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Elisabeth Kristoffersen,
Højbjerg,
Skanderborgvej 206,

8382 Hinnerup.
Telf. 06 - 985316.

RACEKATTEN: Leo Szakolnik, Bratskov-

vej 1A, 2720 Yanløse, telf. 01 - 7l 09 86.

DARAK: Anni Gyde Nielsen, Krudttårns-

vei 151, 279L Drugør, te1f. 01 - 532261 .

Ønsker man at udstille hos Racekatten eller

Darak, står det 6n frit for at henvende sig

direkte til den arrangerende klubs sekretær.

JYRAKs egne udstillinger: SUSANNA BUGGE,

te1f. 06 - 27 28 19, bedst efter kl. 20.

Kærlodden 7, 8320 Mårslet.

Andre udstillinger, også i udlandet:
JYRAKs sekretær: JØRGEN K. ANDERSEN,

telf. 09 - 740) 42 me11em 18-20.

Tietgens 4116 511, 5000 Odense.

1

Udenlandsk slot:
Susanna Bugge,
Kaerlodden 7.

8320 lvlårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

Alice Ruben Larsen,
Toeltvej 39, Toelt,
3630 Kvistgård.

Genetisk slof:
Erik Bugge,
Kærlodden 7,

8320 lVårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

oBs! oBs!
FOR FREMTIDEN KAN MEDLEMMERNE IKKE

FORVENTE AT FÅ TILSENDT ANMELDELSES.

FORMULARER TIL DE ANDRE KLUBBERS UD.

STILLINGER, MEDMINDRE DE HAR FAST,

SKRIFTLIG AFTALE MED SEKRETÆREN

DEROM,



Silver- og smokef.arvernes arvelighed
A! Patriciø Turner og Roy Robinson, ooersat lra »Cat World«,6173 al LC.

Dcn nøjagtige arvegang for silver, chinchilla silver e1ler shaded silver (kortl'rårs)-kil1inger.
og smoke har været genstand for debat in- Efter kønsmodning blev disse paret med
den for katteverdenen i en årrække, I særde- siam og {ik følgende afkom:
leshed mellem de mere indsigtsfulde katte- Silaer ell. smoke: Fuldlaruet:
opdfættere, som fø1te, at deres erfaringer fi B
modsagde den gængse forklaring om vigende Smoke siamesere. S.i,tt:
arvegang af silver og smoke, og de geneti- 2 Zj
kere, som baserede deres opfartelse på o[-
fentliggjort bevismateriaie. Denne artike,t Denne tilbageparringsgeneration er afgø-

fremlægg.r ar4sresultater, so,m beviser, at rende og fortjener at biive undersøgt i de-

d.n ,gål.o forklaring nødvendigvis må re- talier. lfø1ge Keeler-Cobb-forklaringen skulle

videres. de 15 killinger i de to midtergrupper ikke

Men allerførst lidt historie: r lg33 0ffent- være forekommet Lidt nærmere forklaret et

riggjorde cryde s. Keerer og virginia cobb ltffi,lio"' å",ji;*"ii? å-"|':ållufffi::
resultaterne af deres krydsninger mellem
smoke og sorte langhårskatte os mellem ',§:'L?*.H;'il5i':t":t'T;:.?;::. ru,1silver eller srnoke langhårskatte og siame- linger faktisk er smoke, hos hvem den hvide
sere, som pegede i retning af, at genet for bundfarve enten ikke har vist sig e1ler er avn-
silver nedarvedes recessivt (: vigende) i skerig at skelne. Dette er san<Jt nok og er
icrhold til fuldfarve, men dominant i {orhold
til siamraktoren. Ertersom vi v6d, ar siam- ffi"io,l'iiX'."i1- ^,'Tjjl"rli ;?: t-rf
fal<toren arves recessivt i [orhold til fuld-
farve r[. eks sorr. blå o'v.t. betyder dis:e ;:,,1'Jff:,'o'":,]1"å::X'"'JIff:å:'J::
resultater, at fuldfarve (repræsenteret i i d"r-, smche farve og tydelige tabbytegnin-
krydsningerne ved tabby og sort), silver eller ger i ansigtsmasken. Man har kun beviseligt
smoke og siammaske er en serie af tre 

"-"; ,- ;a;..;- ;;: ;"; '
alternerende gener. Ti1 støtte {or denne slut- set to af denne type' men der kan være avlet

'ring 
sammeniignede man silver og siam med flere Det el aimindeligt kendt' at unge

chinchittra- og corourpointrarvernl hos ka- ,',:.",:: §1li:,-"T",'5}'^i'jil#.fTj', T.l'Xå:
ninen, der som bekendt nedarves på den vi har {undet det
omtalte måde. Enhver, der kender ti1 disse ste gruppe er agoutl' og

varianrer hos kanlnen, kan ikke undgå at 
umuligt at skelne de unge killinger' der er

blive siået ar den ydre lighed mellem silver :*::::,f"*Tl'",1'-::Yi:1.i11":::-:i''"
og chinchil[a og melJem.irrn og colourpoint. alnllnoellge agoutl slameser (taDDy polnr,l'

Vi konkiuderede, at de ovennævnte avls-
l-orskellen mellenr silver og smoke katte er, resultater utvetydigt peger i retning af arve-
at silver er agouti (dvs. har »ticking«), mens ligheden a{ et dominant gen, som er ua{-
smcke er non-agouti (dvs. ikke har ticking). hængigt aI siamfaktoren. De avlere, som har
Der et ingen uenighed på dette punkt. iastholdt, at si6,er og smoke nedarves do-

Hovedårsagen ti1, at debatten er blevet så minant, har således fået ret. Blot har det
langtrukken, er, at ingen syntes villig til at ikke hidtil været muligt at bevise. ar genet
påtage sig besværet og udgi{terne i torbin- er uafhængigt af siamfaktoren) men dette er
delse med de krydsninget, som kunne 1øse nu gjort. Vi har givet dette gen s1'rnbolet
spørgsmålet. Vi har foretaget adskillige prø- »i« (der står {or inhibiticn : hæmning af

vekrydsninger siden 1968, men i 1970 blev hårmelanin : de sort/orange iarlestoffer i
en fast avlsplan skitseret og sat i gang. To håret). Dette gens virkning er delvis at
chinchillaer og to silvertabbies blev pamet hæmme dannelsen aI n'relanin i pelsen -
med siamesere og frembragte mere end B så1edes at virkningen er mest udtalt i de
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den sorte ticking udbredes til a1le dele af
pelsen. Masken blir meget mørk e11er sort,
og graden af hvid bund{arve er reduceret.
Der er faktisk betl,delig variation i bund-
fanen. Hos nogle dyr er den lyse bundfarve
meget iøinefaldende, således at kun hårspid-
serne et pigmenterede. Hos andre er bund-
farven blot ll,sere end sædvanligt, og katten
kan for en overfladisk betagtning fejlagtigt
antages for at være sort. Faktisk viser det
sig, at nogle srnoke ligner sorte katte så

meget, at endog erfarne iagttagere kan tage
fejl. Forekomsten af smoke, der tilsynela-
ciende er sorte, forklarer den vildledende
kendsgerning, at to »sorte<( kan {å smoke
killinger, hvis 6n af forældrene har en smoke
far e11er mor.

Chinchillakatten er et interessant opdræt,
især i relaticrr til silver'en. At de to er be-
slægtede, er indlysende. Faktisk ligner chin-
chiilaen i en kort periode af killingetiden
en silver, men mister hurtigt det tabby møn-
ster og blir næsten helt hvid, bortset {ra en

(Fortsættes side 4 og 5). 
,)

Chinchilla-hannen, int. cb. Cupido aan V/ieittxueste, eier: J. de Jong-Scbep, Holland.

områder, som er mindst pigmenteret. Det.
vi1 sige håroden (hvilket da giver en hvid
eller meget 1ys bundfarve) og de agouti om-
råder me1lem tabbymønsteret (hvilket giver
hvide eller meget lyse områder med mørk
ticking af spidserne). Det tabby mønster
træder frem som en koncentration al kral-
tigt tickede hår over hvid bundfarve. Dette
er den silvertabby, og det er let at falte,
hvordan den kan blandes sammen med en
chinchilla.

Et chinhillapelset dyr er et, fra vis pels
ait (e11. størstedelen af) gult pigment er
{jernet. Nu forholder det sig således, at de
agouti områder, der påvirkes kraftigst af I-
genets pår,irkning, er dem, som fremviser
mest gult pigment i pelsen. Den vildtlevende
silverkat viser ofte udllydende gule pletter
på hoved og ryg; men de er blevet fjernet
fra udstillings-silver'en ved selektiv av1. In-
tet under derfor, at silver'en ligner en chin-
chilla, rnen ligheden er genetisk misvisende.

Hos den smoke er der fortsat hvid bund-
farve, men det n.on-agouti gen bevirker, at



lin sort ticking (: farvning af spidserne).
Det har iænge været accepteret, at chinchil-
laen genetisk adskiller sig fra silver'en der-
ved, at den har modificerende gener, der for-
stærker den hvide bundfarve. Der er ingen
grund ti1 at ændre denne antagelse, boftset
fra at der-r burde præciseres. Chinchillaen er
det extreme udtyk for I-genet, hvor pigmen-
tet er blevet forvist til hårspidsen. De lange
hår fremhæver sandsynligvis virkningen,
skønt korthårschinchillaer også kendes. Mæng-
den og/eller kvaliteten af spidsernes farve
varierer, scm det kan ses ved fotekomsten
af shaded silver (især i USA). Det er muligt,
at l-genet er halvdominant, således at II er
chinchilla og Ii er shaded silver. Vi håber
at udforske denne spændende mulighed med
tidens fylde.

