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JYDSK RACEKATTE KLUB

Formand:
Winna Greve,
St. Stege 13,
Dyreborg,
5600 Fåborg.
Telf. 09 - 61 1981.
(Træffes mell. 20-22).

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

Kasserrrr:
Sianette Kwee,
Sensommervej 16,

8600 Silkeborg.
Telf. 06 - 8531 31.

Giro: 5 06 85 09

Udstillingssekretær:
Richardt Pedersen,
Neptunvej 18,

8700 Horsens.
Telf. 05 - 61 2532.

Sekrelær:
Susanna Bugge,
Kærlodden 7,
0320 Mårslet.
Telf. 06 - 272819.

Stambogssekrelær:
Vrbeke Gamst,
Hr. Hennekesvej 5,
9000 Ålborg.
Telf. 08 - 12 08 15.

tsetstyrelsesmed:em l
(Bladuddeling).
Ulla Grell,
Bygvænget 7, Virring,
8660 Skanderborg.
Telf. 06 - 9277 30.
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I dette nummer vil vi påbegynde en serie

Portrnt-Galleriet
Dette Gallerie skal præsentere de katte, som opnår tit-

lerne Champion, International Champion, Premier og

International Premiet. Af rent økonomiske årsager kan

Portræt-Galleriet kun bringes 2 gange år1igt, nemlig i

nr. 2 og i nr. 4. De billeder, vi efterlyste i bladets for-

rige nummer, og som er blevet sendt os, bringes her i

bladet. Vi havde håbet på at få flere portrætter, men de

kan så nås til bladets n. 2 i 7917.

Såvel medlernmer af Jyrak som medlemmer af de andre

danske klubber opfordres derfor ti1 at sende et billede

af den kat. som i løbet 'rf 7976 og fremefter opnår en

eller anden titel. Billedet skal helst være sort-hvidt og

i pasfoto-størrelse. Bagpå skal skrives kattens navn, titel,

hvor og hvornår den er opnået, samt navn på kattens e.ier.

Eledtra al Tahat ( 1l ) . Chttntpion i Greoe
1976. Ejer: Anne Åndrcasen.



iVlisti Blue al Køref (13b BP). lnt. Ch. i febr

1976. Ejer: Jytte og Kurta FrederiAsex.

Arendse Kanbalø (27a). Charn4ion i l(øben-

haan 1976. Ejer: Henning og Birte Carlsen.

Adele Kanbalø (27d).Int. Ch. i Brene,n 1976.

Ejer: Ullø Grcll.

(n

Kjærgårdens Beth (13b TP). Champion

i Odense. Ejer: Vibeke Gamst,

)



Ma:ia al Tharnahan (271). ChanPion i Bru-
xelles 1976. Ejer: Ulla Grell.

Orion af BæAgården ( 13b RP). Champion
i Viborg :epr. 1976. Ejer: Jenny Stennesen.

Nanoh af Kajotok' (27). Chanzpion i Glad-
saxe ohr. 1976. Ejer: Stema Gilbe.

Hvor skal jeg få min kat

Passet i ferien?
Dette spørgsmll møder man gang på gang.
Man møder det ofte på udstillingerne, hvor
man hører bemærkningen: ,,Jeg vil så gerne
købe en killing, men nu er det snart sommer-
ferie, og hvor skal jeg så få den passet?"
Eller: ,,Jeg kunne godt tænke mig at fil en
kat, men hvor skal jeg få den passet, når jeg
er ude at rejse? Hunde kan man io sagtens få
i pension, men er der i det hele taget pen-
sioner for katte?"

Det er ikke højsæson for dette problem nu,
rnen det ville være ra'tt, om vi her i bladet
kunne begynde at se på problemet omkring
kattepasning. Jeg vil bede medlemmerne hjæl-
pe til ved at fortælle lidt om, hvordan de selv
arrangerer sig, når de er på ferie. Anbringer
man sine katte hos naboen eller gode venner,
eller får mao vennerne til at komme i 6ns

hjem og fodre kattene? Får man den passet,

hvor man har købt den? Kender man andre
kattefolk, som kan tage en pensionær - eller
flere? Eller er man så heldig at kende en god
kattepension ? - Ikke noget med gøende hunde
i samme rum.

Kunne I ikke sende mig et par ord herom?
Hvis I kan anbefale en kattepension, vil jeg
gerne have adressen. Det er så tanken i blad
m.2-77 at bringe en samlet liste over de
pensioner eller lignende, som vi kan anbefale
vore medlemmer.

Jeg tror, det vil være rurt at få et overblik
over kattepensions-situationen, og i næste nr.
vil jeg gerne følge dette op. Jeg håber at få
nogle indlæg, som kan bringes sammen med
en uddybning af dette meget vigtige emne.
Skriv til: 'JTinna Greve, St. Stege 13, Dyre-
borg, 5600 Fåborg.

Generalforsamlingen
vil blive afholdt den 26. febn:ar L977 ptt
Hotel Kragelund i Højbjlrg ved Århus.

Forslag, der ønskes udsendt sammen med
indkaldelsen, skal være 'Winna Greve i hænde
senest den 15. jlnna't 1977.

Der gøres opmærksom på, at kontingent for
7977 skal være betalt inden generalforsamlin-
gen (indbetalingskort er vedlagt), idet kvitte-
ring skal forevises ved indgangen.
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Huo rdan forløb e r katteru s kønsadui kling?
I Il.ex Breeders United's tidsskrift, FORUM, a. bctinget af nerveimpuls ved kønsakten.
fandt vi nedenstå.ende skematiske gennemgang b. indtr::ffer i Lrbet af 24 tjmer efter
af kattens kønsudvikling. Den Østjydske Stu- parring.
diekreds har haft emnet til behandlirg, men 3. Drægtighed:
da vi mener, at alle burde vide noget mere om a. befrugtning af æg - sker inden 36 timer
dct, bringes det også i Hvæssebrættet. efter parring.

I. BRUNSTCyKLUS: b. fosteret - dets .,rejse" til livmoderen:

A. putterlet alcleren, hvor kønsmodningen. 1 ,år frem ti1 livmoderen ca den 5'

indtræffer. d'g'

l. Hun: 2. implanteres i livmodervæggen ved

a. Gennemsnitsalder er 7- -12 mdr. afhæn- 14 dag efter parringen'

gig af, hvornår den e' irai.- 
- - c drægtighedsperioden er 58-71 dage'

1) Hvis født tidligt på-r"ta..t, kan den d killinger født før den )6 dag over-

være kønsnoder så tidligr som .-. urjiJit 
sjældent'

3Vt md'
2) Hvis født sent pir fotåret vil den R. IItnAatten.r sundhedstilstartd;

opnå kønsmodenhed næste forår i en l. Sørg for,
alder af 10- 12 mdr. a. et 

'accin.rtiunen 
cr up-to-date - er hun-

b. Ger-rnemsnitsvægt er 3 kg. kattens modstandskraft lav. vil killin-
2. Han: gernes også være det.

a. Når sjældelrt kønsmodenhed før 10--12 b. at give hende en .rmekur - har hun
mdr., enkelte eksemplarer så sent som orm, vil killingerne også have det; de
1ll -20 mdr. kan dø af orm kun et par dage efter

b. Gennemsnitsvæg1t er 4 kg. fødslen.
B. Lobelilssesott løber n.range gange i for- c. at kilttens almenc sundhed er i orden.
meringsperioden. 2. Der bør ikke avles på en hun, før den
1. Sæsonen er fra slutninger: af dec. til sept. selv er helt udvokset.

