . Telf. 01 - HE 10 12S.

9

Export til: Holland, Tyskland og Norge..

Killinger lejlighedsvis til salg.
Opdræt af internationale champions.
Opdræt af bedste korthår.
Opdræt af bedste korthårsungdyr.
Opdræt af bedste korthårskuld.

ffi



lutie Gutea Pedersen: Ved JyRAKs 4A års jubilæum
katteelsker - havde lovet at holde åbnings-
talen; men desværre blev han syg, så efter at
{ru Skytte Birkefeldt havde erklæret udstil-
lingen for åben, 1æste skuespilleren Vagn
Borggåtd Ib Schønbergs tale op. Løtdagalten
var der arrangeret en festmiddag på »Sjette
Frederiks Kro<< i Risskov. - Middagen vat
fastsat til k1. 21, men rods det sene tids-
punkt deltog 75 B0 personer.

I årene lige efter krigen tvang et svigtende
helbred fru ingeniør Karen Schow trl at fra-
træde formandsposten, og til ny formand
valgtes fru Skytte Birkefeldt, der i øvrigt
havde været medlem a{ klubben siden dens
start. Det blev tavle år for fru Skytte Birke-
feldt; men som det søde og hjælpsomme men-
neske, hun var, hjalp hun klubben til at
vokse sig stadig større og var med til at at-
rangere mange dejlige udstillinger.

Endelig i 1957 dannedes Landsforeningen
af Danmarks Racekatteklubber, bestående af
Racekatten og Dansk Racekatte Klub fra Kø-
benhavn samt Jydsk Racekatte Klub fra Aar-
hus, og en vigtigste nyskabning blev en fælles
stambogsføring for de re klubber. Kluarbej-
det {orblev dog hos hver enkelt klubs besty-
lelse. To år senete kunne JYfu\.K {ejre sit
25 års jubilæum med en festlig middag på

Hotel Regina.
Når man ser tilbage på starten med de 20

medlemmer og sammeniigner med i dag, hvor
den nuværende best),re1se kan berette om
over J50 medlemmer, må man virkelig glæde
sig og sende alle gode ønsker for fortsat ffiv-
sel og megen fremgang for klubben i årene,
som kommer. Jeg vil slutte med at citere fr,r
Karen Blixen, som på Rungstedlund havde en
kat, der hed »Sorteper«. I sin bog >>Den afri
kanske Farm<< skriver hun et sted: »Han gik
så 1yd1øst som en kat, og han forvandlede på
samme måde som en kilt enhver stue, han
kom ind i, ti1 et hyggeligt og hjemligt sted,
som om han i sig selvhavde en kraftkilde af
varme og kommets<<.

Aarhus, i jr:Ji L974.

Julie Gulea Pedersen.

JYRAKs bestyrelse vil gerne udtykke sin
store glæde over således at høre »nyt fra løt<<

og takker hermed fru Gulev Pedersen på det
hjerteligste for den stemningsfuide beretning.

I anledning af JYRAKs 40 års jubilæum er
jeg blevet bedt om at fortælle lidt fra de
første år efter klubbens start.

I 1933 havde Dansk Racekatte Klub (DA-
RAK) i København - med hr. grosserer Knud
Hansen som formand - amangeret en pfopa-
gandaudstilling i Aarhus. Udstillingen blev en
vældig succes, ve1 besøgt af publikum, så
interessen for en selvstændig jysk klub tog
sin begyndelse. Det var fru ingeniør Karen
Schouw, der gennem flere år havde haft
racekat, som nu med råd og vejledning fra
grosserer Knud Hansen fik startet den første
katteklub i Jylland. Naturligt nok fik den
navnet Jydsk Raekatte K1ub, og stiftelses-
datoen var den 4. marts 1914.

Klubben begyndte med 20 medlemmer, og
på denne martsdag blev det besluttet at holde
en udstilling i sommeren 1934. Det var med
bange anelser om, hvorvidt der nu vi1le være
interesse nok for klubbens senere trivsel,
man gik i gang; men på udstillingen blev der
optaget en de1 nye medlemmer, så herefter
kom der for alvor skred i udviklingen. Den
ene udstilling fulgte den anden, og klubbel
voksede sig stadig større.

Jeg mindes en udstilling i Kunstbygningen
i Aarhus. Ganske vist var den ikke så om{at-
tende, men besøgende skortede det ikke på.
Så mange kom der, at gulvbrædderne brast et
par steder. Siden kom imidlertid den anden
verdenskrig, og udstillingerne måtte vente eo
tid lang. Dette betød dog ikke, at kattespor-
ten 1å stille hen, nej, der arbejdedes både in-
den for klubberne og klubberne imellem. En
af de første udstillinger efter krigen blev af-
holdt på KFUM nede i et kæ1derloka1e med
så trange pladsforhold, at burene nødvendig-
vis måtte stilles oven på hinanden. Og gan-
gene mellem stammerne var så smalle, at man
kun med besvær kunne passere hinanden to
og to ... Ja, sådan var det i 1947, sl ior
Tremtiden måtte man finde større 1oka1er,

når udstillinger skulle afholdes.
Den 14. okt. 1954 blev der arrangeret en

udstilling i Aarhushallens annekssal, som
skulle markere 20 års dagen for klubbens
stiftelse. Det var en stor og smagfuldt pyntet
udstilling med en mængde {ine dyr, såvel fra
udlandet som fra hele Danmark. Skuespille-
ren Ib Schønberg - der jo selv var en stor
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Bodi1, Udsen holdt åbningstalen og gjorde
det så sjovt, at a1le undtagen kaltene græd

af grln.

Medhjæ1pere, dem gik det'nemt'^t fll -
Hver morgen k1. 7 stillede der en'stab, men
der var sandelig også nok at tage fat på.
Først kom turen ti1 hver,kats to diikkeskåle.
Det valr små glaserede.. lerskå1e, som først
blev vasket af i todalonvand, derefter..skyllet
i rent vand, for til sidst at,-blive omhygge-
Iigt tørrede. Dernæst fik »potten« samme tur.
Potten, ja, dengang var der jo ikke,:noget,
der'hed plastic, så,den bestod også af ler;
jeg tror, den store glasele{e skål vejede 6-8
pund. Efter afvækningen blev der lagt celle-

»Vi grædJa, det var dengang, man holdt katteudstil-
ling i me dage. Man begyndte torsdag efter-
middag og aften med at sti11e burene op. Bur-
bunde havde vi ikke på den tid, så vi måtte
Iåne en mængde borde at stille burene på,
og så opsrod jo straks det problem, om bor-
dene var lige høje i de tilfæ1de, hvor et bur
sku11e stå henovet to forskellige borde. Det
var miraklernes tid, for vi klarede den altid.

