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De nye tilmeidings-blanketter!!!
kommer i brug ti1 Racekattens næste udstil-
1ing. De er dyre, cg derfor beder r,1 medlem-
merne gemme de tilsendte blai.rketter, som

ilike bruges med det samme, til næste ud-
sti11ing. Alle -J danske klubber anvender
sirmme formular; men husk lige på, at de

er d1'rere end de >>gamle<<.

o
Fotos fra udstillingen:
Pdlle Fibtger og Hans Vtd lensen.

.JYRAK-bestyreisesmøde 22. iuni
lros Helmuth Jensen
Flelc bestyrelsen var tilstede. Første punkt
var er gcnlreflrgang a{ vor økonomiske situa-
tion, som tegner sig noget mørk. Det er ind-
købet af 35 nye bure, som belaster budgettet
i år. Men dette køb var en absolut nødven-
dighed, idet vi ellers ikke vi1 have bure nok.
Derrræst begyndte vi de egentlige {orberedel-
ser til Esbjerg-udstillingen. Her vedtoges
clet - af hensyn til de fjernestboende udstii-
lere - at slutte udstillingen om søndagen kl.
17,00. Den endelige arbejdsfordeling aftales
på et møde, der Iinder sted en måneds tid
ior udstillingen. De kommende udstillinger
bler. også drøftet, herunder hvilke dommere
vi skal invitere. Til sidst fik vi et referat
I ra 2 mødcr i Fclis Danica.

AL'

FORSIDE-BILLEDET
viser int. ch. Sascha Deuxi6me du Loup,

vildtlarvet ab.vssinier, fotograferet af sin ejer:

Palle Fibiger, i det grønne. 
1



I)en, tabbymaskede SIAMESER
CATS g CATDOM ANNUAL, 1975

Al Nancy Hardy, GB.
E{ter at vi har fået fremavlet og anerkendt
den tabbymaskede siameser (opdrætsnr. l2),
kan vi se tilbage og notere os vor fremgang
med nogen tilfredshed. I dag har disse katte
fr'emragende type og øjenlarve og kan kon-
kurrere på lige fod med alle de andre varie-
teter af siamesere.

Den tabbymaskede siameser sås første
gang så tidligt som i 1902 og nævntes undet
øvrige maskefarver inden for siam i Frances
Simpson's bcg: »The Book of the Cat<<. De
forel<om også i Scotland r 1944-49, men
blev aldrig populære e1Ier særlig kendt. Så

stak Miss Eileen Alexander's brunmaskede
avlshun, Lady Me, af og fandt selv sin mage.'I 

kuldet kom der 6n mærkelig killing,
Patti. Da hun voksede til, besluttede Miss
Alexander p.g.a. hendes pragtfulde blå øjne
og gode siamtype at avle på hende og par-
rede hende med Mrs. Buttery's Samsara Sa-

rason, og fire killinger i dette kuld var
tabbymaskede.

Vi skylder virkelig disse første opdrættere
stor tak og især Miss Alexander og Mrs.
Towe, som gav sin tilladelse til at udstille
disse killinger på The Croydon Cat Club-
trdstilling i London 1961, hvor de vakte en
del opsigt. Mrs. Greta Hindley, en af de
mest kendte og erfarne siamopdrættere med
sine Prestrvick siamkatte, blev så betaget af
dem, at hun købte en, Tansy. Mrs. Hudson
køL,te desuden Faux Pas til avlshan,

Også i 1960 fødtes et kuld tabbymaskede
af Mrs. Pears' tabbymaskede Miss Tee Kat
(der oprindelig var avlet på Mrs. Bennett's
halvsiameser Tiggie), som var blevet paret
med Mr. Richard Y/arner's Spotlight Trou-
badour.

Vi tog over for at se dem, og Miss Alex-
ander købte Mister Button's for at få en
ubeslægtet han til Patti. Ddr mødte vi Mrs.
§Øarner, som havde taget Praline, begyndel-
sen ti1 »Spotligh«s tabbymaskede og til de
første champions: champ. Spotlight Penny-
lynx og int. champ. Spotlight Frankincense.
Mange andre fulgte, deriblandt champ. Senty-
Twi>< Frangipani, ejet af Mrs. Deakin, og
)

Den lørste tabbymaskede siam importeret til
Danmark: Sbatoyant Penelope - med killin'

ger i mauen (ejer Annie Cbristensen).

som var den første i Grand Champion-klas-
sen tre gange i disse tidligere tider, hvor det
krævede syv champions i klassen for at vinde
et Grand Champion-certifikat. Nu er denne
regel ændret, og den første siameset, som
vandt Grand Champion-titlen, var Mrs. Anne
Aslin's Seremban Liger, den anden kat af
nogen som helst slanktypeform, som vandt
clenne titel i England. Imidlertid kræves sta-
dig meget omhyggelig og nøje planlagt avl
for at opretholde denne høje standard.

Fornylig anerkendte GCCF alle nyere far-
vevarianter inden for disse katte, og vi har
nu tabbymaskede siamesere allesammen un-
der samme hat: opdræt 32 - bruntabbyma-
skede, blåtabbymaskede, chokoladetabbyma-
skede, lillatabbymaskede, rødtabbymaskede
og skildpaddetabbymaskede. De vinder fort-
sat CAC og CAP, som f. ex. Mrs. Daniel's
champ. og premier Lymekilns Som Chai, søn
af Grand Premier Shybu Yung Spyru, avlet
a.f Mrs. Shirley Bullock.

Ti1 at begynde med voldte navnet til
disse nye katte en del uenighed, idet man
fandt tabbypoint/tabbymasket et for alniin-
deligt navn for så dejlige katte, og lynx-
point blev foreslået og bruges stadig i USA
og nogle dele af Australien, Ne*, Zealand og
Canada. Attabiy fremførtes så, eftersom dette
cr det oprindelige navn for tabby katte i



Persien, men dette førte til flere vanskelig-
heder og >>poppede<< versioner som »>Atta-

boy« (attaboy! betyder på amerikansk: bra-
vo, sådan skal 'det være. O.a.) »Shadow
points« valgtes af en klub, og mange syn-

tes godt om det.
Til sidst besluttede »>The Siamese Cat

Club<<s bestyrelse' - som Mrs. Hindley og
jeg var medlemmer af - efter megen diskus-
sion, at disse katte måtte være siamesefe,
for hvad .er da. en siameser?

For at citere Dr. Jude: ,>En siameser er
en slanktypekat med blå øjne og farven redu-
ceret til »masken<<. Eftersom disse katte hav-
de den tabby maske og især den lange, smal-
sribede hale, besluttedes det at ansøge om
et forskelligt opdrætsnummer end det for
siamesere med fuldfarvet maske, for at
kunne skelne dem som anderledes maskede
siamesete, nemlig tabbymaskede, og i 1966
anerkendte GCCF dem med opdrætsnumme-
ret 32.

li;t. ctt. lndigo Tai-Pan, søn al Chatoyant
Pcnelope og Indigo Dark Simba - pragst'uld

siarntype.

To specialklubber for disse katte var b1e-
i.r dannet: »The Lynx Pointed Cat Club«
o! »The Shadow Point and Progressive
Bleeders Cat Club«, og da kom anerkendel-
sen af de tabbymaskede siamesere. Derfor
biev The Shadow Point and Progressive
Breeders Cat Club t lamar 1967 ændret til
"fhe Tabby Point Siamese and Progressive
Breeders Cat Club«, og i 1969 tog The
Lvn: Pointed Cat Club navnet »The Tabby
Poinred Siamese Cat Societv«. Disse to klub-

ber har arbejdet sammen og fot disse katte

og udarbejdede deres standard ved et fæl-

lesmøde i 1972.

Jeg fandt det en interessant og spændende

hobby ar opdrætte tabbymaskede siamesere,

da jeg købte Prestwick Pervenche af Mrs.

Hindley t 1964. Siamesere bærer genet for
tabby, men bør ikke vise noget tegn på det,
undtagen i den tabbymaskede siameser. Det
er muligt at avle tabbymaskede med en
hvilken som helst {uldmaskefaryet siamhun,
hvis der parres med en tabbymasket han
l:g omvendt.

Det kan være en hjætp at vide, at en
tabbymasket hun parret med en lillamasket
han sædvanligvis via sine killinger antyder,
hvilke fuldfarver hun bærer - ifald hun bæ-
rer nogen. Prestwick Pervenche blev patret
med a1le fuldmaskefarvede hanner, men gav
udelukkende tabbymaskede killinger. - Den
ene gang, hvor jeg parrede hende med en
tabbymasket han, fik hun 6n killing med
ganespalte, der døde, så man skal nok vogte
sig for at parre farve til farve.

Når man dømmer tabbymaskede siamesere,
ser man efter siamtypen, mefl det er vigtigt
ikke at ofre farven for typen og vice versa.
Man kræver en mellemstørrelse kat, livlig og
muskuløs, men elegant af ydre med en fin,
tætliggende og bleg pels, der helst skal være
fri for striber eller marm,orering og dertil
passende maske, der svarer til de anerkendte
siamstandarder m.h.t. farverne. Den skal
have store, smukt tilspidsede ører, brede
ved roden og i fuld farve med tydeligt tom-
mel{ingermærke; klart blå skråtstillede øjne,
hvis øjenralde skal være mørke eller sva-
rende i farvetone til masken og næselæderet
i overensstemmelse med de anetkendte
siamstandarder e1ler rosa; en lang piskehale
med tydeligt afgrænsede ringe af forskellig
bredde og en fuldfarvet spids. Det er vig-
tigt, at ansigtsmasken skal være en maske
rundt om ansigtet med tydelige sffiber rundt
om øjne, næse og på kinderne, men som
ikke må gå op over toppen af hovedet til
nakken, og mørkt plettede knurhår. Den
skal også have slanke ben med brudte stri-
'ber og mørke pletter på bagsiden af bag-
benene.

(Fortsættes side 4).
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Dette ældre foto uiser den i arliklen omtalte ch. Spotlight Pennylynx samrren med den
brunmaskerle Kaolin.

Den eneste tabbymaskede, gom ikke svarer
til denne standard, er den skildpaddetabby-
maskede. Deres ører er ofte uden tommel-
fingermærke, således som også de blåtabby-
maskede cfte er det. Den skildpaddetabby-

maskede har på øter, ben og hale den med
soft marmorerede røde og/eller creme, og
marmorerede trædepuder, ligesom alle skild-
paddemaskede siamesere. LC

SYRIAMs
Sagde De CHARTREUX-KATI

Så en SYRIAM'S med en stamtavle,
der altid tåler at blive set.

Eget opdræt:
lnt. ch. SYRIAM's PIET,
1. vinder i Hilletød '1974,

1. vinder i Rotterdam 1974.

Engelsk import: PENSYLVA YORICK,

ELISABETH KRISTOFFERSEN,
Skanderborgvei 206. 8382 Hinnerup,
telf. 06 - 98 53 16.

SOM ENESTE I DANMARKT

Opdræt af cream og bluecream British

Shorthair med stamtavle (ikke experi-

mental).

Export til: Holland, Tyskland og Norge.

Killinger Ieilighedsvis tll salg.

Opdræt af internationale champions.

Opdraet af bedste korthår.

Opdreet af bedste korthårsungdyr.

Opdræt af bedste korthårskuld.
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JYRAKs forårsudstillirg i Skalborg
JYRAK havde til denne forårsudstilling be-

stilt og fået det bedst tænkelige vejr, og

mange tilskuere fandt også veien til Skal-

borghallen i weekenden. Det blev den -
efter jyske forhold - hidtil største udstilling
med knap 290 katalognumre og ca.145 ud-
stillere. Så vi siger tak til udstillerne, der

for manges vedkommende rejste meget langt.
Det, at de kom i så stort tal, gjorde, at vi

, kunne a:rangere en stor og repræsentativ ud-
stilling. Dog blev en del sørgeligvis bortvist
i dyrlægekonrollen af forskellige grundef
men den skæbne kan jo overgå enhver ud-
stiller, og vi bør nok være tilfredse med, at
vore dyrlæger er så omhyggelige, som tilfæl-
det var. På trods af uheld lige i begyndelsen
med nen,øse katte faldt der dog ro over
salen, ef terhånden som bedør.nmelsen skred
{rem.

Vore {ire dommere havde vi forsøgt at
give så gode forhold som muligt, og de ud-
talte deres store tilfredshed hermed og med
de udstillede katte. Dommerne bidrog også

til at gøre fremvisningen af de vindende
katte ekstra festlig ved selv at præsentere

dem og overrække præmierne til ejerne. Vi
så denne gang svenskeren fr. Gun Berg-
Pettersson bedømme langhår sammen med
Carl-Kristian Gulsett fra Norge, og ieg tror,
åt mange langhårsmennesket var glade fot
fru Betg-Petterssons åbne bedømmelse, såle-

des at enhver kunne se og høre, hvorfor kat-
tene blev placeret i den rækkefølge, de fik.
Hver enkelt kats dyder og lyder blev nævnt
tillige med fremhævelse af, hvilke særlige
egenskaber der foretrækkes fremfor andre.
Ligeledes var det en stor fornøjelse at se,

med hvilket håndelag den engelske korthårs-
do,mmer Mrs. Nancy Hardy fik bedømt selv
ret vanskelige katte. Det kan man som ste-
ward lære megpt af. Som burma- og aby-
domrner så vi svenskeren Bcirge Erling-
Glaad, der som tidligere leder af den nor-
diske europ6- og manxring naturligvis også
tog sig af de to grupper. Arbejdstempoet
var godt, uden at virke forceret, og spændin-
gen steg da også søndag eftermiddag, førend
de bedste katte skulle præsenteres.

Eedste-titlerne tilfaldt lølg. katte:
Bedste langhårs voksen: nr. 102, blåma-

sket colourpoint-han Misti Blue af Kur6f,
opdr. og ejer: Jytte og Kurt Frederiksen,
RK.