Er det muligt at forene Keeler og Cobbs
avlsdata med den nuværende antagelse? Der
er kun 6n af krydsningspartingerne, som
disse to forfattere melder om, der synes at
være i direkte modstrid hermed, og det er
4

HI-DRI kattesand
HI-DRI er lettere i vaegt end de fleste
typer kattesand - fylder mere -
bedre økonomi.

Hl-DRl har stor sugeevne: absorberer
væske indtil 180 pct. af sin
egen vægt.

HI-DRI er farveløst - smitter ikke af.
Hl-DRl fjerner lugt.
Hl-DRl anvendes på katterier
og udstillinger.

Hl-DRl leveres i 50 lbs (22,68 kg)
sække.

Herskind & Wulffs Eftf. A §
Grusbakken 6 2820 Gentofte

Telefon (01) .8714 33

parringen af to sorte katte, scm gav 5 sorte
r.lg 1 smohe killing. Dette er dog ikke af-
gørende, eftersom smoke kan ligne sort, og
den ene af forældrene kan have været smoke.
I de indledende krydsninger gav en smoke
parret med sort 5 soite, og parret med en
tabby gav den 4 tabby. Sædvanligvis skulle
sr.lnlmen af disse to kuid (9 killinger) være
tii'strække igt til strttistisk at fastslå (dog
ikke genetisk), at sm:ke nedarves som reces-

siv, men srrengt tåget [<an de sorte killinger
ikke tæl'es (fordi een eller flere kunne være
n:ø-ke smoke), og de fire tabby er ikke
ta'mæssigt tilstrækkeiige. Det er måske rele-
vant at bemærke, at Keeler og Cobb siger,
at en af de smoke killinger, som fodtes un-
der deres eksperimenter, var >>morkere end
resten og udelukkende viste den silver fak-
tor på bencnc og omkring øjnene.,.

Den mulighed, at Keeler og Cobb virkelig
har opdaget et silver gen, som er recessivt
over for sort, står tilbage. Denne tanke im-
plicerer, at der eksisterer ro forskellige gen



Stamnavn AF KIVIO

fcr sjlver hos katten. Det er selvfølgelig

muligt, men usandsynligt efter vort skøn.

Kun fremtiden kan afgøre dette spørgsmåI.

Keeler og Cobb eksperimenterede med katte

i Nordamerika! mens vore er af britisk op-

rindelse, n:ed importerecle chinchillaer som

{jerne forfædre. Å,{en denne forskel er uvæ-

sentlig, for adskillige amerikanske opdrættere

Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,
blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).
Tarzan at Hammersholdt, 2XCAC (creme).

Blue Boy af Kivio, IXCAC (blå).

Kilinger leilighedsvis til salg.

. KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD
Æ.røvej 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 4205 10.

har r,æret lige så stensikre som de britiske
på, at silver og smoke nedatves som domi-

nant. Den samme opfattelse har en opdræt-

ter i Sydafrika givet uduyk for.

\/i vil gerne takke for den praktiske

hjælp, vi har Iået i dette avlsprogram fra
N{rs. A. Larv, Upton, Yorkshire, og Mrs.

S. Scott, \ffithyham, Sussex, GB.

SYRIAMs
Sagde De CHARTREUX-KAT!

Så en SYRIAIvI's med en stamtavle,
der altid tåler at blive cet.

Eget opdræt:

lnt. ch. SYRIAM's PIET,
1. vinder i Hillerød 1974,

1. vinder i Rotterdam 1974.

Engelsk import: PENSYLVA YORICK,

ELISABETH KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvej 206, 83e2 Hinnerup,
telf. 06 - 9853 16.

SOM ENESTE I DANMARK:

Opdræt al cream og bluecream British
Shorthair med stamtavle (ikke experi-
mental).

Export til: Holland, Tyskland og Norge.

Killinger leilighedsvis til salg.

Opdræt al internationale ehampions.

Opdræt af bedste korthår.

Opdræt af bedste korthårsungdyr.

Opdræt af bedste korthårskuld.
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FOTOKONKURRENCEN

Nr. 1

o Nr. 2"



Vinderne blir præmieret på følgende vis: 
Nr' 3'

nr. 1 kan på førstkommende udstilling gratis udstille ) katte,
nr. 2 kan på førstkommende udstilling gratis udstille 2 katte,
nr. J kan på førstkommende udstilling gratis udstille 1 kat,

mens de to sidste, dvs. nr. 4 og 5, får en præmie på kr. 25 hver.

Redaktionen takker for den store i1dhu, hvormed fotogra{erne har indsendt materiale,

og vi glæder os over at se ejernes glæde og stolthed over deres dyr. I løbet af 75 vil de

fleste af de bedste konkurrencebidrag komme strØet rundt i bladet ... men vi må bringe

billederne overlangs p.g.a. de svimlende priser på klicheer.
NB: Skulle de re {ørste vindere ikke ønske at udstille, vi1 de naturligvis ved henven-

delse ti'l vor kasseret {å udbetalt det tilsvarende beløb i kontanter.
(Fortsættes side 8). 

,

På bestyrelsesmødet.den 9 marts 1975 var der udhredt enighed om fotokonkurrencens ud.
fald - blandt de mange tilsendte fotos valgte vi enstemmigt som nr. 1:

>>Ha, ha, det var en god historie, Iarl<< - Foto: (søn) Kjeld Sørensen. - Indsender
Melitha Madsen (mor), Bjørnbaksvej 11, 8260 Viby J.

De næstfølgende var der noget mere diskussion om, men man enedes om følg. andenvinder:
Billedet er taget i Bygholm Park i Horsens i maj 1974 og viser Xenia's Salome. Foto og

indsender:Ruth Løvet Hansen, Hospitaisgade 91, 8700 Florsens.

Og på tredjepladsen fandt vi frem til: Beauti Hostrups.
Foto og indsender: Jørgen Sørensen, Agerskovvej 24, Hammerum, 7400 Herning,



Som nr. 4 kornmer dette stemningsfulde billede af Buchardt's Silver Bimbo og dens ejer6

Else Rasmussen, Mølievej 3, 5500 Middeiiart. Foto: Ægtemanden.

Endelig valgtes nr. 5: >>Snorti<<, dvs. Baghera af Dragerup, 8 uger gammel burmahan

i sit nye hiem.
>>Hvad sket der dog omkring mig? Her i min nye kurv et jeg heldigvis i sikkerhed«.

Foto og indsender: Solveig og Gerhard Håjek, Myrkærvej 5, 6)92 Bolderslev.



DARAK's forårsudstilling 75
Yer-r af Marcopolo.

Bedste langhårskat af modsat køn: en hvid
perserhun med orange øjne, Gigi af
Kivio, opdr. og ejet af Lene Gammel-
gaard, JK.

Bedste kolthårs voksen: chartreux-hannen,
int. ch. Syriam's Piet, opdr. og ejet af
Elisabeth Kristoffersen, JK.

Bedste korthårs ungdyr: en brun burma-hun,
Gilda of Ahis, opdr. og ejet af Hanne
Dunvald, RK.

Bedste korthårs kastrat: en tabbymasket siam
Crescendo Choco Baldrian, opdr. Ebba
Aalegaard, ejer P. M. Arnlet.

Bedste korthårs kuld: Thamakan's kuld, 1,4
butmesere e{ter ch. Pussinboot's Pakokku
og ch. Bosinver rffah-rX/ah, opdr. og ejer
Blrgit Nehammer, RK.

Bedste korthårs vetetan: den nu 7-årige
chartreux-hun Pensylva Perdita, opdr.

J. Richards, GB, ejer E. Kristoffersen,
JK.

Bedste korthårskat af modsat køn (også bed-
ste siam): den lillamaskede int. ch. Ran-
goon Lilac Pink Lady, opdr. E. Dunvald,
ejer Lisbeth Larset-r, RK.

Mis Odd-Fe1lo\v: en brunmasket colour-
point-han på .{ mdr., Magleskovgaard
Bukanter. opdr. Solveig Larsen, ejer
Vanda Jensen.

Alt i a,lt en god shrtudstilling fra den
afgående bestl,reises håndl LC.

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON Wlt\4SEY (brunmasket)

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej .6740 Bramminge. Telefon 05 - 173669.
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Vejret var gunstigt for arrangørerne af ud-
stiilingen i Odd Fellou,-Palæet den 22.-23.
febnrar 75, og de mange tilskuere havde
også masser aI katte at se på, med 420
katalognumre. Fire dommere var igang med
bedørrmelsen af de mange dyr: Mrs. Brice-
§flebb, GB, dømte sammen med Alva Lun-
Cegard, S, langhårskattene) rrcns korthårs-
kattene deltes me1lem Kristina Kronva1l, S,

og Mr. Pearson, GB dog blev rex'erne
bedømt af Mrs. Brice-Webb. Det var travle
dage, og den pulserende atrnosfære dæm-
pedes Iørst noget efter præmieoverrækkelsen
søndag eftermiddag. De bedste katte blev:
Bedste langhårs voksen: Den dejlige creme

int. ch. Summet's Oliver, opdræ,ttet af
Mrs. SummerIield, GB, og ejet a{ Lis og

Tørgen Nielsen, Racekatten-

Bedste langhårs ungdyr: en blåmasket co-

lourpoint-hun Amyra af Hammersholdt,
opdr. Nletha Andyreasen, ejer Meta
Salkvist, RK.

Bedste langhårs l<astrat: endnu en creme -
Andr6 de Desir6e, opdr. Hanna Cond6
van't Veen, ejer Mary og Karl
Sørenset'r, RK.