Vi havde også tombola dengang som nu,
og jeg synes, 4t den gik {in1,- der yat 4=1Jid

mange, som støttede den med gevinster, og
der var næsten udsolgt. Fredag formiddag
blev der så travlhed hos dyrlægen, og jeg

mener, at de var lige så kritiske før som i
dag. K1. 14 åbnede udstillingen for publikum,
og jeg kan huske, at det engang på Nørevold
var Bodil Udsen, det åbnede den. Hvad hun
sagde, husker jeg ikke mere, men jeg husker,
at vi 1o, så tårerne trillede.ned ad kinderne
på os. Bagefter rar der sherry og småkager

af grin. . .((
' 

Erindringsglirnt lra tidligere tiders

.-.: racekatteudst.illinger.

stof i. At ikke alle katte kunne lide det, sås

tydeligt, iddt nogle af misserne demonstativt
tissede i deres fine, silkeberukne.kurve og
lagde sig til at sove i >>potten<<.

På selve udstillingen fik medhjælperne in-
gen mad; men når udstillingen vaf ovefstået,
blev vi inviteret hjem til formanden en aften
ti1 koldt bord og senere på aftenen kaffe
med kringle og småkager.

Maden til misserne? Uha, det var næsten
det værste: vi fik allernådigst lov til at låne
to gasapparater nede i hotelkøkkenet, sam-
tidig med at personalet så surt til os, fordi
der ville komme til at lugte af fisk. Desuden
havde vi en li1le zinkbalje; deri lagde vi tor-

"sken og op på gasapparaterne med den, og
der.blev så kogt fisk ti1 Boel og alle børnene.
Bagefter sku11e fisken jo så afkøles og det
foregik på den måde, at vi blev ved at hæ1de
lioldt vand over, og siden blev ben og finner
piilet fra - det var et frygteligt arbejde - jeg
har været med til det flere gange, Nu var så

maden færdig, og det var spisetid: hver kat
fik sin mad serveret på en papbakke, og den
{ik yderligere en papbakke med hakket okse-
kød, og i den ene skål rent vand og eksport-
f1øde i den anden. Når det så var gået en
halv tirnes rid. gik vi rundt og spurgte mis-
ierne om de ønskede mere. Nogle var meget
fornærmede: det skulle jo nemlig have været
rødspætter i stedet, så de havde slet ikke
spist noget, mens andre langede en pote ud
og med høj røst fortalte os, at de gerne ville
have mere.

Udstillingen lukkede søndag aften kl. 20,
og når vi kom dertil, var mennesker og dyr
dødtrætte. Men så skulle der ordentlig tages
fat igen: drikkeskåle og potter skulle vaskes
af og gemmes hen i store trækasser, som næ-

sten vejede et halvt ton stykket, nåf de var
fyldt. Trods a1t gik medhjælperne på med
godt humør, og henad kl. tolv nat var vi fær-

'.dise, 6.9 så vai den "o',0,,å:):. .le,sen

11'



HUSKAT
STAMTAVLER o. lign.
Husk at søge stafifiaun og starntal)ler i mæg-
tig god tid. Vi hat medlemmer, der har ven-
tet på stamnavn i 3-4 måneder! !

L̂'
BURE - BURE
Mange har henvendt sig i det sidste årstid til
JYRAK for at købe udstillingsbure. Desværre
har vi i lang tid kun haft, hvad der er nød-
vendigt på vore udstillinger. Men der synes
nu at være besræbelser i gang på landsplan
for, at nye bure bliver produceret i større tal,
således at man vil kunne købe igen. Henven-
delser herom bedes rettet til vor kasserer, hr.
Helmuth Jensen, Hosrupsvei 28, 6000 Kol-
ding, telf. 05 - 52 46 51. Prisen vil nok kom-
me til at ligge på L75-200 kr. Skrio venligst
besked - og husk, at det vil blive billigere, jo
flere der bestilles! (Det er skønt at have et
dobbeltbur, når man har killinger).

At,
BEMÆRK VENLIGST _
at Susanna Bugge ordner alt i forbindelse
med udstillinger, samt at næstformanden er
flyttet til kolonien Sjælland.

AIJ

FOTO.KONKURRENCEN
Foreløbig er der kun indløbet 6t svar på op-
fordringen, men til gengæld er der også gode
ting deri. Fru Melitha Madsen har sendt os

fem dejlige billeder - lad os få nogle flere!

o
PRISEN PÅ STAMTAVLER,
der blev angivet i sidste nummer, var ikke
helt korrekte, idet Felis Danicas ordinære ple-

narforsamling fastsatte prisen for stamtavler
m e d præmiepåføring til 18 kr., stamtavler

1)

uden præmie 72 k;r., hvilket er uændret.
Se også referatet fra Felis Danicas ekstra-
ordinære plenarforsamling den 5. juni 1974.

At,
OBS! - RETTELSE

I artiklen >>De første tolv uger<<, som vi brag-
te i sidste nummer, havde der indsneget sig
en lille leil. Der var skrevet, at man burde
'give kalktilskud i form af >>venalt kalciumfos-
fat<<. Det skal endelig være »kalciumlactøt«,
det samme som svangre kvinder bør spise.
Grunden til, at lactat er at foretrække for
fosfat, et, at frisk kød og fisk - som jo udgøt
en stor del af killingens føde - indeholder for
meget fosfof, og man opnår da balance mel-
lem lige dele kalcium og fosfor ved at tilføre
kalcium i form af lactat, der ikke indehol-
der fosfor. (Et apropos v. Alice Heinsen).

o
STAMTAVLE-STATISTIK
I 1,973 steg antallet for de udstedte stamtav-
ler ligesom alle foregående år:

I 1966 udstedtes 660 stamtavler.
I 1967 udstedtes 752 stamtavlet.
I 1968 udstedtes 798 stamtavler.
I 1969 udstedtes 11.04 stamtavler.
I 1970 udstedtes 1200 stamtavler.
I 1971 udstedtes L22l stamtavler.
I 1972 udstedtes 1354 stamtavler.
I 1973 udstedtes 1560 stamtavler.

Disse tal gælder naturligvis for hele Dan-
nark, men alene i JYRAK indregisueredes i
197): )47 katte - deraf langt de fleste per-
sere og siam. De 1560 fordeler sig således:

Persere 558. Colourpoint 181. Chinchilla
50. Siam 416. Burma 150. Abyssinier 58.
Rex 47. Europd 47. Russian blue 11.
Charreux 24. Foreign white 11. Manx7,



UDSTILLINGER m. m.
Medlemmerne bedes bemærke, at vi tor Få-
borg-udstillingezs vedkommende rneget dår-
ligt kan give udstillerne dobbeltbur til 6n
kat, idet der er tilmeldt et svimlende antal
katte, således at vi m6, leje bure for blot at
dække det almindelige behov.

Husk også, at kattene stort set vil blive
anbragt i katalogrækkefølge, en praksis, som

alle tre danske katteklubber er gået over til
i de senere år. Underretning orn burplacering
vil blive givet på udstillingskortet. Fortvivl
ikke, hvis det ikke skulle være kommet 14

dage forinden ... det er en travl tid, så giv
arrangørerne {rist ti1 24 dage f.ør.

w
På Felis Danicas sidste møde, søndag den 4.
august, besluttedes det, at de danske klubber
så småt vil forsøge at ændre praksis vedr. lll-
melding til danske udstillinger. »Det vil i
fremtiden stå medlemmer frit for at henvende
sig direkte til enhuer dansk klub, der arran-
gerer en udstilling, og bede om tilmeldings-
papirer. NB: Udfyldte anmeldelser returneres
stcdig gennem egen odstillingssekretæt. Den-
ne ordning blivet obligatorisk i 1975«.

