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

Vibelie Gamst,
Hr. Hennekesvej 5,
9000 Aalborg.
Telf. 08 .12 08 15.

Winna Greve (annoncer),

St. Stege 13,

Dyreborg, 5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

Genetisk 6tof:
Erik Bugge,
l(ærlodden 7,
8320 lvlårslet.
Telf. 06 - 27 28 19.

Redaktion afsluttet d6n

5. maj 1976.

VIND!YI!ET MASXINBATS BJERGBY, 93OO HJøRRING

FORSIDEN:

Zitho af Sriwijaya (23). Billedet er indsendt

af ejeren: Steen Rasmussen,

t1J!e onsLes en rigtig god sommer"f erie.t !

NB: I{ele bestyrelsen holder ferie i juli.

DEAD-LINE:

Stof, der Ønskes optaget i bladets nr. 3, skal

være Susanna i hænde senest 30. iuli 1976.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
St. Stege !3,
Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 1981.
(Traefles mefi. 20-22)

Næstlormand:
Bent Elund,
Dalum Vestergaard,
9541 Suldrup.
Telf. ofi - 37 83 63.

Kasserer:
Sianette Kwee,
Sensommervei 16,

8600 Silkeborg.
Telf. 06 - 85 31 31

Giro: 5 06 85 09

Udstilllngssekretær:
Richardt Pedersen,
Neptunvej 18,

870C Horsens.
Telf. 05 - 61 2532.

Sekrclær:
Susanna Bugge,
Keerlodden 7,

8320 Mårslet.
Telf. 06 - 272419.

Stambogssekretær:
Vrbeke Gamst,
Hr. Hennekesvej 5,

9000 Ålborg.
Telf. 08 - 120815.

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Grell,
Bygvænget 7, Virring
8660 Skanderborg.
(Bladuddeling).
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FÅRVEL til Grethe og Helmuth
Som det allerede er bekendt, ønskede Helmuth Jensen at

holde op som kasserer, men indvilgede i at fort§ætte som

bestyrelsesmedlem. Det kom derfor overraskende, da Hel-

muth meddeite, at han pr. 4. maj d. å. ønsker at udtræde

af bestyrelsen. Samtidig har Grethe Jensen ønsket at

holde op som konsulent. Disse beslutninger - 
hvortil

grunden er af privat karakter 
- 

må den øvrige besty-

relse med stor beklagelse acceptere.

Dette er altså et farvel fra to af kattesportens pion6rer

til aktiv deltagelse i klubbens arbejde. I over 12 år har

Grethe og Helmuth utrætteiigt arbejdet for at fremme

interessen for katte i almindelighed og for Jydsk Race-

katte Klub i særdeieshed. De kom ind i klubben i dens'

nedgangsperiode og fik ved et stort arbejde rettet den

op, både materielt og økonomisk. Så vi skylder dem

æren for, at vi i dag har en klub i stor fremgang. Ingen

af den øvrige bestyrelse har været med længe nok til at

huske, hvorledes forholdene var for lO'1'2 åt siden. Vi
har derfor kunnet lære meget af de erfaringer, Grethe

og Helmuth altid har været villige til at dele ud af-

Disse erfaringer er også kommet medlemmerne til gode:

Ingen har ringet forgæves til Grethe og Helmuth for,

at li rld og veiledning.

Vi er kede af, at de nu ønsker at trække sig tilbage,

men forstår også, at man efter så lang tid gerne vil
slappe mere af. I skal have tak for jeres store hiælp-

somhed gennem mange år og tak for det gode sam-

arbejde i bestyrelsen.

Da vi gerne ville give denne tak en mere konkret form,
har klubben derfor skænket Grethe og Helmuth en kgl.
porcelænsfigur, som vi bører hu glædet modtagerne

meget. JYinna.

GODDAG til Ulla Gtell
Ved Helmuth Jensens udtræden af bestyrelsen er 1. sup-

pleant UIla Grell indtrådt i stedet. Vi ønsker Ulla ve1-

kommen og håber, vi må få et godt samarbejde til gavn

for det, som samler os i klubben, nemlig interessen for

og glæden ved at have med katte at !de,
Ulla Grell vil være på valg til førstkommende genelal-

forsamling, da suppleanter er valgt for et år.



JYR.AKs ordinære generalforsamling
den 21,. februar 1976 på Hotel Kragelund, Århus
Til trods for en tyk tåge, som i løbet af lør-
dag formiddag sænkede sig over det midt-
jyske område, var et meget stort antal med-
lemmer 

- 
ca. 75 - 

mødt op.
Inden selve generalforsamlingen holdt dyr-

læge Viggo A. Mortensen et interessant fore-
drag om Kattens Virussygdomme og beskæf-

tigede sig herunder også med problemerne
vedrørende smitte fra udstillinger.

Herefter gik man over til generalforsamlin-
gen med pun&t 1 

- 
aalg af clirigent. Af 1

foreslåede: Richardt B. Pedersen, Pa1le Fibi-
ger og Preben Stougård, valgtes sidstnævnte.

Punkt 2 
- 

't'ormantlens beretning. Heraf
fremgik det, at JYRAK er i stadig vækst, idet
medlemstallet pr. Jl-12-75 var 523 mod 199
I t974. De to udstillinger i Skalborg og Es-

bjerg ga,t tilsammen et stort overskud, således

at vi kunne anskaffe 35 nye bure, som var
hårdt tiltrængt. Desuden har vi bestilt 55 nye
burbunde, som skal være færdige inden
Odense-udstillingen. Derefter fulgtg en rede-
gørelse for klubbens materiel. Som vedtaget
på generalforsamlingen i 74 skal der afholdei
en udstilling i Århus i 7977. Den anden skal
afholdes i Sønderjylland. Desuden omtalte for-
manden de lokale medlemsmøder. som har
været afholdt i årets 1øb, hvori ca. 20 pct.
af medlemmerne har deltaget.

Formanden omtalte redaktørskiftet og ret-
tede en tak til Lene Casselgreen for hendes
store arbejde de sidste to år.

Til slut rettedes en tak til medlemmerne,
fordi man i siL hø'1 grad slutter op om klub-
bens arbejde, og en tak til bestyrelsen for et

virkeligt godt samarbejde.
En særlig tak Grethe Jensen for hendes

store arbejde for klubben gennem mange år.
Da Grethe desværre ikke kunne være tilstede.
bad formanden Helmuth Jensen overbringe
bestyrelsens tak i form af en blomsterhilsen.

Under bemærkninger til formandens beret-
ning blev det påtalt, at man ikke havde med-
delt stambogssekretærskiftet med en særskilt
skrivelse, men i stedet havde venråt til blad
nr. 4. Dette tog formanden til efterretning.

Et medlem gav i kraftige vendinger udtryk
for sin misfornø1'else med, at blad nr. 1 efter
hendes mening var fyldt med gratis reklame

for en bestemt dyrlæge. Dette biev stærkt til-
bagevist af formanden, støttet af størsteparten
af mødedeltagerne.

PunAt 3 - 
regntkab lor 1975. Herunder

blev der spurgt om muligheden for at købe
nye bure. Hertil svaredes, at fi:an med de to
andre klubber drøfter muligheden af Lt afgi\te
en samlet bestilling, således at medlemmerne
også kan købe. Et rnedlem udtrykte ønske om
at få posten ,,udstillinger" særligt belyst -især med henblik på halleje, hvilket herefter
skete. Regnskabet blev derefter godkendt.

PanAt 4a - 
bestyrelsens telelonpenge. Her

fremsattes et modforslag lydende på kr. 3000.
Dette blev vedtaget med stort flertal.

PønAt 4b - 
oprertelte al en hillinge-litte.

Her kom flere forespørgsler angående den
rent praktiske fremgangsmåde. Der fremkom
ønske om, at der også sendes lister til de

medlemmer, hvis killinger er optnget.
Et medlem påpegede, at killinger ikke bør

komme på listen, før stamtavle er lekvireret,
så man undgår, at ,,svage sjæle" sælger kil-
linger uden stamtavle. Derefter fulgte afstem-
ning om oprettelse af en killingeliste. Ja 44
stemmer. Nej: 8 stemmer. Hverken ja eller
nej: ca.2) stemmer.

Derefter afstemning om forslag A (auto-
matisk på listen via stamtavlerekvisition) eller
forslag B (baseret på, at medlemmerne selv
henvender sig). For forslag A: 42 stemmer.
For forslag B: 6 stemmer. Hverken for A
eller B: ca. 28 stemmer. Formanden takkede
for den positive modtagelse og opfordrede til,
at få forslag til forbedringer, når listen er
udsendt, så den kan få den bedst mulige ud-
formning.

Pønht 4c - 
opreltelse al et misrøgtadaalg.

Vibeke Gamst fremlagde bestyrelsens oplæg,
hvor hun kort redegjorde for baggrunden for
forslaget (Jens Pedersen-sagen) og stilled:
spørgsmålet: Er kattehold en privatsag ellet
ikke? Og gik videre: ,,Eftersom bestyrelsen
mener, at vi bør holde en vis standard 

- 
et

medlemskab af JYRAK skal gerne være en

anbefaling 
- 

bør vi nu åbent drøfte, om vi
skal have en paragraf i lovene, som giver
klubben mulighed for at skride ind overfor
bevislige tilfælde af misrøgt, dvs. bestyrelsen

',



mener, at klubben bør kunne skride ind, før
sagen bliver så grov, at myndighederne ikke
kan undgå at gribe ind".

Herefter begyndte en lang og livlig debat,
præget it forskellige holdninger til sagen. Til
tider blev debatten ret følelsesladet.

Det første indlæg lød: Er det ikke dyre-
værnsforeningernes opgave at tage sig af
dette? 

- 
Et andet indlæg: Om ikke myndig-

hederne kunne gribe ind?
Hertil svaredes, at Jens Pedersen-sagen

havde været anmeldt til politiet, men at man
ikke havde fundet grundlag nok til at gribe
ind. En lignende stilling vil dyreværnsforenin-
gerne også tage, da de jo ikke kan gwe
andet end at gL tll myndighederne, og så

stopper sagen igen ddr.
Et andet indlæg: Man bør rette henven-

delse til myndighedetne om at ændre lovgiv-
ningen. Svar: At man sikkert gØr klogt i at
begynde 6t sted, nemlig indenfor klubben
(feje for sin egen dør), og så på et senere
tidspunkt rette henvendelse helt til toppen

- folketinget.
Et indlæg gik på, at indførel§e af en mis-

røglparagraf vil give anledning til masseflugt

til andre klubber. Et andet medlem tog til
genmæle med en bemærkning om, at så var
det nok nogle med dårlig samvittighed.

Et medlem forespurgte, om vi ikke blot
kunne ekskludere sådanne medlemmer. Svar:
Vi har ikke i vote love nogen eksklusions-
para"graf, hvilket det pågældende medlem
fandt meget uheldigt, at der ikke er.

Et medlem gik stærkt ind for forslaget med
henvisning til, at dø er kattens tarv, det gæl-

der. Samme medlem oplyste, at man i Tysk-
land har en ordning, hvor der i ,,Die Edel-
katze" bringes omtaie af de opdrættere, der
gør en særlig indsats for gode forhold til
kattene.

Herefter kom der tilkendegivelser fra en

del medlemmer om, at vi bør have en mis.
røgtparagral.

Flere indlæg gik på angst for, at dette vil
udarte sig til en kontrolvirksomhed fra besty-

relsens side, og at det vil give anledning til
angiveri medlemmerne imellem. Her måtte
bestyrelsen igen pointere, at tnan med ned.
sættelse af et sådant udvalg vil undgå den
slags. uheldige ting. Så var det jo meget let-
tere at forsøge at fL vedtaget en almindelig
eksklusionsparagraf.

4

Ved debattens afslutning talte et medlem
stærkt for nedsættelse af et sådant udvalg med
henvisning til, at det ikke bør gå upåtalt hen,

at et medlem passer sin kat (hvid perser) så

dlrligt, at man skulle bruge to timer på at
klippe den. 

- 
Den afklippede, sammenfiltre-

de pels blev efter debattens afslutning over-

ladt formanden.
Efter ca. halvanden times debat blev for-

slaget, om der skal nedsættes et udvalg, der
senest inden næste ordinære generalforsamling
skal fremkomme med forslag til en paragraf-
tilføielse vedr. misrøgt, sat til afstemning.
For forslaget stemte ca. 42 

- 
imod stemte

0 
- 

hverken for eller imod stemte 32.
Herefter bad bestyrelsen om forslag til et

udvalg. Her valgtes: Vibeke Gamst (juridisk
konsulent), Jean Price, Viggo Mortensen (ve-
terinær konsulent), Birgit Semak, §Øinna Gre-
ve, Anne Andreasen, Henning Rasmussen, Inge
Stagge og Lykke Lykkeland.

Pmkt 4d - forespørgsel lra Siisse Leiditz
om muligheden for at blive genoptaget i
klubben, hvis hun skulle ønske det. Der blev
af llere nye medlemmer bedt om en nærmere

redegørelse for denne henvendelse. Den blev
givet al Palle Fibiger, Jenny Svennesen og Su-

sanna Bugge. Herefter vedtoges det med stort
flefial, at Siisse Leiditz kan genoptages, hvis
hun ønsker det.

PunAt 5 - fastsrettelse af kontingent. For-
slaget om uændret kr. 60,- og kr. 5,- pr.
familiemedlem blev hurtigt vedtaget.

PønAt 6 
- 

ølg. a) valg af formand. Her
genvalgtes §f'inna Greve med stort bifald.
b) valg af bestyrelsesmedlemmer. Her blev
opstillet:

Vibeke Gamst fik 40 stemmer.
Susanna Bugge fik 49 stemmer.
Inge Kaa fik 21 stemmer.
Richardt Pedersen fik 36 stemmer.
Sianette Kwee fik 23 stemmer.
Per Ranum fik 16 stemmer.
Henning Rasmussen fik 1! stemmer.
Lykke Lykkeland fik 16 stemmer.
Norma Larsen fik 5 stemmer.

Preben Stougård foresloges, men trak sig

tilbage. Fik alligevel 6 stemmer.
Valgt blev således: Susanna Bugge, Vibeke

Gamst, Richardt Pedersen og Sianette Kwee.
Det vedtoges, at den kandidat, der blev

valgt med det laveste stemmetal, skal være
på valg næste år på grund af Jørgen Ander-
sens fratræden et år før tiden.



c) va,lg af suppleanter (for et år). Her blev
opstillet:

Ulla Greli fik 25 stenrmer.
Birgit Semak fik 25 stemmer.
Inge Kaa {ik 11 stemmer.
Per Ranum fik 14 stemmer.