Misti Blue al Kurål - bedste LH ooksen.

Bedste langhårs kastrat: nr. 4, sort perser
ex-han Ruthsborgs Pontus, opdr. Inga Pers-
scn, S, ejer Lis Flyvbjerg, JK.

Bedste langhårs ungdyr - og samtidig bed-
stc langhårskat overhovedet: nr. 31, blå per-
serhun Cinderella af Kambyses, opdr. og ejer
Lis og Jørgen Nielsen, RK.

Bedste langhårs kuld: nr. l2), Valbjørns
kuld, I sorte persere efter Valbjørns Black
Bahudy og Black Tulip av Tunsberghus.

Bedste langhårs voksen modsat køn: nt.
22, hvid perser med orange øjne Gigi af
Kivio, opdr. og ejer Lene Gammelgaard, JK.

Bedste korthårs voksen: w. 242, havanna-
hun ch. Cassandra van San Ferry Ann, opdr.
W. C. H. Schrijer, NL, ejer Stisse Leidiø,
RK.

(Fortsættes side 6 lf)
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Tu. ø.. Bedste LH-kuld: Valbiørns. Tb. ø.:Mis Skalborg - chinchillakuld. \eders: Bed-

sre KH kuld. Al Bøgebakken.
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Bedste korthårs kastrat: m. 139, chartreux-
han Carczzando's Blue Alexander, opdr, B.

Johansen, RK, ejer Steen Formand, RK.

Bedste korthårs ungdyr samt bedste kort-
hårskat overhovedet: nr. 144, rødtigret eu-

lop6-han Mads ai Gammel Vartov, opdr.
Fanny Eldevig, RK, eier Bente Burchardt,
RK.

På nzodsatte sjjg ses:

Bedste korthårs kuld: nr. 281, Bøgebak-
kens kuld, 5 brune burmesete efter int. ch.
Ilelcantc Artaxerxes og Lina af Larissa, opdr.
og e;r:r Anna Ibsen, JK.

Bedste korthårs veteran: nr. 1)7 - 288,
chartreuxJrun Pensylva Perdita, opdr. Mrs.
Itichards, GB, ejer E. Kristoffersen, JK.

Publikums favorit blev et andet langhårs-
kuld encl bedste, nemlig m. I24: Parul's
l..uld, et chinchillakuld opdr. og ejer B.
Krrudsen, RK.

L'
Men før dette tidspunkt var jo et stort

arbejde foregået. Det startede fredag efter-
middag, hvor vi i løbet af aftenen blev en
masse >>hænder<<. Nu er vore nordjyske med-

Bedste korthårs voksen modsat køn: nr.
( tOt. int. ch, Hamjlron's Nicolaj, brrrn siam-

han. opdr. og ejer Connie Grøn, RK.
7



Bedste KH-uoksen -
lemmer meget aktive, både som udstillere,
opdrættere og deltagete i studiekreds. Og
det viste sig, at de også er meget aktive, når
ciet drejer sig om at >>rejse en udstilling«.
Især vil jeg huske, hvordan man under Bent
Elunds ledelse svedte for at fi rejst de

stcre skilleplader, som dannede dommerrin-
gen. Det var ikhe nemt, men det lykkedeJ.
Også Nico Larsens kaffe og helt uovertrufne
boller samt hendes smittende humør, der
holdt iiv i os, mens hun fik arrangeret de

lånte planter nreget smukt. Ingelisa BØrresen

og Kirsten Garnmelgaard havde - henholds-
vis i Aalborg og Frederikshavn * gjort et
stort PR-arbejde i form af en masse avis-
omtale.

Nu hat jeg ved de sidste udstillinger kon-
ståteret, at der er vokset en helt ny genera-

tion af »kattefolk« frem. Det er dejligt at se.

For det viser jo, at der er liv i katteklub-
berne. Disse nye medlemmer var også mødt
talrigt frem denne gang. Vi havde ikke min-
dre end 22 iørsregangsudstillere. Vi havde
o§så mange nye hjælpere - Grethe og Ri
chard Petersen er dog snart gamle kendinge.
Vor information er i de bedste hænder hos
Grethe. Hun styrer denne vigtige funktion
på en uhyre effektiv og venlig måde.

Vi havde tre helt nye stewards, som kla-
rede dette krævende job på en glimrende
måde. Vibeke Gamst måtte dog på skade-
stuen med et bid i håndleddet, da hun i
clyrlægekontrollen holdt en kat, som ikke
havde spor lyst til at komme på udstilling.
Men denne oplevelse forhindrede ikke Vi-
I

beke {ra at fortsætte som steward. Helle
-I'hcmsen havde også energi til at være natte-
vagt og hjælpe her og det og allevegne on't

søndagen. Henning Rasmussen havde også

været en stor hjælp ved klargøringen af ud-
slillingsmateriellet sammen med Leif Nielsen,
der på udstillingen var et fund som billet-
sælger. Der slap ikke mange ind, uden at
de også havde købt et katalog, så vi fik fak-
tisk udsolgt. Alle disse medlemmer og man-
gc til havde også kræfter til at >>tage udstil-
lingen ned« i en sådan fart, at vi var fær-
dige k1. 20. - Så vi i bestyrelsen kan med
fuld ret sige: »Tak for en dejlig udstilling«.

Vinna (og Lene).

En udstiller skriver til os:
An gående S kalborg-adstillingen.

Må jeg hermed takke for en velorganiseret
udstilling, og måtte de næste udstillinger lig-
ne denne. Jeg vil også gerne skrive et par
otd om den dygtige og aldeles vidunderlige
clommer Gun Berg-Pettersson. Denne be-
handlede kattene med en sådan virtuositet,
at selv de mest urolige katte blev blide som
lam i hendes kyndige hænder. Det gjorde, at
mange - mig selv indbefattet - sad limet til
bænken hele dagen, blot for at se på hende.
Hendes måde at håndtere kattene på og hen-
des forklaring af, hvorfor en kat blev be-
dømt, som den nu gjorde, var både belæ-
lende og fornøjeligt at se og høre.

Man må håbe, at vi får denne skønne
dommer at se igen på {remtidige udstillin-
ger. Hilsen og tak.

Birgit Sernak,
Østerbakke 24, 63L0 Broager.

Tak!
En tak ti1 alle dem, der sendte gevinster ti1
tombolaen til udstillingen i Skalborg.

Gretbe.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

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



En ltilsen til Jyrak
'rjeg havde en dejlig tur til Danmark. Gæst-
friheden og venligheden var vidunderlig, og
jeg takker alle af hele mit hjerte. En'særlig
tak for den dejlige gave: en kongelig porce-
læns 200-års jubilæumsplatte, en virkelig
perle,

iDet vat en udmærket, velarrangeret ud-
stilling med de veldekorerede bure som en

'sand fryd ,for øjet. Jeg. havde nogle meget
hjælpsomme assistenter, især Vibeke Gamst,
'som vdr fremragende i sin måde at behandle
katte på, til trods for de hårde hug hun fik
rom morgenen under dyrlægekontrollen. Også
Aslaug Bugge, en yderst modig ung pige,
som tog sig af de >>vanskelige<< katte med
stor sikkerhed og omhu.

Det var glædeligt at se så mange virkelig
gode Cornish Rex, men ak! Ingen Devon
Rex. En henrivende sort/hvid Cornish Rex-
hun i championklassen gjorde især et stort
indtryk på mig. Den var min bedste kort-

hårskat. Jeg var glædelig ovelrasket, da jeg

senere fandt ud af, at det var ch. Senty-Twix
Mia, tilhørende fr. Susanna Bugge. Den bed-
ste siameser var en fin Seal-Point, ch. Ha-
milton Nicolaj, tilhørende {r. Connie Grøn.
iDen blev int. ch. den dag ved at opnå sit
tredje CACIB. Der var også nogle gode
kastrater og dejlige ungdyr. Jeg havde et
kuld Cornish Rex med en yderst lovende
lille oeam-han iblandt dem, og et kuld sia-

mesere. I samråd med den svenske dommer
tildelte vi dog et godt, ensartet kuld af
Burmesere førstepladsen. Mit bedste ungdyr
var en meget lovende lille tabby-point Sia-
meser, Corine Idole de Lynx, tilhørende fr.
Pia Tertell Andersen, tæt fulgt af en yndig
lille sort/hvid Cornish Rex-hun, Proserpina
af Gammel Vartov, tilhørende fr. Fanny
Eldevig. Siameserne, jeg dømte, var for det
meste af god type; jeg var ked af at måtte

tilbageholde nogle certifikater, for det meste

skyldtes det mahglende farve, og det er jo
lige så vigtigt som type. Nancy Hardy.

Vore 4 tapre dornruere: lra oenstre Bdrge Erling-Glaad, St,erige, Nancy Hardy, Eng-

land, Carl-Kristian Gulsett, Norge, og Gun. Berg-Pettersson, Saerige.
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Fordeling en aL diverse special
Kokarder:
' Tbe Himalayan Society, USz4., kokarde til

bedste colourpoint: nr. 102, Misti Blue af
:iKur6f, blåmasket colourpoint-han, ejer Jytte
: Frederiksen, RK.

"iUROK's kokarde til bedste LH i Jyrak:
nr. 22, Gig af Kivio, hvid perserhun, ejer
Lene Gammelgaard, JK.

-iUROK's kokarde til bedste KH i Jyrak:
nr. 160, Clementine af Fredenslund, rød ,rby-

hun, eier Lis Rhymer Friis, JK.
SUROK's bånd til bedste LH-ungdyr i

]yrak: nr. 117, Kjærgårdens Ausa, skildpad-

de colourpoint-hun, ejer Steen Tøttrup, JK'
.iUROK's bånd til bedste KH-ungdyr i

Jyrak: nr. 274, Loumika's Kinzo, sort cor-

nish rex-han, ejer Annelige Jacobsen, JK.
SUROK's bånd til bedste LH-kastrat i

Jyrak: nr. 4, Ruthsborgs Pontus, soft per-

ser ex-han, eier Lis Flyvbierg, JK.
.§UROK's bånd til bedste KH kastrat i

fyrak: nr. L32, int. pr. Faust a{ Thamakan,
brun burma ex-han, ejer Jytte Saaby Niel-
sen, JK.

Bedlord I Distriu Cat Club, Englønd:
kokarde til best. disp.: nr. l)4, Carczzando's
Blue Adonis, chartreux-han, eier Erland Jo-
hansen, RK.

Couentry E Lester Cat Club, England.: 3

kokarder til best. disp.: nr. 148, Nefertari el

Sana, brun aby-hun, eier Lilli Gottschalck,
RK. Nr. 229, 'f,rine af Bøgebakken, brun
burma-hun, eier Anna Ibsen, JK. Nr. 264,
ch. Senty-Twix Mia, sort-hvid cornish rex-
hun, ejer Susanna Bugge, JK.

lYest og England I Soutb V/ales Cat
Society's l<okarde til best. disp.: nr. 288,
Pensylva Perdita, charteux-hun, ejer E.
Kristoffersen, .|K.

FIFE's kokarde til bedste LH i Jyrak: pr.
22, Gigi af Kivio, hvid perserhun, eier Lene
Gammelgaard, JK.

Australian National Cat Federation's ko-
karde til best. disp.: m. 236, Kentia's Blue
Perdita, blå burma-hun, ejer Per H. Larsen,
lK.

Anni og Erik Hylsbergs kokarde til bedste
røde perser: nr. 32, ch. Tunebo's Baralan,
rød perser-han, ejer Ruth Jørgensen, RK.

Dommer Gulsett's HYMES-kokarde til
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præmier ved Jyraks udstilling
bedste burma: nr.229, Trine af Bøgebakken,
brun burma-hun, ejer Anna Ibsen, JK, og

HYMES-kokarde til bedste sorte perser: nr.
18, Black Josephine of Great Yarmouth, sort
perser-hun, ejer Jo-Ann og Leif Iversen, RK.

Dommer Gun Berg-Pettersons BANDAR
.SHAH-kokarde til bedste LH: nt. 11, Cin-
derella af Kambyses, blå perser-hun, eler Lis
og Jørgen Nielsen, RK.

Dornmer Mrs. Nancy Hødy uddelte selv
sir-r præmie.

Susanna Bugges Boduin-kokarde til bedste
europ6: nr. 744, Mads af Gammel Vartov,
rødtigret europ6-han, eier Bente Burchardt,
RK.

.|usanna Bugges Bodøin-kokarde til bedste
manx: nr. 209, ch. BølIe, ejer Harald Han-
sen, RK-

'|hebøj Guldtryks kokarde til bedste rex:
nr. 264, ch. Senty-Twix Mia, sort-hvid cor-
nish rex-hun, ejer Susanna Bugge, JK. The-
høj Guldtyks kokarde til bedste aby: nr.
148, Nefertari el Sana, brun aby-hun, ejer
l,illi Gottschalck, RK.

Jenny Saenne.rens Bækgården-æresprærtie
til colourpoints uddelte hun selv tnl nr. 111,
Colorit's Apollon, rød colourpoint-han, ejer

Jette Kjær Jensen, JK, og til nr. L18, Cirke-
line af Bækgåtden, skildpadde colourpoint-
hun, ejer Vibeke Ringkøbing Jensen, JK.

Coønie Crøns Hamilton-kokarde lll siam
r"rddelte hun selv.

Ingelise Børresens Kajortok'-præmie tll
burma: nr. 229, Trine af Bøgebakken, brun
burma-hun, ejer Anna Ibsen, JK.

Siisse Leiditz' præmier til blåmasket siam
og siamungdyr uddelte hun selv.