I dcnne pcriode kan kattcn have 2-3 kuld. ). Ca.7 ugel efter parringen kan man på dens
2. I sæsonen kan katten 1øbe næsten uafbrudt. mælkevorter se, om den er drægtig eller ej.
3. Dagslyscts ændring er et vigtigt element .i. HYis kattcn er partet ved et uheld og ingen

til fremkaldelse af løbetid. killinger ønskes, tag hende ti1 dyrlæge inden
e. Blandt katl- hrrlJr i burc i rum mcd [or.dr.[ør.re -rH rimcr.ft.r parri,igen.

kunstigt lys tændt hver dag i lige lang tid a. Man vil da give hende østrogen for at
kom betydeligt færre katte i løbetid end forhir1dre fostrenes implantering i liv-
normalt forventet. mocleren.

b. Avlsdyr tkdl hale dagslys. b. En bivirkning af ovennævnte er, at

C. Labetid 
- 

stcppcil med bagbenene, løftet katten ,,Iøber" 1-2 uger længere'

bagparti, halen holdes vandret til side. C. [Jsedt:anlighel.er;l. Hris ikkq farEl. \rr(r ta. l0 d:rcq.
2, Hvis parret, varer 3 6 ,l;.-. 1. Super-befrugtning - flere end 6n far til
3. Består af tre stadier: kuldet-

a. bejler-r - varer 1-2 dage, hvor hannen a Hunnen parrer sig med en han' hvorved

afvises. et eller flere æg befrugtes; derefter par-

b. hannen accepteres - vat'er 1-4 eller flere rer den sig med en anden han, hvorved

dage; parrir.rg kan ske flere gange pr. dag. , der befruStes et eller flere æg til'. D. Hr.r Lillirrg Irrr kurr dn far.c JI\ lsnrng al lranlrer) - \f,rsr (a l drg 2. super-dr*gagheJ IivmoJcrcn inJcholdsr
II. FORI{ERING: fostre af forskellige aldre.
A. Begit'enhedet?tes St .tg, a. En drægtig hun kommer i løbetid og
1. Parring. parrer sig endnu en gang.
2. Æ.g,|øsning: b. Sjældent tilfælde, men forekommer.

J



JYRÅKs efterårsudstilling i Viborg
Så løb atter en udstilling af stablen. Denne
gang havde vi valgt Viborg som udstillingsby,
der ligget i et - rent kattemæssigt - ret uop-
dyrket område.

Den smukke Tinghal viste sig at være en
virkelig god ramme om udstillingen, som hav-
de ca. 300 katalognumre. Det var faktisk min-
dre, end vi havde regnet med. Forklaringen
ligger i konkurrencen fra tre andre udstillin-
ger: Ugen før i Monchengladbach, samme dag
i Luxembourg, der bevirkede. at vi ikke havde
så mange udenlandske udstillere, som vi efter-
hånden er blevet vant til, og DARAKs 6n-

dagsudstilling i Hellerup den 14. august, der
medførte, at sjællandske CÅC- og CAP-tråb
ret naturligt valgte at tage til Hellerup i ste-

det for til Viborg.
Men til gengæld viste der sig det det glæ-

delige, at JYRÅKs egne medlemmer mødte op
i meget stort tal. Det er dejligt, at medlem-
merne i den grad slutter op om vore ud-
stillinger.

Vor efterlysning af hjælp fra medlemmerne
resulterede i, at udstillingen ,,bare kørte der-
uda". Der var ingen, som skulle 1øbe livet af
sig for at nå det hele. Der var hjælp at få
hele tiden, og det hele foregik i en meget
afslappet atmosfære.

Udstillingen viste sig at trække mange til fra
hele Midtjylland, og jeg mindes ikke at have

været ude for så stor interesse og spørgelyst
fra publikum, som her i Viborg. Denne inter-
esse medlørte ogsi, at mange killinger farrdt
deres blivende hjem her. Vi har heller ikke
tidligere haft så stor tilgang af nye medlem-
mer, som på og efter denne udstilling.

Vore fire dommere: Dr. A. Pintera, Tjekko-
slovakiet, Aila Tiuri, Finland, for langhår og
M. Giles, England, Ariette Poirier, Frankrig,
for korthår havde to travle dage, som afslutte-
des med kåringen af de bedste katte.

Ved kåringen af de bedste korthårskatte blev
det foreslået af den franske dornmer, Arlette
Poirier, at lave en åben votering, således at
alle havde lejlighed til at overvære denne ud-
væigelse, hvor man med det samme fik at
vide, hvem de bedste var. Det viste sig at
være en så god id6, at vi vil forsøge denne
åbne kåring på kommende udstillinger.

De bedste katte blev:
Bedste langhårs voksen: Int. ch. Bianca On-
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stein (2). Ejer: Dagmar-Undine Schwerin,
Tyskland.

Bedste langhårs kastrat: Int. pr. Artur-Roland
Snowdrift ( iO). Ejer: Lis og Jørgen Nielsen,
Ballerup.

Bedste langhårs ungdyr: Dorell's Bonnie
(13b BP). Ejer: Dorith Elverts, Vedbæk.

Bedste langhårs kuld: af Blovstrød (13b SP
og BP). Ejer: Grethe Braad, Blovstrød.

Bedste langhårs voksen modsat køn: Int. ch.
Bettina af Bækgården (13b TP). Ejer:

Jenny Svennesen, Skanderborg.
Bedste langhårs veteran: Int. pr. Gwinni von

Haus Steffen (11). Ejer: E. Hombach,
Tyskland.

Bedste korthårs voksen: Orca's Big Boy (23).
Ejer: Lis Rhymer Friis, Søndersø.

Bedste korthårs kastrat: G-igor (29 SB). Ejer:
G. Boersma, Ho11and.

Bedste korthårs ungdyr: Belphegor's Chestnut
Samba (29). Ejer: E. la Crois-Berends,
Holland.

Bedste korthårs kuld: Margay (27a). Ejer:
l. Dunveld Hansen. Jægerspris.

Bedste korthårs voksen modsat køn: Pegasus
Adorable (2,)). Ej"r, June Krogsøe,
Tommerup.

Bedste huskat: Sorte (sort). Ejer: Susanne

Jacobsen, Viborg.
Mis Viborg blev: de Pineda's kuld (Z og

13a SS). Ejer: Inga de Pineda, Holte.
Vinder af opdrætsklasse langhår: af Bækgår-

den (92 points). Ejer: Jenny Svennesen,

Skanderborg.
Bedste i racen (BIR) blev følgende katte:
Badste colourpoint: Int. ch. Bettina af Bæk-

gården. Ejer: Jenny Svennesen, Skander5org.
Bedste europ6: Klavs af Gammel Vartov-

Ejer: Fanny Eldevig, København.
Bedste abyss.inier: Orca's Big Boy. Ejer: Lis

Rhymcr Frii:. Sondersø.
Bedste burmeser: Penelope af Thamakan.