Bedste langhårs kuld: et colourpoint kuld -
opdr. Vibeke Gamst, JK: Colorit's kuld
efter Colorit's Apollon og Ninette
af Bækgården.

Bedste langhårs opciræt: Carsten Dinnsen's
eget opdræt, den 61lz år gamle ch. Thin-



NOTABENE specielt til opdrættere al colourpoint
På {ørstkommende møde i Landsforeningen
Felis Danica vil problemet omkring det sti
gende antal colourpoint/perser-hybrider blive
taget op til fornyet overvejelse. Mange af
vore medlemmer, som arbejder med dette
opdræt.i forskellige farver, har ikke ganske
forstået eller sat sig ind i de gældende reg-
1er, som er forbundet med colourpoint-avl.

Det er ganske i orden at patte en colour-
point med en {uldfarvet perser for at for-
bedre visse træk hos l.3b'eren. Men denne
første genetation af »hybrider«, dvs. blan-
dinger, må ikke bruges ganske tilfæ1digt i
videre avl. Vor starnbogsfører skriver nu
foruden farvenummeret i parentes »>L3b<<,

hvilket betyder det, som stemplet ved siden
af siger, nemlig: »Huis denne kat bruges
til aul, skal den parues tilbage til coloar-
point, for at killingerne kan lå stanttaule«.
Denne ordlyd kan ikke på nogen måde
misforstås; men desværre har vi jo en del
af disse colourpoint/perser-hybrid,er i virk-
som avl, som stammer fua lørend tidspunktet
for disse reglers ikraftttæden. Disse - det
drejer sig oftest om hanner - som jo stadig-
væk er avlsdygtige, vælter jo hele det
smukke system for de senere tilkomne. Gør
Dem selv og aile colourpoint-avlere den
store tjeneste at sende stamtavlen(erne) på
sådanne hybrider til Deres stambogssekre-
tær, således at påtegningen kan blive ordnet.

Grunden ti1, at denne forordning blev sat.

i kraft, var, at vi med colourpoint'ene fik
problemet maskefarve/fuldfarve ind i per-
seravlen. Fuldfarven er dominant, dvs. at
første generation efter en perset-colourpoint-
parring vil ligne persere, rnens de skjult bæ-

ret an1æg for maskefarve, som kan komme
til udtryk, hvis de pares enten med en
colourpoint eller en colourpointlperserbybrid
som de selv.

Det er denne første generation, som det
er så vigtigt at få betegnet rigtigt på stam-
tavlens hoved. Hvis disse dyr ikke staks
får påstemplet, hvad de skal parres med,
får vi - efterhånden som generation følger
e{ter generation - disse fjerdedels, ottende-
dels eller sekstendedels colourpoints, sorn
parret med en tilsyneladende {uldfarvet per-
ser (af samme slags) pludselig kan give co-
10

lourpoints, der som regel er af dår1ig maske-
og især øjenfarve. Enhver samvittighedsfuld
opdrætter kan indse, at dette puds, som
naturen her kan spille os - hvis vi ikke
passer på fænomenet dominans/recessivitet *
er til skade for forædlingen af vore colour-
points. Ejheller kan opdrætterne af persere

være tjent med uventet at stå med en co-
lourpoint af tinge kvalitet midt i et ellers
nydeligt perserkuld.

Det for avlen bedste at gøre for en op-
drætter, der har parret perser og colour-
point i den hensigt at forbedre bestemte
træk ved sine colourpoints, er at beholde
dcr/.le dyr i første afkomsgeneration) som
viser bedst type og pels - og fortsat parre
detTdem tilbage til colourpoint (som på-
stemplingen siger). De øvrige gør man bedst
i at sælge som kæledyr, evt. med en aItale
med køberen om ikke at avle på disse.
Landsforeningen Felis Danica overveier for
tiden muligheden af at indføre avlsforbud i
disse situationer; men det er en speget affærc

at klargØre alle mulige konsekvenser a{ et

sådant skridt, så der skal arbejdes noget

med spørgsmålet endnu. LC.



JYRAK's ordinære generalforsamling
den B. februar 75 p,l Frederikshøf Kro, Århus
EIter et yderst beIærende {oredrag af dyr- en tak ti1 medlemmerne og ti1 bestyreisen

1æge Viggo A. Mortensen, År1'rus Dl,1sh6spi- for godt samarbejde.

ta1, om »Sn'ritsom leul<æmi hos katte«, gik ad 3: Regnskabet godkendtes efter en-

de 42 fremmødte over til generalforsamlin- keite {orespørgslet især vedr. diæter, som

gen, som havde følgende dagsorden: fandtes forbavsende små, og renteindtægter

1. Valg af dirigent. og -udgifter, hvis postering nogle undrede

2. Formandens beretning. sig over.

3. Regnskab for 1974. ad 4: Efter kort diskussion holdtes af-

4. indkomne forslag: Telefonpengeordning stemning, der med 40 stemmer for, een imod
ior bestyrelsens medlemmer. og een blank stadfæste{e fotslagets vedta-

5. Fastsættelse af kontingent: L975 - 50 kr., gelse

lor 16 - 55 kt. ad 5: Dette punkt forårsagede en de1 snak

6. Valg. På valg: frem og tilbage; rnen efterhånden klaredes

a. Helmuth Jenser-r, B"nt Elund og Jør- problemerne af i to del-Iorslag, der blev sat

gen K. Andersen (aIie modtog gen- under afstemning hver for sig. Det første

valg). gjaldt. 1975 og betød en kontingentfothøje1se

b. 2 sgppleanter. Best. opstillede Ri- t|| kr. 50, plus uændret kr. 5 for hvert

charclt Petersen og Egon Strellner. familiemedlem. Herfot stemte 42, ingen

c. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. imod og ingen blankt. Anden de1 af forsla-

7. Eventuelt. get gjaldt 76 og lød: 60 kr., plus stadig

ad 1: Forsamlingen enedes hurtigt om Ri uændret kr. 5 for hvert fam.iliemedlem. -
chardt B. Petersen, Horsens, som også prø- Herfor stemte 16, imod 5, mens een stemme-

vede hvervet i 7'1. Han konstaterede, at ge- seddel var blanh. Så1edes vedtoges en større

neralforsaml,ingen vat lovligt indkaldt, op- 'kontingentforhøje1se end den af bestyrelsen

læste dagsordenen og gav ordet til forman- foreslåede.
den, fr. \X/jr-rr'ru Gt"u.. ad 6: Foruden de tre afgående, som alle

ad 2: Beretningen vaf en status over året modtog genvalg, ioresloges Vibeke Gamst.

1971, og heraf fremgik, at medlemstallet er Stemmetallene viste klart til{redshed med de

stadigt itigende, nemlig t.ra )67 i 71 ttl )99 »gam1e<<, der alle b1,ev genvalgt, mens Vi
i 75. Årets to JYRAK-udstillinger omtaltes bekc Gan'rst sammen med Richardt B.

ligeledes, og efter henstilling fra de tilstede- Petersen - blev valgt ind som suppleanter,

væren,le medlemmer vedtoges det at afholde henholdsvis {ørste og anden. De siddende

en åriig urJ.stilling i Århui-området. Derud- revisoter, Gerda \il/ende1 og Egon Strellner,

o-rer omtaltes også den voksende studie- modtog et bifaldende genvalg, og som revi-

kreclsvirksomhed vi har nu fire: i Nord- sorsuppleanttet valgtes Margaretha Lindh og

jylland ledet af Bent Elund, I Østjylland Preben Stougaard.

ledet a{ Helmuth og Grethe Jensen, i År- ad 7: I{erundet kom der ordentlig gang

hus-storområde 1ec1et af Susanna Bugge, og i diskussionen, bl. a. om bladet - det fore-

endelig i S1,djyl1and-Fynsområdet ledet aI sioges, at »Hvæssebrættet« bringer medde-

formanden selv. Der har vist sig stor inter- 1e1se om, hvilke katte der får tildelt de

esse for disse sammenkomster, hvorfor be- udenlandske medaljer e{ter vore egne ud-

styrelsen agter ar fortsætte denne spirende stillinget. Abonnementsprisen blev også kri-
virksomhed. Klubbens udstillingsmateriel er tiseret en del, idet forholdet mellem priserne

i tip-top stand, opbevares nu i Dyreborg på medlemskab og abonnement måske ikke

og L,o1des løbende vedlige. Vi råder over synes rimeligt. Herimod itidvendtes, at med-

1j6 b.,re og 123 bunde (fejl tal angivet i lemmerne også aktivt - f. eks. på udstillin-
indkaldelsen). Beretningen afsluttedes med gerne - er med til at bedre klubbens øko-
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nomi, mens abonnenterne jo er passive i
den henseende, i de fleste ti1{ælde (firmaer
o. iign.) Fra bestyrelsens side henstilledes
det overordentlig kraftigt ril medlemmerne
om se1z.' at hiæIpe med til at stable udstil-
lir.:gerne på benene, og især også at pille dem
ned igen. Endelig bad bestyrelsen også sine
rnedlemmer folge med i, hvad der sker i
Irclis Danica via referaterne i bladet - og
også at komme med ideer og kritik, såsnart
man har noget på hjerte. Sluttelig takkede
clirigenten for god ro og orden, og vi gik
ud i det dejlige sol.skinsvejr efter den mest
positive generalforsamling, vi kunne huske.

LC.