V. .l,[arx-Nielselts uan Deurs-kokarde trl
bedste aby-ungdyr i JK: nr. 154, Zinho al
Sriwija,va brun aby-han, ejer Sianette Kwee,

JK, og til bedste spildpadde perser i JK: nr.
56, Electra af Tabas, ejer Anne Andreasen,
]K

Ontario Cat Fancier's (Canad.a) kokarde
til bedste KH-kat: nr. 242, ch. Cassandra
van San Ferry Ann, havanna-hun, ejer Siisse
Leiditz, RK.

Pot O'Gold Cat CLub's (Canada) kokarde
til bedste KH-kat modsat køn: nr. 161, ch.
Hamilton Nicolaj, brunmasket siam, ejer
Connie Grøn, RK,



Hl-DRl er lettere i vægt end de fleste
typer kattesand - fylder mere -
bedre økonomi.

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

Hl-DRl 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. AIS
Grusbakken 6 2820 Gentofte

Telefon (01) "87 14 33

Felikat, Hollønd: 1 sølvmedalje til kat
nr. 11, Cinderella af Kambyses, bedste lang-
hårskat, ejer Lis Nielsen, RK.

Berak, Norge: 1 guldmedalje til kat m.
4, Ruthsborgs Pontus, bedste langhårskastrat,
ejer Lis Flyvbjerg, JK.

Berak, Norge: 1, guldmedalje til kat nr.
L39, Carezzando's Blue Alexander, bedste
korthårskastrat, ejer Steen Formann, RK.

Danske medaljer fra andre klubber:
Racekatten:'l guldmedalje til kat nr, 160,

Clementine af Fredenslund, CAC, BIF, ejer
Lis Rhymer Friis, JK.
Racekatten: 1 sølvmedalje til kat r. 267,
Bowena's BombiBitt, CAC, ejer Elin L. Lar-
sen, JK.

Darak: I guldmedalje til kat nr. 55, Snow
Fluffy Princes of Great Yarmouth, Ex. 1,

BIF, ejer Anne Andreasen, JK.
Darak: I sølvmedalje til kat nt. 49, Cres-

cendo \(hite Cossack, CAC ejer Maja Krogh

Jensen, JK. 
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HI-DRI kattesand

Lis Eilertsens Virak-kokarde til langhår,
best. disp.: nr. 123, Yalbjørn's kuld,4
sorte perserkillinger, ejer Yvonne Valbjørn,
RK.

Der stod flere nævnt i kataloget, men
disse er enten ikke modtaget eller bort-
kommet.

Udenlandske medaljer:
Karlstads Katt Klubb: 1 sølvmedalje til

kat nr. 134, Carezzando's Blue Adonias,
CAC, BIF, ejer Erland Johansen, RK.

Australian National Cat Federation: 1

guldmedalje til kat nr.281, Bogebakkens
kuld, bedste korthårskuld, ejer Anna Ibsen,
.IK.

Australian Natioøal Cat Federation: 1

sølvmedalje til kat nr. 123, Valbiørns kuld,
bedste langhårskuld, eier Yvonne Valbjørn,
RK.

Felikat, Holland: 1 guldmedalje til kat
nr. 144, Mads af Gammel Vartov, bedste
korthårskat, ejer Bente Burthardt, RK.



T OXOPLA S MO S E
Der har været knyttet megen overtro til
gravide kvinder og deres fostre, bl. a. at de
ikke måtte gøre hare i stand. Ingen vidste
hvorfor, blot at det kunne skade fostret og
forårsage, at det nyfødte barn blev hjerne-
skadet.

I dag modtager gravide kvinder ved det
første besøg hos deres læge ligeledes råd om
ikke at røre råt kød, men desuden får de
at vide, at de skal være yderst forsigtige
i omgang med katte, og har de selv kat, da
helst at skille sig af med den.

Årsagen til såvel den gamle folkeffo som
den moderne lægevidenskabs råd er den
samme, nemlig tilstedeværelsen og smitten
med toxoplasmose. Den lille pjece, som 1æ-

gen udleverer, er lige udkommet, og vi kan
derfor i den nærmeste tid vente, at der spe-

cielt fra den mere sensationsprægede presse
vil blive gjort opmærksom på dette forhold
og formentlig under en form, som vil vække
ængstelse hos mange gravide kvinder. Sale-
des har forholdet været i Amerika og Hol-
lar-rd, som har været gennem det hele, med
for og imod katte. Fra disses totale udryd-
delse ti1 påstande om, at det hele var løgn.

Meningen med herværende artikel er der-
f.ot at gøre rede for, hvad sygdommen toxo-
plasrnose er for noget, og samtidig ud fra de
forhåndenværende kendsgerninger at afdra-
matisere situationen.
, Sygdommens årsag er et eencellet dyr,
kaldet toxoplasmo goondi, som først blev
opdaget i 1908, men som siden viste sig at
tær€ vidt udbredt blandt de forskellige dyre-
arter, mennesket inlusive. Parasitten optages
som en såkaldt cocyste gennem munden. I
tarmen klækkes oocysten, og. seglformede
.eencellede dyr, hvis størrelse måles i rusinde
'dele af en milimeter, invaderer organismfln,
hvor de slår sig ned i væv og organer. Hos
katten forbliver en del seglformer i tarrn-
-væggens celler, hvor de lever og formerer
sig, for til sidst at danne nye oocyster. Disse
afgår med kattens afføring og forurener grøn-
saget og jord med ooiyster. Disse oocyster
kan igen optages af katte, hvilket sjældent
sker, å! kredsløbet kan begynde forfra.' .Det har vist sig, at dette simple kredsløb
kun findes hos katte. Denne opdagelse blev
'12

først gjort i 1969 og har herefter naturligt
været genstand for megen opmærksomhed
over hele verden. Men først i det sidste
par år er man blevet klar over, hvordan
denne med overtro omgærdede sygdom
egentlig forløber, og hvorfor så mange dyr
og mennesker har eller har haft parasitten
i sig uden at blive syge.

Parasitten adskiller sig fra andre eencel-
lede parasitter af samme slags ved, at den
også er smittefarlig i form af de seglformede
stadier, som udvikles i tarmen hos'det dyt,
som har spist oocysterne, og herefter hat
invaderet organismen. De dyr, som først og
fremmest bliver smittet med oocyster, er ikke
katte, som io ikke æder rå grønsager, men
derimod hele den gruppe af dyr, som lever
af disse ting, gnavere, drøvtyggere, fugle,
aber, mennesker osv. Alle disse dyr optager
først og fremmest oocysterne, og det er i
disse dyrs tarm seglformerne udvikles. Disse
invaderer fra tarmen organismen, hvor de
slår sig ned i organerne. De kommer ikke
længere, og der udvikles ikke nye oocyster.
De {remkalder sjældent sygdom, kun hod

§ravide kvinder og drægtige dyr kan de slå
sig ned i fosterets hjerne, hvor de kan frem-
kalde sådanne forandringer, at hjernen kan
tage skade. Kun hos eet dyr udvikles nye
oocyster> og dette ene dyr er indtii videre
katten.

Men de seglformede stadier, som sidder
rundt om i organer og muskler hos musen,
haren og koen, kan udvikle sig videre, hvis
de kommer ned i maven på et kødædende
dyr som f. eks. en kat. Ligeledes hvis'et
menneske spiser tartar eller flår og rengør
en hare eller tilbereder kød, og som slikker
på sine fingre, før de er vasker. På denne
måde smittes , katten først og fremmest,
altså ved at æde mus eller råt kød, og
på samme måde smittes mennesket i alt over-
vejende grad.

Når seglformerne kommer ned i maven,
invaderer de hos alle andre dyr end katten
udelukkende organismen, hvor de igen slår
sig ned i organer og kan skade fostre. Hos
katten og kun hos katten invaderer de også
organismen, men udvikles desuden til nye
oocyster, som afgår med afføringen.



Dette er en yderst kompliceret proces og
helt usædvanlig for en parasit, og derfor kan
det ikke undre, at der er gået så lang tid,
inden sandheden kom for en dag.

For at anskueliggøre parasittens livsløb og
smittemuligheder er nedenstående diagram
lavet:

Hvis en kat, som ikke tidligere har været
i forbindelse med §ygdommen, æder en mus
med seglformer, vil den i de næste 14 dage
udskille oocyster med afføringen. Herefter vil
katten være næsten immun overfor sygdom-
men og ikke mere udskille oocyster, selv
om den stadig æder mus med seglformer.

Skulle katte, som ikke tidligere har haft
sygdcmmen, undtagelsesvis æde f. eks. rå
grønsager med oocyster, inficeres katten med
sygdommen, men er sjældent smittefarlig.

De oocyster, som katten udskiller med
afføringen, er under alle omstændigheder
kun infektionsfarlige efter to dages forløb.
Derfor kan den gravide kvinde sikre sig mod
infektion fra sin kat, hvis hun daglig rengør
kattens bakke med 60 grader varmt vand
efterfulgt af en desinfektion med 7 pct.
jodtinktur. En undersøgelse aI 4200 katte
viste, at mindre end 1 pct. af kattene ud-
skilte oocyster, og af disse var langt de fleste
katte mellem 4 og 6 måneder gamle.

Hvis katte 6n gang har været udskillere
af oocyster, er der meget lille sandsynlighed
for, at de senere kan blive infektionsfarlige,
hvorfor infektionsrisikoen fra katte næsten
kun kan komme på tale, når det drejer sig
om unge katte, hos hvilke der ikke dagligt
bliver gjort rent. Af disse katte er det kun
nogle få, som i en periode på ca. 14 dage
er infektionsfarlige, og denne periode {alder
som regel kort efter fravænningen, når katten
i form af åt kød får sit første infektive
måltid, idet vi må huske, at råt kød fra den
overvejende del a{ alle pattedyr og fugle kan
indeholde seglformer. Derfor er der heller
ingen grund til at fodre kattene med kost
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kød for at undgå sygdommen, tværtimod er
det en fordel, at kattene får sygdommen tid-
ligt, og at de bevarer deres modstandskraft
ved stadig at æde inficeret kød, idet dette
virker scm en vaccination.

Der er næsten ingen statistisk sikkerhed
for, at katte har været årsag til toxoplas-
mose hos mennesker med de følgende uhel-
dige virkninger for gravide kvinder og deres
fostre, tværtimod synes alt at vise, at råt
kød eller kød, som ikke har været tilstræk-
keligt kogt, er hovedårsagen til toxoplas-
mose hos mennesker,

Mennesker kan inficeres fra katte, men
så vil det næsten altid være indirekte via
jord, grønsager og fluer, der er forurenet af
katteafføring.

At toxoplasmose er en udbredt sygdom,
kan ses deraf, at 6 millioner mennesker i
Holland har ha{t sygdommen. Heraf er ca.
300 hospitaliseret om året, og heraf har der
været 10 dødsfald, som næsten alle har haft
sin årsag i medfødt roxoplasmose.

Lad mig til slut stille tingene skarpt op.
I Holland har 6 millioner mennesket haft
sygdommen. Kattene er sædvanligvis kun in-
fektionsfarlige i fravænningsperioden eller
som store killinger og kun i '14 dage. De
infektionsfarlige karre udgør mindre end en
procent af a1le katte. Som infektionsrisiko
spiller katten derfor en ubetydelig rolle.

Det er stadigvæk det ikke gennemstegte
el1er gennemkogte kød, som er den egentlige
infektionskilde. Er man gravid og vil sikre
sig, og det bør man gøre, så gælder det der-
for først og fremmest om ikke at spise råt
kød og at vaske sine hænder, når man har
haft med rht kød at gøte. Den minimale
risiko - som katten repræsenterer - kan man
sikre sig imod ved daglig rengøring som
ovenfor beskrevet. Yderligere kan tilføjes,
at nedfrysning af kødvarer til minus 20 gr.
i nogle døgn dræber toxoplasmerne.

Viego A. Mortensen.

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 1477 88
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
St. Stege 13;

Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 1981.
(Træffes mell. 20-22).

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

Kae3erer:
Helmuth Jensen,
Hostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 524651.
Giro: 6 85 09.

Sekretærr
Jørgen K. Andersen
Tietgens Al16 511,

5000 Odense.
Telf. 09 - 140342.

Udslillingssekretær:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
8320 Mårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

Stambogssekrelær:
Grethe Jensen,
Hostrupsvej 28,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 524651.

Beslyrelsesmedlem:
Vibeke Gamst,
Hr. Hennekes Vei 6,

9000 Alborg.
Telf. 08 - 120815.
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Nogle af de sjældnere
varieteter

LII-skildpødde rned buidt - en »Vert-,ille«-
kat. Opdrætter: Vera Lang.

KH - en sort og en silaertabby al frem-
ragende tegning og type, begge engelske.



HUSKAT
KOMMENDE ENGELSKE
UDSTILLINGER 75-76
1975:
August 6: Airedale Agricultural Society,

Myrtle Park, Bingley.
August 9: Lincolnshire Cat Club, Memorial

Hall, Grimsby Road, Cleethorpes.
Aug. 16: Three Counties Cat Society, cham-

pionship, The Guildhall, Civic Centte,
Southampton.

August 23: Kentish Cat Society, champion,
ship, The Agricultural Hall, Maid.
stone, Kent.

August 3: North of Britain Long Hair Cat
Club, Skipton Town Hall.

September 6: Hertfordshire and Middlesex
Cat Club, championship, Alexandra
Palace, London N22.

Setember lJ: Siamese Cat Club, champion-
ship, Civic Hall, Guildford.

September 20: Northern Counties Cat Club,
championship, Bolingbrooke Hall, Boling-
brooke Smeet, South Shields.

September 27: South '§flestern Counties Cat
Club, championship, Newton Abbot.

Octobet 4: Yorkshire County Cat Club,
championship, Doncaster.

October 8: Longhaired Cat Club, champion-
ship, Chelsea Old Town Hall.

October 18: Midland Counties Cat CIub,
championship, Bingley Hall, Stafford.