Ejer: D. Larsen, Glostrup.
Bedste siameser: Kattja-Lo's Tawi. Ejer: Do-

rothca Brockhoff, Fredericia.
Bedste rex: Ch. Bowena's Åndrea. Eier:

H. H. Vad Jelrsen, Odense.
V andrepr*ttier:

Kat. nr. 5: af Blovstrød's kuld - colourpoint.
Ejer: Grethe Braad, DK. Ålborg Dyrepen-
sions vandrepræmie til bedste LH-kuld.



12: Jackmani's perserkuld. Eier: Anni og Finn
Igild, RK. Chatte d'Or's guldtallerken til
bedste perserkuld.

28b: Charlie von Loschwitz. Ejer: Dagmar-
Undine Schwerin, Tyskland. Jyraks vandre-
præmie til bedste perser. Århus bys vandre-
præmie til bedste LH-voksen.

37: Maymann von Strellners Cameo. Eier:
Norma Treumer, J. Racekattens vandrepræ-
mie til bedste blå perser i Jyrak.

54: Bremer's Aslak. Ejer: Flemming Skarvig,
J. Cyrenaica's vandrepræmie til bedste
cfeme pefse.r.

7l: Ch. Clarissa af Carn Brea. Ejer: Jean
Price, J. B. Ganniks sølvskål til bedste
perser i Jyrak.

104: Benita af Kambyses. Eier: Birgit og

Johnny Semak, J. Jyraks vandrepræmie
til bedste perser i kl. 3 i Jyrak.

140a: Dorell's Bonnie. Ejer: Dorith Elverts,
RK. Tamikos vandrepræmie til bedste
LH-ungdyr.

147: lnt. ch. Bettina af Bækgården. Ejer: Jenny
Svennesen, J. Redaktionskattens vandrepræ-
mie til bedste jyske kat. Birgit Enevoldsens
vandrepræmie til bedste colourpoint. Race-

kattens 40-års jubilæumsfad til bedste
colourpoint.

163: Granhavens kuld. Ejer: Irene og Peter

Juul, J-. Lilli Husteds minde-vandrepræmie
til bedste aby-kuld.

165: Margays kuld, blå burmesere. Ejer: In-
gerlise Dunvald Hansen, RK. Århus Dyre-
pensions vandrepræmie til bedste KH-kuld.

171a: Ch. Syriams Fleur. Ejer: Hanne Dun-
vald, RC. Malakka-fadet til bedste
chaftreux.

182: Lae-Dun. Ejer: Knud Grotum, RK. rVal-
ther-fadet til bedste Russian Blue.

190: Orca's Bib Boy. Ejer: Lis Rhymer Friis,
J. Jyraks vandrepræmie til bedste KH-vok-
sen. Jyraks vandrepræmie til bedste KH-
voksen kl. ) i Jyrak. Hasle Bogtryks pokal
til bedste KH-voksen. Yala-fadet til bedste
aby. Thaels vandrepræmie til bedste aby,
farve 23. Chitta Billis midipokal til bedste

. aby-voksen.
2L2: Kattja-Lo's Tawi. Ejer: Dorothea Brock-

hoff, J Jyraks vandrepræmie til bedste
siam i kl. 3 i Jyrak. Racekattens vandre-
præmie til bedste siam han i kl. 3.

(Fortræuer side 9).
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,,Mis Viborg 1976" plæter2teres af ejerex, Ingø de Pineda.



PERLER fra Morten ! - nar hunkatten ikke mætk nok??

»MIKRANA« - holder samtidig maven i fineste orden.
Mælkekrafternæring og opfostringsmiddel båOe tit 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 sam.ren .. og den er klarl

Eneimportør for Danmark:

Å/S CARL FR. MORTENSEN
Biilowsvej 5C - 1870 København V.

Telefon 01 - 246702.
NÆRMESTE FORHANDLER OPGIVES!!!

»Af SWEE-DAGONU
BURMESEROPDRÆT

GRETHE Og RICHARDT B. PEDERSEN

Neptunvej 18 . 8700 Horsens Telefon AS -,612532.

Pensioru for
HUNDE
KATTE

Aarhus Dyrepension
Viaduktvej, Viby

Telefon OO - 2827 88

Stamnavn AF KIVIO
§pecialopdræt af chinchilla-farvede persere,
blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

fIL AVLSTJENESTE:

th. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).

Kllinger leilighedsvis til saig.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

Ærøvej 16,9900 Fr.havn, telf. 08 - 420510.
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219: Sambo af Nordtoft. Ejer: N:ico Larsen,
J. Mandalay-fadet ti1 bedste blåmasket
siam i Jyrak.

2)): Taungoo Donna. Ejer: Melitha Madsen,
J. Dyreborgs vandrepræmie ti1 bedste
brune burmeser-hun.

246: Ch. Arendse Kanbalu. Ejer: Bente og
Henning Carlsen, J. Mellemsvenska Katte-
klubs vandrepræmie til bedste burmeser
i Jyrak.

248: Anja af I(æhlershøj. Ejer: Hanne Kæh-
lershøj, J. \Wessels vandrepræmie til bcdste
burmeser-ungdyr.

253: Penelope af Tharnakan. Ejer: D. Larsen,
RK. Thamakans pokal ti1 burmeser-voksen
med stamnavnet Thamakan.

256: Belphegor's Chestnut Samba, Ejer: E. la
Crois-Berends, Holland. Tamikos vandre-
prærnie til bedste KH-ungdyr.

261a: Ch. Bowenas Andrea. Ejer: Flans Hen-
rik Vad Jensen, J. Daraks jubilæumsiandre-
præmie til bedste rex. El Sanas vandrepræ-
mie ti1 bedste rex i Jyrak.

266: Sheeba Lan-NIey. Ejer: Fanny Eldevig,

(Flrtj,eue: :ide 12).

Arlette Poirier rned hLLt. beclste langhårs-
og Aorthårti*.

»CRIMSON«
DEVON REX

t

e a§selgfeen



Klab- og andet nyt

VANDREPRÆMIEUDDELING OG
BANKOSPIL _ EN GOD
KOMBINATION
Dette fandt vi ud af ved at se det store frem-
møde \ørdag den 16. oktober. Ca. 40 mediem-
mer havde fundet vej til den hyggelige Ølsted
Kro ved Horsens. Vi måtte faktisk pakke os

godt sammen for at kunne være i lokalet.
Mange havde fulgt opfordringen om at med-
bringe pakker, så da overrækkelsen af vandre-
præmierne var overstået, kunne vi starte på
hele 16 spil. Der sænkede sig hurtigt den for
et bankospil nødvendige tavshed, og med Ri-
chardt Petersen som fortrinlig opråber gik det
rask fra hånden. For ligesom at understrege,
at det var kattefolk, der hyggede sig, havde
krokatten taget fast ophold hos os, hvor den
på en stol uanfægtet fik sin eftermiddagslur.
Ved 18-tiden havde den sidste præmie fundet
sin ejermand, og man skiites efter en fornøje-
lig eftermiddag. Efter tilfredsheden at dømme,
tror ieg ikke det bliver det sidste bankospil
JYRÅK afholder. lVinna.