Jytte Hansen fik 16 stemmer.
Henning Rasmussen fik 13 stemmer.

Valgt biev således: Ulla Grell og Birgit
Semak 

- 
henholdsvis 7. og 2. suppleant.

d) valg af revisorer (for et år). Her blev
valgt: Erik Bugge og Preben Stougård.

e) valg af revisorsuppleanter (for et år).
Her blev valgt: Jean Price og Henning Ras-
mussen.

Pønkt 7 
- 

eaentilell. Herunder var en fore-
spørgsel fra colourpointejere og -opdrættere.
Her meddelte bestyrelsen, at man arbejder meC
de nævnte problemer inden for Felis Danica
med henblik på henvendelse til FIFE.

Der var en forespørgsel fra Sianette Kwee
vedr. udenlandske udstillinger, hvor den akl
tuelle baggrund var udstillingen i Btemen,
hvor anmeldelserne var for få og kom for
sent. 

- 
Man blev enige om at rette henven-

delse til Felis Danica om en protest til den

tyske klub, så lignende tilfælde kan undgås.
Herefter kom følgende indlæg fra medlem-

.rnerne: Et ønske om, at udstillingsledelsen
påser, at man ikke flytter katte sammen. 

-Bestyrelsen bad medlemmerne gøre opmærk-
som på dette under selve udstillingen, da den
ikke kan være alle steder på €n gang.

Der kom en opfordring om at afmelde, hvis
man bliver forhindret i at komme til en
udstilling, så man kan disponere over buret
til andre katte og dermed få bedre mulighed
for at give dobbeltbur til 6n kat. Det blev
kritiseret, at man fordeler kattene efter race

og nummer i kataloget.

Til slut under dette punkt fremkom besty-

relsen med ønske om at høre generalforsam-
lingens meninp; med hensyn til at lave arran-
gementer før selve generalforsamlingen. 

-Spørgsmålet var foranlediget af nogen kritik al
dette. Man enedes om enten at fastsætte et
fast tidspunkt for generalforsamlingen eller
flytte evt. foredrag til præmieuddelingen.

KL.19,45 sluttede en lang og livlig generaL-

forsamling, præget af mange indlrg og sag'

Iighed.

PERLER fra MOrten! - x"t hunkatten ikke mælk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.

Mælkekrafternæring og opfostringsmiddel både til katte og hunde:

MIKRANA tilberedes med sødmælk, skummetmælk eller skummetmælkspulver, der
opvarmes til lige knap 40 grader, hvorefter man tilsætter 5 gr MIKRANA pr. liter
væske. Under omrøring løber mælken sammen . . og den er klart

Eneimportør for Danmark:

A/S CARL FR. MORTENSEN

B0lowsvej 5C - 1870 København V

Telefon 01 - 246702.
NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!!
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De vigtigste beslutninger
taget på FIFE's ordinære generalforsamling
den 5.-7. december 1975

Orientalsk korthår - Ebony, Lavendel, Foreign
rJØhite - kan tildeles certifikat fra og metl
7. m tts 1976.

Orientalsk kotthår 
- 

B1å - bliver fore-
løbig godkendt pr. 1. marts 1976 og får be-

tegnelsen 29a. En fuld godkendelse vil først
blive behandlet om tre år.

Orientalsk korthår 
- 

Andre Farver --
bliver foreløbig godkendt pr. 1. marts 19/5.
De skal alle konkurrere indbyrdes. Standarder
udarbejdes af Dommerkommissionen.

Perser: Et underbid på mere end 1 mm er

for meget, og det kræves, at tandstillingen
iøvrigt forbliver normal, samt Lt ansigts-
udtrykket et harmonisk.

Perser 
- 

Colourpoints:
Seal og Blue vil som hidtil konkurrere hver
for sig, med certifikatstatus.
Lilla, Chokolade, Rød samt Tortie konkur-
rerer indbyrdes, med certifikatstatus.
Creme, Blåcreme, Chokoladecreme, Lillacreme
samt andre farver konkurrerer indbyrdes, med
certifikatstatus.

Et gennem Dr. Martin fremsendt forslag om
stambogsregler bliver genoptaget på næste ge-

neralforsamling. Medlemsiandene opfordres til
at fremkomme med kommentarer før l-6-76.

I fremtiden skal udstillingsrekretariaterne
senest to uger før en udstilling tilsende ud-
stillerne meddeielse om modtagelsen af til-
meldingerne.

Kastrater bør i fremtiden bedømmes fuldi
på linie med ikke steriliserede/kastrerede kat-
te. Den i 1,972 yedtagne ,,mildere bedømmel-
se" er hermed ugyldig.

For de såkaldte ,,stumpies" ved Manx (med
1 eller 2 halehvirvler) besluttedes det trcleluh'

kende til registrering at anvende betegnelsen
25a.

Hvert land afgør selv, hvorvidt man vil
kæve udstillingsgebyr for Internationale
Champions.

Beslutningen om ikke at nummerere (1, 2,

3, 4) kattene i klassetne I og 7a, truffet i
1974, er gældende for alle (med undtagelse

af Norge, Sverige og Finland). De Interna-
tionale Champions medtages dog i udvælgel-

6

sen af Bedst i Opdræt og Udstillingen bed-
ste katte.

Når en dommer nægter at bedømme en kat
på grund af mistanke om sygdom, til trods
for at dyret er gået gennem dyrlægekontrollen,
skal hun/han meddele dette til udstillings-
ledelsen, der træffer afgørelse under ansvar.

For at opnå titlen International Champion
kræves der f or fremtiden 3 CACIB'er givet
af 3 forskellige dommere i modsætning ti1 2

dommere hidtil. Kravet om, at de 3 CACIB'er
opnås i to forskellige lande, er stadig gæl-

dende. Det samme gælder for titlen Inter-
national Premier.

Når en dommer tilbageholder et CÅCIB/
CÅPIB, skal en kontrasignatur fra en anden
dommer indhentes samme dag.

Udstillerne bør gøres opmærksom på, at i
til1'ælde af, at en kat får en m. 2 CACf
CÅCIB/CAP/CAPIB fra den samme dommer,
kan den få fuld gyldighed, hvis man (helst
samme dag, dog i alle tilfælde under udstil-
lingens varighed) indhenter en anden dom-
mers kontrasignatur.

Katte med øjenlæsioner bør ikke diskvali-
ficeres; de kan bedømmes, men må ikke til-
deles certifikat.

Cameo tildeles opdrætsnumrene 6d (11)

for Shell Cameo og 6d (sd) for Shaded Ca-

meo. Dette gælder såvel røde som creme Cr-
meo. Der blev desuden foretaget mindre ret-
telser i standarden.

Vedr. Silver-Tabby LH besluttedes det, at
perioden, hvor man tolererer en øjen{arve,
som ikke er helt grøn, forlænges med yder-
ligere ) ir.

Frankrigs forslag om, at Chartreux og Bri-
tish Blue beffagtes som helt forskellige varie-
teter, blev forkastet rned det mindst mulige
flertal.

Reglen om, at en steward ikke må være til-
stede ved bedømmelsen af den klasse, hvor
hans/hendes kat er udstillet, er stadig gæl-

dende. Det aobefales, at stewarden forlader
dommerringen under bedømmelsen af hele
gruppen i den varietet, som hans/hendes kat
tilhører. Det bedste er, ikke at lade en ste-



ward gå hos den ,iommer, hvor hans/hendes
kat bliver bedømt.

For at blive International Dommer kræves

Cet, at den Nationale Dommer i prøveperioden
foretage.r prøvedømninger i mindst 2 lande.

Den automatiske accept af de af GCCF
anerkendte nye varieteter oåa racel- (FIFE sta-

tutter, kap. 5, § 2) bliver slettet fra reglerr-re.

I det følgende skal hver beslutning fra GCCF
vedr. nye varieteter eller racer samt nye stan-
darder behandles af Dommerkommissionen og
fremlægges for generalforsamlingen til ved-
tagelse.

Gebyret for stamnavn forhøjes med Sfr.
5, pr. l. )amar 7c)76.

For fremtiden vil FIFE's beslutninger r,ære

gældende fra en fast dato, således at medlems-
landenes delegater har mulighed for at gøre
deres medlemmer bekendt med vedtagelsernc.
For denne generalforsamlin6l er datoen sat til
1. rnarts 1976.

rJ

Næste generalf orsarnling af holdes i Vries-

baden den 3.-1. september ).976.

HUNDE
PensioruJor

I(ATTE

»CRIMSON«
DEVON REX

Viaduktvej, Viby
Telefon 06 * 2827 88

Stamnavn AF KIVIO
Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,

blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTEI
Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla)

Kilinger leilighedsvis til saig.

KIRSTINE Og LENE GAMMELGAARD
Ærøvej 16,9900 Fr.havn, telf. 08 - 420510.

casselgreen
Telf. 03 - 489416

Aarhus Dyrepension



MISTI BLUE SUPER STAR

Best in show på DEI(V's internationale ud-

stilling i Bremen 28.-29. februar 1976 blev

en dansk kat, Misti Blue af Kuref, blåmasket

colourpoint han, opdrætter og ejer J. og K.

Frederiksen.

Misti's navn vil ikke være nogen dansk

udstiller fremmed. Siden sin første udstilling

i nov. 7974 er han gået fra sejr til sejr, såle-

des at han med sin sidste triumf i Bremen

hat været bedste colourpoint ! gange og

blandt de vindende katte 8 gange. Dfisti, sorn

i det daglige går under navnet ,,Lillemanden",

er født 19.4.19i4t
,9

Nov. 1974, Køge: Bedste langhårsungdyr.

Jan. 1975, Hillerød: Bedste langhårsungdyr.

Ma'j 1975, Skalborg: Bedste voksne langhårs-

kat.

Okt. 1975, Lyngby: Bedste voksne langhårs-

kat af modsat køn.

Nov. 197), Køge: Bedste voksne langhårskat.

Febr. 1976, København: Bedste voksne lang-

hårskat af modsat kØn.

Fefu. L976, Brernen: Best in show, langhårs

voksen.

Maj 1976, Odense: Bedste langhårs voksen.

Vel nok et resultat, man kan gratulere med !



S køl missen ud
at rejse - så se her/
Denne lille artikel er skrevet som vejledning
for især nye medlemmer, der får brug for at
lade katten rejse med et af de kollektive
transportmidler, enten alene eller san.imen med
ejeren. Af de kollektive transpoltmidler vi!
vi her kun berøre tog, fly og tildeis Lasse,r.

F lt.
Hvis katten rejser alene, skal den sendes i
en af SAS godkendt transportkasse. Det vig-
tigste ved denne kasse er, at den er r.aldtæt.
SAS har på alle landets lufthavne et antal
transportkasser til udlejning/salg, pris ca. 108,-
I)a disse transportkasser til forveksling ligr-rer'
de transportkasser, man normalt selv bruger,
kan man passende bruge sin egen og derved
spare de 108 kr. Fragten bclnber sig til 11,!

gang normal fragt, hvilket f. eks. på rute:r
Billund-København vil sige kr. 3,00 pr. kg.
-F-ragten skal altid forudbetales. Ved indleve-
ringen, der skal ske I time fØr afgang, ud-
stedes et fragtbrev, hvoreftc-r katten er klar'
til afrejse.

To ting, der taler for at lade katten rejse
med fly, er, at katten bliver placeret i opvar-
met lastrum, samt den korte re.jsetid.

Skal man selv ud at rejse med f1y, må man
gerne tage katten med som håndbagage. Kat,
ten skal da være i en transportkasse, til hvil
ken der stilles de samme krav som tidligere
nævnt. For at sikre sig plads til katten kan
man forudbooke plads ved SAS.

Tog.

Har man ikke mulighed for at nå en flyve-
plads indenfor err rimeli6; tid, kan DSB be-
nyttes som en alternatir. mulighed. DSD er
dog ikke at anbefale om vinter-en, hvilket
også vil fremgå af efterfølgende.

Hvis man benytter DSB, n'rå det straks slås
fast, at katten indleveres som ekspresgods.
DSB's bestemmelser tillader dog bef ordring
som flagtgods, men grundet en befordringstid
på op til 20 timer kan dette overhovedet ikke
accepteres. Befordringstiden for eksplesgods
ligger omkring 6 timer, alt efter afstanden.
Pris ca. 33 kr. Katten indleveres til befordring
i en trarrsportkasse, der skal være lorst,drligt
lukket- Ved indleveringen udfyldes et fragt-

brev af afsenderen. Betalingen kan ske enten
af afsenderen eller af modtageren. Katten er
klar ti1 udleveting straks efter ankomsten.

DSB er dog ikke at anbefale i vinterhalv-
året, da de vogne, der benyttes til befordrin-
gen, på grund af andet gods ikke er opvar-
mede, dvs. at man må regne mcd en tem're-
ratur omkring frysepunktet.

Oplysning om befordringstidspunkter o!l
indleveringssted kan fås på DSB godstermina-
ler og godsekspeditioner.

Det er langt meie at foretrække at med-
bringe katten som håndbagal;e ved togrejse.
Man råder he.r over den plads, der er over
henholdsvis under 6ns plads. Det skulle også
være rigeligt, såfremt man ikke rejser med
meLe end 6n kat og ikke for megen bagage.

Btr.
Der findes i Danmark kun 6n fjernbusforbin-
delse. Det er ruten København-Hanstholm via
Randers, Hobro, Års og Løgstør. For de, der
r.il få brug for denne rute, kan oplysninger
fås ved henvendelse på telf. oB u.7275
eller 01 - 29 8l 66.

På de mindre, lokale ruter kan genereli
siges, at katten kan sendes alene eller med-
taE1es som håndbagage. I de tilfælde, hvor der
er tale om folsendelse, vil det dog være klogt
fomd at ir-rdl.rer.rte oplysninger på de enkelte
rutebilstationer.

I



Klab- og øndet ru.yt

Udstillingsnyt
Under denne overskrift har vi tænkt os at
bringe meddelelse om de vindende katte på
forskellige udstillinger. Som bekendt var der
afholdt udstilling af DÅRAK i København
i februar og af RACEKÅTTEN i Greve i
april. Indtil redaktionsslut var der ikke kom-
met præmieliste fra klubberne vedrørende dis-
se udstillinger. 