November 1: Edinburgh and East of Scot-
land Cat Club, championship, The Music
Pavilion, Pittencrieff Park, Dunfermline.

November 1: Ulster Siamese and Ali Breed
Cat Club, Notthern Ireland.

November 8: I0flest of England and South
§flales' Cat Society, championship,
lffinter Gardens, Malvern.

November 8: Blue Persian Cat Society,

championship, Chenil Galleries, Old
Town Hall, Kings Road, Chelsea S\71.

November 15: Cheshire Area Cat Club,
championship, Civic Hall, Ellesmere
Port, Cheshire.

November 29: National Cat Club, champion-
ship, National Hall, Olympia.

December 6: Southern Counties Cat Club,
championship, Royal Horticultural New
HaIl, London.

Decembet 13; Preston and Blackpool Cat
Club, championship, Empress Ballroom,
Winter Gatdens, Blackpool.

1976:

January 3: Nottinghamshire and Derbyshire
Cat Club, championship, to be arranged.

January L0: \flessex Cat Club, championship,
Bournemouth Tou,n Hall.

lanuary 17: North East of Scotland Cat
Club, championship, Montrose Town Hall.

January 24: Siamese Cat Society of the Bri-
tish Empire, championship, Town Hall,
Reading.

January 31: Suffolk and Norfolk Cat Club,
championship, St Andrews Hall, Norwich.

February 7: Scottish Cat Club, champion-
ship, Mclellan Galleries, Glasgow.

February 26: Coventry and Leicester Cat
Club, championship, Granby Halls,
Leicester.

March 13: Lancashire Cat Club, champion-
ship, Silverwell Sports Centre, Bolton.

Match 20: Surrey and Sussex Cat Associa-
tion, championship, The Assembly Hall
and Richmond Roomg, 

.Wotthing, 
Sussex.

March 20: Northern Ireland Cat Club,
to be arranged.

March 27: Croydon Cat Club, championship,
Coronation Hall, Denmark Road,
Kingston-on-Thames, Surrey.. 
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Noget om STUDIEKREDSE
Selv om vi stadig har sommer, er det dog
ikke for tidligt at tænke på klubbens akti
vireter i den kommende vinter.

Hermed tænker jeg på vore loka1e møder

- studiekredsene -) som bl. a. blev startet
for at skabe en bedie kontakt ti1 medlem-
melne.

Vi er jo spredt i hele Jylland og på Fyn
samt nogle {å på Sjæl1and, så møder holdt et
besternt sted vi1 medføre, at de fjernest-
boende aldrig kommer. Derfor siartede vi
sidste vinter med lokale møder. At denne
id6 var god nok, viser den store interesse
herfor.

Vi har så at sige delt landet imellem os.

Således at den nordjyske kreds omfatter om-

rådet fra Skagen til Mariager. Her leder
Bent Elund i Aalborg møderne, som han et
i fuld gang med at p1anlægge. Blandt de em-
ner, som bliver taget op i vinterens løb, kan
nævnes: Noget om bygning af løbegårde, et
møde om føds1er, og desuden har Bent ttuf-
fet aftale med en dyrlæge, som vil komme
cg [orræ[e om forskellige veterinære pro-

blemer.
Den midt jyske kreds omfatter området

rred til Horsens. Her vil Susanna Bugge i
Århus arangere en månedlig klubaften, hvor
man mødes på den dejligt beliggende Frede-
rikshøj Kro. Disse møder kan man 1æse mete
om andetsteds i blader.

Den sydjyske kreds dækker så resten af

Jylland og ledes af Grethe og Helmuth Jen-
sen i Kolding. Her gør sig det gæ1dende,

at medlemn-rerne bor meget spredt; . d.v.s.
størstedelen på østkysten, næsten ingen >>midt

på«, og så en del medlemmer i Esbjerg-
området. Dette bevirker, at vi vil forsøge
at holde møderne her skiftevis i Kolding
og Esbjerg.

Den lynske kreds ledes af undertegnede,
og vi holder til i Odense, hvor vi b1. a. skal
høre om genetik, forskellige racer og dyr
iægeloredrag.

Nu skal denne inddeling ikke forstås
således, at man skal holde sig til sit eget
område. Man er velkommen til at deltage i
hvilket som helst af møderne. Nu er det her
umuligt at præsentere et samlet og fuld-
stændigt program, bl. a. al den grund. at
16

vi meget geine vi1 have forslag til møde-

emner fra deltagerne, . såtredes at vi så vidt
:nuligt finddr d"-emn"r, som har den størstc
interesse for, de {leste. Og det kan man van-
skeligt p)anlæcce på forhånd.

For Midtjyllanils vedkommende har, som

før nævnt, Susanna en indbydelse her i bla-

det. De øvrige kredse udsender særskilt ind-
bydelse ti1 de i de enkelte områder,boende
medlemmer. Så har man lyst til at deltage i
et andet område, kan man kontakte dettes
leder.

Som jeg nævnte i indledningen, er formå-
1et med disse studiekredse at skabe en bedre
l<cntakt ril medlemmerne) men også at give
disse lejlighed ti1 at møde andre »ligesin-
dede« og 1ære noget mere om katte på en
hyggelig måde. Så vi glæder os til ivinter
at lxødes med en masse kattefolk. Vinna.

o
Selv om det måske her midt i højsommeren
vi1 være de ærede .medlemmer ubehageligt
at blive erindret om, at da{Jene kortes, og

efteråret stunder til, vil den hårdtarbejdende
nordjyske bestyrelsesfraktion tillade sig at

1uf te sine ideer med hensyn til sæsonens

modeak riv irer:
Takket være vort gæve spejdetmedlem

Ingelisa Børtesen kan vi atter i år låne hus-
rum på Speidergården, S'ofiendalsuei 82 i
.Skalborg, og vi holder fast ved tidspunktet
for sammenkomsterne: lørdag eftermiddag,
idet vi vi1 søge så vidt muligt at mødes ca.

en gang om måneden.
Vi håber at se a1t, hvad der kan krybe og

gå, den første lørdag i september, d.v.s.
den 6. sept. kl. 11)0, idet det er tanken,
at vi den dag - bortset fra at se, hvor man-
ge kg. »hinanden<< har lagt ti1 væksten i
sommerens 1øb - skal drøIte, hvad vi skal
heskæftige os med i sæsonen 75 76. Selv
om intet er lagt.fast endnu, kan det a1le-

tede nu røbes, at Siisse Leiditz, som gav os

en de.ilig eftermiddag sidste år, har lovet
(vistnok da, Strsse - ikke?) at komme igen
og fortæ11e os mere, denne gang om fødsler
hos katte, og at Bent Elund (nu hænger du
på den, Bent) har 1ovet, aI r,i alle må komme
på besøg på Dalum Vestergård og se Bents
n)L og stort anlagte katteri. Bent vil. ved

:
I

l

I
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A propos aulsltanner

sammc leilighed fortælle om sit arbejde med
opførelsen af løbegårdene og give gode råd
ti1 dem, der går n.red tanker om at bygge
sig noget tilsr.arendc. I øvrigt rnå vi se at få
efterkommet så mange ønsker som muligt.

Og husk, at ikke bare nordjl,ske med-
lemmer, men også andre medlemmer, såvel
fra JYRAK som fra andre klubber for-
uclen ganske almindelige dødelige, der ikke
er medlemmer ncgen steder - er hjertelig
velkomne..A.ltså: vi ses i Spejdergården,
Sofiendalsvei 82, Skalborg, den 6. september
kl. 14,30. Vibeke Gamst.

I den senere tid er jeg tit stødt på ptoble-
rncr vedrørende brug af avlshanner. Da vi
ilrl<e kan forvente at lå laste retningslinjer
udarbejdet af FELIS DANICA, vi1 jeg, som
ejer af to avlshanner, give nogle gode råd.

Har man en hunkat, som gerne sku11e

have et kuld killinger, skal man i god tid
begynde at kigge efter en egnet hankat. Man
finder dem bedst på udstillinger, men har
man ikke mulighed for at komme til disse,
kan man altid henvende sig til et af besty-
relsens medlemmer. Er man >>nybegyndet«,
så spørg om råd, hvad angår farvekombina-
tioner, og få opgivet et par egnede hanner.
Rilrg så til ejeren og spØrg, om han/hun er'

interesseret i, at lige netop Deres lille hun-
kat skal viderefør'e linien (der findes avlshan-
ejere, der ikke vil have parringer på »hvem-
som-helst«). Spørg endvidere om betingelser-
ne. Hermed tænker jeg på 1) prisen for
parringen, 2) en evt. omparrilg, hvis katten
il<ke bliver drægtig i {ørste omgang, 3) skal
denne omparring koste noget?, 4) hvis resul-
tatet også denne gang er nu1 killinger, hvad
sir? Det er meget vigtigt at have rene linjer
f ra starten. Det kan nemlig ske, at katten
ikke bliver drægtig, selv efter flere parrin-
ger. Det er så op til ejeren af l-rankatten at
bestemme, hvilket vederlag han/hun vil ha-
ve. Husk på, hunkatten, som er på besøg,
sommetider endda i flere uger, kan være 6n
med anclre spisevaner end ens egne katte.
Det koster penge at servere å la carte mid-
clagel Desuden er hannen optagetidenperio-
de, den fremmede dame er på besøg.

KOMMENDE UDSTILLINGER

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

Storcenter.
15.-16. nov.: DARAK, Køge.
1976:
11.-72. jan.: RACEKATTEN, Hillerød.
14.-15. febr.: DARAK, København.
7.-2. maj JYRAK, Odense.

UDLANDET:
197 5:
)0.-31. aug.: Niirnberg, BRD (kun til CAC).
)0.-31. attg.: Borås, S.

20.-21. sept.: Bergen, Norge.
20. 21. sept.: Uppsala, S.

20.-2 I . sept.: Seraing, B.
4.-5. okt.: §Øien, Østig.
17.-12. okt.: Stockholnr, S.

11.-12. okt.: Paris, F.
I8.-19. okr.: Tessin, CH.
1.-2. nov.: Helsinki, Finland.
7.-2. nov.:, Miinchen, BRD.
15.-16. nov.: Tcinsberg, N.
15.-16. nov.: Lyon, F.
29.-)0. nov.: Stockholm, S.

29.-)0. nov.: Vise, B. 
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Fot mit vedkommende har jeg gjort mig
til vane uopfordret at oplyse folk om, hvad
parringen koster, fortælle dem, at parrings-
afgifter-r forfalder, når attesten udstedes, hvil-
ket til gengæld først sker, når drægtighed
I(onstateres. Der er 6n gratis omparing. Får
katten kun 6n killing efter {ørste parring,
gælder det samme, som hvis den slet ingen
havde fået. Viser det sig, at hunkatten er
steril (det kan jo ske selv i de bedste fami-
lier), tillader ieg mig at beregne 10 kr. pr.
dag, den har været på »besøg«. Jeg ville
selv synes ordningen rimelig, hvis jeg selv
havde brug {or en >rfremmed<< han.

Det ville være godt at hfie andres me-
ning (og erfaringer) vedrørende brug af avls-
hanner, og evt. indenfor JYRAK at udarbej,
de en vejledning, scm de fleste avlshan-ejere
vil gå ind for.

Skriv et kort indlæg i Hvæssebrættet og
lad os få diskussionen i gang!

Susanna Bugge.



Referat fua,Felis Danica-
plenarforsamlingen B. maj 7 5 iNyborg
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Yale af konlroludvalg til optælling

af klubstemmer.
3) Formandens beretning.
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab

ti1 godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år.
6) Valg til forretningsudvalg:

På valg er: formanden §(illy Andersson
(RK), sekretæren Lene §Ø. Casselgreen,
vicesekretæren Hermann Kaarsberg (DK)
og udvalgsmedlem, opr. Annie Christen-
sen (DT).

7) Yale af repræsentant til FIFE's general-

forsamling.
8) Valg af to revisoter.
9) Indkornne forslag: Genoptagelse af lll-

Ligere lorslag:
I: Aulsrådets evt. opløsning (anbefalet
af dets medlemmer).
II: Afhjælpning af den økonomiske
krise.
III: Evt. oprettelse af en arbejdsgruppe
til behandling af spørgsmålet om autori-
sation af avlshanner, som kvalitets-
stempei.
IV: Nedsættelse af arbejdsgruppe til ud-
arbeidelse a{ udstillingsreglernes supple-
ment vedr. arrangementet af en udstil-
1ing.

V: Nedsættelse af en arbeidsgruppe til
behandling af registreringsformer for co-

lo,urpoint, chinchilla, bi- og tricolor og
bybrider efter sådanne (inden for såvel
lang- som korthår).
VI: Nye anmeldelsesblanketter å la
DKK, pris etc.
VII: Forhøjelse af udstillingsgebyret, f.
eks. med 10 kr., heri evt. inkluderet gra-
tis tildeling af katalog til udstillerne.
llX: Cameo's - FIFE.
Nye forslag:
Racele.atten: 1) Telefonpenge-ordning for
sekretæren. 2) Præmiering til vinderne
af kl. 1 og la. 3) Forslag i forbindelse
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med punkt 9,II: grundbeløb 600 kr. f
50 per stemme. 4) Emne for arbejds-
gruppen: evt. kontrolregistrering af af-
kom mellem katte med agouti (ticking)
og katte uden.

Jyrak: L) Afskaffelse af klassificeringen
i klasserne I og 1a, således at dansk at-
rangerede udstillinger ikke suider mod
andre landes. 2) Ændret praksis for
præmiepåførelse ved udstillinger, således
at også BIR og BIF skal kunne påføres
tillige med evt. certifikatet og klassifice-
ringer. l) Forslag i forbindelse med
punkt 9,II: 400 kr. som grundbeløb *
100 kr. per stemme.
DARAK havde intet specielt på hjerte.

10) Eventuelt.