*
oBs!

Som en hilsen fra kassereren har vi
denne gang lagt girokortet til indbe-
taling af kontingentet ind i bladet.
Kontingentel for 1977 er 60 kr. pr.
hovedmedlem og 5 kr. Ior hvert fami-
liemedlem. Det ville betyde en lettelse
i arbejdet, hvis beløbet indbetales sna-
rest og korrekt navn, adresse og evt.
telefonnummer anfØres i afsender-
rubrikken. Nye giroindbetalingskort -
som erstatning for evt. bortkomne -
kan altid rekvireres hos kassereren.

*
KATTENS ADFÆRD
Artiklen skulle have været fortsat i dette nr.,
men Palle Vinther kunne ikke nå at få den
færdig. Fortsættelsen bringes i næste nr.

1.0

MEDLEMSMøDER I SøNDER.
JYLLAND
Som nævnt i forrige nummer er vi nu - ende-
lig - kommet i gang i Sønderjylland. Da det
drejer sig om et ret stort område, har vi valgt
at lave to mødesteder. I Holsted (mellem Kol-
ding og Esbjerg), hvor møderne ledes af Nor-
ma Agersnap Larsen, og i Sønderborg/Bro-
ager, hvor Birgit Semak arrangerer møderne.

Programmet for sæsonen 76-77 er nu fast-
lagt: 1. møde fandt sted i Holsted den 30.
okt. med emnet: Pelspleje og film fra tidligere
JYRAK-udstillinger.

2. møde finder sted 5. dec. i Sønderborg
og er et julehygge-møde med forskellige ting
på programmet.

Den 18. dec. finder der så et lignende
møde sted i Holsted.

Den 15. jan. afholdes et møde i Sønder-
borg med emnet: Korthårskatte.

Der afsluttes i Holsted den 5. marts med
et dyrlægeforedrag.

Der vil blive sendt indbydelse med nær-
mere redegørelse for programmet forud for
hvert møde til de i Sønderjylland boende
medlemmer - i denne forbindelse fra. græn-
sen til Ve.ile. Skulle andre medlemmer have
lyst at tage til enten Holsted eller Sønderborg,
bedes man kontakte Norma Agersnap Larsen
eller Birgit Semak.

*
MEDLEMSMøDER - FYN
Her har været afholdt 2 møder med emnerne:
Genetik og Colourpoint. Den 4. december af-
holdes et jule-hyggemøde med bl. a. lysbilleder
og et gave-bankospil. Her vil vi også snakke
om emne.r til møder i foråret 77, hvor fore-
løbig kun 6t møde er fastlagt. Det finder sted
først i aprrl, hvor Birgit Semak, Broager, vil
demonstrere pelspleje især med henblik på
udstillinger.

Der bliver udsendt program for for&ret 77



til alle fynske medlemmer først i januar. Med-
lemmer udenfor Fyn, som kunne tænke sig at
deltage, bedes kontakte §7inna Greve

+
STUDIEKREDS øSTJYLLAND
holdt den 28. okt. vinterens første møde. Man
diskuterede indholdet af vinterens mødeafte-
ner og enedes foreløbig om to emner inden
jul: Den 18. nov. diskuterer rnan udstillinger
- især de praktiske problemer, der opstår ved
tilmeldinger til udenlandske udstillinger, og
den 7. dec. er emnet: ,,Hamborgudstillingen",
hvor man vi1 diskutere netop denne udstillings
forløb og de erfarinS;er, man har draget. På

dette planlægningsmøde fremkom også for-
slag til forårets forløb, og her besluttede man
sig til er-rdnu ikke at lægge sig fast på noget,
men i stedet tage de forskellige forslag op til
diskussion efter jul.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at
findc et privat hjen-r med tilstrækkelig plads
og r.rogenlunde central beliggenhed, så foreløbig
afholdes møderne på Kragelundsskolen i Høj-
bjerg. Da Susanna Bugge ikke ønskede at fort-
sætte som studiekredsleder, valgtes som ny

Dagntar-Undine Scbtuerin nted. Int. Cb.
.Biuuca Onstein (2).

Palle Vinther. Medlemmer. interesseret i kred-
sens arbejde, kan få oplysning om videre ar-
rangementc.r hos undertegnede på telf. O6 -
21 39 31. Palle Vintber.

*
PROBLEMERNE IKKE LØST' _
MEN CHAhICETINE BEDRE
Sommerhuskattene har fået lidt bedre chancer
i år - men problemerne er langtfra løst !

Chancerne er bedre, fordi omkring 20 åyrlæ-
ger rundt om i landets sommerhusområder er
gået med i det sarnarbejde, som Specialprakti-
serende Dyrlægers Forening og Kattens Værn
har etablelet omkring somme.rhuskattene. Kat-
tens Værn håber imidlertid, at endnu flere
dyrlæger med interesse for kattene og deres
vilkår - i sommerhuskattenes tielfælde elen-
dige vilkår vi1 melde sig til konsulent L.rge
Sørensen. - Dyrlægerne stiller sig til rådighed
med råd og vejledning for mennesker, som

,,pludselig" står rned problemet: ,,Hvad skal
vi gøre med sommerhuskatten, nu hvor vi skal
hjem?" Det er et problem, som de færreste
tænkte på, da de tog den lille, dejlige killing
ti1 sig i sommerens begyndelse. Bl. a. oplyser
dyrlægerne om, at det sagtens kan lade sig
gøre at holde en neutraliseret kat i en lejlig-
hed - til glæde for både kat og mennesker.

Hvis De står med en sommerhuskat, eller
hvis De kender mennesker, der gør det, så

ring til konsulent Inge Sørensen, Hun vi1 så

oplyse, hvilken dyrlæge i nærheden, der har
meldt sig til ordningen.

Frt Katlens Venner sept.76.

Inge Sørensen oplyser, at Kattens Værn
gennem dagspressen vi1 bede Landmændene om
at hjælpe til med at løse dette problem. Det er
på gårdene, sommerhuskatteproblemet starrer,
idet katter-re derfra søger ud til sommerhusene.

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGARDEE\d

Hobrovej 385
Råsted . 8900 Randers

Telefon 06 - 44 30 99
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J. Bowenas vandrepræmie til bedste rex Orca's Big Boy, tilh. Lis Rhymer Friis.
i kl. å. rilØest of England & South Wales Cat Society's

PllÆ,tMlELlSTE: 5, af Blovstrød. tilh. Grethe Braad. L65,
Felikats guldmedalje: 140a, Dorell's Bonn.ie, Margay, tilh. I. og T. Dunvald Hansen.

tilh. Dorith Eh'erts. South rVestern Counties Cat Club's kokarde:
Santa Monica Cat Club: I guldmedalje: 141, 759, int. pr. Gwinni von Haus Steffen, tilh.

int. ch. Bettina af Bækgården, tilh. Jenny Elfriede Hombach.
Svennesen. Cat Club de Belgique: Kokarderne ikke

Santa Monica Cat Club: 1 guldmedalje: 255, modtaget.
Pegasus Adorable, tilh June Krogsøe. SUROK's kokarder: 71, Ch. Clarissa af Carn.