- 
Vor egen udstilling i Oden-

se den 1.-2. maj vil blive udførligt refereret i
m. 11t6, da det af tekniske gntnde ikke kunne
nås til dette nummer. De vindende katte blev:

Bedste langhårs voksen: Int. ch. Misti Blue
af Kur6f. Opdr. og ejer: Jytte og Kurt Fre-
deriksen, København (13b-BP).

Bedste langhårs kastrat: Int. Pr. Gwinni von
Haus Steffen. Ejer: Elfriede Hombach,
Bonn-Beul, Tyskland (rr).

Bedste langhårs ungdyr: Mocoboun Eugenie
vom Heukenfeldt. Ejer: Helene og Franz

Josef Heinzen, Essen, Tyskland (za).
Bedste langhårs kuld: af Cimbrerdalen,2,3.

Ejer: Lene og Bent Elund (t3b).
Bedste langhårs voksen, modsat køn: Bally-

dane's Nicolett. Ejer: Jo-Ann og Leif
Iversen, København (t).

Bedste korthårs voksen: Persefone II af Gam-
mel Vartov. Ejer: EIsa B.ienecker, Køben-
havn (33)-

Bedste korthårs kastrat: Syriam's Pussy. Ejer:

Jonna Ranum, Aalborg (16).
Bedste korthårsungdyr: Thistlemuir Gela.

Ejer: June Krogsøe, Tommetup (2!c).
Bedste korthårs kuld: of Dominica, 3,1. Ejer:

Birte Stubsgård, Fjerritslev (22).
Bedste korthårs voksen, modsat køn: Uri€l

van Diaspora. Ejer: M. R. Kuipers-Kossen,
Midwoud, Holland (lz).

10

Bedste korthårs vete.ran: Int. ch. Syriams Piet.
Ejer: Elisabeth Kristoffersen, Hinnerup
( 16).

Mis Odense: Gammel Vartovs kuld, 3,t. Ejer:
Fanny Eldevig, København (19 og 30).

Vinder af avlsklassen, langhår: Ruthsborg's
Revel (92,8). Ejer: Gurli Voetman, Give.

Vinder af opdrætterklassen, langhår: af H'am-
mershoidt (90,6). nler: Metha Andreasen,
København.

Vinder af opdrætterklassen, korthår: Syriam's
(9t,0). Eler: Elisabeth Kristoffersen,
Hinnetup.

o

Jette Jensen med Kjcergårdens hald, sotn bleu

bedste LH-kuld aed. DARAKs adstilling i

lebruar 1976. ,,Preniebolderen er

Vibehe Gamst.

TillyhAe lette !



Fra SpecialprøAtiserende Dyiægers Forening har ui moåøget løigende;

»Meddelelse om tatovering af kame - cenrralregistrering

og sygeforsikring al tatoverede katte
Kattens Værn har i samarbcjde med Special-
praktiserende Dyrlægers Forening udarbejdet
et sekscifret kodesystem til øremærkning af
katte. Koden er opbygget således:
1. ciffer: Den tatoverende dyrlæges telefon-

ltummcr.
2. ciffer: Det sidste tal i årstallet.
;. .ilIer: Et b,'g:tar f,,r hvrr tatur.r,ndc d1r

læge i områdenummeret.
4.-6. ciffer: Numrene fra 1 !!! for antallet

af katte tatoveret inden for samme år.
Eks.: Kat nr. 321 i 7976 tatoyeret hos d.vr-

læge n.red bogstav Å i O3-området: 36A321.
Firmaet Jørgen Kruuse har p.å xr-o,Lrint

fremstillet en meget praktisk tang, som er sær-

deles anvendelig ti1 formålet.
Når dyrlægerr tatoverer en kat efter nævntc.

system, udfvlder han samtidig et kort med to
genparter, hvoraf han beholder det cle c,/l

sender original plus genpart tiI Kattens V:ern,
Ejbydalsvej 260, 25OO Glostrup.

Her opbevales det ene eksemplar', og gen
part sendes af Kattens Værn til FalcL,,fZtr,en"
Vesterbroafdeling, såfremt kattens ejer ei ;led-
lem af Kattens Værn og har et husstands-
abonnement hos Falck/Zonen.

Kattens Vær'n har indgået en overenskomst
med FalckfZonen, hvorefter Falck påtager sig
døgnet rundt at give oplvsninger om ejerfor-
hold på katte øremærkede efter I(attens Værns
system. Falck oplyser ejeren af katten, hvor
denne befinder sig, men befordrer ikke katter
hjem gratis. Dette må ejeren betale særskilt
f or, med.mindre katten er syg, idr:t de n da
efter ejerens ønske transporteres til d1.rlæge
eller hjem.

Kartoteket opbevares som nævnt i Vesterbro-
afdelingen (telf. 01 15 18 08), men man
kontakter over hele landet sin lokale Falck-
station, der herefter kontakter Vesterbroafde-
lingen. C)pnår Falck ikke straks kontakt med
kattens ejel, påtager man sig kortvarig opbe-
varing af katten på Falck-stationen, men træf-
fer iøvrigt aftale med Kattens Værn om, hvor-
ledes der skal folholdes med katten.

Kartotekskortet 
- 

der fremstilles af Kat-
tens Værn 

- 
skal indeholde oplysninger om

kattens tatoverings4ummer, ejers navn, adressc

og telefonnummer samt ejerens abonnements,
nummer for husstandsabonnement. 

- Falck-
abonnement og medlemsskab af Kattens Værn
er en betingelse for registrering hos Falck.

Husstandsabonnementet hos Falck koster p.

t. ca. 67 kr. pr. år, og derudover betales en
kartoteksafgift pe 2,40 kr. pr. stk.

Medlemsskab af Kattens Værn koster p. t.
30 kr. år1igt for ægtepar og 20 kr. for enlige.

Oplysninger om bortkomne øremærkede kat-
te gives også af Kattens Værn på telefon 02 -

84 06 21, der opbevarer kartotekskort på katte
tilhørende ejere med eller uden Falck-abonne-
ment. Tillige opbeva.res kartotekskort på de
indtil 1. aprll 7976 efter andre systemer Øre-

mærkede katte.
Hvad angår de allerede efter andre syste-

mer tatoverede katte, ønsker Kattens Værn ikke
at stille disse unødigt dårligt. Ved medlems-
skab af Kattens Værn vil der her blive opbe'
varet et særligt kartotek over disse katte og
gives oplysr-ring om ejerforhold på telefon 02 -

84 06 )1, ligesom disse katte vil kunne optages
i den sygekasse, som Kattens Værn har etable-
rct. Men der vil som nævnt ikke blive tale

KATTE, HUNDE
og FUGLE

modtages i pension.

. Speciel afdeling for KATTE

DYRI.ÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telefon 06 - 44 30 99

lt



om ydelser fra FalcklZonen til sådanne katte.
Katte øremærket efter den 1. april t975

efter andre systemer vil ikke kunne optages
i kartotek hos Kattens Værn eller blive med-
lem af sygekassen, jfr. nedenfor.

Lloyd's London har indgået aftale med Kat-
tens Værn om syge- og ulykkesforsikring af
katte, der er øremærkede efter Kattens Værns
system; jfr. dog ovenfor, og sygekassen kan
kun benyttes af katteejere, der er medlemmer
af Kattens Værn. Sådanne katte dækkes af sik-
ringen med et beløb på indtil 1400 kr. årligt
til behandling hos dyrlæge eller på dyrehospi-
tal. Da forsikringen kun dækker egentlige syg-

doms- og ulykkestilfælde, er kasttering og ste-

rilisering, aflivning på grund af alder, tatove-
ring, vaccination mod kattesyge og revaccina-
tioo samt graviditet og fødsel undtaget fra
forsikringen. Dette gælder dog ikke komplika-
tioner under graviditet og fødsel. Det er en

betingelse for forsikringen, at katten er vac-

cineret mod kattesyge med mindst tr/2 Lrs
mellemrum, men skulle katten til trods for
vaccinationen alligevel få kattesyge, dækker
forsikringen.

Katteejeren har en selvrisiko på 50 kr., som

han skal betale dyrlægen i konsultationen,
hvorefter dyrlægen sender regningen, der er
fratrukket de af ejer,en betalte ,0 kr., til
forsikringsselskabets danske agentur: E. Dahl-
berg Assuranceforretning, Frederiksdage 10,

126, Kbh. K, telf. 01 - 11 4828, hvortra
regningen honoreres.

Når Kattens Værn modtager en anmodning
om sygeforsikring fra en kattaeeier, udfærdi-
ges et certifikat i samarbejde med forsikrings-
selskabet, som sendes til ejeren. Certifikatet
skal medbringes hos dyrlægen. Det foreslås,
at dyrlægen på bagsiden af certifikatet noterer
sin regnings størrelse, således at det ved se-

nere behandlinger indenfor samme år kan
konstateres, hvor meget katteejeren har brugt
af sin kvote på 1400 kr. Det foreslås end-
videre, at dyrlægen ligger med girokort til
Kattens Værn, hvor præmien for et års syge-

sikring på 50 kr. kan indbetales tillige even-

tuelt med kontingent for medlernsskab af Kat-
tens Værn, hvorefter katteejeren får cetifika-
tet tilsendt.

Girokortet kan også rære påført 2,40 kr.
til dækning af registreringen hos Falck/Zonen.

Efter forhandling mellem Kattens Værn og
Specialpraktiserende Dyrlægers Forening er
honoraret for tatovering incl. anæstesi 60 kr.
1q

plus moms. Såfremt tatoveringen foretages i
forbindelse med anden behandling, hvor kat-
ten er anæsteseret, er honoraret 20 kr. plus
moms.

Tatoveringsordningen træder i kraft l. maj
d. å., og interesserede praktiserende dyrlæger

bedes rettae henvendelse til Kattens Værn or:r.
gående med henblik på tildeling af bogstav-
kode samt tilsendelse af registreringskort. Ta-
toveringstangen bedes ligeledes bestilt hur-
tigst muligt af hensyn til rettidig levering.

Kattens Yærn: A. Rønn-Sitnonsen.

Specialpraktiserende Dyrlægers Forening:
Mogens Brix Chrisrenren".

o
Skriveisen ovenfor er udsendt tiI samtlige

praktiserende dyrlæger. En ting, som ikke di-
rekte fremgår af skrivelsen, er, at katte skal

være rnindst 5 måneder gmle, før tatovering
kan finde sted. SB

*
oBs - oBst
JYRÅK har den 2. apill 1,976 indgivet politi-

anmeldelse for overtrædelse af dyreværnsloven

mod et af klubbens tidligere medlemmer, Elna

Jensen, Næsborg v. Løgstør. Anmeldelsen blev

foretaget, efter at Jean Price og Vibeke Gamst

havde aflagt besøg på stedet.

Gebyret for stamnavn er pr. 1. juni forhøjet

til kr. 100.

*
Hvorfor reise alene?
Der må være f lere udstillere, der går med

tanken: Hvorfor rejse alene? Vi er sikkert

flere, der ikke rejser over længere afstande,

da det både kan være dyrt og kedeligt at

rejse alene.
Der er f. eks. den 21.-28. november 1976

en udstilling i Hamburg, og da ikke alle
behersker sproget lige godt, ville det være

rart, om vi var nogle, der kunne følges ad.

Det er jo lidt ærgerligt, hvis nogle bliver
hjemme af sprogmæssige eller andre grunde.

Er du med på ideen, så skriv eller ring til
mig. Foreløbig vil jeg gerne være kontakt-
mand. lnge-Lise Andreaten,

Arnkilsmaj 1,, 6400 Sønderborg,
tlf. 04 - 4274 )6,



Tombola Tombola
Tombolabestyrerposten ved vore udstillinger
er p. t. ledig. Interesserede kan henvende sig
til Sianetete Kwee inden 1. jlli 1976.

*
Bure bure bure
Klubben har i øjeblikket planer om at an-

skaffe yderligere 25)o nye bure for at kunne

dække behovet på vore efterhånden ret store

uds';illinger. Vi har allerede en dei fo;espørgs-

1er, men først nu er der åbnet mulighed for
bestillinger. Vi beder derfor interesserede om

at sende et par ord herom til: '§7'inna Greve,

st. Stege 13, Dyreborg,5600 Fåborg, sene:t
den r. juli 1976.

Prisen kan der ikke siges noget om endnu.

Den afhænger især af den samlede ordres

størrelse, men vi vil selvfølgelig arbejde på at

holde nogenlunde samme pris som i maj 75.

Da var den omkring 250 kr. incl. sarnling
og forsendelse.

Studiekreds Østjylland
Dyrlæge Holmen Andersen holdt et yderst

interessant foredrag om Leukæmi. Det er en

skam, at kun få mødte op. Mon historien om

strudsen, som stikker hovedet i sandet, skal

tages som forklaring på udeblivelsen 7

Vi kan ikke se bort fra, at sygdommen er

til stede, og at man ikke kan vide nok om

dette emne for netop at bemærke symptome.rne
i deres allerførste stadier, så smitte kan be-

grænses.

Mødet i maj kom til at handle om kattens
adfærd- Palle Vinter fortalte lidt om en af-
handling om dette både sjove og lærerige emne
skrevet i 7947 af Leyhausen.

Ved redaktionens slut var endnu ikke taget
stilling til, under hvilke former man skulle
fortsætte i eftetåret. Jeg håber at kunne give
mere indholdsrige oplysninger i bladets nr. 3,

som forventes at udkomme først i september.
Tak til den trofaste skare, som møder op

i al slags vejr, uanset om det tales om alvor-
lige sygdomme, eller man bare har da hyg-
geligt sammen.

På folhåbentlig gensyn i efteråret !

Susanna.

t

EL KAMA pelsplejemidler
er fremstlllet på et fundament af viden og erfaring, opnået gennem
mange års eliteopdræt og udstillingssuccesser indenfor afghanske
mynder. Skønne, velplejede pelse er gennem årene blevet vort spciale.

El Kama Special Shampoo
fremhæver farver og nuancer (fås til al:e farver). Pelsen får mere fylde
- som hoider samtidig med ai sti'ul{luren forbedres ganske betyde-
ligt. Grundet denne shampoos heit specie!le sammensætning mod-
virkes sammenfiltrinEer.