Tilstede oar: Racekatten: §flilly Anders-
son, Edel Ringsted, Leo Szakolnik, Olga Pe.
tersen, Henning Jørgensen, Connie Grøn og
Lilli Christensen. - DARAK: Annelise Pe-
dersen, Mogens Frantzen og Anni Gyde
Nielsen. - IYRAK: §(inna Greve, Grethe
Tensen, Jørgen K. Andersen, Susanna Bugge,
Vibeke Gamst og (uden stemmeret) Helmuth
Jensen, Lene rV. Casselgreen.
ad 1) Leo Szakolnik, RK, valgtes og kon-

staterede plenarforsamlingens korekte
indkaldelse.

^d 2) Olga Petersen, RK, Anni Gyde Niel-
sen, DK, og Helmuth Jensen, JK.
Dsse optalte bilag afsider, og forman-
den fik ordet.

ad 3) Den afgående, §(illy Andersson, tak-
kede FD's styrelse {or godt samarbej-
de i året 74. H.an nævnede den eks-
traordinære plenarforsamling, hvor-
ved vi blev 3 klubber tilbage, de nye
stamtavler og stambogsregler m. m.
Formanden anmodede om, at sekre-
tæren kunne få lov at fortsætte inden
for særlige rarnmer. JYRÅK's besty-
relse tog under 5 min.s suspension af
mødet stilling til den ny situation og
meddelte den jyske bestyrelses ti-lslut-
ning til de 2 andre klubbers henstil-

(Fortsættes side 20 lt.)
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Stamnavn AF KIVIO
Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,
blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:
Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).
Blue Boy af Kivio, IxCAC (blå).

Kilinger leilighedsvis til saig.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

Ærøve1 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 4205 10.

PERLER fra MOrten ! - Har hunkatten ikke mælk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.

i\4ælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:
MIKRANA tilberedes med sødmælk, skummetmælk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes tll lige knap 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr MIKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen . . og den er klar!

A/S CARL FR. MORTENSEN
BLilowsvej 5C - 1870 København V

Telefon 01 - 246702.

NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!I

5
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON Wl[\4SEY (brunmasket).

INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej .6740 Bramminge . Telefon 05 - 173669.

Eneimportør for Danmark:

von Crafack



^d 1)

ad 2)

ad 5)

ad 6)

FD-plenarforsamling 75 (fortsat)
ling - dog på betingelse af, at dette
kun gjaidt valgperioden ud og uden
stemmeret for sekretæren. Spørgsmå-
let henvistes tl1 punkt 6.
Kassereren forklarede opstillingen og
svarede på enkelte indvendinger. Det
vedtoges indtil der indtæder en
mærkbar forbedring i FD's økonomi -
at a1le selv betaler hele deres fortæ-
ring på møderne. Hidtil har FD be-
talt en vardløUkaffe. - Regnskabet
godkendtes ved a[sremning enstem-
migt.
Kontroludvalget {orelagde medlems-
cg sternmeral:

)1.12.14: Med1.: Stemmer:
RACEKATTEN ca. 750'x 9
DARAK 212 4

JYRAK 398 5
'xRK's girobilag var ikke kommet
med, ta11et er omtrentligt.

RK Iremkom med {ø1g. {orslag: 1000
kr. som grundbeløb * kr. 50 per
steinme. - Herimod foreslog JYRAK
400 [<r. som grundbeløb * 100 kr.
per stemme. DARAK var tilhæn-
ger af RK's forslag, hvorfor JYRAK
bøjede sig her{or uden afstemning.
Ti1 afhjælpning af øjeblikkets krise
(9,II) indkom igen to forslag. RK:
600 kr. * 50 kr. per stemme og fra
IYRAK: .100 kr. * 100 kr. per stem-
me. Man fandt, at RK's {orslag vil1e
indbringe nok penge, hvorfor dette
vedtoges eenstemmigt (cf. 9, RK, 3 og
e, JK,3).
Da Wi1ly Andersson ikke ønskede
genvalg, nyvalgtes som formand: Mo-
gens Frantzen, DK. Næst{ormand:
Susanna Bugge, JK. Plenarforsam-
lingen opfordrede dernæst eenstem-
migt sekretæren, Lene ril/. Casselgreen
til at fortsætte valgperioden ud uden
stemmeret og uden ior JYRAK's be-
sty1gl... Denne accepterede. Vice-
sekretær: Henning Jørgensen, RK, og
udvalgsmedlem: Anni Gyde Nielsen,
DK (med 1J stemmer {oran Vibeke
Gamst' 5). Der valgtes ingen supple-
anter, da det ikke er praksis.
Efter nogen debat vedr. nøjagtighe-

den af referatet ka 74's FIFE-gene-
ralforsamling - der foresloges bl. a.

accept af referatet optaget som punkt
på dagsordenen - valgtes under af-
stemning scm dansk delegat til. 75's
FIFE-generalforsamling Edel Ring-
sted, RK, med 13 stemmer mod Su-

sanna Bugges 5.
Olga Petersen modtog genvalg som
tevisot, og i st. f. Susanna Bugge
valgtes Anrrelise Pedersen.
I: AVR - Ingen af de inviterede
rnedlemmer af AVR var mødt op, og
sekretæren forelagde breve fra hver
enkelt af dem, som anbefalede dets
opløsning, hvilket da besluttedes. -
Stamtavlekopierne skal da atter til-
sendes FD's sekretær - hver 14. dag.
II: Er ordnet under 5).
III: Fø1g. ordlyd sattes under af-
stemning: »Der skal nedsættes en
arbejdsgruppe med emnet autorisa-
tion og praksis vedr. avlsarbejde som
opgave. Denne gruppe skal arbejde 6t
år, og resultatet af arbejdet skal
forelægges næste års plenarforsam-
ling«. Forsiaget faldt med 5 stemmet
{or, 9 imod og 4 blanke.
IV: Supplementet skal udarbejdes af
forretningsudvalget.
V: ECel Ringsted, Vibeke Gamst,
Connle Grøn og Lene 1X/. Cassel-
green indvalgtes i arbejdsgruppen. -
FD yder 1,4Åe rejsegodtgørelse hertil.
VI: Det vedtoges at trykke 10.000
si.k. med 1J stemmer for og 5 imod.
.\liq I klubber skal aftage er givet
antal og bruge dem: RK 5000 stk.,
DK 2500 oe JK 2500 stk.
VII: Ved afstemning cm det mest
vidtrækkende forslag til gebyrsfor-
høje1se var der 11 stemmer f.or,4
imod en forhøjeIse til kr. 55 per kat,
heri ikke inkluderet gratis udlevering
a{ katalog. Bringes i bladene snarest
muligt, gæ1der pr. 1.9.75.

VIII: Sekretæren skal svare FIFE's
formand med følg. ordl;,d: >>Dan-

marks Landsforening FELIS DANI-
CA accepterer godkendelsen ai Shell
og Shaded Cameo efter den rund-

ad B)

ad 9)

ad 7)
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sendte standard, dog uden CAC-sta-
tus og med en prøvetid på 3 år, som
det er kotyme inden for FIFE«.

ad 9 - Racekatten:
l) Man enedes om kr. 600 årtigr i

telefonpenger til FD's sekretær.
2) cf. JK 1) - man stemte først omI sidstnætnte, 9 imod og 4 for, så det
bortfaldt. For RK's forslag stemte 11,
imod 4 og samridig vedtoges det,
3r det lremover tillades at påføre
IBIR (bedst i racen) og BIO (bedst
i opdrætsnummer). ((NB: Sidst-
nævnte hidtil kaldt BIF : bedst i
farven)) på stamtavlernes præmie-
ringsliste. (incl. JK's 2).
l) behandlet under 5) og
4) behandlet under 9,V og
JYRAK's 3) behandlet sammen
med 5).

ad70) Eoentuelt: Det vedtoges, at alle
kuld i de to kategorier skal dømmes
af 6n dommer, dvs. 6n LH-dommer
dømmer alle LH-kuld, mens 6n KH-
dommer dømmer alle KH-kuld. prak-
sis gælder alle J danske klubber.
Flere hcmonyme stamnavne har pas-
seret i de senere år - vi bør nok
påta1e dette og evt. ændre dem via
FIFE.
Deiegaten bør på FIFE's generalfor-
samling påpege, ar vi ikke med rime_
lighed kan venre 4 mdr. på stam-
navne.
DARAK bør selv indkalde stamtavler
på afkom efter en tidl. dissident-kat
for at få dem korrigeret.

Dirigenten takkede for arbejdsro og flid
og ophævede plenarforsamlingen.

Referent: Lene, sekt.

Referat fra forretnings-
udvalgsmøde den 1. jani75
Mødet var lidt sjushet indkaldt, idet sekre-
tæren ikke havde fremsendt nogen fast dags-
orden, men blot udkast med emner tll drøf-
telse. Ved er under fandt alle LC's hus, og
mens. der spistes, diskuteredes de 1øse pro-
blemer og siden de papirbetonede.

Tilstede uar: Formanden Mogens Frant-
zen, næstformand Susanna Bugge, kasserer
Ccnnie Grøn, sektetær LC, vicesektetær
Henning Jørgensen og udvalgsmedlem Anni
Gyde Nielsen.

Emnerne a'ar. Afpudsning af de nye ud-
stillings-tilmeldingsblanketter, vor udform-
ning af dansk reaktion på >>cameo,sagen<< fra
Skalborg e[rer Cun Berg-Perrersons brev
til FIFE og vort svar på henvendelse fra
Specialprakriserendc Dyrlægers Forening.

1) Det rundsendte udkast - tillige med
udkast fra 72 - blev gennemarbejdet punkt
for punkt, linje for linje {or at udarbejde
det endelige resultat. Man stadfæstede end-
videre beslutningen fra plenarforsamlingen
cm, at alle tre klubber skal aftage et givet
antal: RK: 5000, DK: 2500 og JK: 2500.
Sekretæren lovede dem færdige til 1. juli,
således at RK som første klub kan anvende
dem til oktoberudstillingen. (Der er nu læst
anden-korrektur på dem, og de første 1000
fremsendes til 7 .7. efter aftale med Leo
Szakolnik).

2) De fleste, som havde oplevet forvir-
ringen i {orbindelse med bedømmelsen af
den hollandske cameo på JYRAK,s sidste
udstiiling, var noget fortørnede over tysker-
l:s lidt nonchalente Iacon automatisk at

(Fortsættes side 22).

THÅMAKAN - Burmeseropdræt
Avlskatte:

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

Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages tir parring og kan
efter nærmere aftale blive afhentet på Hovedbanegården eil. i LuJthavnen.

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



ovexføre samme kat til champion-klasse på -
uden at lade de to dommere, som kun havde
givet katten provisorisk CAC, det vide. Der-
for besluttedes det at sende er ret skarpt
formuleret svarbrev til FIFE's formand, Pia
Hollenstein, med kopier til diverse invol-
verede parter.

3) Susanna Bugge fremlagde SDF's skri
velse af 2). maj, og man enedes om et
henholdende svar, indtil vi på bredere grund-
lag har gennemdiskuteret spørgsmålet. Sva-
ret affattedes straks.

Løseligt berørtes også registrerings-proble-
mer, som dog henvistes til det siddende
udvalg nedsat med disse ro* oP*ur.arrr.

DEAD.LINE:
Stof, som ønskes bragt i nr. 4/75, tilsendes
redaktøren senest den 15. sept. 1975.

Studiekreds - Østjylland
I efteråret l9l5 har vi tænkt os at afholde
faste kluba{tener på Frederikshøj Kro, Od-
dervej, Århus, ,6n gang om måneden, nemlig
den anden torsdag. Det vil komme ti1 at
drel'e sig om følgende datoer: 11. september
(lidt tæt på udstillingen, men det er io ikke
alle, der udstiller!), 9. oktober, L3. novem-
ber og 11. december.

Programmet er endnu ikke fastlagt, så

mød op den første aften og fortæl om dine
ønsker. Vi vil så forsøge at sammensætte
et program, som a1le kan gå ind for. Dette
program 'trl ikke bliue udsendt automatisk
ti1 medlemmerne i området, men kan rekvi-
reres ved henvendelse til undertegnede.

Jeg håber at se mange kendte ansigter
blandt de mange nye, så på gensyn den
11. september kl. L9,30 pL Frederikshøj
Kro. Susanna Bugge.

Dyrlægens gode rådr

Vaccination aL katte
Kattesyge eller kattepest er en smitsom vi-
russygdom, der oftest angriber katte mellem
to måneder og to år. Inkubationstiden (tiden
fra smitte til sygdomsfrembrud) er kort, 2-
10 dage, og overførsel af sygdommen kan
ske både ved direkte og indirekte kontakt-
smitte, f. eks. gennem eskrementer og spyl
f1åd.

Dødelighedsprocenten er høj, 90*95 hos
killinger under seks måneder.

En angrebet kat vil have blodig diarr6,
ofte også brækninger, vil være sløv og uden
appetit.

Derimod behøver der ikke at blive flld fua
næse og mund som ved hundesyge. Men ofte
vil de sidstnævnte symptomer også fqrekom-
me ved kattesyge.

Sygdommen er nært beslægtet me{ virus
enteritis hos mink.

Katte kan beskyttes mod denne sygdom
med vaccination. I mange år hat det været
anbefalet at vaccinere killinger kort efter
fravænning (7-8 ugers alderen). De seneste
engelske undersøgelser, omfattende et ma-
teriale på ca. 100 killinger, viser dog, at
bedre beskyttelse opnås ved at vente med
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at vaccinere til 12 ugers alderen (se ta-

be11en). I periodet, hvor kattesyge forekom-
mer, må dog tilrådes vaccination allerede i
fem ugers alderen og revaccination af disse

killinger 12 uger gam1e.