AL'

Kommende udstillinger
Danrnark:

1974t
7.-8. sept.: JYRAK, Fåborg.
5.-6. okt.: Racekatten, Tivoli.
16.-77. nov.: DARAK, Køge.

1975t
4.-5. jan.: Racekatten, Hil1erød.
22.-2). febr.: DARAK, København.
).-4. maj JYRAK, Skalborg.

Udlandet:
r974:

7.-8. sept.: Trondheim, Norge.
14.-15. sept.: Tours, Frankrig.
21 .-22. sept.: lWien, Østrig.
21.-22. sept.: Skcjvde, Sverige.
21.-22. sept.: Namut, Belgien.
5.-6. okt.: Tournai, Belgien.
5.-6. okt.: Darmstadt, Tyskland (kun til

CAC).
12.'1). okt: Orebro, Sverige.
26.-27. okt.: Paris, Frankrig.
2.-). nov.: Cøteborg, Sverige.

9.-10, nov.: Helsinki, Finland.

9.-10. nov.: Stuttgart, Tyskland.
L6.-17. nov.: Lyon, Frankrig.
16.-17. nov.: Amstetdam, Holland.
30. nov.-l. dec.: Stockholm, Sverige.
7.-8. dec.: Toulouse, Frankrig.

r975:
18.-19. jan.: Bruxelles, Belgien.
15.-16. febr.: Bordeaux, Frankrig.
1.-2. marts: Marseille, Frankrig.
I 0.- I I . mal: Lille, Frankrig.

Husk altid at tilmele gennem egen kluh-
sekretær!

Referat lra

Felis Danicas ekstra-
ordinære plenarforsamling
5. juni 1974 i Ebeltoft.

Mødet fandt sted på Hotel Hvide Hus i Ebel'
toft og startede kl. 16 som berammet. Tilste-
de var fra DARAK: Finn Igild og Mogens
Frantzen. Fra Racekatten: \X/illy Andersson,
Edel Ringsted, Connie Grøn, Erhatd Rohr-
mann og Pet Diemar. Fra DANKAT: PerHil-
fing Olesen. Fra JYRAK: Susanna Bugge og

Lene §Ø. Casselgreen.
Førend forhandlingernes begyndelse blev

det af Edel Ringsted bemærket, at man for
første gang så tilhørere ved en eksttaordinær
pienarforsamling. De øvrige bestyrelsesmed-

lemmer tog dette ad notam uden kommenta-
rer, hvorefter man gik over til dagsordenen.
E{ter valget af ordstyrer, der hurtigt faldt på

Mogens Frantzen, behandledes:

1) DANKATs eksklusion ifølge Landsfor-
eningen Felis Danicas love, par. 9.

2) Stambogsføreren, fru Marie Klingenbergs
ansøgning om lønforhøjelse til genbehandling

- i betragtning af nye rnomenter i sagen.

3) Eventuelt.

ad 1) Den omtalte par. 9 oplæstes og lige-
ledes det til DANKATs bestyrelse stilede an-
befalede brev. Hereftet indledtes en debat,
som var lige pinlig for alle parter, eftersom
det ikke ganske lykkedes at få den objektive
behandling af emnet eksklusion, som bl. a.

Susanna Bugge og Mogens Frantzen gjorde
sig til talsmænd for. Af sekretærens oplysnin-
ger vedr. korrespondance og telefonsamtaler

(Fortsættes side L4).
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med FIFEs generalsekretær fremgik det ty-
deligt, at FIFE ikke ønsker at'afgøfe vote
interne uoverensstemmelser. Imidlertid stod
det også klart, at DANKAT virkelig har und-
ladt at opfylde den i anbefalet skrivelse oiu-
talte regel om udstillinger, og på dette grund-
lag skred man da ti1 afstemning om DAN-
KATs udelukkelse {ra Felis Danica. Ingen
ønskede skriftlig afstemning, og ved hånds-

oprækning afgjordes da,sagen. For eksklusion
.stemtsr DARAK,,og Raeekatten.. Imod stemte
DANKAT. JYRAK undlod at stemrtrd: o

Herefter trak-DANKAT sig tilbage fra ho-
vedbordet og var herefter tilhøtere til resten
aI mødet.

For ikke at volde DANKATs medlemmer
unødigt besvær besluttedes det, at stamtavler
og stamnavne, som der ef ansøgt om, skal
køre igennem på normal vis. Alle papirer ind-
gået hos Marie Klingenberg senest )0. jani 74

behandles. Derefter stoppes alt, og medlem-
merne må efter at have fået en udmeldelse
fra DANKAT søge optagelse i de ørriige
klubber. DANKA'I skal så'ledes også kun
betale et halvt års kontingent til Felis'Dani-
ca, dvs. indtil 1. juli 74, og DANKAT skal
i k k e betale til delegatens rejse til FIFE-
generalforsamlingen.

ad 2) Det vedtoges - uanset de skattetekni-

.ske forhold - at stambogsføreren ikke tore-
løbig får lønforhøjelse for de ikke præmiepå-
førte stamtavler. Priserne for ,medlemmer er
således indtil L. jan. 75 for stamtavler udcn
præmiepå{øring 1.2 kr., stamtavlqr med pr't-
miepåføring 18 kr.

. For at let1e fometningsgangen vedtoges det
endvidere, at præmiepitf.øringen for fremt-ideu
skal foretages p å udstillinger af. adstillings'
sekretæren. Efter udstillingen sender uetstil'
lingssekretæren.en liste ovet de seneste præ-

miepåføringer til stambogsfører fr. Marie
Klingenberg, således at hun kan væte orien-
teret herom. Herefter skal det ikke længere

være muligt at få forældtenes præmieringer
'påført 

killingernes stamtavler, kun {orældre-

res titler og killingernes egze præmieringer

- opnået med tiden.

, Fra 1. ian. 75, 'hvor vi håber at have de

-nye stamtavler i gang, tages spørgsmålet om

stambogsførerens lønforhøjelse op igen'

ad 3) Herunder klargjordes, hvilke udstil-
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linger klubberne vil arrangere i det kom-

mende årstid.

JYRAK: 7.-8. sept. 74 iFaaborg.
Racekatten: 5.-6. okt. 74 i Tivoli, Kbh.
DARAK: 16.-17. nov. 14 i Køge.
Racekatten: 4.-5. lan 75 i Hillerød.
DARAK: 22.-2). febr, i København.

JYRAK: .1.-4. mai 75 i Skalborg.
Sekretæren.

Mødet
i Felis Danica
søndag den 4. august på Halsskoo Motel.

Mødet begyndte kI. 10 med følg' tilstedevæ-

rende: DARAK: Molens Frantzen. Racekat-

ten: §(illy Andersson og Edel Ringsted. JY-
RAK: Lene §Ø. Casselgreen.