The Vintage Cat Club, l CFA-n-reda1.je: 255, Brea, tilh. Jean Price. 253, Penelope af
Belphegor's Chestnut Samba, tilh. E. la Thamakan, tilh. D. og T. Larsen.
Crois-Berends, NL. Felikat's kokarder: 18, Nikolaj af Bangalores,

Boråskatten, 1 guldmedalje: 2)7, G-Igor, tilh. tilh. M. K. Sørensen. 187, Klavs af Gam-
Mrs. G. Boersma. mel Vartov, tilh. Fanny Eldevig.

Do., 1 sølvmedalje: 59, Arthur-Roland Snor'- Three Countries Cat Society'. 231), T^Dngoo
drift, tilh. Lis og Jørgen Nielsen. Donna, tilh. M. Madsen. 28b, Charlie von

DARAK's guldmedalje: 29, ch. Teddy vom Loschowitz, tilh. Dagmar-Undine Schwe-

Angorahof, tilh. Wolfgang og Karin Kriiger. rin. 69, Arthur-Roland Snowdrift, tilh. Lis
DARÅK's sølvmedalje: 223. Crazy Cathy of og Jørgen Nielsen. 212, Kalti^-Lo's Tawi,

Procol Harum, ti1h. J. Zx'ied-Oosterdyk. tilh. Dorothea Brocl<hoff.

Racekatten's sølvmedalje: 275, Hvide Jørgen Ulster Siamese and All Breed Club's kokarde:
på Detrevande" tith Å. D. van Elmpt. 212, Katlia'Lo's Tawi, tilh. Dorothea

SUROK's sølvmedaljer: 28b, Charlie von Brockhoff.
Losch*.itz, tilh. Dagmar-Und:ine Schwerin. Thehøj Guldtryk's kokalder: 147, Columbine
190, Orca's Big tsoy, tilh. Lis Rhymer af Åmalia, tilh. Emmy Clausen. 208, Cu-

Friis. prani af Sriwi.iaya, tilh. Sianette Krvee.

FIFE's kokarde: 190, Orca's Big Boy, tilh. 26)a, Ch. Bowena's Andrea, tilh. H. H. Vad
Lis Rhymer Friis. Jensen.

Vintage Cat Fanciers kokarde: 28b, Charlie Cercle du Chat Secre de Birrr.rani's kokarde:
von Loschwitz, tilh. Dagmar-Undine 106a, Ch. Bubu von Estetal, tiih. Frida
Schwerin. Driisedau.

Niagara Peninsula Cat Clubs kokarde: 190, Mrs. Giles specialpræmie: 237, tsandit af
Stougård, tilh. Preben Stougård.

Dr. Pinteras specialpræmie: Ikke oplyst af
Dr. Pintera.

Fr. Eila Tiuri's specialpræmie: Ikke oplyst
af Fr. Tiuri.

Mlle Årlette Poilier's specialprærnie: Ikke
oplyst af Mlle Poirier.

Anni og Henrik Hylsberg's Zarco kokarde: 87,
Amanda af Krumbak, tilh. M. og K.
Sørensel.

L-rgrid Henriksen's Bagalores kokarder: 18,
Nikolaj af Bangalores, tilh. M. og K. Sø-

rensen. 45, Henri af Bangalores, ti1h. Inge
og Peter Nord. 56b, Mai Malone af Ban-
galores, tilh. Arne Hansen. 59, Sacha af
Bangalores, tilh. Freddy Hug.

Sianette Kwee's Sriwijaya kokarde: 203, Robin
af Srirvijaya, tilh. §Øim en Stien Engberts.

Skanderborg Tropehandel's kolarder: 116, Sir
Brov,n af Bækgården, tilh. Jenny Svenneser.

lane l(rogso og Li: Rhltner Frii.r med hbr.
Pega.rus Adorable (29) og Orca's Big Bol (23)
x)



fuIme, La Crois-Berends pr.cse/tterer Belphegor
Chestnal Sarnba.

149a, ka af Bækgården, tilh. Ruth Løvet
Hansen. 151, Awiva af Masjeid-i-Suleiman,
tilh. Steen Støttrup. 231, Bandit af Stou-
gård, tilh. Preben StougåÅ. 250, Taungo
Amore, tilh. M. Madsen. 251, Bosinver
Piccolo, tilh. Grethe og Richardt Pedersen.

L-ma og Ivan Kildahl's kokarder: 106a, Bubu
von Estetal, tilh. Frida Driisedau. 110,
Chelone af Simali, tilh. Lene og Bent Elund.

Siisse Iæiditz's specialpræmier: 20J, Patticia
af La-libela, tilh. Kirsten Fibiger. 229, SaI-
ween Blue's Lilla Dan, tilh. Ellen Bach
Lønbæk.

Anne Andreasen's Tabaqui's kokarder: )7, Ja-
neck vom Illyesborn, tilh. Birgit og Johnny
Semak. 91, Ch. Kit-Kat Town's Charlie,
ti1h. Ellen og Flemming Ho1m.

Hel1e Thomsen's kokarde: 178, Akis Blue
Abbi, tilh. Lotte og Per Borch.

Birgit Semak's af Taba's kokarder: !8, Mignon
von lVontolla, tilh. \7. J. G. Ri jnbeek.
14, de Pineda, tilh. Inga og Juan de Pineda.

Preben Stougård's Stougård koka.rder: 144,
Orion af Bækgården, tilh. Jenny Svennesen.
149a, Ita af Bækgården, tilh. Ruth Løvet
Ilansei. 242a, Ali af Irriwaddy, tilh. H. og
B. Car1sen. 251, Bosinver Piccolo, tilh. Gre-
tl-re og Richardt Pedersen.

Pia Juul l(nudsen's kokarder: 171a, Ch. An-
drokles af Zaroemaha, tilh. Samahono Za-
roernaha. 272, Kattja-Lo's Tawi, tilh.
Do.othea Brockhoff.

Irene Kalser's specialpræmiqr: 278, Sorte, tilh.
Susanne Jacobsen. 165, Margay, tilh. I. og
T. Dunvald Hansen.

Grethe og Richardt Pedersen's af Shwe-Dagon
kokarder: 769, ^f Bulsago, tilh. Anne M.
og Tage Pedersen. 275a, Jespa af Kellis,
tilh. Carol Asløkke.

Susanna Bugge's Bodwin kokarde: 275, Hvide

Jørgen pL Detrevande, tilh. A. D. van
Elmpt.

Niels Høholt's kokarde: 39b1160, Glenn af
Granville, tilh. Annet Mesnickow.