JYRAK-bestyrelsesmØde
9 .-3. 75 hos Susanna Bugge
AIIe bestyrelsesmedlemmer var til stede,
undtagen formanden, der var syg.

l-ørst drøftedes det praktishc arrangement
af Skalborg-udstillingen: stande, blomster-
udsml,lining, burkøb, kattesand, plakat, {lag
ctc. Og herunder indskærpedes den i Felis
Danica på Nyborg Strand-mødet den 2 lL 7L

vedtagne regel, der lyder som følger: »Når
een/flere katte ved dyrlægekontrollen bliver
bortvist p. g. a. smitsom sygdom og/eller
utøj, skai samtlige katte fra samme ejer'

bortvises<<. (Denne regel blev taget op på
næstfølgende FD-møde i Roskilde den 15.

marts og stadfæstet ! )

Derefter afgjordes med bred enighed foto-
konkurrencen, og det vedtoges også i bladet
at bringe ganske korte referater fra JYRAK-
best),re1sesmøder vedr. emner af interesse Ior
medlemmerne, så1edes at interesserede kan
orientcre sig og gerne henvende sig tii be-

:Hi:f-'r' 
medlemmer om de omhandlede

DEAD-LINE:

Stof, som ønskes bragt i nr. )/75, tilsendes

redaktøren senest den 15. iuni 1975. Vi ser

nreget gerne spørgsmål til »Dyrlægebrevkas-

Sen<(.

12

UDSTILLINGER m. m.
Vi har haft en del danskere i det sydlige
udland på udstilling, bl. a. i Dronten den
15.-16. marts. Vore katte klarede sig pænt
i konkumencen, og {ølgende katte {ik disse
gode placeringer:

Racekattens Meta Kierulff havde en 1Jb-
BP han med i kl. 3, som fik CAC, plus to
ungdyr en brun- og en blåmasket, som beg-
ge fik exc. 1.

Sekretær Connie Grøn med ch. Hamil-
ton's Nicolaj, 24, k\. 2 - exc., og Edith Jen-
sen med: cir. Birkelr-rnd Akki, l3 blå, k1. 2

- CACIB. Og Birgit Nehan.rmer med ch.
Bcsinver Vah-\X/ah, 27f, kL. 2 - CACIB,
Nasetto a{ Thamakan, 21f , kl. ,{ - exc. 1,
Marcel af Thamakan, 27f , kl. 4 - exc. 2, og
Manon af Thamakan, 27f, kl.4 - exc. 1.

JYRAK havde Jytte Saaby Nielsen med
Faust af Thamakan, kl. 2a, f. 27, der bLev
int. prem. Inger FIøe Crafack med ch. Ran-
goon Sir §(imse1,, 24, kl. 2 - exc. 2. Gerda
Paludan med ch. Hamilton's Golden Ophe-
lia, 32a, kl. 2 - exc. 1. Jørgen K. Andersen
r-ned ch. Colette Rubicunda al Sigirtya, 2)a,
der blev int. ch., Goliath Fuscus af Sigiriya,
2), kl. 4 exc. 1 og bedste aby ungdyr,
Gracilis Fusca af Sigiriya, 23, kl. 4, exc. l.
Desuden havde Jørgen den stolthed, at hans
opdræt: Ebbe Ruber af Sigiriya, 23a, kl. 3,
fik CAC og for fjerde gang i træk blev best
in show, KH. Hans hollandske ejer, fr.
Falkelra-Riihrle, er vist tilfreds med ham?

otss! - oBs!
ANNONCERING med avlshanner
Førend man kan annoncere med en hankat
som avlshan i de danske blade, skal han være
autoriseret, dvs. at man, efter at beviseligt
stambogsført kuld efter ham {orefindes, har
betalt 50 kr. til stambogssekretæren {or den-
ne attest.

FORS!DEtsILLEDET
Denne gang ses den 7 uger gamle: Rassam's
(jathrine en blåcreme perser efter Blue
Beau of Pens{ord og Bclette af Kambyses.
Ejer og fotograf: Susanne Koldbye, Race-
katten.

Redaktionen ser overordentlig gerne, om
medlemmerne ville bidrage til bladets billed-
side med egne optagelser. Hush, at blanke
fotos gir bedst kvalitet kliche.



STAMTAVLER m. m.
Således som man vi1 have set i referatet
fra FD-møde 15. marts, har man der be-
stemt, at medlemmer med en >>gammel<<, dvs.
hvid stamtavle på deres kat(te), kan få den-
ne/disse ombyttet med en/flere af den »nye<<
: fatvede s1ags. Prisen {or denne sofirmer-
spøg fastsattes til kr. 25 per stk., idet for-
samlingen fandt det rimeligt, om medlem-
merne betaler lidt ekstra for deres »pillen-
hed«.

L'
Engelske udstillinger - i somn"ter:

7. juni: Siamese Cat Association * champio-
nar - city Ha1l, St. A1ban',s, Hertshire.
28. juni: Oriental Cat Association: The Hall,

Thomas Peacick School, Rye, Sussex.

5. juli Hazel Grove Agricultural and Horti-
cultural Society: Eaest of England Show-
ground, Petersborough.

19. juli: Liverpool Show Commitee: \Wawet-

tee Sl-rowground, Liverpool.
26. jtii: Teesside Cat Ciub: Stewart Park,

Middlesbrough.
26. juh Manchester Show: Platt Fields

Park.

26. 1uJi: Kensington Kitten and Neuter Cat
Club: Ro1,al Horticultural Society's New
Hal1, \Westminster, London.

6. aug.: Alredale Agricultural Society, Mytle
Park. ingley.

9. aug.: Lincolnshire Cat Club: Memorial
Ha1l, Grimsby Road, Cleethorpes.

16. atg.: Three Couties Cat Society - cham-
pionat the Guildhal1, Civic Centte,
Southampton.

2). aug.: Kentish Cat Society - champiouat-
the Agricultural Hal| Maidstone, Kent.

L3

HUSKAT
EN LIDEN RETTELSE
Vi havde i sidste nummer den dristighed
at skrive et fejl navn på bedste LH-kastrat
på Racekattens Hillerød-udstilling i januar.
Det rette navn er: Condå al Dåsiråe, en cre-
me ex-han, opdrættet og ejet af Hanna Con-
d6 van't Veen. (Med vor dybe beklagelse
over at have gjort i nælderne).

o
BURE _ BURE
Hvis bestillerne af bure endnu ikke skulle
have fået besked:

Vi har under fabrikation 125 bure, som
fordeler sig mellem de enkelte klubber og
private. Klar til levering er de snarest ... der
skal io sættes ringe i, så1edes at burene er
samlede først. Fabrikkens sidste tilbud (af
7-4-75) er 185 kr. plus moms og fragt.

Levering ca. 15. ma!.

L'
DEN KAME PERSER???
Vi gør læserne opmærksom på, at FIFE's
dommerkomit6 i Stuttgart den 28-9-74 iak-
tisk godkendte denne langhårsvariant mid-
lertidigt - og med det forbehold, at afgørel-
sen siden blev rundsendt til FIFE's med-
lemslande til bekræftelse. - Anerkendelsen
gjaldt kun »Shel1 Cameo« og »Shaded Ca-
meo<( og ikke den tilsvarende smoke variant.

Felis Danica svarede FIFE's formand på
rundspørget således,, at vi ikke kan god-
kende en variant. {or hvilken der ikke fore-
ligger en standard, endsige en præcis beskri-
velse - og uden at have set denne variant.
Vi stemmer derfor slet ikke.

Vi har nys fået tilsendt provisorisk stan-
dard og tager stilling ti1 evt. dansk aner-
kendelse på F'elis Danicas plenarforsamling
den 8. maj 1975.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
St- Stege 13,

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 19 81

Næsllormand:
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.
Telf. 08 - 37 83 63.

Kassererr
Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28,

6000 Koiding.
Telf. 05 - 52 46 51

Giro: 6 85 09.

Sekrelær:
Jørgen K. Andersen
Tietgens All6 511,

5000 Odense.
Telf. 09 14 03 42.

Udstillingssekrelær:

Susanna Bugge,
Kærlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

Stambogssekretær:

Grethe Jensen,
Hostrupsvei 28,

6000 Kolding.
Telf.05 - 524651.

Bestyreisesmedlem:

Vibeke Gamst,
Hr. Hennekes Vej 6

9000 Ålbcrg.
Telf.08 - 120815.
14

GODDAG til:
Vi beder medlemmerne hilse den på JYRAKs general-

forsamling nyvalgte suppleant, fr. Vibeke Gamst, lige så

hjerteligt velkommen i den arbejdende bestyrelse, som

vi selv gør. Den trætte og fjerntboende næstformand
går af som sådan (redigerer foreløbig bladet videre) og

overlader med g1æde pladsen til vor nordjyske mand,
Bent Elund - som de 1oka1e io kender {ra studie-
kredsen.

Den afgående takker den siddende bestyrelse Ior
ualmindelig godt og positivt samarbejde i vished om,
at denne vil virke i samme effektive og medlemsven-
lige ånd Iremover.

(På grund af dette skift midt i en valgperiode vil
det nye menige medlem, Vibeke Gamst være på valg
i 76, mens Bent Elund først er pit valg t 77).

FARVEL til:
»Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at

Lene Y/. Casselgreen nr. 1. april 1975 har rukket sig

tilbage {ra sin post i bestyrelsen Ior JYRAK og det-
med også sekretærposten i Felis Danica.

Lenes dynamik har betydet meget {or klubben, til
trods for at hun det sidste år har boet på Sjælland.
I det lange løb må det dog erkendes at de store
afstande betyder en for stor økonomisk og arbejds-
mæssig belastning for hende.