El Kama Special Shampoo
er gennemprøvel al flere katteejere, bl. a. har fru Edel Ringsted, hvis
kapacitet indenfor katteopdræt er velkendt, givet vore produkter sin
bedste anbefaling. - Vi har også speciel pelsolie til lørre, spaltede
pelse samt udredningsvædske til udbørstning.

Vi står altid til rådighed med vejledning vedr. pelspleje.

EL KAMA A/S

Hobro Landevej 13. 8833 Ørum Sønderlyng . Teif. 06 - 652264.
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FOREIGN §ØHITE

Niss Tarner og
A[r. Chappell
Jammen nted Eltnham
Wai-Tzøtø, Tseng-
Yen-Yang og
S cinti l.la C b' i n g- J en.

Billedet er det forste
ollicielle billetle af
ttarieteten Foreign
Vbite og er td.get

i 1965.

Det er vanskeligt for Foreign lWhite-,,fans"

at huske en tid, hvor deres hjem ikke var

domineret af elegante hvide katte, der inde-

holdt samtlige siameserens gode og dårlige

egenskaber i skøn forening, sammen mcd den

gnistrende, overjordiske skønhed af hvidt.

Hvad er en Foreign \White:' 
- 

En Foreign
White er en farvet kat af Siamtypen, iført en

hvid overfrakke !

De Foreign l}Øhite's historie går ikke iangt
tilbage; alvorligt arbejde med dens frembrin-
gelse begyndte for blot 9 år siden. Før da

var et antal SiamXHvid parringer blevet skil
dret af Tjebbes i hans publikatiot fra 1924

og af opdrættere i forskellige dele af verde-

nen, men ingen britisk opdrætter havde tænkt
på at udvikle et fast avlsprogram for variete-
ten Htide Siaruesere.

Varieteten Foreign \Øhite fødtes I 1c/52.

Mr. Stirling-lVebb parrede en ikke-starnbogs-
ført hvid korthår med sin Seal Point avlshan
lntaood Ching i 1957, men brugte den eneste

hun-hybrid først og fremmest til udkrydsning
på sin Devon Rex. Han tænkte ikke på at

parre hende tilbage til Siameser, før Mrs.
Dunnill i en samtale fem år senere foreslog
udviklingen af et hvidt opdtæt svarende til
Havanna. Ved et bemærkelsesværdigt sammen-
lræf førte begivenhederne samme år til et
samarbejde mellem irske og engelske opdræt-

1,1

Al Patricia Taraer.

tere og delved til katten. som vi i dag kender

som Foreign -J(hite.

I Co Dou'n, Nordirland, f ødtes tre hviCe

killinger den 20. november 1c2(z af en Seal

Point hun i Miss Flack's besiddelse. Selv om
kuldet ikke just var planlagt af opdrætteren,
fandt hun den blå-øjede hunkat så indtagende,
at hun besluttede sig til at beholde den. I dag
står denne lille hunkat på alle irske stam-
tavler; hun yar reåaistreret so.nt El Mabørauee
SaengdcLo.

Ved ,,The Sian-iese Cat Club"s udstilling i

1962 kØbte jeg en Lilac Point killing fra Mrs.
Bower i Bedford. Jeg havde allerede to
Siepoo Siamesere og havde ønsket mig en
Lilac Point lige siden jeg for første gang så

dem hjemme hos nu afdøde Mrs. \Milliams.

Jeg hentede killingen, Siepoo Lilac Lulu, da
hun var 11 uger gammel. Da vi kom hjem,
tog jeg en mængde fotografier af hende, men
da .jeg hentede billederne, var de så over-
eksponerede, at Lulu så ud som en smuk,
hvid Siameser. Det var dengang, at jeg plan,
lagde fremstillingen af den Hvide Siameser.

Jeg kendte intet til Mr. Stirling-\Webb's hy-
§flebb og Mrs. Dunnill kendte intet til mine
kendte intet til kuldet i Irland. Mr. Stirling
lVebb og Mrs. Dunnill kendt eintet til mine
plan.er eller til Miss Flack's kuld, og Miss
Flack anede ikke, at nogen overhovedet var
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interesseret. Ikke desto mindre fandt a1le tre
begivenheder sted i r9o.z.

Min eftersøgning af stambogsført hvid kort-
hår var uden resultat; i realiteten var dengang
alt stambogsført hvidt korthår forsvundet.
Men det lykkedes mig at finde en ikke-stam-
bogsført hunkat i Yorkshire og hørte så om

tre hunner, opdrættet af en bekendt af lMr.

\Øatson. Jeg købte alle fire, men mine resul-

tater med opdrættet var ikke gode, og jeg

begyndte at tto, at hele projektet var håbløst.

| 1964 ttaf jeg Miss Ållaun ved Notts &
Derby's udstilling, og hun gik ind på at

parre Mrs. rJØeller's (nu Mrs. Bowmann's)
ikke-stambogsførte hvide korthår til hendes

egen champion Siameser avlshan (Ch. Listanef
Lilac Pctmine) på betingelse af, at ieg købte

a1le hdnkillingerne. Jeg var kun glad for at

acceptere, og i foråret bragte Mrs. Aubertir]
Mallyn Hatsepshut og fuIat,lyn Hsi'Ch'i t1l mrt
hjem i Loughborough. Jeg kaldte Hsi-Ch'i ved

det kinesiske ord for ,,ejendomrnelig" eller

,,fremmed", og Hatsepshut blev opkaldt i min-
de om Mrs. \We11er/Bowmann's nylige besøg

i Ægypten, Fru da af gik det bedre. Jeg kom
af med nogle af de andre katte som kæledyr

efter at have steriliseret dem, og ieg for-
ærede to døve hvide til venner, der havde

mulighed for at lade dem løbe ude uden farc,
og som ville lade mig bruge dem til prøve-

parringer med Siamesere og Foreign \White på

mine stamtavlers første tre generarioner.

Ved årets slutning fik jeg besøg af Mrs.
Dunnill, der blev tryllebundet af mine ,,sjovt
udseende" hvide. Hun fortalte mig om sin
samtale med Mr. Stiriing-Webb to år tid-
iigere og rådede mig til at kontakte ham. Re-

sultatet blev, at han og jeg udvekslede breve
og opdræts-data, og han gik ind på at arbejde
på linie med mig.

Omkring ved denne tid fik Miss Darvsotl
(nu Mrs. Davis) et kuld fra en ikke-stambogs-
ført hvid hunkat dg sin Seal Point avlshan
lVatermill Popinjøy. Hun averterede dem, og
jeg satte mig i forbindelse med hende f or
detaljer. Hun var så venlig at tilbyde mig den
bedst typede Siameser han som gave, og efter
flere samtalet blev vi enige om at arbejde
sammen. I mellemtiden gav Miss Flack's kil-
linger anledning til store diskussioner, og Dr.
Mahony, formand for The Ulster Siamese Cat
CIub, anbefalede Miss Flack at parre den til
en Siameser,

I perioden mellem november L962 og ja-
nuar 1965 opdrættede Mrs. Davis, Mr. Stir-
ling-\Webb og jeg et antal af kuid fra hvide
hybrider og Siamesere. Blandt killingerne fand-
tes sorte, røde, tortier, tabbyer og to-farvede.
Der var også nogle ganske ejendommelige
Siamesere. Miss Flack havde opdrættet fire
kuld fra den hvide hybtid og sin egen avlshan,
og a1t i alt var antallet af killinger 73 med
42 hvide. Alle de farvede killinger samt de

hvide, som ikke blev brugt i avlen, blev ste-

riiiserede/kastrerede.

Vi erfarede, at nogle af de hvide havde
farvede hår på hovedet, mens de var unge, og
at ølenfarven varierede fra blå over grøn-gyl-
den og gylden tiI kobber. Der var ogs| grF,-

øjede og andre med et blåt og et af ander-r

farve. Denne ,,odd-eyed" egenskab er under-
tiden beskrevet som heterocbrornia iridis eller
som 6nsidig-blå øjenfarve. Vi fandt, at nogle
blå-øjede hvide i virkeligheden var Siamesere
med hvid overfrakke, mens andre var fuld-
farvede katte under deres hvide overfrakke
med b1å øjne, som ikke nedarves rent.

Da denne sidstnævnte type af bIL øjne ai
de fleste autoriteter anses for at være grunden
til fremkomsten af døvhed, og da den somme-
tider kun kommer til udtryk i 6t Øie, blev
vi enige om, at denne form for blå skulle
avles ud. Vi bemærkede (som også I'{r. Pros6

i sit Hvide-Perser-projekt), at hovedplettethed
ikke syntes at yæte til stede, når den hvide
var af varieteten ,,Siameser med hvid over-
frakke", men hypotesen om, at en sådan kil-
ling aldrig ville have pletter på hovedet, er
ikke bevist, og ieg hælder nu til den an-
skuelse, at pletterne kan forekomme, når Sia-
meseren OG den anden form af bIå. øjne er
til stede i formlen. Jeg påstår ikke, at alle
bli-ø1ede hvide af den varietet vil have plet-
ter på hor.edet, men at nogle af dem kan have
det. Jeg gir td fra, at forekomsten af ud-
tværede pletter i en gyldent- eller kobber-
øjeilanet hvid kan være tegn pi, at bll øjne
et indeholdt i formlen. En klar konklusion
kan ikke gives, før der foreligger flere
resultater.

Miss Flack og jeg kom i forbindelse med

hinanden ved Mrs. Clark's mellemkomst, da

hun dømte ved The Utster Siamese Cat Club's

udstilling. Vi har arbeidet sammen lige siden,
og makkerskabet har været og er stadig me-
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get værdifuldt for os begge. Alligevel har vi
aldt'rg trulret hlnandenl

I roråret ryo) var vi orte aktive opciræt-

tele at r'oreign Wi)lte og rlere andte rnteres-

)(,cde. vr Dlev eilr8,e onr en cooPerativ avis-

me[odq der urvorvetede fem Stameser{i]bage-
xrydsninger i hvert program, rnen ved anven-

delse at Deslægtet Srameser, således at forde-
ten at ]inie-avl anvendt i tire individuelte
prograrnmer ikke skulle mistes, når de ti1

srut blev kombineret. Vi valgte navnet Clti'
nese V /tite, fordi vi følte, at lY hite Siamete,

omend korrekt på en måde, ikke vitte falde
i god jord hos traditionatisterne i kattevelde-
nen. Men til slut landt vi et kompromis ved

navnet Foreign §Øhite, et navn, der er teknisk
korrekt, serv om det er noget utiltalende, idet
navnet Chinese White var erhvetvet på for-
hånd og måske ikke kunne betragtes som Pas-
sende lor et kunstigt frernbragt oPdræt.

Vi udarbejdede en foreiøbig støndard of
points, som vi overgav GCCF i maj l')66.
r,ointene blev fordelt således, at de blev prak-

tiske grader til udregning af potentielt avls-

materiales egnethed. Både blå-øjede og gyident-

ø1ede blev medtaget, da vi anser odd-eyes
(unilateral blå) for en fejl og allerede da vid-
ste, at tilstedeværelsen af både Siam og den

anden type af øjenfane i vort avlsmateriale
ville nødvendiggøre valget af gyldne øire for
at undgå fastlåsning af odd-eyes i opdrættet.

Den ikke-siameser-type af bll øjne er, hvad

vi nu kalder ,,hvid-blå" - 
en betegnelse fore-

slået af Mr. Robinson. Desværre har den hvid-
blå og den dertil knyttede odd-eye virkning
holdt sig og eksisterer endnu i mange af vore
nutidige avlsdyr. Om dette skyldes utilstræk-
kelig udvælgelse for gylden øjenfarve i de

første fire eller fem generationer eller den

kendsgerning, at nogle opdrættere valgte avls-
rnateriale med henblik på udstillings-succes
i stedet for kombinationbn udstillings-succes
og genetisk formel, er et åbent spørgsmål.
Sr'aret ligger måske mellem de to. Når dom-
nrere placerer bli-øiede katte over dem med
samme kvalitet, men gyldne øjne, er det en

naturlig følge, at førstepris-vinderen bliver til
avlsdyr. Nu vdd vi, at den hvid-blå øjenfane
kan springe flere generationer over for der-
efter atter at dukke op; dens fortsatte beståen

i avlens sjette og syvende generation er et
stort problem. Idet 6n af mine hvide persere
(opdrættet af Mrs. Dalley) tydeligt har be-
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vist, at hvid-blil øjne kan fiemavles efter en
gylden-øjet hvid og en farvet kat (i dette tii-
tælde en sort), synes det sandsynligt, at hvid-
bti ø1ne enten nedarves dominant, hvilket jeg
Dervivler på grund af deres vedholdenhed i
r,oreign White, etier er indeholdt i formlen
for rarvede katte, men kun kommet til udtryk
i hvide. Kombinationen af Siameser, hvid
pelsiarve og bilateral (tosidig) hvid-blå er
r.anskeligt at opspore, men kombinationen Sia-

rieser, hvid pelsfarve og unilateral (6nsidig)
hvid-blå leiu,terer i odd-eyed loreign \White

- 
hviiket fascinerer genetikere, men fylder

opd:ættetne med rædsei. Pioblemet med den

hvici-biå øjeniarves stabilitet er øget af det
fakrulr, at nogle katte ikke viser noget tegn
på at bære det, før et antal hvide killinger
el fremavlet.

Et andct problem i dag er Pigm€nterede
skønhedsr'ej1 på det ønskede lyserøde næse-

spejl, hvor pletter og klatter af forskellige
størrelser øges med alderen. Det er muligt,
at denne defekt har eksisteret hele tiden,
men blot ilikc blev bemærket på grund af
den forholdsvis lave alder hos vore Foreign
§øhite. l(un de hårdt angrebne katte viset
tegn på pletter alierede i killingealderen, hvor
de kan skelnes som mørke knappenålshoveder.

Et lignende problem findes hos Red Point
Siamesere, hvor det i mange tilfælde ikke bli-
ver opdaget, lør katten når sit femte eller
sjette år. Et interessant tilfælde er, at næse-

plettethed hos de hvide kun forekommer i
stamtavler, l.rvori der findes orange (rød), og
denne foimel er stadig til stede i noget af
materialet for Foreign lVhite-programmet.

De følgende er stamnavne for opdrættets

pionerer:

Briaruy 
- 

Mr. Stirling-\Webb.
Elmhan Mrs. Davis.
Llillolare 

- 
Mrs. Mitchell.