Dagsorden:
1) Behandling af forslag til FlFE-general-

forsamlingen 1974.
2) Eventuelt - herunder udstillingsnyt.
3) Fastsættelse at nyt møde.
ad l) a: Felis Danica ønsker en hurtigere

og præcisere service fra FlFE-sekretariatet.
Eksempelvis kan vi nævne det meget sene

tidspunkt for fremsendelsen af indkaldelsen

af forslag til FlFE-generalforsamlingen.
I Danmark kan man ikke udstille killinger

u d e n stamtavle Alligevel har vi mddlemmer,
der har ventet 4 mdi. på at få stamnavn.

Ligeledes er det vanskeligt for udstillings-
arrangørerne at stable en udstilling på bene-

ne, når man I mdr. før endnu ikke har fået

bekræftelse på datoerne. fra FIFE.
b: Vi må stadigvæk bede om en standardi-

sering af udstillingsbutene inden for FIFE'
I hvert f.ald må det være obligatorisk i den

rundsendte indbydelse at opgive de præcise

burmål for hver'enkelt udstilling.
c: Hvordan praktiseret de foiskellige'klub-

ber inden for FIFE statutternei kap. II, titel
I (Regler for stambøger) , ^tt. 

2e, s. 2V2l n'
Vi finder, at denne særegel modarbejder de

øvrige bestræbelser på at kontrollere og frem-

me racernes renhed. :

Eks.: En importeret manx-htn med halv-

andet led på sin siamtavle..§kulle ifølge den

nævnte regel kunne overføres til hovedstam-



bogen, idet både hendes far og mor er cham-
pions. Ligeledes skulle afkom efter en kryds-
hing mellem en British Blue-cream korthårs-
hun og en creme langhårshan, som begge har
mindst championtitel, også kunne opnå hoved-
stambogsstamtavle. Endelig kan også en rex,
hvis bedsteforæidre f. eks. er farve 26 :
rex/siam-hybtider, også overføres, hvis blot
forældrene som rex'er har opnået champion-
titel eller mere. (Forelægges dommerkomiteen
førend generalforsamlingen).

d) Danmark ønsker optettet en standard og
et farvenummer for den blue-tortiepoint co-
lourpoint, i lighed med GCCFs nyligt skabte.

e: Danmark ønsker suensk indført som 3.
sprog i FIFE.

f: Desuden ønsker vi at nå frem til ens-
artede retningslinier for stambogsføring og
overførsler FIFEJandene imellem.

Hvad sker der i USA, bI, a. mht. stam-
bogs{øring. For at kunne stambogsføre en
importeret kat i Danmark forlanger vi en
eksportstamtavle med 4 generationer påført
plus evt. en transfer. Det har gentagne gange

vist sig uhyre vanskeligt at opnA bekræ{tetse
på den fjerde generation, som også forlangtes
betalt med f. eks. 10 dollars.

ad 2) a: Vedr. beslutning på den ekstraot-
dinære plenarforsamling 5. juni74 om DAN-
KATs eksklusion præciseredes, at DANKATs
bestyrelsesmedlemmer ikke kan optages i
nogen anden dansk klub, førend gælden til
Landsforeningen Felis Danica er betalt - plus
evt. gæld til de enkelte klubber. Der skyldes
et halvt års kontingent for 74 samt 102 kr.
for stamtavler. FDs kasserer meddeler, når
gælden er betalt.

b: Som Iølge af samme beslutning kan
dommer Per Hilfling Olesen ikke anvendes
som dommer, førend han igen er blevet med-
lem af en dansk klub. Dette skal meddcles
Brita Kastengren-Remborg.

c: Vi må snarest have rykt en ny model
af transfer'en med eksra tysk og fransk
tekst.

d: Edel Ringsted påtager sig at undersøge,

om de rygter taler sandt, som siger, at Am-
sterdam-udstillingen 16.-17. nov. 74 er af'
lyst.

e: Vi vil gå i gang med at ændre praksis
mht. udsendelse af invitationer til hjemlige
udstillinger. Det vil i fremtiden stå alle med-

lemmer frit for at henvende sig d.irekte tii

enhuer dansk klub, der arrahgeret en udstil-
ling, og bede om tilmeldingspapirer. NB: Ud-
fyldte anmeldelser returneres stadig gennem
egen tdstlllingssekretær. Denne ordning bli-
ver obligatorisk i 1975.

ad 3) Dette kunne ikke fastsættes, idet
mødedatoen vil blive afhængig af, hvornår
alle forslagene til FIFE-generalforsamlingeu
den 28. sept. 74 i §Øiesbaden bliver rund-
sendt til landene. Mødet vil finde sted hur-
tigst muligt herefter. Sekretæren.

Forsidebilledet
viser Pernille von Ranum, mens hun som kil-
ling endnu var i pleje hos Lillian Arnhcltz.
Hunkatten er nu højgravid med int. ch. Sa-

scha Deuxieme du Loup, som vi bragte et
lille foto af i sidste nummer.

Ejer og fotograf: Palle Fibiger, Århus.

Huordøru føndt De
Deres stømnaan?

Al Melitba l[adsen.
Den 28. januar 1914 kl.2)0 om natten fødte
min burmahun sin {ørstefødte. Jeg vågnede
ved killingens piben, sprang forviret ud af
sengen, mens alle ko.mplicerede kattefødsIer,
som jeg havde læst om, >>rumsterede« i mit
hovede-

Inden jeg i det hele taget havde fået tænkt
en {ornuftig tanke, kom killing nr. 2 og lidt
senere killing m. 3 - alt gik fint og natur-
ligt. Kuldet blev kun på disse tre.

Af bare lykke og lettelse ringede jeg efter
tur mine fire børn op, trods det mærkelige
tidspunkt - kl. var 4 om morgenen! Nå, alle
tog det pænt (Herregud, når nu konen er
»katteskør<<, så lad o.s da vise lidt interesse
og gøre hende glad).

M e n - for der er jo næsten altid et men

- den ene af sønnerne spurgte pænt, om han
ikke skulle sørge for at få nyheden sendt ud
over kloden, så de seiv i Taungoo kunne
glæde sig over, at en burmakat i Viby havde
født tre killinger på normal vis.

Stille lagde jeg rcret på og blev efterhån-
den normal igen. Stamnavnet til de små -
kunne det blive andet end Taungoo?
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»»I{vorfor nu det?«
Vi har denne gang modtaget en mangeartet og righoldig korrespondance fra medlemmerne.Vl iler. med at brtnge det tørste inoslag. I)et kommei tra vor Lldltgere næsttormand og
drejer srg om de nyxgl vedtagne udstrnlrgsregrer - se nr. l-2174 pa nuolerslderne.
Flettreo en tak tor Dradet, som ;eg har-muirraget i dag. som såovanrigt har Jeg gået det
grundrgt igennem og er- Ia-tdet over t.'elis IJanicai udstiltrng- og bedømmeisesregter: rrdgangs-
betingerserTc, side IJ. -En hankat skal - for at kunne uosirlles- i kl. 1 - 2- J osv.
..1r! dette- vi1 jeg gerne--lremløre føi:gende bemæri<runger, der selvføIgelig må gå viderei bladet under mrt navn, såfremt der crteies ordret:

Forslaget (Adgangsbetrngelser/c) er overflødigt.
Årsag: Ved aIle udstillrnger står der en dylæge ved modtagelsen af kattene. Det er hans

gaffke natur.lige pligt at ur:detsøge tremmødte hankatte sami at alvrse drsse, hvis de rkke
er i orden.