Kære Lene, tak for det gode samarbejde i årene,

der gik; r,i kommer ti1 at savne dit smittende humør.
Det er os samtidig en stor glæde at n-redde1e, at

Lene vil forblive på sin post som redaktør af bladet,
der i hendes redaktørperiode har fået en opblomstring,
som er blevet bemærhet selv udenfor medlemskledsen.

På bestyrelsens vegne: 'Winna.

NB!

I

!

ilB!

NB!

EFTER INDFøRELSEN AF DE NYE STAM. I
TAVLER I TO FARVER BEDER VI MEDLEM. ]
I\IIERNE VÆRE SÆRLIG OMi{YGGELIGE MED
KØNSBESTEMMELSE AF DERES KILLINGEB. 1
ER DE I TVIVL. SÅ SPøRG EN ÆLDRE,
MERE ERFAREN OPDRÆTTER TIL RÅDS:
LAD HAMI|-TENDE HELST S E KTLLTNGERNE!

I.IVIS I ALLEREDE HAR FÅET STAMTAVI-E
PÅ KILLINIGEN, F. EKS, I BLÅT, MÅ I SELV
BEALE FOR AT FÅ SKREVET EN N Y
ORANGE, HVIS »HAN« VISER SIG AT VÆBE
EN H U N. DET ER DA ÆRGERLIGE PENGE
AT SKULLE AF MED _ SÅ HELLERE FOR.
SPØRGE SIG END FORGøRE SIG.



FIFEs opdræts- og farvenumre
Langbår

!

I

!

!

1

2

2a
2b
)
4

5

6

6a

Øts7
ØF8

9

10

11

17a
t2
72a

12b
1)

ITT

PP l3a
ØF

1lb-sP

petser
Perser
perser
petser
perser
perser
pelser
perser
perser
perser
perser
perser
perser
persef
peISer
perser
perser

perser

colourpoint (: perser m.
maskefarve)

colourpoint
colourp:int
colourpoint
colourpoint
colourpoint
blf ma ( - petser m.

maskefarve og hvide poter)
birma
birma
tyrkisk kat (: moderat

persertype)

Sort, orange øjne.
hvid, blå øjne.
hvid, orange ølne.
hvid, odd-eyed : 1 blåt og 1 orange.
Lrlå, orange øjne.
rød ensfarvet, orange øjne.
creme, orange øjne.
smoke, orange øjne.
blåsrncke orange øjne.
silvertabby, grønne øjne (før: orange).
bruntabby. grønne/orange øjne.
rødtabby, orange øjne
chinchilla, grønne øjne.
skildpadde. orangc øjne.
b1åskildpadde, orange øjne.
skildpadde og hvid, orange øjne.
tofarvet: rød/hvid, sort/hvid, creme/hvid,
blålhvid, orange øjne.
blåskildpadde og hvid. orange øjne.
blåcreme, orange ø;'ne.

iLke anerl<endte varianter (: CAC), f. eks.
shaded sih,er, cameo.

brunmasket, bIå øjne.
blåmasket, b1å øjne.
chokolademasket, blå øjne.
lillamasket, b1å øjne.
rødrnasket, b1å øjne.
skildpaddernasket, blå øjne.

blunmasl<et, b1å øjne.
biån.rasket, b1å øjne.
chokoladcrnasket, biå øjne.

hvid m. kastaniebrune pletter

pefser
perser

1'b.BP
1tb-cP
13b-LP
1lb-RP
1lb-TP
1lc-SP

ilc-BP
1lc-Ci)
1)d

Kortbår:
t4
l4a
t4b
t5
16

11

ØF 18

t9

europ6 (:kraftig type)
eulop6
europ6
europå
hartreux/british blue

(: meget kraftig type)
russlan Dlue (- Slanktype-

kat)
europ6
europ6
europ6

hvid med blå øjne.
hvid med orange øjne.
hr.id, odd-eyed : 1 blåt og
sort, orange øjne.

olange.

16a
b1å, orange øjne

blå, grønne øjne.
creme orange øjne.
silvertabby e11. -tigret, grønne øjne.
rødtabby ell. -tigret, orange øjne.

T

1.5

Ire



Stamnavn »AF DYREBORG«
Opdræt af brune burmesere.

ØF 20
2t
22
2)

2)a
24

eutop6
europ6
europ6
abyssinier (:moderat slank-

type m. ticking)
abyssinier
siam (:slanktype m.. maske-

farve)
siam
siam
siam
manx (:kraftig type,

haleløs)
korthår (uanset type)
burma (: nroderat slank

type m. svag maske)
burma (a1le gule øjne)
burma
burma
burma
burma
burma
butma
butma
burma
europ6
havana (: slanktype)
ebonY (: sianktYPe)
lavender l- slallKtype/
europ6
curop6

bruntabby eil. -tigret, grønne/orange øjne.

skildpadde, orange øl'ne.

skildpadde nr. hviJr, orange øjne.

vildtfarvet.
rød.

brunmasket (SP), blå ølne.
blåmasket (BP).
chokolademasket (CP).
iillamasket (LP).

cornish og german, gen 1

devon rex, gen 2.

hvid, blå øjne.

ØF: Øjenfan,e skal specielt angives.

24a
24b
24c

PF 25

PF26
21

SB

2la
27b
2lc
21d
)1^

27f
)1,,

27h
27j
28
29
29
29c
30
3r

PF

)2 si.am (: slanktype)
32a siam

)2b siam
PF )2c ciam
PF )3 rex (: slanktYPe m'

ktø1ler)
PF ))a rex (slanktyPe)

)1 ?

)5 ioreign rvhite (:slanktype)

PF: pelsfan,e skal specielt angives.

PT: pelstegning skal specielt angives.

16

WINNA Og KAJ GREVE

St. Stege 13 Dyreborg 5600 Fåborg Telf. 09 - 61 1981.

alle farver tlladt.
ikke anerkendte f arver (-:- CAC).

brun ( + CAC).
blå t + CAC).
chokolade (pr. 1 6-75 + CAC)
lilla (pr. 1-6 75 + CAC).
rød (pr. 1-6-75 r CAC).
skildpadde, brun (- CAC)
creme (+ CAC).
skildpadde blå 1-: 6661.
skildpadde, choko (- [.{6;.
skildpadde, Iilla (: Q,\6;.
blåcreme, orange øjne.
brun, grønne øjne.
sort, grønne øine.
1i11a, grønne øjlre.
plettet (a1le farver tilladt).
tofarvet: rød/hvid, sort/hvid, creme/hvid,
blå/hvid, orange øjne.
tabbymasket i flere farver, blå øjne.

rødmasket, b1å øjne.
.kilJpaJdcmasket. b1å .rjne.

øvrige altegnings{arver, b1å øjne



RIGTIG GOD SOMMER - allesammen!
(Rødtabby mor og barn i Spanien). Foto: Fibiger.

Referat Lra Felis Danic a-mØdet
den 15. marts 75 i Roskilde
Mødet blev med kort varsel flyttet til Hotel
Prinsen, men startede nogenlunde præcist.
De mange emner nødvendiggjorde også en
god arbejdsr-v'.me.

Dagsorden:
l. Klubbernes stilling til FIFE's henven-

delse ang. DANKAT.
2. Felis Danica's fortvivlede økonomi *

afhjælpningsforslag?
J. Avlsrådets evt. opløsning p. g. a.

manglende arbejdsopgaver.
4. Bladsamarbejde mellem alle 3 klubber?

Redaktionens sammensætning, sto{,
udseende m. m.?

5. Ny paringsattest?
6. Ny tilmelciingsformular å la DKK?
7. Nye bure: Vi skal afgive bestilling på

mindst 100 stk, Hvor mange vi1 de 3

klubber binde sig for?
8. Til viderebringelse på FIFE's general-

forsamling 75: Hvordan kan vi fremme
ekspeditionen af udenlandske tansfers
til DK?

9. Dato {or FD's plenarforsamling: Forslag

- to. 8-5-75?
10. Næste møde - hvis møde er nødigt

førend plenarforsamlingen.
11. Eventuelt.

Til stede var: DARAK - Anni og Finn
Igild, Mogens Frantzen og Annelise Peder-

sen. RACEKATTEN: \(illy Andersson, Edel
Ringsted og Erhard Rohrmann. JYRAK:
Susanna Bugge, rWinna Greve, Helmuth og

Grethe Jensen samt Lene rX/. Casselgreen.
ad 1) Man fandt det ukorrekt, at FIFE's

formand i sin skrivelse til FD's sekretæt
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FELIS DANICA (fortsat).
ikke havde medsendt kopi af Annie Chri-
stensens (formodede) henvendelse. I øvrigt
var alle enige om, at dette er en intern,
national affære, som Felis Danica selv skal
ordne - og har ordnet, i fuld overensstem-
melse med statutter og regler - og som
FIFE derfor ikke bør blande sig i. Vi har
blot taget FIFE's henstilling fta 71 til vor
formand om >>se1v at klare vote problemer<<
ad lotam, og iøvrigt henviser vi til den hos
FIFE's generalsekretær beroende korespon-
dance vedr. dette emne.

ad 2): FD har for tiden ca. 2100 kr. til
gode hos klubberne - penge, vi skylder
FIFE. Derudover mangler 1500-2000 kr. tiI
Iøbende forretninger, bl. a. trykning af nye
stamtavler, nye transfers m. m. Der frem-
kom to forslag, nemlig: a) hver klub ind-
betaler kr. 1000 straks, og b) klubberne ind-
betaler et beløb baseret på vort mandattal
i FD's forretningsudvalg. Om disse {orslag
kunne man ikke nå til enighed, hvorfor de
skal drøftes i de respektive bestyrelser, hvor-
efter man forhåbentlig kan komme til et
resultat, helst inden FD's plenarforsamling.
For iævnt hen at bedre FD's økonomi ved-
toges diverse takstreguleringel (se neden-
anførte skema):

Stamtavle:
Stamtavle

J 6 n'rdr.:
Stamtavle

6-72 mdr,
Stamt.kopi:
Ombytnings-

stamta\,1e:
Transfer:
Int. udsti.:
Stamnavn:
Autorisation:
Int. ch.-

kokarde:

der per L 6 75 - undtagen ornbytningsstam-
tauletaksten, der gjaldt staks, d. v. s. per
r5-) 75.