H. og B. Rasmussen's Kristian, dal kokarde:
115a, Iiildahl's Nubi, tilh. Lis Christensen.

J. Ranum's von Ranum kokarde: 123. Miakee's
Amie1, tilh. Ellen Vestergård.

Aksel Jæger's Al Katta kokarde: 212, K^ttia-
Lo's Tawi, tilh. Dorothea Brockhoff.

Brev fra en dommer
Jeg var lykkelig for endnu en gang at blive
indbudt til denne tiltalende klubs udstilling.
Den var på alle måder smukt organiseret. Jeg
lykønsker bestyrelsen med dens ekspertise.

!{allen val pragtfuld, så lys og så rumme-
lig og med så mange bekvemmeligheder. Der
var nogie dejlige katte, efter min mening var
Havannaerne og Abyssinierne virkelig frem-
ragende. Blandt de mange kan nævnes en

(Fortsettet :id.e 22)'

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champ:on RANGOON !1,:i:'.rlSEY (brunrnaske.).
Champion CORINNE GAN/IN DE LYNX (tabbymasket)

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård. Ribevej .6740 Bramminge. Telefon 05 - 173669.
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Mine katte behøver psykoanalyse
P. A4. Cooke:

Alle mennesker er i stand til at udvikle l'ig
til problembørn; de kan dog prise sig lykke-
lige, thi verden nyder godt af psykiatere og
bibliotekernes hylder bugner med bøger om
psykologi. Jeg tror til og med, at der findes
institutioner, der beskæftiger sig med at re-
habilitere problemhunde, men kan en venlig
sjæl sige mig, hvor jeg kan finde en bog om
kattepsykologi? Det er nemlig sådan, at je5;

kan lide at ,,pusle" med problemkatte.

Et af disse psykopatiske tilfælde siddel just
på mit knæ, og hver og 6n, som har prøvet
at skrive på maskinc tværs over en stor, rød-
gul hankat med forkærlighed for at tygge
karbonpapir, må nøjagtigt vide, hvor vanske-
ligt det er. Jeg kunne selvfølgelig smide ham
på gulvet. Den eneste ulen'rpe ville være, at
han så vender tilbage med det samme og vii
bide mig, eller han hopper op på min skulder
og begynder at tygge på mit hår blot for at
vise mig, at hvis jeg absolut må skrive en

artikel om katte, så må jeg også finde mig i
at blive overvåget af 6n, som virkelig beher-
skcr qmnct bedrc cnd jcg.

Min største problemkat for tiden er imid-
lertid Lucky, en sort-hvid langhårskat med en

engels ansigtsudtryk, men rned den mest sa-

taniske karakter, man kan tænke sig. Han er en
uforbederlig slagsbror, en forhærdet tyv, helt
asocial; alt i alt et perfekt eksemplar af katte-
vetdenens,,ungdomskriminelle".

Morgenen efter vort f ørste møde gik ieg
forsigtigt ud i køkkenet blot for at se et halvt
kilo af det bedste kød forsvinde gennem vin-
duet, Iedsaget af en sort-hvid skabning. En
halv time senere sad selvsamme sort-hvide
figur ved mine føddet med et patetisk. halv-

sultent udtryk i ansigtet og informerede mig
højrøstet om, at nu er det frokosttid. Jeg
ignorerede denne opfordring.

Han viste sig ikke ved thetiden, nit 1eg
ellers fodrer de andre katte, hvilket forundrede
mig en del. Ikke før jeg gik ud i viktualie-
rummet for at hente fisken. vi skulle have til
middag, forstod jeg Luckys mangel på inter-
esse ved thetid. - Vi spiste brune bønner med
ristet brød den aften.

En bog om kattepsykologi ville uden tvivl
have forklaret mig, at Lucky: a) var blevet
opdraget af en ti1 yderlighed gående slap-
hændet moder, b) var blevet smidt ud i den.

grumme verden for at sulte allerede i sine
unge dage, c) var blevet fØdt med en splittet
personlighed, og at alt det, han behøver, er
opmærksomhed, en følelse af tryghed og tre
gode måltider om dagen.

Han får mindst ) store måltider om dagen,
masser af tryghed og opmærksomhed til trods
for sin opførse1, men alligevel vover jeg ikke
at tage mine øjne fra fisken, før den ligger
på stegepanden.

Lucky har en broder med helt anderledes,
men også uløselige problemer. 'Whiskers er en

langhårstabby og er den største kat i hele
nabolaget. Han er også den største kujon. Des-
uden lider ba"n af forfølgelsesvanvid og har
en morbid passion for kartoffelchips. For at
skjule alle disse hæmninger har han udviklet
en såkaldt ,,dårlig vane", et udtryk psykolo-
gerne anvender for at undskylde små børn,
der holder af at tygge på en gammel klud
eller på hjørnet af dynebctrækket, inden de
falder i søvn. Fejlen ved §Øhiskers er, at han
ikke nøjes med en lille klud, han foretrækker
uldtrøjer, helst de ailernyeste.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 821265

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 VejNe
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En kattepsykolog ville sikkert sige, at alt
dette er resultatet af, at lJ7hiskers a) mistede
sin mor som spæd, b) han følte sig ander-
ledes på grund af sin enorme størrelse, c)
han er blevet hæmmet i sine fotsøg på at
udtrykke sin personlighed. Der'må findes en
undskyldning for ham et eller andet sted.

Lad os vende tilbage til min rødgule han-
kat, som stadigvæk sidder på mine knæ og
trodser mine forsøg pi at skrive på maskine.
Han behøver ikke blot psykoanalyse, han be-
høver også briller. Alle andre katte, jeg ken-
der, har haft skarpe øjne og været sikre på
benene. De har kunnet hoppe fra og til anse-
elige højder uden så meget som at fejlplacere
6n fod. At promenere langs en smal hylde
fyldt med skørt porcelæn, uden at vælte noget
af det, har heller ikke været vanskeligt for
dem. Men dette gælder ikke Katsi.

Han kan hoppe op på et bord. på hvilket
der står et enkelt g1as, og skubbe det ned hver
eneste gang. Det vil sige, hvis det i det hele
taget iykkes ham at komme derop. Sædvanligvis
behøves der tre forsøg. Første gang kommer
han hoppende og springer direkte og forfejler

med nogle få centimeter. Han falder på gulvet
med et udtryk af dyb forundring og kigger på
mig, som havde jeg flyttet bordet med
vilje, lige idet han sprang. Vcd det næste
lorsøg når han sædvanligvis bordkanten med
kløeine, men ikke nok til et fast tag, så hao
fortvivlet leder efter et bordben med bag-
benene for at genvinde balancen. Ved sit an-
strengte tred.le forsøg glider han uundgåeligt
tværs over bordpladen og lander på gulvet på
den anden side, medbringende det, som tilfæl-
digvis have måttet befinde sig på bordet. Disse
mislyl<kede forsøg mL være særdeies skadelige
for hans psyke. Og de er heller ikke så nyt-
tige for porcelænet heller.

Jeg er imidlertid taknemmelig og glad over,
at mine katte trods deres mange særheder ikke
er i stand til at læse. Jeg er nemiig sikker på,
at hvis de ville opdage, at deres navne ser godt
ud på tryk, så ville de udvikle den utålelige
opfØrsel, at de ville gå rundt og sige, at det
er mig, der behøver psykoanalyse!