_ Spørgsmål: Vil man så yderligere have, at ejerne af disse katte skal sætte sig i unødven-
dig udgrft for at møde med en erklæring,
1.. der alligevel er værdiløs, hvis dyrlægen ved modtagelsen kasserer dyret?
2. Karr man byde udenlandske gæster, der f. eks. kommer tilre.;sende med en int. ch., som

som på, at de kan forvente at blive afvist ved døren, hvis de ikke har denne erklæring?
3. Er man i JYRAK opmærksom på, at samtlige tllre,sende udlændlnge skal gøres opmærk-

som på, at de kan torvente at blive a{vist ved døren, hvis de ikke har denn eerklæring?
4. Fastholder man erklæringen, må man jo også forlange tilsvarende erklæring ior kastra-

terne. Hvor og hvornår og hvorfor osv.?
For mit vedkommende vitre jeg tage det standpunkt: Kan vi ikke stole på dyrlægen ved

modtagelsen, kan vi helt undvære ham.
Da jeg imidlertid mindes mange afvisninger fra udstillingerne, vil jeg hellere se den

meningsløse pangraf strøget under henvisning til, at det er meningsløst at gøte en udstil-
ling dyrere for udstilleren end nødvendigt elter stille så mange mere eller mindre fjollede
krav, at udstilleren bliver væk.

Med venlig hiisen. I. Enø Pedersen, Dalby Møllegaard, 4287 Gørlev.

Læserne skriaer - 7974

Som svar på dette kan jeg for det {ørste sige, at den omtalte regel ikke er af ny dato.
Den stammer fra 23. april L972 som et resultat af Felis Danicas plenar{orsamling i Ebel-
to{t. Meddelelsen har både været sendt direkte til hvert mediem i duplikeret form og
trykt i bladet nr.2172, side 27. Nogle har måske opfattet >>meddelelsen til alle hankatte-
ejere<< således, at hele denne ordning var frivillig, men det er kun tilfældet fot den i
stykket omtalte »autorisation<(. Påtegningen af stamtavlen er obligatorisk elter 1-1,-73.

For det andet vil jeg gerne give Irma Enø Pedersen ret i så meget, at vore dyrlæger på
udstillingerne gerne skulle kunne mærke, om der er, hvad der skal være. Imidlertid drejer
dette sig jo ikke kun om udstillingshanner! Det drejer sig om alle hankatte, der kunne
tænkes at blive brugt som aalsbanner. Det hænder jo dog, at medlemmerne får parret deres
hunkatte hos en ikke-udstiller. Killinger efter en sådan parring har vi ingen dytlægekontol
på. Kun stamtavlerne på forældrene kan vise os, om hannen er >>fuldt udstyret<<.

Også af hensyn til den voksende mængde af avlere, der eksporterer til udlandet, er det
vigtigt at have denne erklæring. I visse lande forlanges både navlebrok-erklæring og også
bevis på, at faderen ikke er ))een-stenet el1er ikke-stenet«.

Tro mig: der bliver tænkt meget over tingene, førend vi i Felis Danicas styrelse udsen-
der forordninger, der får hurtig, obligatorisk virkning for alle! LC.

Stamn avrt »Af Dyreborg((
Opdræt af brune burmesere. - Killinger til salg.

WINNA og KAJ GREVE
St. Stege 13 Dyreborg . 5600 Fåborg Telf. 09 - 61 1981

L6



Langhår

FIFE's opdræts- og farvenurnre
Race

peISer
perser
persel
persef
perser
perser
perser
persel
perser
pelser
pefsel
perser
pefser
peISeI
perser
perser
perser
perset

t2b
i)
l)a
Db
t3
13d

Korthår:
1,4

l4a
t4b
t5
10

76a
17

18

t9
20
2t
22
23
2)a
24
24a
24b
24c
25
l6
27
27a

Nr.:
1"

2

2a
2b
3

4
5
6
6a
7
8

9

10

10a

11

lla
l2
72a

Farve:
Sort.
Hvid med blå øjne.
IIvid med orange øjne.
Hvid, odd-eyed, dvs. 1 liåtll orange.
Blå.
Rød (uden mønster).
Creme (uden mønster)
Smoke.
Blåsmoke.
Silvertabby.
Bruntabby.
Rødtabby.
Chinchilla (uden mønster).
Silver shaded.
Skildpaddefarvet.
B1åskildpadde.
Skildpadde med hvidt.
Tofarvet: rød/hvid, blå/hvid,

creme/hvid, sort/hvid.
B1åskildpadde med hvidt.
R1åcreme.

Andre farver, f. eks. kam6 (-j- CAC/CAP)
Brun-, blå-, chokolade-, rød-, lilla-, tabby-

og skildpaddemasket.
Flere aftegningsfarver.

I{vid med blå øjne.
Ilvid med orange øjne.
Hvid, odd-eyed: 1 blåt/l orange øje.
Sort.
Blå. krafrig type med orange øjne.
Slankrypekat med grønne øjne.
Creme.
Silvertabby/silvertigret.
Rødtabby/rødtigret.
Bruntabby/bruntigret.
Skildpadde{arvet.
Skildpadde med hvidt.
Vildtfarvet.
Rød.
I3runmasket (SP).
Blåmasket (BP).
Chokolademasket (CP).
Lillamasket (LP).
I:la1e1øs kat, alle farver tilladt.
F. eks. silver chaded, kam6 m. fl. 1-:- 6461
Brun (+ CAC/CAP).
81å (+ CAC/CAP).

perser
perser
ikke anerkendte
colourpiont

hellig birma
tyrkisk kat

europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
chatreux/british blue
russian blue
europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
europæisk korthår
abyssinier
abyssinier
siam
siam
siam
siam
manx
ikke anerk. farver
burma
burma
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F!FE's OPDRÆTS- OG FARVENUMRE (fortsat).

Chokolade (-:- CAC/CAP).
Lilla (+- CAC/CAP).
Rød (-+- CAC/CAP). :

Skildpadde (-+-CAC/CAP).
Creme ( +CAC/CAP).

Blåcreme (- CAC/CAP).
Blåcreme.
Ilavana, brun med grønne øjne.
Ebony, sort med grønne øjne.
Lavender, lilla med grønne øjne.
Foreign white, hvid med blå øjne.
Spotted - plettet.
Tofarvet: rød,lhvid, blå/hvid,

sort/hvid, meme/hvid).
Tabbymasket i flere farver.
Rødmasket.
Skildpaddemasket.
Øvrige aftegningsfarver.
Cornish og german, gen 1.
Devon, gen 2.