Yderligere vaccination af voksne katte
kan anbefales i forbindelse med iokal fore-
komst af kattesyge, ved pensionsophold og

klinikophold og før udstillinger.
Et kapitel for sig er avlshunner eller

»avlsdronninger« (som englænderne udtryk-
ker det), der gennem modermælken forsyner
nyfødte killinger med antistoffer i de første
leveuger.

Et højt indhold af antistoffer i moder-
mælken opnås ved at revaccinere avlshunner
før parring. Revaccination undet selve dræg-
tigheden bør undgås, da en sådan kan give
fosterskader.

Tabel:
Killingernes alder på vaccinationstidspunk-
tet: 7 uger - immunitet opnået 75 pct.,
9 uger - 6) pct., 10-11 ,uger - 77 pct., L2
uger - 100 pct.

Re{erencer: Dyrlæge Annette Flagstad,
Stationær Klinik for mindre Husdyr. Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Kbh.

The §Øellcome Research, Laboratories,
Langley Court, Beckenham, England.



Dødelighed hos killinger og ungdyr
En undersøgelse foretaget af »The flnesearch Council ol C.F.A.«
(Dr. R. Peltz, formand).
Da vi alle beskæftiger os med at avle katte
og gør vort bedste for at frembringe killin-
ger åf god kvalitet, synes det at være på sin
plads at {orsøge at finde ud af, hvordan og
hvor mange killinger vi mister. Det vigtigste
af alt: Det er af stor betydning at finde ud
af, hvorfor killingerne dør. Hvilke er de

almindeligste dødsårsager hos nyfødte og un-

ge killinger? Vi må jo kende problemerne,
før de kan løses.

En undersøgelse af dødelighed hos killin-
ger og ungdyr indledtes af C. F. - A. (Cat
Fa-nciers Association, USA, red.) I beragt-
ning af, at gennemsnitlig 375-400" klubber
har været tilknyttet C.F.A. I de sidste 4*5
år, kan reaktionen ikke iust kaldes over-
vældende. I den første spørgerunde fik vi
kun 50 skemaer besvatet, og i 1973 var
antallet 79. Spøtgsmålene omfattede det før-
ste leveår, og vi fandt ud af, at i perioden

Ulykker
Narkosedørlsfald , ............. .

Ovedølsomhed {or antibiotika ........
H jertefejl
Sygdomme i centtalnervesystemet .....
Eutanasi
For svagt fødte ..........
Smitsom bughindebetændelse
Betændelsessygdomme ........
Indre kvæstelser .............
Misdanoelser
Fremmedlegemer i mavetarmkanalen
Svu I ster
Kattesyge
For ridligr fødre ...........
Aborr
Dødfødre
Ukendte årsager ........

1. jan.-Jl. dec. 1913 var der født i att 1080
killinger i de katLerier, som valgte at deltage
i undersøgelsen. AI dette tal døde der in-
den[or det førsre år i ah D6 af forskell.ige
årsager.

Ifølge de indhentede oplysninger fordeles
tallene pr. race som {ølger:
Race: Killinger t'ødt: Killinger døde:
Ab-vssinier 102 )5 (34 pct.)
Amer. korthår*) fi 5(9pct.)
Burma 111 41 (37 pct.)
Colourpoint 96 39 (41 pct.)
Ifavanna )) 9 Q7 pct.)
Manx 77 19 (25 pct.)
Perser 265 9l (34 Pct.)
Siameser )$ 97 (28 pct.)
x)Svarer tll Eoropå., red.

Dødsårsager
I nedenstående tabel ses dødsårsagerne for
hver race i fcrhold til det totale antal:

*a

l§r
h.i:
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Der var 5l misdannelser, af hvilke 24 var
uforenelige med liv. Nogle af disse killinger
blev aflivet på grund af vanskeligheder ved
operativt ind§reb:

Abyssinier 4
, Amerikansk korthår 1

: Burma 9
Colourpoint )

. Manx 6
Perser 16

, Siameser L4' 
Det fremgik af opdrætternes rapporter, at

deres væsentligste tab repræsenteredes af de
killinger, som ikke trak vejret. Fra hvad ieg
kunne afgøre af de 86 rapporterede tilfælde,
var der kun 2, som døde i fostertilstanden
og havde været døde i nogen tid før fødslen.

Det mest interessante for mig at se var,
at opdrætterne ikke syntes at væte klar ovet
fremgangsmåden for at forsøge at redde de
nyfødte. Bemærkninger som »moderen syn-
tes ikke at vide, hvad hun skulle gøre« be-
kræfter, at det gjorde opdrætteren heller
ikke.

Der er mange grunde til dødfødsel; de
fleste af dem kan ikke åfgøres af opdræt-
teren. Misdannelser uforenelige med liv er
synlige. Fødsel, der trækker i langdrag, med
efterfølgende forlænget iltmangel for killin-
gen under fødslen, kan tænkes at være
grunden i nogle tilfælde. Indvendig beska-
digelse under fødslen kan ske uden at man
kan se det. For mig at se er den bedste
måde at afgøre grunden til dødfødsel, at få
dyret obduceret af en dyrlæge.

Brugen af »sund fornutt«
for at redde killinger
Den næststørste grund til dødelighed repræ-
senteres af infektioner: i alt 67, hvor luft-
vejsinfektioner spillede en stor rolle. De fle-
ste af disse opstod indenfor de fwste 2-3
uger.

Hvordan kan man undgå dette? Vel, intet
kan erstatte almindelig, dagligdags sund for-
nuft. Først og fremmest: hold killingeme på

et helt trækfrit sted. Har moderen en in{ek-
tionssygdom, få hende behandlet og find en
amme til killingerne. Lad være med at være
så stolt af killingerne, at de absolut skal
fremvises til Peter og Poul og Maren, der
alle har alle deres børn med på barselvisit.
Lad i det hele taget ingen komme nær kil-
lingerne, end ikke Deres egne bøtn og fami-
liens hund. Disse vil kun øge kattens stress-
tilstand, og enhver lorm for stress nedsæt-
ter dyrets modstandskraft mod infektioner.

Det burde være unødvendigt at nævne, at
nyerhvervede katte skal isoleres i denne pe-

riode, og at katte, der vender hjem fra en
udstilling, absolut må holdes på afstand af
barselsrummet. Hvis De selv er forkølet eller
hoster, begræns forbindelsen med katten til
det mindste. (Iflg. dyrlægen kan menneske-
vira ikke overføres til katte, så dette tåd
synes noget søgt, red.)

Med andre ord: forsøg at undgå »ballade«.
Skulle der, til trods for alle forholdsregler,

opstå luftveisinfektion hos killingerne, søg

bistand hos dl,rlagsn og følg hans anvisninl
ger. Dette klarer den ene halvdel af >>balla-

den«; den anden halvdel er killingernes fø-
deforsyning. Har de fået en luftvejsinfek-
tion, holder de op med at patte, og så må
man i gang med at tvangsfodre dem. Mulig-
heden for at overleve i så ung en alder
rnå dog siges at være lille.

Når killingerne er blevet så gamle, at de
forlader reden, kan der opstå følgende alvor-
lige problemer: udtørring af hornhinden,
kronisk næsefl,cd, almindelig opkastning og
diarr6 samt diarr6 i forbindelse med tarm-
parasitter. Jeg bemærkede med stor inter-
esse, at ingen af disse figurerede som døds-
årsag. Vi er måske blevet smartere!

Den trediestørste dødsårsagsgruppe omfat-

Stamnavn »AF DYREBORG«
Opdræt af brune burmesere.

WINNA og KAJ GREVE

St. Stege 13 Dyreborg 5600 Fåborg Telf. 0g - 61 '1981
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ter 47 killinger. Alle disse døde af ukendte
årsaget. Hvad kan man sige til dette, andet
end at bemærke, at i mange tilfælde blev der
foretaget obduktion, men alligevel kunne der
ikke gives en årsag. Nogle af jer er rnåske
ikke klar over, at obduktion i sig selv ikke
altid giver svaret, men det skulle ikke af-
holde 6n fta at farsøge at finde årsagen.

For svagt lødte
44 dødsfald er registreret i denne rubrik.
Disse dødsfald var vanskelige at placere; de

indtraf i tøbet af. de første 5-10 dage og

omfattede killinger, som ikke syntes at tri-
ves og langsomt sygnede hen, og killinger,
der havde det godt den ene dag, men døde

alligevel den næste. Disse sidste tilfælde vil
jeg ikke betegne som »>svagt fødte<<; jeg

havde endda mine tvivl ved at anbringe
dem i denne rubrik, men opdrætterne klas-
sificerede dem således. Jeg blev dog klar
over, at disse dødsfald bør kommenteres.

Lad os starte med at udelukke de små

bitte killinger, som altid har den bedste
type, pels og mønster. Disse, kuldets mind-
.ste, kræver særlig pleje for at overleve. De
kan sidestilles med fuldbårne menneskebørn,
som har behov for kuvøsebehandling. Deres
eneste problem er størrelsen, og som følge
deraf er de ikke i stand til at klare sig
blandt de større killinger i kuldet.

Hvad så med de killinger, der har det
gcdt den ene dag, men er døde den næste?
Det er klart, at disse kan ikke betragtes som
»svagt fØdte«, med mindre opdrætteren ikke
hver dag har undersøgt 'deres tilstand, og
killingen i realiteten var syg længere end
formodet. Den pludselige, eller efter alt at
dømme pludselige, død er en særlig kategori.
I disse tilfælde bør vi givet tage læsioner
i betragtning. Mødrene flytter of te rundt
med killingerne, og de kan tabe dem. Andre
katte kan have hoppet op i kassen og til-
fældigt beskadiget en killing. Beskadigelse af
hovedet er cfte vildledende. Killingen kan
have haft et anfald i samme øjeblik den blev
beskadiget; den kan komme sig og så dø
pludseligt på grund af en hjerneblødning
flere dage senere. Opdrætteren har måske
ikke overværet uheldet og har måske ikke
bemærket de sidste kramperækninger inden
døden. Dette skete faktisk med en af mine
killinger, og havde jeg ikke værer vidne til

uheldet, det begyndende krampeanfald, hav-
de set clen komme sig for efter en uge at få
cpileptiske anfald .og dø, så ville også jeg

have trogt, at den bare døde pludseligt.
L-,n anden gruppe killingedødsfaId, som

kan s1,nes pludselige, er blodforgiftning i
forbindelse med navlesrengsinfektion, som

kan forekomme i løbet af de første 10 dage.

Man kan sommetider se lidt rødt ved navle-

srelrgen; normalt har killingen det godt den

erre dag, n-ren dør den næste.

Opdiætteren må også overveje muligheden
af medfødte skavanket, soqr for det meste

inv:lverer hierte og/e11ei lunget. Disse ska-

vanket er uforenelige n-red 1iv efter en vis
vækst i nogen tid. Døden indttæffer da uden
synlig grund, i de fleste tilfælde i form af
hjertestop. En obduktion vil kunne belyse

disse dødsfald.
Som det fremgår, er der flere grunde til,

at killinger dør pludseligt. Disse killinger er
ikke svage og sygner heller ikke hen.

Men hvad så med de svagt fødte, hensyg-

nende killinger og de 44 rigtigt eller forkert
anbragte tal i denne rubrik? Svagt fødte,
hensygnende killinger er en vag, ætiologisk
(læren om sygdomsårsager, red.) dødsårsag,

men terminologien beskriver tilstanden gan-

ske korrekt. Jeg personlig er ikke helt sik-
ker på ætiologien af denne sygdom. Den kan
selvfølgelig defineres, n'ren jeg har en stærk
mistanke om, at den skyldes forkert ernæ-

r-ing af hunkatten under drægtighed og mæ1-

kedannelsesperioden. Moderens og killinger-
nes reserver er umådelig følsomme; blot den
mindste mangel på kalorier tidligt i livet
forst),rrer balancen, og killingen bliver ait
for svag til at sutte og sygner hen.

Uiykker og eutanasi
20 kiiiinger ciøde som løLge af ulykker -
u11,kker, som kunne have været undgået. Fa-
miliens hund bør ganske givet ikke have ad-
gang ti1 killingerne. I et af de rapporterede
til{æIde dræbte hunden alie killingerne. -
Mange [orskelligartede beskadigelser uden
ncget bestemt mØnster, redegør for dødsfal-
dene i forbindelse med ulykker.

Lngere nede på listen forekommer tilfælde
af eutanasi. Jeg vil især nævne et bestemt
tilfælde, hvor tilsyneladende sunde killinger
blev aflivet, fordi en af katteriets andre katte
fandtes positiv for leukæmi. Ti1 tider kan

' (Afsluttes side 26).
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ord nemt forvanskes under oversættelse, men
af svaret på spørgeskemaet fremgik det, at
opdrætteren fulgte dyrlægens råd og fik kil-
lingerne aflivet. Jeg er ganske uenig i denne
fremgangsmåde, og ieg tror, at de fleste dyr-
læger også ville være uenige. Normalt anbe-
faler man isolering og periodisk testtagning.
En ting, som bekymrer mig, er antallet at
forkerte positive og forkerte negative tests.

Jeg tror ikke, at opdrætterne bør stole på
resultatet af blot en eller to tests. Kvaliteten
af laboratoriet, hvor testen foretages, har en

væsentlig betydning.

Artiklen afsluttes med en oplordring til
større deltagelse i undersøgelserne t 1974
samt uddyber områder, som absolut ønskes
besvaret. Da disse undersøgelser er afsluttet
på nuværende tidspunkt og kan ventes publi-
ceret i den nærmeste fremtid, vil resultaterne
blive bragt i Hvæssebrættet på et senere
tidspunkt.

(Artiklen er taget {ra »The CFA Mercury«
i Cat \X/orld og et ovefsat og

bearbejdet af Susanna Bugge).