Listane 
- 

Mrs. Barnes.
h4aulTn 

- 
Mrs- Bowmann.

Monarch 
- 

Miss Flack.
Scintilla 

- 
Miss Turner.

Åndre tidlige opdrættere var: Mr. og Mrs.
Chappell, Mrs. Dunnill, Mrs. Buttery, Mr. og
Mrs. Parken og Mrs. Le Vin.

De programmer, som jeg startede med mine
Yorkshire og Derbyshire avlshunner, blev op-
givet på grund af en stadig tilbagevendende
døvhed, men på grund af de øvrige fire suc-
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cesrice programmer gjorde andre opclrættere
krydsningen Siameser X Hvid med tilbage-
krydsning af hybrider til Siamescr. Blandt
disse var l"{iss Goclrington og Mrs. Clarke.

De tidlige opdrætteres avlsteknik og den
anvendte udvælgelsesmetode resulterede meget
hurtigt i god type hos Foreign -ifhite, og vore
dages stamtavler indeholder generationer af
kvalitetskatte. Problemerne fra den gang er

ræsten ukendte for dem, som var heldige nok
ti1 at erhverve sig avlsmateriale, efter at de
Foreign lVhites begyndte at kor.rkurrere om
Best in Show-titlerne i 1966. Kun pionererne
vil mindes hovedplettethed, stiv, opretstående
pels og ubestemmelig øjenfarve, som plagede
alle.

Det første virkelige gennembrud for Foreign
\White i katteverdenen var. da Mrs. France no-
minerede min Scintilla lYai-Laifan til Best
Kitten in Show i 1966 Notts & Derby Cham-
pionat. Senere det år blev min Scintilla Wei-
Wu nomineret ti1 Best in Sliow-konku.r.rencen.
o{i det næste f orår blev samme ære tildelt
lvfrs. Davis' Elni'hanz White Caralier. Alle dis-

se dyr blev diskvalif iceret f ra B.I.S.-bedøm-

nclsen af udstillingssekretæren, idet de alle
var A.O.V. (Any Other Variety : ikke anor-
kendte opdræt, red.1 Ikke desto mindre
blcv min Sciittilla Tseng-Hti, en søn af §Øei-
\,ru og nu ejet af ldiss Flack, Best SH Kitten
i 1967 ved udstillingen afholdt af Herts and
N{iddlesex Cat C1ub, og siden da er Best-in-
Shor.-æren tilfaldet Mrs. rJØright's Scintilla
'\'r:itg-Fa (i 1968), Miss Flack's Monach Htiao
CLiah (i 1969) og Mrs. Stevenson's Hill-
ntolnt Sari sile (i 7970).

Omstændighederne tvang mig til at ned-
slrære min opdrættervilkst-rmhed i 7969 og
1970, og for tiden har jeg kun Lancashire-
materiale. Af forskellige årsager har flere
Foreign \X/hite-opdrættere opgivet deres pro-
glammer, hvilket resulterede i, at alle med
undtageise af Surr.ey, Irsk og Lancashire-grene-
ne er gået i stå. Imidlertid har antallet af ud-
g.reninger f ra disse samt antallet af Siam-

trlbagekrydsninger medført en tilstand, hvor

den fælles afstamning er så langt tilbage, at

dcn er uden væsentlig betydning til trods for,

at alt flutidigt Foreign \Øhite-avlsmateriale
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nedstammer fra tre ikke-stambogsførte, hvide
korthårskatte.

Mange passionerede katteopdrættere har i de
senere år sluttet sig til opdrætterne af Foreign
Vhite. Bemærkelsesværdig blandt dem er
Mrs. Gridgeman, hvis stamnavn TortJoun htt-
tigt blev kendt i Lancashire, Irsk og Kent-
programmerne, og Mrs. Farley, hvis stamnavn
Flayre blev det mest vindende i åben klasse
i løbet af 1970.

Diskussioner blandt opdrætterne samt me-
ninger givet til kende under en Foreign rfi/hite-

ConJerence førte til aftale om opdrætsplaner
rettet imod at standardisere Foreign rJØhite-

formlen til Seal Point Siamaserens med den
gylden-øjede hvid. Denne kombination giver
ægte opdræt fot bilatetal blå øienfarve og et
helt fri for fremkomst af odd-eyes, hvis der
foretages en tilstrækkelig streng udvælgelse
med henblik på eliminering af muligheden for
den hvid-blå forekomst i formlen. Det vigtig-
ste af alt er en meget omhyggelig udvælgeise
af avlsmaterialet ved at prøveparre hanner,
før man bruger dem til egentlig avl.

Formålet med Foreign rVhite: ægte opdræt
både hvad angår bilateralt identisk blå øjne
og hvid pelsfarve, er endnu ikke nået. Om
det nogensinde vil blive nået, kommer an på

yderligere materiale fra den gylden-øjede be-
stand. Da hvid-blå og de medfølgende odd
b1h øjne er uønskelige, kan det blive nødven-
digt at sætte Foreign rVhite i en kategori
besiægtet med Skildpaddefarvet og Manx eller
at knæsætte gyldne øjne og udelukke blå.

Min opfattelse er, at de, der vælger kom-
binationen Seal Point Siam/gylden-øjet hvid,
der resulterer i bll-øjel Foreign rVhite, kan

næsten med det samme få løst alle problemer-
ne, inklusive det om døvhed. Denne frem-
gangsmåde er vanskeligt acceptabel fo.r nogle
opdrættere, da den forlænger den nødvendige
tid ved at begrænse parringen Foreign §Øhite
X Foreign White til udvalgte katte og invol-
verer extra tilbagekrydsninger og manipula-
tion af kønsbundne gener hos andre.

Da ,,gyldne" øjne varierer fra bleg gtøn-
gylden til dyb kobber, og Siam-blå varierer
meget i dybde såvel som i forholdet til ma-
skefarve, er det forståeligt, at der i nogen
tid vil være store variationer i øjenfarven hos
Foreign §øhite. I virkeligheden, blandt de
blå,-øjede Foreign lJ(Zhite, er en bleg-øjet
Foreign rVhite af gylden/Siameser oprindelse
mete værdifuld som avlsmateriale end en

,,deep-eyed" kat, der er bærer af hvid-blå i
dens formel.

Vurdering af en varietet skal altid baseres
på bestanden som helhed i stedet for på

enkelte katte tilhørende en eller anden op-

drætter, og i virkeligheden kan ingen opdræt-
ter påstå, at hans Foreign 'iThite repræsente-
rer hele opdrættet.

Da jeg planlagde programmet for Foreign
\W'hite i 1962, fortdsl jeg en ti års avls-
periode med en anmodning om opdræt-status
i 1972. Nu indser jeg, at den ikke bør have
opdræt-status, før hele bestanden er fri for
de uønskede karakteristika, og før den er i
stand til selv at avle ægte både for hvid
pelsfarve og identiske blå øjne.

Mine kolleger og jeg arbeidede hårdt for
at lægge grunden til Foreign §fhite, men der

er stadig meget, der skal gøres, fØr successen

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champ;on RANGOON Wl['/SEY (brunmaskei).
Champion CORINNE GAIMIN DE LYNX (tabbymasket).

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård. Ribevej 6740 Bramminge. Telefon 0S - 173669.
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I Persiske vildkatte

er hjemme. Det er et opdræt med mange ud-
fordringer såvel som med endeløs glæde og
fornøjelse.

(Oversat med P. Turner's tilladelse
af Søsanna Bøgge).

Artiklen ovenfor er publiceret i vinteren
71,h2. Som det ses andetsteds i bladet, fik
Foreign rVhite certifikatstatus ved FIFE's sid-
ste møde. Vi forsøger at få Miss Turner til
at følge artiklen op til dato.

En rejseo,ltleuelse i lerusalent,.
På vinterefrie i Jerusalem var jeg ude for
noget for mig usædvanligt. På den første bus-

tur til den gamle bydel fik jeg øje på. to
perserkatte, der sad oven på en container til
køkkenaffald.

Et par dage efter kom jeg ved et tilfælde
spadserende forbi den samme opsamlingsplads
for skrald. Ingen katte at se, og dog, ved
nærmere eftersyn så jeg en hel del katte, der
sad og trykkede sig under to containere. Jeg
listede nærmere. Der var vel en halv snes

katte i alle farver og størrelser. Der var en
mægtig flot blå perserkat med en stor bar plet
Øverst på ryggen, en hvid med sort-hvid hale,
et par røde korthårskatte og nogle killinger.
Især lagde jeg mærke til en skildpaddefarvet
perserkilling. Den havde et yndigt hoved. Den
var kulsort omkring de gule øjne med to røde
pletter på kinderne. Ørerne og kropsfarven
var mikset sort og rød, og to poter var hvide.
Den ville ieg gerne have med hiem.
. Hver dag var jeg henne og se til kattene
og fodre dem, men så snart jeg nærmede mig,
stak de gamle katte af, mens killingerne ven-

tede, til 1eg var tre meter fra dem. Jeg så

også, at børnene kastede sten efter dem. Det
var tydeligt, at de var hjemløse.

Den sidste dag inden hjemrejsen forsøgte
jeg at fange den skildpaddefarvede, men det

blev tidligt mørkt, og jeg måtte sande, at i
mørke er alle katte grå. Hele flokken forsvandt
under et hegn og gemte sig.

På afrejsedagen gik jeg igen til skralde-
pladsen. Det havde regnet. Der var ingen
katte at se. Efter et kvartets ventetid var de

der pludselig igen. Jeg havde lidt i tasken fra
middagen på hotellet. Det kastede jeg hen
imod dem. Den anden killing, der var min-

dre, spiste begærligt, hvorimod den sorte var
mere frygtsom, men tog dog et par bidder.

I det samme kom en Canaan-hund sprin-
gende. De voksne katte fo'r væk, mens kil-
lingerne forsvarede maden af al mrg!. Selv om
hunden fik et par dask over snuden, åd den
veltilfreds maden og kom logrende hen til
mig for at få. merc. Mens killingen var op-
taget af hunden, listede jeg mig ind på den.
Da jeg var 6n meter fra den skildpaddefar-
vede, trådte min mand på en pind, og væk
sprang katten over en mur ind i en have.

Jeg stod og ventede et kvarters tid og havde

opgivet at fange den, da den pludselig kravle-
de op på muren og sad og iagttog hunden.

Jeg var hurtigt derhenne og greb fat i killin-
gen. Så fo'r et uvejr løs. Den stakkels kat bed
sig fast i min pegefinger, hvæsede, kradsede
og skreg. Jeg forsøgte at berolige den, klap-
pede den og forsdgte at få den ned i en kurv,
men den kradsede og bed bare. Mens blodet
flød fra min pegefinger, tænkte jeg på, hvor-
dan jeg skulle transportere den til flyet i en
kurv uden låg, få den igennem dyrlægekon.
trollen i Kastrup og derfra få den anbragt
i katantæne i København. Åt jeg selv blev,
bidt, var min egen skyld, men jeg kunne ikke
udsætte andre mennesker for det samme. Jeg
måtte derfor slippe den lille kat og overlade
den til sin egen triste skæbne. For selv om
dens pels var pjusket, ville den nok være

blevet en flot kat med den rigtige pleje.
Hvis nogen rejser med Tjæreborg til Jeru-

salem og bor på Ritz, vil man finde kattene,
hvis man går mod Rockefeller-museet, så lig-
ger skraldepladsen ved siden af politistatio-
nen. Birgilte loltøxsen.
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LØBEGÅRDE
Hvordan er den ideelle måde at holde kat?
Stillede" man dette spørgsmål til en række
eiere ,af racekatte, ville man sandsynligvis få
lige så mange forskellige svar, som der var
adspurgte. Kunne man spørge katten selv,
ville det være ulige lettere. Dog, jeg tvivler
på,. at svaret i givet fald ville tilfredsstille ret
maÅge kattejere. Katten ville, som det intelli-
gente dyr den er, uden tvivl foretrække et
kort men tykkeligt Iiv i frihed frem for et

langt og kedeligt liv som ,,indekat".
Desværre må man konstatere, at et liv i

uindskrænket frihed i vor teknokratiske tids-
alder ville være alt for farligt for katten 

- 
og

for katteeierens nerver. Trafik, kemiske be-

kæmpelsesmidler mod skadedyr og ukrudt samt
ubetænksomme medborgere med skydevåben
vi1le drastisk forkorte de fleste kattes iiv.

For den, der ønsker at byde sin kat de
bedst tænkelige forhold, gælder det derfor om
at finde et fornuftigt kompromis rnellem
ovennævnte yderpunkter; altså et liv i ,,rela-
tiv" frihed for katten. En sådan mulighed
gives i form af løbeglrde.

Den følgende beskrivelse af et løbegårds-
byggeri må ikke betragtes som en arbejds-
anvisning, men er blot tænkt som en kilde
til inspiration, da individuelle forhold altid
vil spille stærkt ind.

Det projekterende arbejde forud for det
egentlige byggeri er ikke det mindst vigtige,
og man bør derfor ofre den nødvendige tid
herpå - det kan spare massevis af tid, penge
og ærgrelser siden hen.

1. Størrelse og placering.
Med hensyn til størrelsen kan generelt siges:
så stor som muligt under hensyntagen til de
eksisterende pladsforhold og æstetiske krav.
Iøbegården. skal falde ind i havemiljøet som
et naturligt element, evt. i forbindelse med
terrasse eller pergola og må endelig ikke virke
som et iøjnefaldende fremmedelement. Ved
placeringen skal man tage hensyn til, at ste-

det byder kattene d,e bedst tænkelige forhold.
Der skal være lunt, tørt og frem for alt træk-
frit, med muligheder for at finde dels sol-
beskinnede partier, dels skygge. Kattene skal
kunne føle. sig trygge i deres løbegård, men
må på ingen måde blive afsondrede fra deres
mennesker. 'LøbegiLrder, må 'altså ikke gemmes
væk sammen, med'kompostbuoken, men bør
inddrages i havens hyggekrog. Er løbegården
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af en vis størrelse, er der intet i vejen for, at
den også kan få en funktion som opholdssted
for mennesker.

Når den endelige placering og størrelse er

fastlagt, kommer næste punkt i overvejelserne:

udseende og materialer.