27b
27c
27d
27e
27f
27e
28
29
29a
29b
29c
)0
37

32
)2a
32b
32c
3)
33a

siam
siam
siam
siam
rex
rex

G ø r h,g i elnt""rt. tnt# 
o.res kat

KLORIN er meget velegnet til
rengøring af toiletbakker,

mad- og drikkeskåle.

Virker samtidig disinficerende

og nedsætter derfor smittefaren

Fierner enhver lugt

hurtigt og effektivtl

KLORIN fås i plasticflasker med 3/t

liter samt i økonomidunk med 11lz liler
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.
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butma
burma
burma
burma

burma
burma
..europæislr korthår'
slanktypekat
slanktypekat
slanktypekat '

slanktypekat
eutopæisk korthår
europæisk korthår



'kattens pleje«. - Se artikel side 22

»»SommGrhus katten ««

Denne >>rapport« bygger på en kampagne i
sommeren 197), hvor vi (en gruppe stud.)
undersøgte problematikken vedr. den efter-
hånden udprægede tendens landets sommer-
feriegæster, danske som udenlandske, har til-
lagt sig ved at optage og dere(ter efterlade
kæledyr, hovedsagelig katte og hunde, ved
feriens afslutning. Kampagnen havde to fot-
mål:
1. At rette en personlig henvendelse til de

lokale forretningsdrivende med tilknytning
til sommerhusområder {or derigennem at
få et indtryk af problematikkens omfang.

2. At opsætte plakater i de tilstødende som-
merhusområder.
Kampagnen, som udgik fra en stor varebus,

der var beklædt med plakater, fik imidlertid
et lidt andet forløb. Bussen vakte så stor op-
sigt fra starten, at inden vi faktisk fik fortalt,
hvad sagen drejede sig om ved de enkelte
henvendelser til de lokale forretninger, udbad
disses indehavere ellet personale sig et ek-
semplar af plakaten til opklæbning i forret-
ningerne - til skue for de handlende sommer-
husgæster. De forretningsdrivende, som for
hovedpartens vedkommende var lokale ind-
byggere, og som i særdeleshed var bekendt
med problemerne på lokalt plan, berettede
uopfordret om episoder og lign., de havde
kendskab ti1 (senere beskrevet). Denne be-
gyndelse fik os omgående til fremover at
konceflffere os om samtlige forretninger.

Uventet mange sommerhusgæster og i øv-
rigt ældre beboere henvendte sig til os for at
udbede sig eksemplarer af plakaten og ved
samme lejlighed kommentere sagen. Vi vil i
forbindelse med ovennævnte kraftigt under-
strege, at vi fik særdeles mange rosende be-
mærkninger, som for os var et klart udtryk
for eksistensen af den i indledningen omtalte
tendens. Den direkte sommertravlhed i for-
retningerne resulterede i, at hver enkelt hen-
vendelse kunne gøres ret korvartig. Plakaten
blev staks modtaget med beretninger og til
tider ret saftige kommentarer om »...gæster-
nes svinagtige ligegyldighed ...<<. Derved var
vi i stand til at overkomme ca. 1000 forret-
ningsindehavere/personale m. fl.

Vi mener herved at have givet et omend
sparsomt billede af folks reaktioner på vores

(Fortsættes side 20).
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Vist al fr.Verø Lang.



Folk skyder i visse områder op ti1 {1ere

hur-rdrede katte - om året - for at beskytte
fasanbestanden og andet vildt rnod de tamme
kattes sult.

Vi kunne blive ved, men ovennævnte er
som sagt et gennemsnit af de af os modtagne
beretninger. Dog skal historien om bageren
ved Vestkysten) som en dag smed en tom sæk

ud i gården, være en passende afslutning. En
uge e{ter skulle han atter bruge sækken. Den-
ne gang var den betydelig tungere. Det vat
ikke så mærkeligt endda, for der sad ikke
mindre end - 16 tamme, forsultne og for-
{rosne katte og krøb sammen i den.

Ud fra disse tilstande tør vi karakterisere
problemet som ret omfangsrigt. Og da ten-
densen er stigende med de stadigt voksende
ferieområder, er vi a{ den opfattelse, at pro-
blematikken bør danne grundlag for udarbej-
delse af en lovgivning på dette område og

derved fremover, som følge af menneskenes
urimelige hensynsløshed ovet for dyrene, be-
grænse disse skandaløse tilstande til et mini
mum. Som en naturlig løLge a{ dette kontak-
tede vi {olketingsmand Jens Møller, Kristeligt
Foikcparti - vistnok det {ørste parti her i
landet, der havde mod til at fremlægge et
program til beskyttelse a{ dyr - og det oven
i købet i valgtalerne. Vi bad Jens Møller
rejse sagen i folketinget, og det lovede han
at gøre ved den kommende revision af dyre-
værnsloven, men, som han selv sagde: >>...der

kræves nok snarere en mentalitetsændring<<.
På gruppens vegne:

Lo Laustsen, Klostervænget 16, 8800 Viborg,
tel{. (06) 621603.

Opdræt af brunmaskede siameserkatte.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hankatten RANGOON WIMSEY (brunmasket) til avlstjeneste.

INGE RFLøE CRAFACK
Søndergård. Ribevej .6740 Bramminge. Telefon 05 - 173669.
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SOMM ERFIiJSKATTEii (fortsat).
kampagne. Det af folk berettede kan illustre-
res i følgende få sætninger set ud fra et gen-
nemsnit for den samlede kyststækning:

Folk efterlader katte og hunde ved aflåste
og f orladte sommerhuse.

Der er også flere eksempiet på,, at en lokal
tilsynsførende e1ler anden har måttet brække
døre eller vinduer op for at få et efterladt
eller glemt kæledyr ud.

En særdeles udpræget tendens, hovedsage-
1ig i større ferieområder, er, at man ved af-
rejsen lodser katten eller hunden ud af bilen
på små skoweje eller i små sidegader i by-
mæssige bebyggelser for derefter at forsvinde
med stor hast. Specielt denne beretning fore-
kom hyppigt.

Der er eksempler på, at folk har befriet
halvdøde katte fra tomme konservesdåser,
som havde sat sig fast omkring hovedet ved
kattenes desperate forsøg på at {inde noget
spisel igt.

Folk finder hvert år katte og andre kæle-

dyr, som tilsyneladende er sultet eller frosset
ihjel eller er døde af sygdomme.

Navnlig liskerne fortæller om delvis pels-

1øse omsffej{ere, såvel katte som hunde, der
holder til ved havnene.

Folk henvender sig til de lokale forret-
ningsdrivende eller beboere for at forære dem
deres - i mange tilfælde børns - kasserede

»legetøj« {ra ferieperioden. >>Det sker masset
a{ gange«, siger de fotretningsdrivende, >>men

vi hverken vil e1ler kan tage imod. Men hvad
der bliver dyrenes videre skæbne, v6d vi des-

værre alt for godt«.