Spørgsmålet om retningsiinlerne tot auto-
risation af avlshankatte enedes man om at
tage op til senere debat efter fornyet over-
vejelse.

ad 3): Avlsrådet indbydes til vor plenar-
forsamling 8-5-75 og forelægges problem-
stillingen, således at AVR selv kan udtale
sig for og imod, og evt. gå af, uden at nogen
regler el. formaliteter er overtrådt. Fejlen
ligget sikkert hos FD's forretningsudvalg,
som ikke har evnet at stille AVR nogle
vaserrtlige arbcjdsopgaver.

ad 4): Deltagerne delte sig snart tydeligt
i en ret stor tvivlende gruppe og en mindre
yderst posiriv gruppe. Konklussionen heraf
bllver uvægerligt, at vi - uden at være
blinde for fordelene ved et sådant fælles
dansk katteblad i et oplag på ca. 2000 -
»må lade samarbejdet vokse langsomt frem<<.

Måske er vi endnu ikke modne til en så stor
opgave? Pudsigt nok var de to i øjeblikket
arbejdende redaktører de mest opsatte på et
sådant samarbeidel

ad 5): Den rundsendte formular blev ved-
taget i sin nuværende skikkelse, under for-
udsætning af, at clen kan laves i fotokopie-
ting, så vi sparer boguykkerudgifterne. Hver
klub får 100 stk. til at begynde med, idet
vi jo først opbruger de »gam1e«.

ad (r): Disse nve anmeldelsesblanketter tog
man ingen endelig beslutning om, idet vi
først må have den helt aktuelle dagspris på
tryknir-rg af de første 10.000. Udkastet, som
Racekatten forelagde, godkendtes i princip-
pet. Til sin tid afgiver klubberne bindende
tilsagn om at aftage et givet antal. På bag-
siden bringes en forkortet udgave af de gæ1-

dende udstillit-rgsregler - de allernødvendig-
ste. En evt. udstillingsgebyrsforhøielse blev
også drøftet, men tages atter op på plenar-
forsamlingen, hvot vi også vi have det
eksakte tilbud på trykningen. Der var for-
slag fremme om forhøjelse med kr. 10, evt.
deri includeret udlevering af katalog til ud-
stillerne som i Holland.

ad 7): Vi har tilbud om en pris på 18)
kr. plus moms, fragt og sammensætning -
ved bestilling på mindst 100 stk. Sekretæren

=X\§_
\l
d"r

20 12

40 t5

U
I

'rl
"rl!I

0

CIllfl
D/kr.

100
)0
0 100
)8
00

CI{/fr

25 25
12 L)

0 150
50 25
500
020

:H.iY-iq

§
§.o

60 15

80 15

0

10

10

0

0
10

10

0 8 CHfr
Desuden (astsattes klubbernes bidrag til

delegatens rejse ti1 FlFE-generalforsamlingen
til 200 kr. årligt. Disse takstforhøjelser gæ1-
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312 sider, indb. kr. 45,50

"Bedste danske kattebog til dato" - skrev pressen om denne bog. Enhver
katteinteresserel bør derfor for sin egen - men især for kattens - skyld
have den stående i sin reol.

POLITIKENS FORLAG Å S

bad de enkelte klubber bestemme sig inden
)0.-3., sådan at bestillingen kan effektueres
betids til JYRAKT maj-udstilling.

ad 8) Dette spørgsmå1 frembringer Dan-
mark på FIFE's generalforsamling i 75. yi
kan ikke selv løse problemet.

ad 9): Kristi Himmelfartsdag, torsdag den
8. maj 75 afholdes ordinær plenarforsamling
i Felis Danica på Nyborg Strand.

ad 10): Der viI intet møde blive {ørend
plenarforsamlingen, medmindre noget pres-

serende dukker op.
ad 11): For at lette FD's kasserer - der

jo også er sekretær og stambogssekretær for
Racekatten - for en del af hendes umådelig6
arbejdsbyrde, foresloges det evt. at udskifte
Connie Grøn med Susanna Bugge, der tidli-
gere har beklædt denne post. Dette vil ind-
gå ro* .t punkt på dagsordenen 8. maj.

Det var en del diskussion ang. udstillings-
reglerne, og det vedtoges at sammenfatte et
supplement til reglerne af 10. maj 74, spe-

cielt omfattende udstillingsarrangørernes ret-
ningslinjer. Det indskærpedes også, at ud-

stillere - der måtte have noget at klage over
på en udstilling hos egen el. fremmed kltrb -
"rlraÅs henvender sig til den arrangerende
bestyrelse. Det skaber kun ufred klubberne
irnel1em, hvis sådanne ankepunkter først
kommer frem lang tid efter via korespon-
dance.

Til slut stadfæstedes den af FD's forret-
ningsudvalg vedtagne regel af 2.1"1,.7L i Iø1.-

gelrde ordlyd:

»Flvis een/f1ere katte ved dyrlægekontrol-
len bliver bortvist p.g.a. smitsom sygdom og/
eller utøj, skal samtlige katte fra samme
ejer bortvises<<.

Stambogsfører fr. Marie Klingenberg skal
have et n},t stempel, som skal bruges skråt
henover forsiden af >>gamle<< stamtavler, der
cr blevet ombyttet med en >>ny<<, fatvet -
med teksten: Annulleret. Så1edes kan ejeren
stadig via den annullerede stamtavles bag-
side dckumentere de d6r anførte forældre-
præmieringer ... uden at stamtavien kan
nrisbruges på nogen måde. LC.

"t9
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Nogle kendte gener hos katten
Al Erik Busge.

I en tidligere artikel (Hvæssebrættet 1975,
nr. 1. pp. 8 9) cr sammenhængen mellem
cle enkeite træk i et individs udseende og de
tilsvarcnde arveanlæg blevet beskrevet ud
fra et teoretisk synspunkt. I det følgende
skal det samme belyses, som det ser ud i
praksis for kattens vedkc\mmende, idet vi,
plads for plads, vil se på den tilsvarende
gcn-serie og de træ[<, der svarer til de mu-
lige parkombinationer. En sådan viden kan
anvendes i avlsarbejdet på to måder, nemlig
dels til at finde ud af, hvilke gener man
må kombinere for at nå frem tii et ønsket
uclseende, og dels til at finde de katte, der
bærer de pågældende gener og derfor kan
benyllgs son'r avlsdyr til formålet.

Først et par ord c,m de anvendte beteg-
nelser. Det er almindeligt at betegne hver
plads ved et bogstav, og de enkelte gener i
den tilhørende serie ved forskellige vatianter
af det samme bogstav. Hvis der kun er to,
benyttes stort og lille bogstav, ved flere
skelner man vcd hjælp af forskellige mær-

kcr. Hvor det er muligt, reserverer man
stort bogstav for helskende gener og lilie
bogstav for de tilsvarende vigende. For at

holde en sådan optemsning af tøre kends-
gerninger iirdenfor rimelige tammer og gøre

clet lettere senere at finde det, man ska'l

bruge, r,il jeg for hver plads opstille seriens

rrigtigste data efter følgende skema:

Pladsens navn og det træk den
regulerer.
Antal gener i serien, deres betegnelser
og dominansforhold.
De enkelte pat-muligheders virkning
En kort beskrivelse af det omtalte træk.

1. Pladser, der regulerer pelsfarven:
A-pladsen: agouti eller ticking.
2 genet: A og a, A l'rersker over a.

AA og Aa: ticking, aa: ikke ticking.
Ved agcuti eller ticking forstår man en

tværsribr-ring a[ de enkelte hår, hvorved
pelsen får det nistrede udseende, der er
typisk for Abyssinierkatten. Ved ikke-ticking
er de enkelte hår ensfarvede langs hele deres
længde, bortset fra lidt lysere ved roden.

l)-pLadsen: brun eller havanna.
2 gener: B og b, B hersker over b.
BB og Bb: ikke brun, bb: brun.

llavannakattens kastanjebrune farve.

C-plarlsen: Burmeser, Tonkaneser, Siameser
og Albino.
4 gener: C, cb, cs og c. C hersker over hvert
al' de øvrige, c viger for hvert af de øvrige,
cb c,g cs er jævnbyrdige.
CC, Ccb, Ccs og Cc: normal farve,
cbcb og cbc: Burmeser) cscs og csc:
Siameser, cbcs: lys Burmeser
,llcr Tonkaneser, cc: Albino.

Denne serie gener bcvirker en svækkelse
af farr.en, specielt på kropper-r. Hos Burme-
seren går fanen o'ncr i det brunlige, og
kroppen er lidt l),sere end hoved, hale og
ben, hc.s Siameseren er kroppen meget 1y-

sefe, og hos Tonhaneseren er den en mel-
lemting. Albinoen er det helt hvicie dyr med
røde øjne, der kendes bedre blandt kaniner.
D- p I ad sen : fortl,nding.
2 gener: D og d, D hersker over d.
DD og Dd: fuld farve, dd: fortyndet farve.