2. Materialer.
En he1 række af |aktorer vi1 være bestem-
mende for det endelige va.Ig at materialer.
For at det færdige resultat skal fremtræde så

smukt som muligt og fremstå som en del af
en |elhed, bør der dels være en vis overens-
stemmelse mellem de materialer, løbegårdeir
fremstilles af, og dem, der indgår i det alle-
rede eksisterende byggeri, som løbegården evt.
opstilles i tilknytning til, dels bør tnaterialer-
ne være så naturvenlige, at de harmonisk kan
indgå i havemiliøet.

Til anvendelige materialer må der stilles
en række krav. Først og fremmest må de ikke
på nogen måde kunne frembyde fare for kat-
tene (skarpe kanter, giftige opløsningsmidler
etc.). Endvidere: god holdbarhed, ikke for
vanskelige at bealbejde, lette at renholde, mu-
lighed for desinfektion. Endelig gjorde det
ikke noget, om de var prisbillige tillige.

Lad det være saSt med det samme, at alle
disse krav kan man ikke til fulde finde op-
fyldt i noget eksisterende materiale, og det
endelige valg må derfor bero på, hvad der
prioriteres højest.

I princippet er en løbegård et bur 
- 

selv
om det gerne skulle være et endog meget
stort bur. Visse firmaer fremstiller elementer
til volierer til fugleholdere eller i en stØrre
og kraftigere udførelse til hundekenneler. Med
visse ændringer kan sådanne elementer måske
være løsningen for nogle.

Hensynet til desinfektion kan til fulde imø-
dekommes, såfremt man lader det hele frem-
stille af galvaniserede (- galv.) yandrør

med punktsvejset, galv. tråd. Kun de færreste
vil imidlertid være i stand til selv at udføre
dette arbejde, og æstetik og billighed kan ikke
forenes med denne løsning. For mange vi1 det
endelige matetialevalg involvere større eller
mindre mængder af træ, hvorfor der i den
følgende gennemgang af en Løbegitds opbyg-
ning vil vær,e lagt særlig vægt på dette ma-
teriales anvendelsesmuligheder.



3. Opbygning.
a) Føndament:

Et støbt fundament i traditionel forstand by-

der på adskillige fordele, men mange vil sik-
kert vige tilbage for dette meget krævende
arbejde, og er den mulighed til stede, at der
måske kan være tale om en senere udvidelse
af den eksisterende løbegård eller evt. en løbe-
gård mere, kan et sådant fundament være

særdeles besværligt at have med at gøIe. En
både prisbillig, Iet håndterlig og yderst solid
løsning, som jeg selv har haft megen glæde

af, er som følger:
80 cm lange mufferør (kloakrør) med en

indvendig diameter på t0 cm fyldes med be-

ton (1 del cement til 3 dele støbesand). Den
ende af røret, der er forsynet med muffe, skal

senere graves ned i jorden, og i den anden
ende indstøbes en galv. stolpebærer, hvortil
stolperne senere skal fastgøres med galv. bræd-
debolte. Husk evt. assymetrisk anbringelse af
stolpebærere af hensyn til nedførsel af tråd og
eternitplader. Åf hensyn til evt. vinterfugtig-
hed har jeg anbragt stolpebæreren således, at
underkanten af stolpen er hævet 5 crå over
overkanten af mtfferøret 

- 
og dermed over

terræn.
Når betonen er hærdet godt op, graves 80

cm dybe huller de steder, hvor man ønsker
stolperne placeret. Vær omhyggelig med op-
måling og anbringelse af mufferørene 

- 
det

betaler sig senere hen ! Når rørene er anbragt
rigtigt i hullerne, fyldes den nederste del af
hullerne op rned beton. Her er iøvrigt en

glimrende iejlighed til at komme af med mur-
brokker, jernstumper eller stenaffald fra ha-
ven. Senere fyldes resten af hullerne op med
fugtigt sand, det stampes godt.

Nu har man et stabilt og uforgængeligt
grundlag at fæstne sin konstruktion til.

b) StolpehonstrLhtion n, o.

Den konstruktion, der skal bære bl. a. tråd og
tag, er her forudsat fremstillet af træ. Alt træ,
der anvendes til løbegårde, bør være høvlet
og trykimprægneret. Begge dele fordyrer gan-
ske vist indledningsvis projektet, men på langt
sigt spares tid, penge og ikke mindst ærgrel-
ser. Uhøvlet træ vil i løbet af reiativ kort
tid 

- 
i hvert fald hvis'man har langhårs-

katte - 
få et meget ,,uldent" udseende, og

effektiv rengøring vil blive noget nær en

umulighed. En evt. desinfektion vil være me-
get lettere på trykimprægneret træ, da alle
træets porer ved denne proces er udfyldt med
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en mug-'og skimmeldræbende o1ie. (NB:
Trykimprægneringen bør til dette'brug være

efter,,saltmetoden" og ikke,,tjæremetoden").
Udelades trykimprægnering af tr'æet, må det
indledningsvis stlyges 2-3 gange med et træ-

beskyttelsesmiddel, og man må påregne en

vedligeholdende behandling hvert andet år.

Allerede på ,,tegnebrætstadiet" vil det være

en god id6 at studerc' tømmerhandlernes pris-
liste og oplysninger om længder og dimensio-
ner nøjere, så man så vidt muligt indretter
sine mål efter de længdcr, træet kan købes i.
På denne måde kan man undgå til slut at stå

rned afskårne stumper for en mindle formue.
Ved sammq l.jligh.d vil man og:å opdag..
at prisen på træ stiger uforholdsmæssigt me-
get, når dimensionen forøges. Cvervejelser i
denne forbitdelse kan lede in ind på dcn
tankegang, at en stolpe kan være anriet 

- 
og

lnere end et stykke træ, der er 10x10 ctr
i tvænnål og med en ønsket længde. lr{a-l
kan udmærket fremstille sine egne helt per-
sonlige stolper, der ud over at have den ind-
lysende fordel at være billigere, endvidele
kan være ganske smukke, med et let og elegant
præg, og i tilgift kan give nogle samlings-
konstruktionsmæssige fordele. Selv endte jeg

med en stolpe, som vist på fig. 2. De to
yderste brædder, der er gennemgående, er tx4".

Mellem disse to ligger stykker af samme tvær-

måI, men af Jo cm længde og med samme

(3t-l cm) mellemrum, herfra det øverste .,me1-

lemstykke", der kun er 20 cm, idet de re-

sterende 10 cm vil blive udfyldt af enden af
en taglægte. Det giver er-r ualmindelig solid
og stabil samling. Samlingen af de enkclte
stolper kan ske med galv. dvkkere eller flad-
hovedede el-fotzinkede skruer, der undersæn
kes. Mulighederne for at lave sine egne stoi-
per er mange. I fig. 3 er blot givet nogle få
eksempler.

c) Trål nt. t.
Når stolperne er fastgjort til beslagene i rnuf-
ferørene, brædderne mellem stolperne og dem,
der skal bære tråden i taget samt evt. tag-
plader, er lagt op og skruet fast, er man klar
ti1 at fæstne trådvævet. Med hensyn til valg
af trådvæv er der umiddelbart I tvper, der
kan komme på tale. Å1m. trådflet med seks-

kantede masker (hønsetråd), punktsvejset galv.
tråd med kvadratiske eller rektangulære masker
og endelig samme punktsvejsede tråd, rnen
plastikovertrukket. Selv om kvadratmeterpri-
sen på hønsetråd er lavere end på punktsvej-
set net, synes jeg ikke, det er anbefalelsesvær-
digt af følgende grunde: Trådtykkelsen er for
ringe. Man må ikke regne med en holdbarhed
udover 5-6 år. Før opsætningen forestår et

stort arbe.jde med at fjerne grater efter galva-
niseringen (brug stålbørste!), og selve opsæt-

ningen er meget vanskelig, hvis man ønsker
et smukt resultat uden bulede eller trukne
trådbaner. Det punktsvejsede galv. net frem-
træder ved købet blankt, men i løbet af kort
tid vil det under luftens påvirkning oxydere
og blive mat, hvorved maskerne meget lettere

,,forsvinder" for iagttageren. Det plastover-
trukne net i stærke gule, blå eller grønne far-
ver kan virke meget ,,anmassende" f or øjet,
og da en evt. desinfektion for trådr-rettets ved-
kommende lettest klares med en blæselampe,
finder jeg det fomuftigst at spare sig for den
merudgift, det vil være at købe nettet piast-
overtrukket. Den mest velegnede trådtype, det
punktsvejsede, ga1v. net, fås i flere maske-
størrelser, af hvilke tre, nemlig lxt", 1xll2"
og 1x2" må betragtes som r.ærende egnede tii
volt formåI. Seh har jeg gode elfaringer med
rnaskestørrelsen lxll/2".

Tråden anbringes på indersiden af trækon
struktionen af hensyn til rengøring og fast-
gøres med galv. kramper. De enkelte baner

,,syes" sammen med galv. bindetråd.
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Trådvævet har to funktioner: dels at holde
6ns egne katte inde, dels at holde hunde, ræve

og naboens gråstribede hankat ude. Alle sam-

linger og befæstelser må derfor udføres om-

hyggeligt, og tråden shal føres mindst tl m
ned i jorden ved alle ydre flader. En yder-

ligere sikring kan foretages ved at fylde bun-
den af renden på trådens yderside med glas-

skår. Det skal nok få selv den mest ihærdige
hund til at indstille gravearbeidet.

For at skabe bundlæ samt i sommertiden
vandrende skygge i løbegårdene samt at hindre,
at hankatte i naboløbegårde går og hidser sig
alt for meget op på hver sin side af en tråd-
'væg 

- og endelig, men ikke mindst 
- 

undgå,
at omstrejfende katte kan stille sig tæt op ad
tråden og ved hjælp af snyltere eller dråbe-
infektion pårføre egne katte sygdomme, er de
nederste 90 cm af alle lodrette flader beklædt
med plane eternitplader. Disse fås i forskellige
tykkelser fra 6 mm 

- 
hvad der i dette til-

fælde er tilstrækkeligt - og med flademå-
lene 120x250 cm. De overskydende 30 cm i
bredden er det ikke nødvendigt at skære af,
de kan nedgraves sammen med trådvævet. Pla.

derne fås i farverne grå og hvid, men kan
naturligvis males i en ønsket farve med en

god murmaling.

Ønsker man at forsyne sin løbegård med en
sådan afskærmning, skal man endelig huske
at tage hensyn hertil allerede ved faststøb-
ningen af stolpebærerne i mufferørene, De
skal da anbringes således, at indersiden af
stolpen kommer til at flugte med indersiden
af mufferøret for at undgå problemer ved fast-
gørelsen af eternitpladerne. Merudgiften til
eternitplader må i relation til de mange for-
dele, de byder på, siges at være yderst be-

skeden.

d) Tagplader.

Alt efter løbegårdens stølrelse kan der være

tale om at foretage en hel eller delvis over-

dækning, så den også kan finde anvendelse i
fugtigt vejr. Hertil er de profilerede PVC-

plader, der anvendes ved carporte og terrasser,

særdeles velegnede.

( Fort.s.ettes i næsle nurnmet ) .
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HUSKAT
KOMMENDE UDSTILLINGER

DANMARK:

1976:

11.-12. sepr.: JYRAK, Viborg.
9.-10. okt.: RACEKATTEN. København.
27.-22. nov.: DARAK, Roskilde el1er Køge.
1977:
8. 9. jan.: RÅCEKATTEN. Hillerød.
Fø1ger:de ciatoer hat vi ansøgt FIFE on-r:

19.-20. lebr.: DARAK. København.
1. u'eekend i maj: JYRAK. Sønderjylland.
l. weekend i sept.: JYRAK. Århus.

UDLANDET:

1976:

).-6. juni: DEKV, Offenbach, Tyskland.
: luli: FFF. Vi.hy. Frarrkrrg.
28.-29. attg.: SVERAK, Orebro, Sverige.

4. 5. sept.: DEKV, Monchengladbach.
Tyskland.

18. 19. sept.: CCB. Luxembourg.
16.-ll . okt.: F'FF-, Paris, Franklig.
21 . 28. nov.: DEVK, Hamburg.
30.-31. nov.: FELIKAT, Amsterdam, Holl.
6.-7. nov.: SUROK, Helsinki, Finland.
6.-7. nov.: SVERAK, Gøteborg, Sverige.
11.-14. nov.: FFI.{, Neuchatel, Schrveiz.
20.21. nov.: FFF, Lyon, Frankrig.

1977:

15.-76. jan.: CCB, Bruxelles, Belgien.
29:-7A. jan.: FFF, Clermont-Fcrrand,

. Franklig.
1.-6. febr.: FFH, Lausanne, Schx'eiz.
)6. 2-. i.br.: FFH. Grn6vs. Schr;ciz.
5.-6. marts: SVERAK, Borås, Sverige.
23.-21. april: CCB, Åntwerpen, Belgren.
28.-29. maj : FFH, Tessin, Schweiz.
14. 17. juli: FFF, Vichy, Frankrig.
79.!20: nov.: FFF, Lyon, Frankrig.

Udstillinger - hvem
skal man spØrge?
Scm det fremgår andetsteds i bladet, er besty-

relsesposterne blevet omfordelt. Det vil sige,

hvis man vi1 udstille i Danmark. skal man
henvende sig ti1:

Richardt Pedersen,
Neptunvej 18, 8700 Horsens,
telf. 05 - 61,25 )2.

Vil man udstille i udlandet. så er det:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 Mårslet,
telf.06 - 272819.

HUSK: Tilmeldingsformular til JYRAK's
udstillinger sendes ti1 Richardt.

Tilmeldingsformulaler til udenlandske ud
stillinger sendes til Susanna, helst i meget i;o<1

tid, da der ofte lukkes for tilgang et par uåaer

før udstillingsfristens udløb I

Tilmeldingsformularer ti1 DARÅK's og

RÅCEKÅTTEN's udstillinger sendes også til
Susanna senest 1 uge før den på indbydelsen
nævnte tilmeldingsf rist.

En tak til vore værter
Den nordjyske del af Jydsk Racekatte Klub
vil gerne rette en varm tak tii arkitekterr-re
Dam og Dirckink-Holmfeld for den storsin-
dede gæstfrihed, som de har udvist os i
sæsonen 7) 76. Alle vore lørdagsmødel ha1

vi kunnet afholde i Arkitektgården på Sofien-
dalsvei, og stedets faciliteter i retning af kop-
per, kaff emaskine n-r. m. er generØst stillet
til vores rådighed.