(Otersat fra OUR CATS af Sasanna

Bagge).

Gør hygiejnisk rent

- også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring

af toiletbakker, mad- og drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsaetter derfor smittefaren.

Fjerner enhver lugt hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticf lasker med 3/t

liter samt i økonomidunk med 11/z liler

hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken l-{em 7800 Skive.
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DANMARKS ,HLDSTE KAT (?)
En li1le spinkel kat ligger på tæppet i en sol-

srråle. ,,-N{ille, Mil1e, vågn nu op, du har fået

besøg", siger m o r, fru Ida Johnsen, Knebel.

Mille lukker folsigtigt det ene øje op, stræk-

ker sig, lukker begge øjne op og begynder at

spinde. Som hun ligger d6r i solen, kan man

ikke se, at hun er så gammel; næ, hun ser

bestemt ikke ud til at r.ære 19 år og 9 måne-

der. For det er nen.ilig, hvad hun er I Hun el

født den 1r. marts 1957 og har stambogs-

flummer 1719. Hendes mor var Gitte af

Strands og far l!{ickey af Bajraburana. Hun er

opdrættet af sin ejer, der har været medlem

af JYRÅK i mere end 20 år. Mille Marie har

været udstillet flere gange, både aleoe og i
selskab med sir-re killir-rger. Den dag i dag

ville hendes kropsfalve give anledning til man-

ge misundelige blikke. Hun er nemlig dejlig

lys i pelsen med mørke kontraste.r på hot,ed,

ben og hale. Hendes type er selvfølgeig, hr.ad

vi i dag kalder ,,gammc1da13s", mens irendes

øjne, der er lidt matte, har stadig dcn dejligste

blå farve. Jo, Mille Marie kan sagtens vær-e

sin høje alder bekendt!

Dør'en går op, og ind kommer en dejlig
rød Chorv-Chow-hund. Den går hen og snuser

ti1 katten som for at sige:,,Stå nu op for at

hlille Marie s..ti?l17?en nred hlei-lIei

vise, at du osse kan gå". Mille rejser sig, gni-
der hovedet op ad hunden og stiler med lidt
r,akler-rde skridt hen imod der-r store læder-
lænestol. Hendes gang er tør,ende, n.ien sprin-
get op i stolen er der i hvert fald intet i
vejen med. Hun anbringer sig dekorativt, va-
skcr sig lidt, kigger så på mig, som om hun
siger: ,,Ja, nu må du gerne begynde at foto-
grafere". Jeg skt'der løs; baggrunden cr ideel.
Efter 5 6 billeder springer hun ned og sætte.t

sig ved hundcn. Jeg forstår selvfølgelig, at
også NIci-X.Iei skal med på billedet. så vi be-

B),nder forfra. Det at væle model er i sig selv
trættende selv for en ung kat, si det cr ikke
så underligt, at X{il1e }Iarie falder i søvn m.idt
i det hele. Der ligger hun så rridt i sol-
strålen igen.

Ida Johrrsen fortæller, at Miltc Marie gen-
nem s:it lange liv har haft ca. 31-40 killinger,
og at det bedste, man kan give hende at spise,
er kogt eller stegt kylling og friske vårsild.
Hun et blevet noget kræser på sine gamle
dage, n-ien hvad gør man ikke for at tilfreds-
stille sådan en gammel dame 2

Mens katten og hunden tager sig en lur i
solen, kommer r,:i ind på spørgsmålet: Hvad
r-rår trIillc lvlarie ikke er mere? Svaret fra Ida
Johnsen er kort og bestemt: Een gang siam.
altid siam ! Sn

16
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Typeudviklingen hos colourpoints

I

I,

t

I

(Fortsat 'fra lorrige nummer)

3. ty p eødai Alingstri n :

Det er her, de fleste af vore dages colour-

points i Danmark står. Hovedet har nu fået

btedde over pande og kinder. Især hankattene

kan virke særdeles tilforladelige. Ørene e,r

med pandens bredde kommet til at sidde

rigtigt, men er stadig noget for høje og åbne

ved roden. Dette sidste forhold plejer dog at
være skjult af noget af den gode behåring ved
Øret, som plejer at indfinde sig på dette trin.
Masken går nu ikke længere ,,op i en spids"
over øjnene, men ef smukt buet. Ø1nene er
store og gode i fonn, men sørgeligt nok vil
de fleste katte savne øjenfawe. Denne går nu
mod det vandblå eller grålige. Næsen er ble-
vet lidt kortere, men er endnu ikke kort nok.
Stop er der ved at være, sådan at forstå, at
grænsen mellem pande og næse er tydeligt
markeret med et hak, når man ser katten fra
siden; men næsen er dog for lige, idet man,
hvis man løfter katten op og holder den
ansigt til ansigt med sig selv, ser, ikke næse-

spejlet, men næseryggen. Hvis man vil se

næsespejlet, må man bøje kattens hoved bag-
ovet. Kroppen er ved at være virkelig god.
Halen er kort. Pelsen er tæt og rigtig i struk-
turen, men kan i længde ikke måle sig med
de ,,gamle" persere. Hvis kroppen har svag-
heder, er det typisk for smalle hofter.

4. tl p cildri klings tri n :

Nu er vi så nær idealet, som vi kan komme,
og vi l<an i Danmark bryste os af, at der et,
darrske katte at finde på dette trin. Hovcdet
har fuld bredde, ikke blot over pande og
øjenpatti, men også om kinderne, og frem for
alt: hagen er kraftigt med fremme og giver
det rigtige bastante perserfjæs. Ørerne er ble-
vet mindre og smallere våd roden. Næsen er
nu ogsil tilstrækkelig kort og bred, og næse-
spejlet dominerer, tillige med det klare katte-
blik i de rent blå øjne, ansigtsudtrykket. Pelsen
er lang og understreger den kompakte frem-
toning på de solide ben. Katten er, og enhver
kan se det, en perser med siameserens fascine-
rende farver. Peisens iængde og luftighed un-
derstreges af den lyse kropsfarve, mens ansig.

tet får karakter og liv ved maskens kontrasf
og øjnenes levende blå blik.

Denne putten alle colourpoints i kasser, som
jeg ovenfor har foretaget, skal henlede op-
l:rærksomheden på, at selv om kattens type
skal undergå store forandringer fra den første
pion6r-colourpoint til den ideelle, synes en
trdvikling af €t træk at følges med en udvik-
ling af et andet træk, således at man næste[
aldrig vil se en direkte disharmonisk kat. Det
fuldeadte hoved sidder sjældent på en siam-
slar-rk krop, og den korte, brede næse sidder
sjældent mellem et par mandelformede øjne.