LEOPARDKATTEN

To små piger af racen felis prionaulurus bengalensis er - så vidt vides - Iot lørste g ng
{ødt i fangenskab i Notdeuropa. Ejeren af forældrene, fru Lillian Arnholtz i Århus, som
de fleste bed.st kender som rex-opdtætter, oplyser, at de næsten havde opgivet at få de
to leopardkatte til at parre sig. Hannen gåt Iøs inde i deres opholdsrum, og netop lørda-
gen før fødslen begyndte hunkatten at bide hannen både i hals og nakke ti1 familiens
sto:e glæde: nu ville hun sikkert gerne parres, roede man. Men søndag morger den 2i.
juli opdagede børnene nogle uvante pibelyde og skikkelser, og det blev klart, at leopard-
hunnen i nattens løb havde født to hunner. Leopardkatten sover nemlig normalt dagen
igennem, mehs den vågner op sent på aftenen og så har sin aktive spise-, lege- og altså
også fødselsperiode om natten. De to små tog i løbet af den første uge 20 gr på, hvilket
jo er nogenlunde, men derefter begyndte den ene at sakke kraftigt agterr.rd. Herefter kom
den kraftigste i pleje hos Susanna Bugge, men snart måtte også den anden tages fra mode-
ren, der tydeligvis ikke havde mælk nok længere. - Nu bliver leopardkattekillingerne
hånd{odret ca. 6 gange om dagen og er begge i god værkst, så der synes nu ar væte det
bedste håb for, at de klarer skærene. til de selv kan spise rå kylling og råt kød, hjerter
m. m. Hvis De ikke rigtig kan huske, hvad leopardkatten egentlig er for 6n af de mange
rovkatte,. vi har hørt om i bladet, kan De finde en artikel herom i m. 4172, side 6 ff.

Stamnavn

AF KIVIO
Specialopdræt af chinchillafarvede persere
samt blå - blåcreme og creme.
Til avlstieneste:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchillafarv.)
farzan at Hammersholdt, 2XCAC (creme).
Blue Boy af Kivio (blå).

Killinger lellighedsvis til salg.

Fru Kirstine Gammelgaard,
Æ.røvei 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 4205 10.
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PERSERKATTENS
Det l. studiekredsmøde i Odense den 2. febr.
omhandlede dette meget vigtige emne. At det
har manges interesse, sås på det store antal
medlemmer, som var mødt op, da langhårs-
dommeren, Vera Lang, holdt sit meget char-
merende og belærende {oredrag, alt imens
hun demonsfferede den rigtige friseringsmåde
på sin dejlige kat. - Vera Lang har været
så venlig at overlade os sine notater, så vi
her kan viderebringe de gode råd, vi fik, til
vore læsere. Øg.

- Når man køber en perserkilling, synes

man, at den er så lille, at den ikke behøver
at friseres endnu. Dette er dog ikke helt rig-
tigt. En perserkat skal plejes fra den er helt
1i11e. Desto tidligere m rr gør killingen be-
kendt med kam, børste, vatpinde, negletang
etc., desto lettere bliver det at frisere den
voksne kat.

En killing vil helst lege med kammen. Lad
den gøre det, og fris6r den så lidt ad gangen.
Lad den daglige pleje blive til noget lyst-
betonet, så bliver den til en nem voksen kat,
der altid er velfriseret.

Hvis man køber en ældre killing eller en
voksen kat - der måske ikke helt er foruolig
med >>toiletbordet<< - skal man regne med,
at det vil tage tid at gøre den til en velplejet
kat, navnlig hvis pelsen er vanskelig - dvs.
filtrer. Så løsner man eventuelle r>duller«
med fingrene og reder den bagefter ud, men
|.ænsomt. Hvis >>dullerne<( er meget filtrede og
ikke til at klare med fingrene, bliver man
nødt tiI at gribe til saksen.

Men gør man pelsplejen til en dagiig fore-
teelse, bliver det ikke vanskeligt at gøre mis
i stand. Nu v6d m n, 

^t 
kattens krop har

sine ømme punkter. Hvorfor har jeg dog ikke
sat mig ind i - kun konstateret og taget mine
fcrholdsregler. - F. eks. er >>bukserne<< et af
dem. Når man nærmer sig en af disse ømme
zoner, viI det lette arbejdet, hvis mari et
øjeblik gåt tilbage bagved ørene el1er undet
hagen - altså til de mere lystbetonede zoner.
Det kan kræve stor tålmodighed at rede
>>bukserne<< på en vanskelig kat. Men det er
arbejdet værd, når man ser det færdige re-

sultat.
Når man friserer en kat, lølter man hårene

med kan'tnen og går systematisk til uærks

i et roligt ternpo. Jeg kan ikke lade være

med at gyse på kattens vegne, når jeg pit
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DAGLIGE PTEJE
udstillinger ser folk gøre deres katte i stand,
som var det heste, de striglede.

Den kam, man bruger, skal være err stål-
kam, helst med 2 forskellige bredder mellem
tænderne og specielt beregnet til langhårs-
katte. Ved ryg, flanker, hals og bryst møder
man sjældent nogen modstand. Vanskelighe-
derne begynder med mave og bagpati. Man
kan have katten stående på et bord med for-
kroppen godt forankret under venstre arm
og med halen ind mod 6n selv, og så kan
man rede hale og bagpati med højre hånd.
Også maven kan klares på denne måde. Man
kan også lægge katten på ryggen i sit skød
- evt. mens man holder fast i nakkeskindet
med venstre hånd - alt imens man fortæller,
hvor dygtig den er, og så rede den vanske-
lige del med højre hånd Og tag så en lille
tur op under hagen ind imellem. En perser-
kat skal som {ør nævnt gØres i stand i et
langsomt tempo. Gør det f. eks., mens der
er et godt program i radioen, så er man
færdig, inden man v6d af det.

For at lette arbejdet og gøre det mere
behageligt for katten kan man bruge tør-
shampoo eller talkum til de lyse katte. Man
kan også bruge det til de møtke, men der
skal børstes rneget bagefter. I det hele taget
bruges tørshampoo og talkum kun, hvis man
ikke gør sin kat jævnligt i stand - dvs, hver
eller hveranden dag.

Vil man gerne have, at 6ns kat skal præ-

sentere sig godt til daglig, skal man også se

ørerne e{ter, om de er rene, ellers bruger man
en vatpind, men kun det ydre øre. Det er
strengt forbudt at giL i dybden. Hvis den
har hårduske, der kamuflerer Øtets runde
form, tager man ørespidsen mellem venstre
hånds tommel- og pegefinger og fjerner med
et snuptag de overflødige hår med højre
hånd. Hvis 6ns kat ikke færdes i naturen,
får den lange kløer og kan hænge i ovetalt.
Klip derfor en gang imellem den ydersle
spids af med en negletang.

Hvis man gør sig den lille ulejlighed,
det er, at {risere katten daglig, undgår man
hårtotter og løse hår i stuerne, og man har
et deiligt velplejet dyr for sine øjne - en
fornøjet, veltilfreds mis omkring sig. - Og
sidst, men ikke mindst - en god samvittig-
hed Vera Lang.