Når man er en fatti5; klub som JYRAK
uden egne klublokaler, er det den slags ven-

lighed, som klublivet er afhængigt af.

Vi siger tak og håber, at vi ikke har givet
grund til at fortryde gæstfriheden.

Bent Eltncl. VibeLe Gantst.



Lider osså De uf køtte- deliriurn?

a

Åf PÅLLE VtNTtlER

I et b1ad, der 
- blandt andet 

- 
har til for-

mål at udbrede og stimulere interessen for den
ædle kattesport, kan det måske lyde lidt mæ:-
keligt; men med fare for at nedkalde adsl;ii,
lige protester over vore hoveder vover vi alli-
gevel det ene øje og påstår: Det er 

- 
ret

beset et helvede at have kat.
Det skal måske forklares lidt nærmere, Det

c'r ikke det daglige besvær, der her cr tale om
skiltc bakkcr. fudre. givr riraminel osr.

Hellei' ikke de daglige bekymringer, der ken
berøve os kattejere nattesøvnen, svgdom, sptse
r'ægring, løbetid. De ting lærer vi at leve med.

l\ej, det virkelige helvedc ligger i den
strlle galskab, der på lydløsc pcter sniger sig
over den, der er blevet grebet af sagen. l<d/te.
deliriøn kan vi kalde det. En sy3don me-l
meget kort inkubationstid og et hcftigt udbrud.

Lad os prøve at skitsere plototypen for for-
løbet. Har De nogensinde tænkt over, hvcrdal
det i virkeligheden gik til, at De blev katte
ejer? Hvis det kniber med hukommelscn, si
lad os sige, at det nogenlunde er foregåe:
sådan her: En skønne morgen står cn suiten
og forfrossen sommerhuskat uden fol dører
og gØr opmærksom på sin håbløse situation.
Da De sikkert ikke er umenneskelig, har De
taget den med ind og sikkert også diverteret
den med mælk. Sådan en lille grådig fyr, som
den står der med hele overkroppen i skålen,
kan gøre selv den mest hårdkogte blød som et
spædbarn. Og så er det faktisk sket. De er
blevet interesse.ret 

- 
og hvad mon katte egent-

lig lever af ? Forespørgsler i bekendtskabskred-
sen har ikke kastet noget lys over dette pro-
blem; mælk og mus kan vel ikke være hele
sandheden. Så er De gået på biblioteket; der
må være skrevet et og andet om det. Til stoi
forundring finder De ud af, at der faktisk er
skrevet tykke bøger om katte, og inden ugen
er gået, har De slugt dem alle.

Er vi kommet så langt, kan vi holde 100
mod 1 på, at vi hos Dem et års tid senere

kan iagttage delerium t'eli.r i sin fulde ud-
foldede form. Nu hat De allerede anskaffet
adskillige katte, avler måske målbevidst, og

selv om udbud og efterspørgsel balancerer ud-
mærket, kommer der stadig flere til den faste

bestand. Nu er De allerede langt hinsides,
hvad der normalt anses for sund fornuft, og
venner og bekendte betragter Dem med stille
forundring. DisSe normale mennesker kommer

- også selv om de holder af dyr 
- 

relatiw
hurtigt til det punkt, hvor tålmodighedstær-
skelen overskrides. Som naturligt er, mener
de, at man kan blive for monoman, og således
når De umærkeligt dertil, hvor De til de lyse
timer kufl tæller dem,. De tilbringer i selskab
med folk, der heller ikke mener, at der kan
udveksles erfaringer og synspunkter nok orrr,

de kære dyr.
Er det lidt overdrevet? Måske, men bittert

indhøstede etfaringer hat sat disse tanker i
gang: I den sureste af alle sure vintermåneder

- 
februar 

- 
fik vi chancen for en uges ferie,

og det tager man jo imod med kyshånd. Det
skulie ga stærkt med forberedelserne, og Am-
sterdam blev i huj og hast valgt som målet.
Samtlige katte blev anbragt hos en god veir-
ind,e af huset (en af dem, der endnu ikke er
stået af), og vi glædede os såmænd i del
stille til en uges tid uden dyr. Men ak, alle-
rede syd for Haderslev begynder tankerne at
gå til de kære derhjemrne: mon hun nu husker,
at kun Leo må få mælk, og at Katja helst vil
sove på det røde tæppe, og det med frisk
vand og vitaminpillerne ... Bekymringer er
der nok af.

Amsterdam er Europas centrum for heroin-
smugling, hvid slavehandel og katteavl, He-
roin og hvide slaver interesserer os ikke syn-

derligt, men kafts .- jo, mon ikke. Allerede
ved ankomsten spørger vi hotellets porti6r, om
der findes ooget med katte. Han ser mystifice-
ret på os. Tror bestemt, at ,,katte" er kode-
ordet for et eller aodet hårdt stof eller en
hemmelig last. Her i denne by vil enhver por-
ti6r være fuldt på højde med situationen (og
endda tage det meget naturligt), hvis blot han
kender kodeordet, men vor stakkels ven er helt
tabt, da vl får ham gjort klart, at vi faktisk
mener katte. }{an klør sig i nakken, og langt
om længe synes der at dukke noget op. Jo,
forresten, der er noget med en eller anden
husbåd på en eller anden kanal, vistnok også

med katte. Nu findes der 572 kanaler og sik-
kert det tidobbelte antal husbåde i Amsterdam,
så vi er mildest talt på bar bund.
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Næste dag: forespørgsler blandt folk på

gaden på.en blanding af tysk, engelsk og tegn-
splog, men amsterdammerne lader ti1 at være

totalt uinteresserede i katte 
- 

i al fald kan
ingen hjælpe os. Vi er ved at henføre hele
historien til udslag af porti6rens fri fantasi,
da der endelig er gevinst. En sød ældre dame
mener at have hørt noget lignender som vor
ven på hotellet, og hvad mere er! hun menel
at vide, at båden befinder sig på Herengracht,
er-r af de tre store kanaler, der ligger som en

halvcirkel omkring den indre bydel.

Nu skal det lige indskydes, at trafikken i
Amsterdan'r er rent anarkistisk, og i kampen
om de alt for få parkelir-rgspladser gælder kun
jungleloven og den stærkes ret. Den, der har
fundet en plads til bilen, lader klogest i at

holde den beslaglagt så længe som muligt, og
følgelig.beslutter vi os til at lade den stå

og i st<det brugc bencnc.

Kadalerne i Amsterdam er umanerlig lange.
Efter en hel eftermiddags traven langs omtaite
kanal er vi lige vidt. Ikke så meget som

skyggen af kattebåd. Vi spørger os igen for,
og nu el der mærkeligt nok gevinst f ørste
gang. En venlig mand v6d udmærket godt,
hvad det drejer sig om, men det er så sandelig
en helt anden kanal, end den vi nu ha1 travet
op og ned ad i flere timer. Vi får den r.rye

adresse, men beslutter at vente til dagen efter.
På hotellet plejer vi nogle ynkeligt rØde og
uphur n<de [ødder.

Næste morgen frisk og frejdigt afsted igen.
Om aftenen begynder vablerne at titte frem,
men vi har i dagens løb stadig ikke fundet
båden på det sted, hvor den burde ligge. I to
dage har- deliriarn felis drevet sit spil r:led
os, men i stedet for at erkende dette og slappe
af, bliver vi hidsige og stædige: no t'il vil

Næste morgen humper vi på ømme fødder
mod turistkor-rtoret; der var måske en mulig-
hed for, at de der,vidste noget orn sagen. Og
ganske rigtigt. Med den mest irriterende selv-
følgelighed kan damen bag skranken i løbet
af nul komma fem give os den nøjagtige
adresse og endog fortælle os, at det, vi leder
eftei, er et ifltelrat, som en kreds af katte-
venner har oprettet for hjemløse l<attc. l\lu
stiger humøret adskillige grader over norma-
len, og vi begiver os fortrøstningsfuldt på vej.
Gråden står os i halsen, da vi når' flem og
konstaterer, at stedet er lukket for i dag og
forladt af .menneskerr.Hiem ti1 hotellet i den
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anden ende af byen, fødderne i vand, hæfte-
plaster på vablerne.

Se, således kan kun katomaner opføre sig.
Men så skal dertil også siges, at da vi dagen
delpå for et hundrede og syttende gang og på

mildest talt svært lemlæstede fødder begav os

mod må1et, blev vi ikke skuffet. Vi fandt
nogle venlige og varme menneskel, der på

eget initiativ havde oprettet Amsterdams ind-
til nu eneste hiem for løse katte. Og hvilket
hjem. Selve båden er ikke særlig stor, den

svarer nærmest til en normal 3-vætelses leilig-
hed, men dertil kommer så en ret stor løbe-
gård på bådens fordæk. På det tidspur-rkt, vr

var der, boede der on.ikring hundrede katte.

Et imponerende antal, inen når man hø:.er', at

der årligt findes hjem til op mod fem hun-
drede dyr, får man et indtryk af loretagen-
dets dimensioner.

Og sådar-r noget koster som bekendt penge.

De bevilgende myndigheder i Holland er lige
son-r her i landet slet ikke bevilgende, når det

drejer srg om katte, og det betyder, at katte-

båden konstant går en hårfir-r balancegang på

falittens rand. Alene i foder spenderes der.

dagligt ca. 125 kr., men dette beløb er vel
at mærke ikke det største på budgettet: man
har det princip, at ulle indkomt.re dyr ste'
riliseres, hhv. kastreres 

- 
en udgift på hen-

holdsvis 1 15 og 40 kr. Dertil kommer, at

alle vaccineres for kattesyge, og at man i til'
fælde af epidemier ikke går den letteste vej

- 
aflivning 

-, 
men i stedet gennem dyr-

læger søger at redde, hvad reddes kan.

NIan forsøger på båden ^t gøte så mcget
opmærksom på sig selv, som overhovedet mu-
ligt. Jævnligt spredes der løbesedler ud over
hele byen, som kort og præcist fortæller, hvad
sagen drejer sig om, og gennem dette arbejde
er det lykkedes at samle en trofast skare af
sympatiserende og kontant ydende, således at
foretagendet kan løbe rundt. På den baggrund
forstår man udmærket deres bitterhed over, at
ti1 dato kun 6r-r dyrlæge har været behjælpe-
1ig med nedsatte honorarer.

Og hvem var de så, de, dei' stod for det
daglige knokkelarbejde vore brødre og sø-

stre i galskaben? Ældre og unge mellem hin-
andelr. Folk, der benyttede middagspausen på
arbejdsplads eller ur-riversitet til at susc til
Singelkanalen i byens centrum og d6r begrave
næverne til albueme i æltebal jerne med de

(Fortsettes :ide 29).



Lidt orn d/t, kort fortalt

Urinvejssten hos katte
- 

en dtnsk dylæge-r lontnentu..
Dyrlæge J. Klitsgaard, Ålborg Dyrehosprtal,
har givet redaktionen sin kommentar til den
artikel on-r sammenhæng mellem tørf oder og
urinvejssten, som blev bragt i Hvæssebrættei
ilr. 4. 1975. Artiklen var skrevet af to en
gelske dyrlæger,. Povey og Barker, i 1973 og
konkluderede, at der ikke med bestemthed
kunne påvises nogen direkte årsagssammen-
hæng mellem brug af tørfoder og forekomst
af urinvejssten.

I den ar-rledning har dyrlæge Klitsgaar-d
bemærket, at man på Ålborg Dyrehospital har
floteret sig et stadig stigende antal tilfælde
af urinvejssten hos hankatte, oEi man har især
hæftet sig ved, at mens dette tidligerc næsten
udelukkende for-ekom hos kastrater. cr det i

de seneste 2-3 lLr også blevet udbredt blandt
ukastrerede hankatte. På dvrehospitalet opta-
ger man som led i sygdomshistorien, anamne-
sen, altid oplysninger om kattens foder', og
hver gang man er stødt på urinvejssten hos
en ukastreret hankat, har tørpiller været et
hyppigt anvendt foderemne. På spørgsmå1et
on.i, hvordan katten fodres, er svaret tl,pisk:
,.Den får foderpiller og hvad vi ellers levner
af mad". På den baggrund vil dyrlæge Klits-
gaard gerne advare mod hyppig anvendelse
af tørfoder. Tørfoder bør desuden kun gives
sammen med frisk vand.

tJ
Nedenstående er modtaget fra Ruth Jourdan,
Fiolstræde 28A. 1117 Kbh. K, med anmod-
ning om optagelse i bladet:

,,Åbent bret, til bestlrelte og ntedle;:u;:cr tl
Racekttten, Daratr, lyraA, LandbohøjsAolen,

Speciilprdktiterende Dyr/ægers Frtrening
m.'t'|.

De mange sygdomme blandt racekatte og

dødsfald efter katteudstillinger foranlediger
mig ti1 at opfordre klubbernes bestyrelser eller
de veterinære myndigheder til at ændre reg-
lerne for deltagelse i udstillinger og til at
stille krav til indehavere af avlskatte om hel-
bredsattester for katteriets bestand.

På de nuværende anmeldelsesblanketter ti1
udstillinger skal anmelderen skrive under på,

at der ikke har været smitsom sygdom blandt
anmelderens katte i 3 mdr. lør udstillingen.
En tåclan erLlering er bettisligt ikhe noA.
HeJler iAhe dlrlcegeet'tersynet red indgangen

iør adstillingen hindrer spredning al smit-
sontme tlgdomne.

Da der nu findes smitsomme sygdomme
blandt kattene, der først bryder ud ca. I å.r

efter. at katten er blevet udsat for smitte
(men kan konstateres tidligere ved blodprø-
ver), forslås følgende:

at klubberne ansætter en dyrlæge eller sam-
arbejder med Landbohøjskolen for at fi fore-
taget regelmæssige helbredsundersøgelser af
avls- og udstillingskatte, og, dt hiln hatte, der
Lan frernuise helbred.rattest, må ødstillet eller
brtg," til .tt I td, u lur hatt,riet.

- 
Katteklubberne opererer med et over-

skud på deres regnskaber, som efter min
mening ikke kan bruges til noget bedre end
til at søge at hindre unødige sygdomme blanclt
medlemmernes dyr, og derfor foreslår jeg, at
de ttungne helbredsundersøgelser bliter gratis

for Aatteejerne, medens behandling af fundne
sygdomme betales af ejerne.