FUR €d FEATHER, 15,05.1975:

Et rationelt stambogsføringssystem
direkte til mig eller også sender deres breve
til redaktøren med offentliggørelse for øje.
Dette nye system og enhver gennem'tænkt
kritik heraf vil blive taget op til overvejelse
i et lille teknisk udvalg, som er blevet ned.
såt af formanden for GCCF, Dr. Gtoom,
efter henstilling fra hans bestyrelse. Læ-
gerne bedes mærke sig, at medens alle hid-
tidige stambogsføringssystemer hat krævet et
utal af paragraffer for at praktisere dem, for
at definere og tilpasse deres mange særtil-
fælde, kan jeg gøre rede for det foreliggende
forslag med en eneste linje.

Det ioreslåede nve system:
Alle katte skal registreres ved et nummer,
der definerer dets varietet (: opdrætsnum-
mer) og desuden deres nærmeste afstamning.

Derudover vil enhver, som ser på rcgi-
streringsnummeret med 6t blik kunne se,

hvorledes katten er avlet.
Enhver registrering skal foregå efter form-

len:
p-q-r'-s/t ........(1)
p : FIFE's/GCCF's opdrætsnummer
q : stambogsnummer
r : et kendingsbogstav: A, B eller C
s/t : faderens/moderens opdrætsnummer.

Exempler:
Blå perser med to blå persere
som forældre:
3-starnbogsnummer A-313 ............... (2)
Blå perser med blå far og

Al Dr. laor Raleigb.

Lige {ra racekattesportens begyndelse har
den været drevet til vanvid af forskellige re'
gistreringssystemet, der alle har vist sig util-
fredsstillende af en eller anden grund. Først
og fremmest har mange af de tilgrundlig-
gende principper herfor været videnskabe-
ligt uholdbare. Dette gjorde det nødvendigt
at gøre talrige undtagelser, som f. eks. da
vi brød 3-generationers-teglen for at kunne
give colourpoints - med en langhårskat og
en korthårshybrid til forældre - mulighed
for at blive champions. (NB: dette tilfælde
er et specielt britisk fænomen, idet vi dan-
skere ikke blander evt. experimentalkontrol-
stamtavle sammen med kattens konkutrence-
muligheder m.h.t. certifikater. Kun de ikke
anerkendte faruer, l)a og 26, kar heller ikke
hos os opnå certifikater og titler).

For at kunne udarbejde et fornuftigt, en-
kelt registreringssystem, der skal kunne gæl-

de ikke blot for vore i øjeblikket anerkend-
te varieteter (: opdrætsnumre), men sdrm

også skal kunne passe for alle fremtidige
varieteter, må vi allerførst være villige til
fuldstændigt at skifte al den snavsede olie
ud, som vi har kørende rundt i maskineriet,
og starte helt forfra med noget frisk. "'

Derfor hat jeg udarbejdet og gør hermed
rede for et stambogsføringssystem med den
,bøn, at læsere af FUR & FEATIIER, som
måtte finde nogen fejl i det, enten skriver
26



blåcreme morl
3-stambogsnummer B-3113 ............... (3)
Brunmasket colourpoint med to brun-
maskede (SP) forældre:
13b-stambogsnummer A-13bl13b ...... (4)
(SP)-colourpoint med en SP-far og
en sort kolrhårshybrid ril mor:
13b-tambcgsnummer B-13b/exp.,..... (5)
SP-colourpoint med to sorte korthårs-
hybrider ti1 forældre:
l3b-ståmbogsnummer B-exp./exp. ... . (6)
SP-colourpoint med siameser-far
bærende langhår og en sort korthårs-
hybrid-mor bærende langhår:
13b-stambogsnmmer C-24lexp. ......... (7)
Brunmasket siam (SP) med tabbymasket
fal og blåmasket mor:
24-stambogsnummer C-2/24a ..... (8)
Brun burma med brun far og blå mor:
27--stambogsnummer B-27 l27a ........ .... (9)
l4anx efter uregistrerede {orældre:
25-stambogsnummer C-exp./exp. ...... (10)

Det er let at se, at dette system uden
besvær kan anvendes til registrering af en-
hver tænkelig varietet kat, samitdig med at
det giver alle de ønskelige grundoplysninger,
der er nødvendige for en køber, sorn på-
tænker at bruge katten i avl. Systemet er
barnligt enkelt, fordi det er helt igennem
logisk.

Anvendelsen af dette sysrem tillader lige-
ledes killinger af ikke anerkendte varieteter
at blive registrerede. For eksempel vil en
sort korthårskilling efter en brunmasket sia-
meser krydset med en sort perser biive
registreret således:
Exp-stambogsnumnret C-24/1 ............ (11)

Hvis man har noget imod betegnelsen
exp. (experimental), kan det erstattes af
sup. (supplementary) ((0.a. eller K (konrol),
som vi kalder denne stambog i Danmark)).

Endvidere foqeslås det, at kun fænotypen,
dvs. kattens ydle {remtoning, skal være ene-
ste kvalifikation ti1 championat, vel at mær,
ke når begge foræIdre er regisfferede og
tilhører en anerkendt varietet, hvem FIFE/
GCCF har givet et opdrætsnummer. En an-
den mulighed var, at'fænotypen tillige med
forefindelsen af registrerede fotældre, hoad-
enten de tilhører et anerkendt opdtæt eller
el, skulle være kvalificerelde faktorer. Derte
er i .sidste. instans et spørgsmål, som GCCF

må afgøre. ((0.a. i England. Herhjemme står
det FELIS DANICA frit for at gennemføre
en sådan registrering, der jo ikke er rin-
gere end den af FIFE krævede, men der-
imcd supplerer samme)).

Man ,har før i tiden ftemført det argu-
ment, at enhver form for regisffering, som
omfatter andet og mere end blot et tal, ville
være {or kompliceret at forstå for visse kat-
teopdrættere. Jeg tvivler på, om det simple
system, som er beskrevet ovenfor, vil være
for vanskeligt at forstå for nogen. Og det
vigtigste må jo da også være, om vore
stambogstørere kan rartc det.

Når vi nu skal rette os efter loven . .

For nu at rette os efter loven skal enhver
stamtavle derfor indeholde en definition af

stambogsnummeret, der gØr rede for kompo-
nenternes art. Og for det tilfælde, at nogen

tikke helt skulle have fattet systemet, betyder
>>A<<, at begge forældre og afkom tilhører
samme varietet (: opdrætsnummer). »>B«

betyder, at en af [orældrene og afkommet
er..af samme opdræt, mens den anden for-
ældrepart tilhøter et forskelligt opdræt, og
»C« betyder da, at alle tre tilhører hver sit
opdræt.

Et af der Le systems mange fortrin er, at

det {uldstændigt vil fjerne de vanskelig-
heder, rrore stambogsførere mødet, når de
skal registrere et ku1d, hvor samtlige killin-
ger er af forskelligt opdræt. Lad os f. ex.

antage, at en tabbymasket siam-han parres

med en foreign white (opdræt 35) hun
af uvis herkomst, som får et kuld på
rre. hvoraf den første er en plettet slank-
typekat (0.a. opdræt 26, en ikke anerkendt
varietet), den næste en tabb).rynasket siame-
set (opdræt 32) og den tredje en brunmasket
siameser (opdræt 24). Disse killinger skal
da registreres efter deres ydte som følger:
1. Exp.-stambossm.-C-32135 ......... (12)
2. )2.-stambogsnr.-8421)5 0,3)
3.24.-stambogsnr.-C-32135 (14)

Lad os da igen for at resumere se .på den

1;rundliggende registreringsformel, kaldet (1):
p-q-r-slt.

Ved registreringen af en hvilken som helst
kat indsætter stambogsføreren på »p«s plads
kattens opdrætsnummer, således som dets
fænotype viser det. Hvis dens ydte ikke

(Fortsættes side 28). 
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Kattes ødfærd orn kring fodrirug og føde
,.,-,Artikel al A T. B. Eduey i anledning katren, skønt den ikke har noget behov for

al Feline Aduisory Bureau's 8. ollentlige kulhydrater (sukkerstoffer), dog.kan benytte
. ruøde i april 1972, trykt i bureauets bul- disse som energikilde. Katte har . også et
:. Jetin f.ra loråret 1975, ouersøt al Vibeke temmelig stort behov.for A- og Br-vitamin.

' .Ganst. Alle disse oplysninger er tilgængelige i let
Hvad katte har brug {or via føden, og hvad læselig form ien nyere E.A.S.-Uufuetin 1Wa-
de er i stand til at udnytte, er blevet grun- ker 1972).
digt undersøgt. .Det er ikke formålet med En enkelt . ting, som sjældent undersue-
denne. artikel at gentage disse behov, bortset ges, når talen er om kattens,ernåring, er det
fua ati.erindre om,..at behovet for protein indlysende {aktum, at ingen føde er til no-
(æggehvidestoffer) er forholdsvis højt, og at gen nytte, med mindre den.bliver spist! Man

falder sammen med noget anerkendt opdræt
med opdrætsnummer, skriver man EXP.
((E11er, og det foretrækkes, »SUP« eller >>K<<

for kontrol. 0.a)). På »q«§ plads skrives det
stambogsnummer, som stambogs{øreren tilde-
ler katten. På »t«s plads skrives »A«, hvis
både kat og forældre tilhører samme opdræt;
»B«, hvis kat og 6n af forældrene falder ind
undel. samme opdræt, og »C«, hvis kat og
{orældre tilhører re forskellige opdræt. NB:
ordet ,opdræl<. bør rages i berydningen
»f arvevarietet opdrætsnummer<<, altså
ikke >>tace<<. I stedet for >>s<< skrives faderens
opdrætsnummer og i stedet for >>t<< anføres
moderens opdrætsnummer. Hvis enten >>s<<

eller ,rt.< er katte uden eger opdrætsnummer
((dvs. opdræt 13a eller 26)), skrives EXP,
hvor det passer ind.

Hvis læserne sku11e være i tvivl om, hvor-
ledes denne praktiske formel virker, så kan
de blot øve sig ved at skrive nogle få se1v.

De vil blive overrasket over, hvor let det er,
og hvor ler hele dets id6 får tingene til at
falde på plads.

Elterskrilt:
FELIS DANICA nedsatte på sin plenarfor-
samling den 8. maj et udvalg, som skal for-
søge at løse problemerne i forbindelse med
registreringen af de efterhånden mange >>hy-

brider« af {orskellig slags: coloirrpoint/per-
ser, hvidplettede/fuldfarvede, foreign white/
siam, rex/europd el. burma. Denne artikel
af Dt. Raleigh (som netop hat beskæftiget
sig med registreringsproblemer i mange år,

rog som også tidligere har fremsat forslag til
løsning aI disse spørgsmål), kunne måske

[ive os inspiration ti1 en enklere admini-
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strering a{ vort efterhånden noget knirkende

^pparat. 
Dr. Raleighs tidligere forslag var -

som han selv antyder * noget tunge at
administrere, mens dette jo lyder {orbløf-
fende simpelt. LC

o
Dr. Roy Robinson's kommentar
ti! Dr. Ralelgh's forslag:
Dr. Ivor Raleigh bør roses for ved sin ar-
tikel af 11. maj at tilføre den yderst kom-
plicerede sag, det er at registrere killinger,
et pust a{ frisk 1uft. Imidlertid viI jeg mene,
at hans inddeling i de tre kategorier A, B
og C er ufuldstændig. En fjerde kategori,
hvor de to foræ1dre tilhører samme vatietet,
:ren hvjs afkom er forskelligt herfra, vi[
forekomme ret hyppigr. Forælårene behøver
ikke nødvendigvis at være »hybrider<,, for
at denne situation skal opstå.

To eksempler kunne være: en blåmasket
siameser med en brunrnasket {ader og en
brunmasket moder * eller en chokoladema-
sket siameser med en brunmasket siam-
fader og en brunmasket siam-moder. Disse
tilfælde dækkes ikke af kategori Q, som
blev eksemplificeret ved en lillamasket siam.
killing med en blåmasket fader og en choko-
lademasket moder. Eltersom den førstnævn-
te situation vil forekomme hyppigere end den
sidstnævnte, foreslår jeg, at den førstnævnte
kaldes C og der.r sidstnævnte,ændres til D.
Således vil de 3 killinger fra ovennævnte
eksempler blive registreret som følger:

lt 24a stambogsnr. C-24/24.
2) 24b stambogsnr. C-24124.
3) 24c stambogsm. D-24a/24b.

, .Roy Robinson,



har ikke tidligere skænket kattens forhold
til dens føde berettiget opmærksomhed.

Nogle af de faktorer, som påvirker en
kats holdning til et bestemt fødemiddel, er:

i. SULT.
Graden af sult reguleres af tidspunktet

{or og arter af dyrets sidste måltid samt af
rr.eis almindelige og ernæringsmæssige til-
sland.

2. FøDE!\IS UDSEENDE

. Den synlige genkendelse af føden og på-

skønnelse af bevægelser, når den er levende
(som bytte), har stor betydning.

3. DUFTEN
Duften, som udgår fra føden, er meget

viikningsfuld og tæt forbundet med smagen.

4" AROMA
(ombinationen aI smag og duft, dvs. aro-

m1, er af altoverskyggende betydning for
katten.

5. KONSISTENSEN
Fødens konsistens afhænger i det store

og hele af dens indhold af vand.

6. TEMPERATUR
Madens temperatur i forhold til omgivel-

serne påvirker kattens påskønnelse af den.

7. TIDLIGERE ERFARTNGER
Kattens tidligere erfaringer mht. en be-

stemt slags føde er af fundamental betyd-
ning for, hvordan denne føde bliver mod-
taget.

Hvert af disse punkter bliver gennemgået
for sig:

SULT
Det er velkendt, at katte af natur snarere
soiser lejlighedsvis end jævnt kontinuerligt.
(Scott 1971). Dette karakteristiske tæk kan
dog let ændres i det øjeblik, kattene bliver
tamme. Voksne katte tilpasser sig hurtigt til
mere hyppig fodring. Mange katteejere fod-
rer deres katte, samtidig med at de fodrer
sig selv!