Ved {ortynding føres sort over i blå, rød
eller orange orrer i creme og brun ovet i
litl a.

THAMÅKAN - Burmeseropdræt
Avlskatte:

lnt. ch. Belcanto Artaxerxes, brun, eng. import.
Ch. Pussingboot's Pakokku, creme, eng. import.

Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages til parring og kan
efter nærmere aftale blive afhentet på Hovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Åbrinken 237 .2830 Virum. Telf.01 - 851698.
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Til bøjre ouets/ et eksempeL på san-
ltans:etniugan ul agouti og genct for
tolt A O-, huilket i dette tilfæLde, ileru-
:ig Karmarks ,lngelct, giuer en tødtabby
!:an ruerl tydeligt såkaldt »klassisk« tab-
b1'ntøuster ( A-O-tbtb).

I midten til uenstye ses et eksempel
pti t's-genets uirkninp, - her cn brunma-
ske! siaru (aacscs).

Nederst et ekst:rnpcl på buidplettethed,
bctegnet med Ss, idat dennc kat uduiser
en stærht tfgrænse! lorm for S-genets
ttirkning.

(Fortsættes side 22).
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KATTENS KENDTE GENER (fortsat).
l-pladsen: sølv, chinchilla smoke og kam6.
2 gener: I og i, I hersker over i.
II og Ii: reduceret farve, ii: normal farve.

Ved ikke-tickede dyr bevirker I en re-
duktion af farven ved hårets rod, således
at sort bliver smoke og rød bliver kam6. Hos
Chinci-rillaen er denne virkning så udpræget,
at kun den yderste l'rårspids er farvet. Ved
tichede dyr er den væsentligste virkning, at
de gule tr,ærstriber på hårene går over i det
hvidlige (sølvtabb-v).

O-pladsen: r'ød eller orange og skildpadde.
2 gener: O og o. De er jævnbyrdige på en
lidt speciei måde, idet OO giver rødt og oo
sort, medens Oo giver rødt og sort i felter,
dvs. skildpadde.

Pladsen er tillige en ur-rdtagelse ved, at
kun hunner har den besat med et par, hos
hanner er den enkelt besat: O giver rødt
og o sort. Skildpadde findes sålcdes ikke
hos hanner.

S-pLadsen : hvid-plettet.
2 gener: S og s, de er jævnbyrdige.
SS: meget hvidt, Ss: iidt hvidt og
ss intet hvidt.

NIængden af hvidt reguleres tillige af
andre gener, så det er vanskeligt at vide,
om et d)rf, der er ca. halvt af hvert, bærer
SS eller Ss. Medaljorr reguleres formodentlig
ikke fra S-pladsen.
T-pla,lscn: tahby rnøntrer.
3 gener: 'fa, T og tb. Ta hersker over de to
arrdre, tb \,lger for de to an,lre. TaTa, Ta'l
cg Tatb: Abyssinier, TT og Ttb: stribet
tabby, tbtb: klassisk tabby.

Hos katte med ticking (AA og Aa) regu-
lerer denne serie det mønster, der dannes af
stribede hår og ensfarvede hår. Abyssinieren
har næsten alle hår stribede. Tabbyerne har
felter med stribede hår og felter med ens-

farvede hår. Hos den stribede danner disse
f elter et mønster af mørke striber på en
lysere ticked baggrund, medens de hos den
klassiske danner et mere snoet mønster.

Hos katte uden ticking (aa) er alle hår
ensfarvede, og kombinationen på T-pladsen
har ir-rgen indflydelse på kattens udseende.
'I--pladsen er altså afskærmet i {orhold til
aa-kct'rbinationen.
\Y/-pludsen: hvid.
2 gener: §il og u,, \X/ hersker over w.
22

W'il/ og lffrv: hvid, wur: farvet.
lW-genet fjerner al larve fra pelsen (men

ikke fra øjnene; de er altså ikke røde). Det
afskærmer enhver af de ovennævnte pladser.
På samme måde a{skærmer albinokombina-
tionen (cc) enhver anden farveregulerende
plads; men den fjerner tillige farvestoffet i
ojet, så den røde nethinde skinner igennem.

2. Andre pEadser:
L. p.' ad scn; hårlængden.
2 gener: L og l. L hersker over 1.

LL og Ll: korthår, 1l: langhår.
Med de længere hår {ølger som regel en

lysere farve, som om det var den samme
totale farvemængde, der var {ordelt på dem.
Dcrinrod er forskellen i ti,pe en følge af
forskellige avlsidealer indenfor de to grup-
per, der er genetisk intet til hinder for en
langhåret kat med siamtype.

M pladsen: Manx.
2 gener: Å4 og m, de er iævnbyrdige.
N{M: dødelig kombination, hvis bærere
dor i fostertilstanden.
Mm: Manx, mm: norrlal hale.

Ilc.s alle katte findes anlæg for en mere
eller mindre alvorlig degeneration af hvir-
1,s!5ej1en, men de er hos normale katte af-
skærmet af mm-kombinationen, ganske som
tabby-monstrene afskærmes af aa-kombinatio-
nen. Hos Manx'en (Mm) findes denne af-
skærmning ikke, og man ser virkningen af
disse andre anlæg.

R'pladsen: Cornish Rex, German Rex.
2 gener: R og r, R hersker over r.
RR og Rr: notrnal pels, rr: rex'pe1s.

Re-pladsen: Devon Rex.
2 gcner: Re og re, Re hersker over re.
ReRe og Rere: normal pels, rere: rex-pels.
Ro-platlsen: Oregon Rex.
2 gener: Ro og ro, Rc hersker over ro.
RoRo og Roro: normal pels, roro: rex-pels.

Rexpelsen er en degeneration af den nor-
male pels, karakteriseret ved at dækhårene
mangler, medens uld- og knurhårene krøller.
Man kan ikke med sikkerhed skelne mellem
rex-virkningen fra generne på ovennævnte tre
pladser, men man v6d på grundlag af kryds-
ningsforsøg, at der findes mindst disse tre.
SåCanne gener, der giver samme virkning,
kaldes ensuirkende. Der er ganske vist for-



Og til slut

et eksempel

på det ene

rex-generne:

lra

[-

skelle i type mellem de tre rex-varianter,
men de skyldes snarere forskellige avlsmål
end nogen direkte virkning fra rex-generne.
Hvis man biander f. eks. Cornish og Devon
Rex, skal man derfor ikke vente at kunne
skil1e dem ud igen på grundlag af type-
forskelle.

som med at tillægge de i denne artikel
nævnte gener nogen virkning med hensyn
til type e11er temperament, selv om der
kunne se ud ti1 at være en sammenhæng.
Den omstændighed, at katte af et givet
opdræt er mere i familie med hinanden end
med katte af andre opdtæt, er formodentlig
en bedre forklaring.

I det hele taget skal man nok være vzu-

23



KOMMENDE UDSTILLINGER
DANMARK:

1975:
13.-14. sept.: JYRAK, Esbjerg.
6.-7. okt.: RACEKATTEN, Lyngby

Storcenter.
15.-16. nov.: DARAK, Køge?
1976:
11.-72. jan.: RACEKATTEN, Hillerød.
21. 22. Iebr.: DARAK, København.
t.-2. maj JYRAK, Fyn.

UDLANDET:
1975:
I0.-l L maj: Lillc, Frankrig.
10.-11. maj: Linkøping, S.

17.-18. maj: \X/uppertal, BRD.
)1. maj-I. juni: Gtenoble, Frankrig.
? juni: Bruxelles, Belgien (kun til CAC).
12.-8. juh: Visby, S.

12.-14. t:uli Vichy, F.
)0.-37. aug.: Ntrnberg, BRD (kun til CAC)
30.-1. attg.: Borås, S.

20.-21. sept.: Bergen, Notge.
20.- 2l . sepr.: Uppsala. S.

20. 21. scpt.: Seraing, B.

4.-5. okt.: rVien, Østig.
11.-12. okt.: Stockholm, S.

11.-12. okt.: Paris, F.
18.-19. okt.: Tessin, CH.
l.-2. nov.: Helsinki, Finland.
1.-2. nov.: Mtnchen, BRD.
15.-16. nov.: Tcinsberg, N.
15.-16. nov.: Lyon, F.
29.-30. nov.: Stockholm, S.

2L).-)0. nov.: Vise, B.

KATTE, HUNDE
os FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN
Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers
Telefon 05 - 44 30 99

Pas fæven !Pa
Har De løbegård til Deres kat, og har De

i så fald sørget for mindst ån sikker til-
flugtsplads, hvis en ræv e1ler omstre,fende

hund trods alle sikkerhedsforanstaltninger
alligevel tænger ind i løbegården?

I »Hvæssebrættet<(s nr. 4/73 i artiklen om
avlskatten var der en nærmere beskrivelse

af, hvorledcs en løbegård bør være med

henvisning til bl. a. Dr. Rosemarie rWolffs

netop da på dansk udkomne bog, hvori man

kan finde diverse tegninger og udførlig be-

skrivelse. Har det alligevel ikke været mu-

ligt at følge sikkerhedsreglerne, bør man i
hvert fald altid sørge for, at katten kan søge

tilflugt på en højtliggende plads, f. eks. en

klatrestamme med en platform foroven. Ræ-

ven kan ikke klatre, derfor vil en fritløbende
kat forudsat at den vejrer faren - som

regel altid kunne klare sig, medens en kat
i en løbegård uden en højtliggende sikker
plads er et let bytte for ræven.