Avlshan: Ch. Pavia al Kaiofiok',27.
Avlshunner: Anana al Kajortok', 27. - Bosinver Tamsin, 27f.

Ramree Birgit, 27c. - Bess al Kaiorlok',27.
Killinger lejlighedsvis til salg!

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 20 . 9200 Skalborg . Telf. 08 - 180262

l(illinger netop nu
STAMNAVN VIRAK

Killinger i farverne sort og chinchllla efter
int. ch. forældre til salg.

Lis Eilertsen,
Solbakken 6, 3600 Frederikssund,

telf. 03 - 31 3851-

LEFINE KILLINGER
Russian blue.
AIice Heinsen,

vingetoften 254, 2730 Herlev, telf. 01 - 91 66 16

BODWINs CORNISH REX:
Killinger efter Bodwin's Carlyon i farverne
sort/hvid, blå, blåcreme og rød til salg.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 t\4årslet, telf. 06 - 27 2819.

AF DYREBORG
Brune burmesete, 4 killinger, f. 7-6-74.

Winna og Kai Greve,
St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

Til avlstieneste
at lNl

Brunmaskede siameser avlshanner
lrma Enø Pedersen,

Dalby [,4øllegaard, Dalby, 4281 Gørlev,
telf.03 - 5592 19.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

Ingelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 08 - 180262.

Sort perser:
Ch. IBBO AF MARCOPOLO

Dora og Egon Strellner,
i\,4irabellevej 5, Vejgård, 9000 Åtborg,

telf. 08 - 131942.
Tabbymasket siamhan:
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Brune burmesere, t. 10-7-74.
Grethe og Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18, Torsted, 8700 Horsens.
Telf. 05 61 25 32.



Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

Elis Eriksen,
Riis, 8751 Gedved, telf. 05 : 66 53 72.

Stamnavn AF SKOWEJ
Tabby- og brunmasket siamopdræt.

Dorothea Brockhoff,
Skovvej 80, 7000 Fredericia, telf. 05 - 9217 69.

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

Øet, 84OO Ebeltoft, telf. 06 - 341481

Starnnavn HAMILTON
Siamopd raet

Killinger i alle maskefarver.
Connie Grøn,

Toftagervej 5, 2200 Brønshøj, telf. 01 - 60421?

»CRIMSON«

Opdræt af rødiabby europ6 og manx
Lene Wåle Casoelgreen,

Naurvej 7, Undløse, 4340 følbse,
telf.03 - 4894 16.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-o pd ræt.

Winna og Ka! Greve,
St. Stege .13, Dyreborg, 5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DtCKtE

lrma og lvan Kildahl,
Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg

telf. 06 - 38 60 58.

SAKURA ANARAWD (Sir)
Engelsk import.

Max Krogh Grønning
Lerbjergve! 22, 5467 Ve.llby Røjle,

telf. 09 41 07 31.

Rødtabby europ6:
lnt. ch. ASSER VONI CASSELGREEN

!-ene W, Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse, 4340 Tø\\øse,

relf. 03 - 48 94 16.

MIAKEE's ARTEMIS
Højt præmieret blåmasket colourpoint.

Gitte Nielsen,
Bæksminde, Kousheden, 9340 Aså,

telf. 08 - 841461.

Opdraettere

SRIWIJAYA
Abyssinier-opdræt.

Sianette Kwee,
Sensommerve.j 16, 8600 Silkeborg,

telt. 06 - 8531 31.

RUGAARD
Opdrætter af brune burma, europe og manx.

Gurll og Erik Rugaard,
Baggesensgade 34, 2200 København N,

telf. 01 - 35 46 13.

. SIGIRIYA
Opdraet af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Eckersbergsvei 31, 5000 Odense,

relt. 09 - 11 0800.

Stamnavn MALAKKA'S
Opdrætter af lillamaskede og blåmaskede,

skildpaddemaskede siamesere samt chartreux.
Bestil linger modtages.

Ulla og Karl V. Johannsen,
Skovparken 25, 6320 Egernsund,

telf. 04 - 651786.

Siamopdræt:
TABBY-BRUN-BLAMASKET

Til avlstjeneste:
Tabby: Sakura Anarawd. Engelsk import.

Brun: Ratis Darvin CAC.
Blå: Salween Blue Kolon CAC.

Killinger til salg.
Måx Krogh Grønnlng,

Lerbiergve.i 22, Veilby, 5467 Røjle,
relf. 09 - 4'l 07 31.

Slamna\rn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birte Stubsgaard,
Tennlsvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 19

LEFINE
Opdræt af russian blue.

AIice Heinsen,
vingetoften 254, 2730 Herlev, telf. 01 - 91 66 16



Slamnavn

»»BANGALORES««
Til avlstjeneste:

Ch. Palomino Candy Boy
(blå perser).

Opdræt af perserkillinger efter
championforæld re.

Bestilling modtages.

lngrld Henrlksen
Musviwej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Våra
Katter

Populært tidsskrift for kattesporten
udgivet af det svenske rigsforbund

SVERAK

*
Udkommer 4 gange årlig.
Abonnementspris 14 s. kr.

*
Våra Katter, Box 56, 510 47 Frlstad,

Sverlge.

THAMAKAN BURMESEROPDRÆT

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

Ch. Kevnitor 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 nærmere aftale blive afhentet på Hovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Abrinken 237 . 2830 Virum . Telf. 01 - 85 16 98.



Ny, lækker, velindrettet
KATTEPENSION - centralvarme.
Udendørs voliere til udekatte.
Aben hele året.

KATTESOIGNERING.

Omsorgsfuld vask af langhårskatte

- også til udstilling.
Negleklipning.

Siam; Killinger fra bedste korthårs-
kuld i Hillerød haves.

Lillamaskede og chokoladetabby
efter ch. Fangorn Vespasian og
Turis av Amur (2 CAC).

Silvertabby europ6 efter ch. Silver
Tiger og lvlavra von Auydhya.

KATTE-ARTII(LER

Alle sorter kattesand, kurve, senge etc. etc.

FELIX katteseler, kradsetræer og transportkasser.

Speciale: Alt til pelspleje, Vitacoats særlige katteshampoo, tørshampoo,

Cleansfur, St. Aubreys produkter: Oliespray mod skæ|, pelscreme, Coat

dressing, udrensningsspray - og sidst, men ikke mindst: konditions- og

pelsfremmende ernæringstilskud, såsom IMIRACOAT, tVURNIL,

PANTOTEN og naturligvis de vanlige vitamin- og kalkpræparater.

Postordrer besørges.

Katteri »CRESCENDO«
Opdræt af:
Colourpoint, chinchilla og shaded
silver.
Avlshanner: Colourpoint, eng. im-
port: Mingchiu Mac (1 CAC).
Chinchilla, eng. import: Rozel
Puccini.
Virak's Balder (2 CAC).
Ch. Bonavia Carissima venter sig
- chinchilla.

AALEGAARD's HUNDE- og KATTESERVICE

Aalekistevej 122 . 2720 Vanløse.

Telefon (01) 71 8993 og (03) 31 2413.