Der er noget, der tyder på, at en hunds
evne til at skelne fint forhøjes under sult
(Jacobs og Sharma 1968), og det er sand-
synligt, at også alle kattens sanser skærpes
under sult. Dette vil være af stor betydning
for et dyr, hvis eksistens afhænger aI jagt.
Ikke desto mindre bør man afstå fra at sulte

sine katte for derved at gøre dem til mere
effektive musefangere.

Desværre kan katte, selv når de sulter,
finde på at afvise føde, de ikke kan 1ide, i
meget lang tid, {aktisk lige til de sulter
ihjel. Tiden, der går fra kattens sidste mål-
tid, lader faktisk kun til yderligere at
mindske deres interesse {or den føde, som
bydes dem under disse omstændigheder. En-
hver, som nogen sinde har hafu katte i
pension, vil nikke genkendende til denne
situation. Derfor understreger §Øhite i en af
FAB's publikationer (1971) vigtigheden af
at finde ud af så meget som muligt mht.,
hvad den enkelte kat kan lide cg ikke lide,
f ø r man påtager sig at passe andre folks
katte.

FØDEI{S UDSEENDE
Katte reagerer på de forskellige stikord, som
de modtager fra deres sanser. Stikordet via
synet er en rneget stærk stimulans hos et
rovdyr, som f. eks. katten, der har et stort
behov for at kunne opdage sin føde i form
af bytte. Evnen til at opfatte en bevægelse
er meger veludviklet, og den hastighed, hvor-
med katten reagerer på sådan et stikord,
er imponerende.

Det er værd at betagte jagt- og fodrings,
adfærden hos forskellige typer katte:

Et af kattens vidunderlige karakteristika
er dens evne dl at udføre en langsom, lydløs,
stjålen tilnærmelse til byttet. Huskatten nær-
mer sig byttet med kroppen sænket for at
{ormindske virkningen af sin form og skygge,
hvilket vi så rammende kalder at ,r-url-iig
ftem<<.

Iluskatten gør størsr mulig brug af dæk-
ning for at få mulighed for der endelige
sprlng, som snarere ef en slags kasten sig
ud i luften end er egentligt spring. Katten
5eholder under springet sine bagben ved
jorden for at kunne holde balancen i en
evt. efterfølgende kamp (Ewer 196g). Denne
type angreb er lørst og fremmest rettet jmod
små pattedyr, især gnavere. Angrebet er
mindre effektivt over for fugle, med mindie
der. er særlig hensigtsmæssig dækning, eller
fuglen er svækket. Kattens »fangstblå« af-
viger lidt fra dens »dødsbid«, især hos de
større kattedyr. »Dødsbiddet<< gives i tlen
nederste del af nakken med stor nøjagtig_
hed. Katten kender området som .r, lrrå-
snævring ved nakkeroden og vil kunne {å



fat samme sted igen meget hurtigt. Den
»dødsrysten«, som er .så karakteristisk.for
hunde som f.. eks. terriers, ses sjældent hos
katte, men kan dog blive brugt, omend.min-
dre vold,somt, for at forvitre byttet, således

at katten kan få et bedre tag i det. Det
lader til, at det kun er hunde, der dræber
deres bytte på denne måde (Ewer 1968).

Huskatten spiser mindre' rpattedyr fiild-
stændigt, idet den altid begynder med hove-
det. Retningen finder. katteir ved hjælp af
den måde, pelsen ligger på, eller - for. fugles
vedkc.mmende - deri .,måde, fieiene vender
på.

Leg med byttet er . et velkendt; omend
usmageligt .træk hos mange katte. Det anses

for at tjene til at træne brugen af visse te-
flekser, som kun bruges sjældent (Ewer
1968). Katten kan endog blive ved med at
»jage<< et ådsel længe efter drabet. Det sy:
pes, som om den er ude af stand til at
bringe sig selv ud af den tilstand af r>yderste
jagtophidselse«, som er nødvendig, for at
den kan dræbe. Unge naive katte kan under-
tiden ikke komme i en tilstrækkelig stor
jagtophidselse første gang de møder et pas-

sende bytte. Det er et håndværk, som skal
læres. Tilstedeværelsen af konkurenter eller
moderkatten kan være nødvendig for at hid-
føre dette. Katte kan bringe en levende mus
ti1 reden, for at killingerne skal fange den;
måske er den dcg blevet >>handicappet« lidt
først for at væte et lettere bytte. Huntigeren
kan gøre det samme med større bytte. Hos
tigeren hjælper moderen ofte med at dræbe
i lang tid; det kan vare op til to år, før en
ung tiger får lov til at jage alene.

Huskatten tager byttet i munden ved
hiælp af bevægelser med hoved og poter. De
holder undertiden på byttet med fotbenene,
især hvis det stadig er levende. Kattens ana-
tomi er særlig velegnet til ar fange byttet.
Fortænderne er meget små, hvilket gør det
muligt for katten at gøre fuldt brug af de
meget veludviklede h.1'ørnetænder. Disse tæn-
der bruger den til at gribe, flå og dræbe byt-
tet på en yderst effektiv måde.

Tungen er også veltilpasset og kan bruges
som et eksffa redskab, næsten som en ske,
til at understøtte tændernes kniv-og-gaffel
effekt. Flydende føde indtager katten-ved at
lave en »skovl<< af tungen. Til at gribe med
spiller kattens Iæber ingen rolle, og de føI-
)0

somini knuthår tjener formentlig kuri til at
finde levende bytte. Tygning foregår noget
grundigere hos katten end ho§ hunden, men
er dbg stadig: ,temmelig sjuskeg. .Katten. be-
holder ikke maden i munden ret Længe, så

de.r er ikke tid til nogen »>male-p'roces«"

, (Afluttes i nr. 4/75)".,.

""" """i
Killinger - netop nu 

I

»BANGALORES(< TPERSEBOPDRÆT . .

Killinger efter ch. Felino af Bangalores: cre-
me, sort, blå, hvid og skildpadde.

lngrid Henriksen,
tvlusvitvej l, 9990 Skagen, telf. 08 - 443883.

»KENTIA«

1,4 creme burmesere,' larve 27f , t. 17.4.75.

Far: eng imp. SANFRAN CAPPUCINO, farve
27t. Mor: eng. imp. KUPRO CREAM CELE-

STINE, farve 27f.

lngelise Jakobsen,
Allevænget 3,2630 Tåstrup, telf.02 - 993225.

»SRIWIJAYA«
.l ,1 rØde og vildtfarvede abyssinierkillinger

til salg.
Sianelle Kwee,

Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,
telf. 06 - 8531 31.

»AF TABAS«
K;llinger efter Elektra af Tabas (skildpaddef.)
og'int. ch. Silva-Wyte Voo Doo Spirit til salg.
En lille huskat, t. 29-5, søger rare mennesker.

Anne Andreasen,
Klausholm Fodermesterhus, 8620 Kjellerup.

»CRIMSON«
3,2 europ6 - sort, smoke, rødtabby og skild-

padde - t.20-5, til salg.
Lene W. Casselgreen,

Naurvej 7, Undløse, 4340 Tøtløse,
telf. 03 - 489416.

LAJ,S
2 røde og 1 creme han og 3 blåcreme piger,
alle hybrider, og t han og I hun blåmaskede
colou rpoi nt.

Lissi A. Johansen,
Palmaalie 9, 6000 Kolding.

t



Opdrættere

Stamnavn BELKIDO

Opdræt af brunmaskede siamesere.
Bestilling på killinger modtages.

Elsa Dolberg,
Øet, U,OO Ebeltoft, telf. OO - 941481

Stamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.
Connie Grøn,

Toftagervej 5, 2700 Brønshøj, telf. 01 - 604212

. SRIWIJAYA
Abyssin ier-opd ræt.

Sianelte Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

telf. 06 - 8531 31.

»CRIMSON«

OpOræt at rødtabby europ6, manx og
devon rex.

Lene Wåle Casselgreen,
Naurvei 7, Undløse, 4340 Tølløse,

telf. 03 - 4894 16.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 6'1 1981.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

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

SIGIRIYA

Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

JørEen K. Andersen,
Tietgens A116 51,5000 Odense, tlf.09-140342

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

livlige -killinger sælges lejlighedsvis.

Dorolhea Brockhotf,
Skgwej 80, TOOO Fredericia, tlf. 05 - 92 17 69.

' Stamnavn »AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket siamopdræt. Rød- og

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lls Rhymer Frlls,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Sønders,ø,

flf. 09 - 891503.

STAMNAVN de Desir6e
Op{ræt af perserkillinger i f lere farver.

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

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

Stamriavn »BODWIN«

Opdræt af cornish rex - katte med blidt
- temperament.

Susanna Bugge,

Kærlodden 7, 8320 Mårslet, telf. 06 - 272819.

CAREZZANDO
Opdr€et af sorte, røde og.skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.
Bente og Erland Johansen'

Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. O0 - 322524.

AF SCHVANNER
Brunmarskede siamesere. - Killinger lejligheds-

vis til salg.. Bestillinger modtages.

Frida og K. E. Bach larien,
Fyrkildevej 77, 9000 Alborg, tef. Og'157774.

AF TABAS perseropdræt
i farverne skitdp-, sort, rød, creme, blå og blå-

creme. - Killinger leilighedsvis til salg.

Birgit og Johnny Semak,

Østerbakken 24, C31O Broager,
relf. 04 - 423225, lokal 27 (mell. 12-13)

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourPoint.

Bestil linger modtages.

Vibeke Ringkøping Jensen,
Foldgårdsparken 15, 7600 Struer

telf. 07 - 85 14 66.

. »AF BØGEBAKKEN«
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på killinger modtages.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7, 9000 Alborg, telf. 08 - 140339.
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A, INI
Brunmaskede og tabbymaskede siameser

avlshan ner.

lrma Enø Pedersen,
Dalby lrrløllegaard, Daiby; 4281 cøilev,

telf. 03 - 5592 19.

Sort perserhan:
SAMBO VON BOGKVIST

S. og H. Byblerg,

Prangervej 27, TOOO Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

Perserhan:
HASSAN AF PANJA

f. 4 (13b).

Kirsten Hansen,

søndermårkeii 12, 8670 Låsby, ttf. 06 - 95 14 34

Brunmasket .siamhan:
BASTIAN AF ELRTS

Ells Eriksen,

Riis, 8751 Gedved, telf. 05 - 665372.

Brunmasket colourpoint:
Int. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,

Emmedsbo Mark, 8585 Glæsborg,
' telf. 06 - 38 60 58.

Rødtabby europ6:
lnt. ch. ASSER VON CASSELGREEN

Lene W. Casselgreen,

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

Brunmasket colourpoint:
SAWACH AF ZIBELLINA (2 x CAC)

Grethe Dixon,

Hostrupsvej 21, 7000 Fredericia,
telf.05 - 925761 (eft. 16,30).

import: Brunmasket siamhan:'
KATTJA-LO's TAWI

Dorothea Brockhofr,
7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 17 69

Svensk

Skovvej 80,

.FERSERHANNER:
Ch. lbbo al Marcopolo (sort).

; . Ringo af Bangalores (blå).

Dora og Egon Slrellner,
Mirabellevej .5, Vejgård, - 9000 Alborg

telf. 08. - 131942.

Bruh burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 08 - 180262.

Blåmasket colourpoint:
RINGO AF JEKAMA (1xCAC).

Sigrid Hald,
Kabbeleievej 4, Mejdal, 7500 Holstebro,

telf. (07) 42o917 (eft. 16).

Rød burmahan: ,

BOSINVER PEN-CATH
(engelsk import).

Solveig og Gerhard Håiek,
Myrkærvei 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Ch. VIRAK's EMANUEL

Lis Eilertsen,
Solbakken 6, 3600 Frederikssund

telf. 03 - 31 3851.

Champ. Rangoon Wimsey (brunmasket).

lnger Fløe Crarack,
Søndergård. Ribeve.i 40, 6740 Bramminge,

telf. 05 - 173669.

Tabbymasket SIAMESER:
Ch. Fangorn Vespasian, flere gange far

til bedste KH ungdyr/kuld.
Ebba Aalegaard,

Bykærvej 6, St. Rørbæ.k, 3600 Frederikssund.
tetf. 03 - 31 24 13.

YENDSYSSEL IA5(tf,5AT5 BJERGgY. gAOO HJøR8ING
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Til avlstjeneste
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Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat!

KLORIN er meget velegnet til
rengør;ng af toiletbakker,
rnad- og drikkeskåle.

Virker samtidig des!nficerende
og nedsætter der{or smittefaren.

Fjerner enhver lugt
hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3lt

liter samt iøkonomidunk med 11/zliler
hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.

Katteri »CRESCEI{DO«
Opdra;t af: Colourpoint, chincnilla og shaded silver'.

AVLSHANNER: Colourpoint, ehg. import: Nlingchiu lMac (1 CAC).

2 år i lræi far til bedste colourpoint i England.

Chinchilla, eng. import: Rozel Puccini.

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

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

KATTEARTIKLER af enhver art: Se "Hvæssebraettet" 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

Katte-kurve
Halsbånd - seler

Ir/adskåle - liner

Kattesand

Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitamingr
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60
Postordrer besørges

Øvrige nordiske
katteblade

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

*
KATTEN VÅR:
Sonia Bargel
Heggevn l5 F

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

*
VÅRA KATTAR:
Bertil Andersson, Box 288,

701 04 Orebro,
Sverige.
Abonnementspris: 16 s. kr

*
KATTEN:
Ivlogens Frantzen
Flemmingsvej 10

3660 Stenløse.

RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade 9

4220 Korcør
.og
AIice Heinsen
Vingetoften 254

2730 Herlev
. Abonnementspris: 45 kr,

*