Hvis helbredsundersøgelser af avls- og ud-
stillingskatte ikke kan betales af klubbernes
for.mue, vil jeg tro, at hver udstiller og op-
drætter ville være villig til at betale f. eks.
100 kr. ekstra pr. år til betaling af dyrlæger-
nes præventive arbeide 

- 
eller at det ville

være muligt at få midler hertil af de mange
legater, der er givet til dyrebeskyttelse.

Det er mit håb, at denne sag ikke bliver
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,,syltet", så vi kan undgå yderligere dødsfald

- 
og skulle det lykkes at samle klubberne

om ovenstående øgede krav til de mennesker,

der har med katte at gørc, har Fabiola, ud-

over at have glædet sin familie i mange å.r,

på grurid:af sin nuvær'ende sygdom også været

i stand til al gøte noget for sine racefæl\er.

o

Danmarks ældste burmakat

Jeg er landets ældste dansk opdrættede burma-

kat. Jeg hedder. Rikki von Berg. Jeg er brun

og er født den 17-1-1961. Jeg er født hos

Grethe og Helmuth. Jensen, Hostrupsvej 28,

Kolding. Dengang ieg blev født, boede de i

Hvidovre. -Det var min mots mennesker, gom

også blev mine mennesker de første 10 uger.

Så flyttede jeg hen hos fru og hr. Bendt. Ved

Bellahøj 2, 4. sal th., 2700 Brønshøj, som nu

har været rnine mennesker i 15 år. Min mor

var svensker; men fandt sig hurtigt hjemme

i Danmark. Hun hed Løvdalens Foremost Mar-

tine. Min {ar var nordmand, men blev alle

sir{e dage'i Norge. Han hed Mokka Mokkasin.

Venlig hilsen. Rikl-i.
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I{USKAT - skal den

kastreres?

En af mine venner, som har en dejlig huskat,
henvendte sig forleden til en dyrlæge på
Århusegnen med sin syge, forrevne hankat,
der er ca. 2 Lr gammel. Min bekendt har
længe syslet med tanken om at lade katten
kastrere og drøftede det med mig ved flere
leiligheder. Det er ikke helt lykkedes mig at
overbevise hende om, at katten ikke tager
skade af en kastration, tværtimod, den .vil
blive roligere, venligere overfor dens menne-
sker og strejfe mindre. Jeg har også pointeret;
at det ikke er en selvfølge, at katten bliver
fed efter indgrebet, men at det ofte skyldes,
at folk overfodrer den, når ,,...den har jo
ikke andre glæder"-mentaliteten indtræffer.

Nå, det var lige ved at lykkes, det med
overtalelsen, for da hun nu alligevel var hos
dyrlægen, spurgte hun, om det nu ikke ville
være en god id6 at lade dyret kastrere. Hun
trængte nok til lidt moralsk støtte fra en fag-
mand, men den fik hun ikke. Næ, dyrlægen
kunne ikke finde en grund ti1 at kastrere det,
for, som han sagde: Den vil jo blive ved
med at slås.

Jeg vil ikke anfægte hans kendskab til han-
kattes opførsel efter kastration, men jeg vil
nu nok spørge i al almindelighed: Tænker
dyrlægerne ikke på de stakkels små killinger,
disse omstrejfende hanner bliver far til i løbet
af en sæson? De mange omstrejfende ungdyr,
som nogle mennesker giver mad til i perioder,
mens andre lader indfange af Kattens Værn?
Der gøres i dag så meget for den vilde kat,
i hvet fald med hensyn til at nedsætte dens
produktionsevne. Der er kommunale katte-
damer, der fcdrer dem med p-piller. Går det
galt alligevel, kan killingerne aflives hos (må-
ske den samme) dyrlæge, inden de er fyldt
8 dage (har nogen af ier nogensinde fundet
så små vildkatte?) Var det så ikke mere på
sin plads, at dyrlægen (fagmanden) gav en,

vaklende hankatejer den stØtte, han/hun har
brug for, for at tage beslutningen til kastra-
tion? Er det virkelig meningen, at dyrlægen
indirekte skal sørge for den vilde katte-
populations vækst? Ja, jeg spørger bare. Gid,
der var en dyrlæge, der ville svare!!

Søsanna Bugge,



Ringorm hos katte
Angrebet viser sig ved forekomst af bare
pletter i pelsen el1er pletter, hvor hårene er
kr-rækket, som regel begyndende på. hovedet
eller ørerne-

Angrebet skyldes en infektion af svamp,
hvoraf de hyppigste er: Microsporum canis,

tegner sig for ca. 98 pct. af alle ringorme-
tilfælde. Microsporum gypsum, ca. 1 pct. af
tilfæ1dene. Trichophyton mentagrophytes, ca.

1 pct. af tilfældene.
Diagnosen stilles ved belysning med ultra-

violet lys fra en ,,§Øood's larnp", hvilket vil
vise fluorescens fra hud og hår i de tilfælde.
hrur infrktiuncn skyldcs microsporum tanis.
eller ved dyrkning af svampen fra et inficerel
hår. I ca. 70 pct. af tilfældene kan diagnosen
også stilles ved observation i et micr-oskop.

Den mest effektive behandling består i ind-
givelse af griseofulvin i tabletform, f. eks.

Iamoryl (receptpligtigt) i mindst 3 uger.
De særlige problemer ved ringorm er, at

de sporer, hvorved syalnpene folnerer sig,

ofte vil overleve i dyrets omgivelser, således

at reinfektior.r kan blive et problem. Sporerne
kan ikke dræbes ved almindelig rengøring,
men kun ved anvendelse af svampegifte, f.
eks. Netrosylla fra firma Bayer, ved rensning,
som det sker i alnindelige renserier og på
enkelte andre bastante måder. f. eks. ved af-
brænding med en blæselampe!

Hvis ringormeangrebet ikke behandles, vil
de skæmmende pletter brede sig. Infektroner
af bakteriel art kan komme til. Undertiden
kan et angreb gå i ro af sig selv, men katten
vil stadig kunne smitte andre katte.

Forbudt! - Tilladt?
- I England er a1t tilladt, som ikke er

udtrykkeligt forbudt.

L'

- I Tyskland er a1t forbudt, som ikke er
udtrykkeligt ti11adt.

tJ

- i Frankrig er alt forbudt tilladt.

U

- I Rusland er a1t forbudt, selv om det
er tilladt.

U

- I Danmark - ja, hvordan er det egenr'

lig i Danmark? - Spørgsmålet er temmelig

relevant. - Når man læser de f orskellige

»kattelove/regler<< igennem, støder man of-

tere og o{tere på udtryk som må ikke, skal,

forbudt, ikke tilladt. Hvad synes I? Skriv

til os og 1ad os få oprettet en rubrik:

>>Læsetne mener<<. Send ris, ros, ideer m.

m. til Susanna Bugge inden 30. juli, så

det kar-r komme med i næste nummet af

bladet. S.B.

KÅTTE-DELIRIUAI, fortsat fra tila 26.

obligatoriske 30 kg fisk og 10 kg kød eller

for at tømme de 50 skidtbakker 
- 

eller må-

ske blot for at få sig en sludder med kat-

tene. Et storslået initiativ og i sandhed en

frugtbar n.råde at anvende galskaben på. Vi

rejste til Danmark for at pleje vablerne og

hvile ud over-r på f elien med en sikker tro

på, at de nok skulle klare skærene og se

resultater ef deres arbcjdr.

Killinger - netop nu

. 
SRIWIJAYA

Vildtfarvede iAbykiltinger til sallg.

2,3 killinger efter Zorba av Nybynås
og Syrinx Capriccio.

2,.1 killinger efter Rusty af Yala
og Syrinx Capriccio.

Sianette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg,

telf. 06 - 8531 31.
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Til avlstjeneste

Perserhan, f. I (13b):
SAMBO VON BOGKVIST

: 'i ' g ' 53 H, Bybierg,
Prangervej 27,7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

. Brunmasket siamhan

Elis EriF.sen,

R!!s, 875;l Gedveq, telf. 05 - 665372.

Brunmasket dolourpoint:

. lnt. ch. TAMIKO's DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Brunehøjvej 6, 8585 Glæsborg, tlf. (06) 38 6058

' Engelsk importi' Rød Devon Rex
ANNELIDA COPPERNOB

Lene W Casselgreen,

-Naurvei 7, Undløse, .4040 Tølløse,
telf. 03 - 48 94 16.

Rød burmahan:
lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

. 
(engelsk import).

Solveig og Gerhard Håjek,
IMyrkærvei 5, 6392 Bolderslev, tlf . 04 - 64 63 23.

Brun burmahan:
Ch. PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

_ telf. 08 - 18 02 62.

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket).
eor;nne Gamin de Lynx (tabbymasket).

lnger Fløe Cralack,
Søndergård, Ribevei 40, 6740 Bramminge,

telJ. 05 - 17 36 69.
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Vildtfarvet abyssinierhan :

Ch. AMIGO AF THAEL

Jørgen Hansenn

Enebærvej 92,5260 Hjallese, tlf. 09-132397

Tabbymasket siamhan:
SAKURA ANARAWD (eng. import).

Leil Nielsen,
Ny Adelgade 49, 5610 Assens, tlt. og - 71 2082.

Brun siamhan:
FLORENTINE's FELIX

- Gudrun MUller,
Klintebjergvej 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 1658

I skoleferien: Grønhøi, 9480 Løkken,
telf. 08 - 88 31 88.

- PERSERHANNER:
Ch. lbbo af h/arcopolo (sort).

Ringo af Bangalores (blå).

Dora og Egon Strellner,
Mirabellevej 5, Veigård, 9O0O Ålborg,

telf. 08 - 13 19 42.

0h inchillahanner:
Ch. VIRAK,S EMANUEL

Prin6 Roberto van den BerckenhoEt
(holl. import).

Lis Eilertsen,
Søndervangen 13, Lyngerup, 3630 Jægerspris,

telf. 03 - 3221 73.

Chokolade burmeser:
KENTIA's NIKKI

Amerikanske blodlinjer.

lngelise J6kobsen,
Allovænget 3, 2630 Tåstrup, tlf. 02 - 99 32 25.



I

Opdraettere

CAREZZANDO
Opdræt al sorte, røde og skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.

Bente og Erland Johansen,
Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324

AF TABAS perseropdræt
ifarverne skildpadde, sort, rød. creme, blå,

blåcreme og bicolour.
Killinger lejlighedsvis til salg.

Birgit og Johnny Semak,

østerbakken 24, 6310 Broager, tll. 04 - 44 16 53

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestil I inger modtages.

Vibeke Ringkøbing Jensen,

Foldgårdsparken 15, 7600 Struer,
telf. 07 - 851466.

STAMNAVN de Desir6e
Opdræt al perserkillinger rflere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.

llanna Cond6 van't Veen,
Stranrrhø.i 50, Kyndby, 3630 Jægerspris,

telf. 03 - 32 11 41 .

»AF BØGEBAKKEN«
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på killinger modtages.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7, 9000 Ålborg, telf. 08 - 140339.

Stamnavn »MIAKEE«
Specialopdræt af colourpoint.
Sunde og smukke killinger.

lnge og Biarni Stagge
Skovhusvej,9574 Bælum, telf.08 - 337270.

Stamnavn HAMILTON
Siamopdræt

Killinger i alle maskefarver.

Connie Grøn,
Toftagervej 5, 2700 Brønshøi, telf. 01 - 604212

Stamnavn OF DOMINICA
Opdreet af brun burma.

Birte Slubsgaard,
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 1§

SRIWIJAYA
Abyssin ier-opd ræt.

Sianelte Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg

telf. 06 - 8531 31.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-opd ræt.

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

telf. 09 - 61 1981.

Slamnavn "AF FREDENSLUND«
Brun- og tabbymasket siamopdræt. Rød- og

vildtfarvet abyssinieropdræt.

Lis Rhymer Frlis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndersø,

ilf. 09 - 89 15 03.

SIGIRlYA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Tietgen6 A116 51, 5000 Odense, tlf. 09- 140342

»BODWlN«
Opdræt af cornish rex - katte med blidt

temperament.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 Mårslet, telf. 06 - 27 2819.

»ZAKKO« perseropdræt
Colourpoint i farverne: brun, blå, blåcreme

lnge-Lise Andreason
Arnkilsmaj 1, 6400 Sønderborg.

Telf. 04 - 425456.

Slamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.

Elsa Dolberg,
Øet, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 341481

»KANBALU«
Burmeseropdræt i flere farver.

Ulla og Carsten Grell,
Bygvænget 7, Virring, 8660 Skanderborg,

telf. 06 - 9277 30.

USALWEEN BLUEU

Havanna Lavendel
Siamesere 24a, 24b, 24c.

Siisse Leidilz
Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C

telf. 06 - 127340.
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.'E HEK
Se.rumlaboratoriet har ru påtaget sig at for-

rnidle Pitmann-Moor's vaccine mod f orkøle1-

sessygdonme. Dyrlægerne er blevet opfordret

til inden 1. juni at afgive bestilling.

Spørg jeles dyrlæge, om også han har hjem-

ta:let vaccinen og vigtigst af alt: Få Aø'

tene t,rtccineretr, indet et'lertbet.r ttd:tillinger

påb e gl nd a.r .

AX{},{ECENTRÅLEN holder ferie rndtil 1. auglrst. Kunne et af rnedlenmerne tænke sig

at yære kontaktperson for ccntralen, bedes vedkommende henvende srg ti1 Susanna Buggr-

snarest.



l(atteartikler er min hobby

Transport-boxe

Katte-kurve
l-lalsbånd - seler

Ir4adskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
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:
P'rkko Tuominen
lsokaari 36 D
Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 f.mk.

*
KATTEN vÅR:
Sonia Bargel
Heggevn 15 F
1480 Slattum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr

*
VÅRA KATTAR:
Bertil Andersson, Box 288,

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

*
KATTEN:
Axel Jæger,
Smakkegårdsvej
2820 Gentofte.

127,

*
RACEKATTEN:
Flemming Holm,
J. Baggesensgade I
4220 Korsøt

og
Alice Heinsen
Vingetoiten 254

2730 Herlev

Abonnementspris:45 kr



Nordi yllands store
T

specra
Kort

ringer . .

vi sender
eller bringer

lforretnimg
Kærnpeudvalg!-

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

Galle's mlss hund Møllegade I . . 1215 59

9000 Aotborg