Vor tids ræv er ikke kun et skovdyr *
tværtimod. Den er lige så meget bybo, og
det er almindeiigt kendt, at der huserer
mange ræve selv i de tætte villakvarterer i
byerne, og ofte får kattefangeren skyld for
en kats pludselige forsvinden, medens det
i virkeligheden er ræven, der har været på
spil, F. eks. da en huskat en sti11e morgen
kom spadserende hen ad fortovet på en
fredelig villavej i omegnen af byen, og ræ-

ven 1å på lur bag hækken. Den kat havde
ingen chance, men katten, der af mennesker
er spærret inde på et begrænset område, bør
være givet alle mulige chancer for at und-
slippe.

Derfor, har De ikke allerede sØrget for en

sikker tilflugtsplads, vent ikke til i morgen,
så er det måske for sent. SørlJ allerede i dag
herfor. Lad ikke Deres kat lide samme gru-
fulde død, som de to persere, der kort før
ju1 blev rævens lette bytte, fordi de kun
havde en kasse placeret på jorden at søge

tilflugt i. arl.

o
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Alice Ruben Larsen bar sendt os dette foto øl ræuens bytte:

Bucharrlt's Cecilia in memorandum. Første blåsrnoke perser i Danmark. Bedste langhårs-

ungdv på DARAK's udstilling i Københaun 1972 (ejer uttr Liz Reinelt, Greue Strand).

(Den anden kat, der blev rævens bytte, var Buchardt's Silver King, shaded silver, 4 år)
2t



PERLER ffa MOften ! - nar hunkamen ikke maetk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i lineste orden.
lVælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:
iVIKRANA tilberedes med sødmælk, skummetmaelk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes til lige knap 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr MIKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen .. og den er klar!
Eneimportør for Danmark:

A/S CARL FR, MORTENSEN
Bt/lowsvej 5C - 1870 København V.

Telefon 01 - 246702.
NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!!

Iinger netop nu

»AF TAWMAW«
4,0 brune burmesere og 0,1 skildpadde bur-
meser, f. 6-3-75 efter Bosinver Pen-Cath (27d)

og Despina af Thamakan (27).

Solveig og Gerhard Håiek,
Myrkærvej 5,6392 Bolderslev, tlf. (04) 646323

"AF BØGEBAKKEN«
1,4 brune burmeserkillinger, 1. 19-2-75 efter

int. ch. Belcanto Artaxerxes og Lina af
Larissa.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7, 9000 Alborg, telf. 08 - 14 03 39.

»VtRAK's

Killinger i farverne sort og chinchilla til
Lis Eilertsen,

Solbakken 6, 3600 Frederikssund,
telf. 03 .- 31 38 51 .

salg

Ilusk SELV at sølge lor tilrzeld.ings-

forrnula.rer tii Racekattens og

DARAKs udstillinger!

I

\\L:0i
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I ell.\lull

KATTE

HUNDE

Århus Dyrepension
I Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 1477 88
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Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

øet, 84OO Ebeltoft, telf. 06 - 341481

Stamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.
Connie Grøn,

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj, telf. 01 - 604212

SRIW]JAYA
Abyssin ier-opd ræt.

Sianette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

telf. 06 - 8531 31.

»CRIMSON«
Opdræt af rødtabby europe, manx og

devon rex.
Lene Wåle Casselgreen,

Naurvei 7, Undløse, 4340 Følløse,
relf. 03 - 489416.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 61 1981.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

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

SIGlRIYA
Opdræt af vildtfarvede og tøde abyssiniere.

Jørgen K. Ander6en,
Tietgens A116 51,5000 Odense, tlf.09-140342

Stamnavn »AF SKOVVEJ«
Brun- og tabbymasket siamopdræt. Sunde,

livlige killinger sælges lejlighedsvis.

Dorothea Brockhoff,
Skovvei 80, 7000 Fredericia, tlf.05-921769.

Stamnavn »AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket siamopdr€et. Rød- og

vi ldtfarvet abyssinieropdræt.
Lis Rhymer Frils,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø,
ilf. 09 - 89 t5 03.

STAMNAVN de Desir6e
Opdræt af perserkillinger i flere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.
Hanna Cond6 van't Veen,

Rosenvej 30, 3660 Stenløse, tlf.03-170942.

CAREZZANDO
Opdræt af sorte, røde og skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.
Bente og Erland Johansen,

Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324.

AF SCHVANNER
Brunmaskede siamesere. .- Killinger leiligheds-

vis til salg. Bestillinger modlages.
Frida og K. E. Bach Larsen,

Fyrkildevei 77, 9OO0 Ålborg, tef. OB - 157774.

AF TABAS perseropdræt
ifarverne skildpadde, sort, creme, blå og

båcreme. Killinger lejlighedsvis til salg.

Birgit og Johnny Semak,
Østerbakken 24, 6310 Broager,

telf. 04 - 423225, lokal 27 (mell. 12-13)

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.

Vibeke Ringkøping Jensen,
Foldgårdsparken 15, 7600 Struer

telf. 07 - 85 1466.

"AF BØGEBAKKEN«
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på killinger modtages.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7,9000 Alborg, telf.08 - 140339.
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Opdrættere

Slamnavn »BODWIN«
Opdræt af cornish rex - katte med blidt

lemperament.
Susanna Bugge,

Kærlodden 7, 8320 l\/årslet, telf. 06 - 27 28 19.



i
Til avlstjeneste

PERSERHANNER:
Ch. lbbo af Marcopolo (sort).

Ringo af Bangalores (blå).
Dora og Egon Strellner,

I\/irabellevej 5, Vejgård, so0o Ålborg,
telf. 08 - 13 19 42.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børrosen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 08 - 180262.

Blåmasket colourpoint:
RINGO AF JEKAMA (1xCAC).

Sigrid Hald,
Kabbelejevej 4, N/ejdal, 7500 Holstebro,

telf. (07) 42 0917 (eft. 16).

Champ. Rangoon Wimsey (brunmasket).

lnger Fløe Grafack,

Søndergård, Ribevei 40, 6740 Bramminge,
telf. 05 - 173669.

Tabbymasket SIAMESER:

Ch. Fangorn Vespasian, flere gange far

til bedste KH ungdYr/kuld.
Ebba Aalegaard,

Bykærvej 6, St. Rørbæk,3600 Frederikssund'
telf. 03 - 31 2413.

af INI
Brunmaskede og tabbymaskede siameser

avlshanner.
lrma Enø Pedersen,

Dalby t\4øllegaard, Dalby, 4281 Gørlev,
1elf.03 - 5592 19.

Sort perserhan:
SAMBO VON BOGKVIST

S. og H. Bybierg,
Prangervej 27, 7OO0 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Perserhan:
HASSAN AF PANJA

t.4 (13b).

Bærende colourpoint:
Kirsten Hansen'

Søndermarken 12, 8670 Låsby, tlf. 06-951434

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

EIis Eriksen,
Riis, 8751 Gedved, telf. 05 - 665372.

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg

tetf. 06 , 38 60 58"

Rødtabby euroP6:
tNt. Ch. ASSER VON CASSELGREEN

Lene W. Casselgreen,
Naurvej 7, Undløse, 4340 Tølløse,

telf. 03 48 94 16.

MIAKEE's ARTEMIS

blåmasket colourPoint (1 CAC)-

Gitte Bundgaard,
Bæksminde, Kousheden, 9340 Aså,

telf. 08 - 841461.
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Svensk import: Brunmasket siamhan:
KATTJA-LO's TAWI
Dorothea Brockholf,

Skovvej 80, 7000 Fredericia, tlf. 05-921769.

Rød burmahan:
BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

Ivlyrkærvej 5, 6392 Bolderslev, tlf . 04 - 64 63 23.

Ch inchillahan:
Ch. VIRAK'S EMANUEL

Lis Eilertsen,
Solbakken 6, 3600 Frederikssund,

telf. 03 - 31 3851.



Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat

KLORIN er meget velegnet til
rengøring af toiletbakker,
mad- og drikkeskåle.
Virker samtidig deslnficerende
og nedsætter derfor smittefaren
Flerner enhver lugt
hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3Å

liter samt i økonomidunk med 11/zliler
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.

Katteri »CRE,SCENDO«
Opdræt af: Colourpoint, chinchilla og shaded silver.

AVLSHANNER: Colourpoint, eng. import: Mingchiu l\4ac (1 CAC).
2 år i træk far til bedste colourpoint i England.

Chinchilla, eng. import: Rozel Puccinl.

KILLINGER lejlighedsvis til salg: chinchilla, colourpoint, almindelige
maskefarver, og tabbymasket colourpoint.

Opdræt af brun-, blå-, chokolade- og tabbymasket siam samt silvertabby
europ6. - Ch. Silver Tiger til avlstjeneste.

KATTEARTIKLER af enhver art: Se "Hvæssebrættet" nr. 3 og 4 1974.

AALEGAARD,s HUNDE. og KATTESERVICE
Aalekistevej 122 . 2720 Vanløse.

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



Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

l(attekurve
Halsbånd - seler

N4adskåtre - Iiner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

I(attenrad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
Jernbane Aql6 60 . 2720 Van!øse

Telf.74A660
Postordrer besørges

KISSA:
Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D
Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 f.mk.

*
KATTEN VÅR:
Sonja Bargel
Heggevn 15 F

1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr.

*
VARA KATTAR:
Box 56, 51047 Fristad
Sverige.
Abonnementspris: 16 s. kr

*
KATTEN:
Ivlogens Frantzen
Flemmingsvej 10

3660 Stenløse.

*

RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade 9

4220 Korsør
og

Alice Heinsen
Vingetolten 254

2730 Herlev
Abonnementspris:45 kr

Øvrige nordiske

katteblade

a