Desudcn skal klassificeringen henlede op-
rr::iksomheden på, at ikke alle persertræk er
lige nemme at opnå. Dette kan være værd at
beri:rærke, hvis man sØger et avlsdyr. Bredde
over næse og øjeDpatti er noget af det billigste
i anskaffelse, mens den kraftige kæbe er det
aLlersværeste at få lavet; det, der sætter kro-
nen på værket. Hvis man altså ser et kuld,
hvor nogerr synes at have bredere pander end
ardLe, mens omvendt nogle synes at skille
sig ud ved en særlig god hage, må man ikke
betænke sig på at vælge den med hagen. Kil-
linger kan være svære at bedømme, men den,
der får hage, får også pande, mens det om-
vendte ikke behøver blive tilfældet.

Som noget specielt bør man også bemærke
sig, at visse træk synes at være lette at nå i
forste omgang for derefter at forsvinde og
måtte avles frem påny. Således kan en kat,
som i alt andet er flærmere idealet end sine
forældre, dog sidde med en næse, sorn er
smallere end deres.

Det, man skal gøre, når man vil vurdere
et potentielt avlsdyr, er altså at underkaste
det en helhedsbedømnelse for at finde ud af,
på hvilket typetrin det befinder sig. Det må
understreges, at dette er nemmest på voksne
katte. Killinger udvikler sig som bekendt me-
get forskelligt og kan ind imellem have de
sa::reste udseender.

Visse træk, som ønskes, synes af en eller
anden grund at være vanskeligt forenelige
med persertypen. Dct gælder i hvert fald den
l<raftige blå ojenfarve sammen med den korte
brede opstopper. Disse to træk arves s.jæ1-

dcnt sammen. Det vil sige, at hvis man står
med en fin 3. trins kat, som kun mangler
øjenf.arven i at kunne blande sig med de bed-
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stc, skal man ikke for at forbcdre øjenfarven
parrc til en kat, som har øjenfarven, men som
sarntidig har for lang næse. Hvis endelig maq
skulle værc hcldig at få en killing, hr.is næse

var kort som den bedste af forældrenes. vi1
dens øjenfarve sandsynligvis ikke være blevet
spor forbedret. Det er bedre at holde sig til
de gode typer, evt. sådanne, som har gode
blå ø.jne blar-rdt de nærmeste forfædre, og så

håbe det bedste. Pludselig kan så de gode øjne
dukke op, skønt begp;es forældres øjne er..

blege. Flvis endelig man står med en kat med
superkort næse og violbiå øjnc, kan man fryde
sig, for så har man en guldklut-rp.

Ovennn,ntc udrcdning angående typens ud-
vikling må tages som en pcrsonlig vurdering.
Typens udvikling er langt mere kompliceret
end f. eks. arvegangen for pelsfarverne, på
hvilket punkt vores viden e1 næsten komplet.
Mange interesserer sig for arvegangen for reg-
lerne for ,,type", og bl. a. har Ferenc Ung
sidste år i ,,Våra Kateer" haft en artikelserie
om emnet. Llnder hcnsyn til vor rl.rangelfulde
vidcn finder jeg det forsvarligt at støtte på.
standene alene på andre og mine egne obser-
vaticner.

Hvor står så colourpoint'en i Dann.rark i
dag? Ja, vi kan i hvert fald si1le, at den er
populær. De første cksemplarer kom hertil i
1966, og i 1975 stambolyførtes der i landet
262 krllitger efter colourpoints. Hertil kom-

mer et stort antal helfafvede persere med
colourpoint-arveanlæg. Dette store antal skyl-
des utvivlsomt, at Felis Danica har bestemt,
at alle killinger efter 6n colourpoint og ån
heifarvet perserforælder skal parres til colour-
point. På denne måde nødes mange, som i
uvidenhed har købt en helfarvet perser, til at
opdrætte colourpoints, hvis de får lyst t.il kil-
linger, uanset deres interesse måske går i retr
r.ring af de helfarvede.

Dette skulle give chance for typeforbedring
hos colourpoint'en, men trist nok lader det
ikke til at væ1e tilfældet. De første colour-
points, Briarry Zorab og; Mingchiu Manta, var
fuldt på højde med de fleste champion'katte
af i dag. Hvad grunden til dette kan være,
er ikke let at sige. Måske skyldes det, at op-
drætterne er faldet for fristelsen til at kr;be
sig en billig succes ved at foretage en simpel
udkrydsning og denned stille op på udstil-
linl;erne mecl ,,nye" f arver f rem for mere
langvarige arbejde med at forbedre typen. No-
1;et for avlen fundamentalt skadeligt er rlet
cl.og, at marge vælger at avle igen og igen med
cle samme katte, i stedet for at beholde for-
bedret afkom efter de gamle katte og så

lade disse sterilisere.

Vi ser yderst smukke colourpoints, men der

er for mange svipsere imellem. I{åtte idealet

cngang samtidig blive det almindeligel

CAT WORLD
international magazine for the breeder/exhibitor... now in its 4th year

{ lnformative articles.

+ Photos of worldwide winners.-

I Regular features: 
,

College of Cat Genetics U.K. Cat Tales
How To .. Veterinary Abstract cards

. Heritage World News.
Fanciers Forum

Subscriptions: US$7 seamail, US$13 airmail (6 issues per year).
P.O.Box 27037 - Denver - CO 80227 USA.
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LÆ,SERNE MENER
Efter at have overstået den anden katteudstil-
ling for vort vedkommende - selv synes vi,
det er gået nogenlunde -, foranlediges vi ved
nærmere eftersyn af dommersedlerne til at
fremkomme med følgende generelle betragt-
ninger desangående:

Bedømmelserne er som .bekendt opdelt i
følgende: Type, Hovedform, Øjne, Ører, Pels,
Hale og Almen bedømmelse, kondition.

Er der ikke noget steds opstillet regler for,
at alle disse ting skal kommenteres af dom-
meren ? Da det virker ret tilfældigt, hvordan
de enkelte dommere vægter de enkelte ting i
forhold til hinanden ved bedømmelsen, er
spørgsmålet: Hvorfor er der ikke officielt ind-
ført en slags point-ordning på de enkelte po-
ster i bedømmelsen, som sammenlagt giver det
endelige resultat?

Efter vor mening vil det give en langt mere
ensartet (|ru gang til gang) og frem for alt
en mindre af dommerens skøn afhængig slut-
bedømmelse.

Vi mener ikke, at den skevne bedømmelse
skal bortfalde; men den kunne godt suppleres
med en point-bedømmelse. Det ville endvidere
gøre det nemmere at tolke de ofte næsten
ulæselige dommersedler.

JTtte og Preben Tlgesez, V. Hassing.

Saar: th, hvor er vi enige!

Der er mig bekendt ingen retningslinier for,
hvor meget en dommer bør kommentere kat-
tens udseende. I Frankrig f. eks. skrives der
siældent mere end excellent, meget god, eller
hvad dommeren nu kan finde af korte ord.
Det fremgår også af franske dommeres sedler.
Hollænderne til gengæld skriver en del om
katten; somme tidet så meget, at det dårligt
kan stå på sedlen. De engelske dommere skri-
ver også en del, og de noterer på sedlen, når
en kat står meget ,,tæt på" nr. 1.

I standarden, som jo er udgangspunkt for
bedømmelserne. er der nøje angivet et point-
tal for hver kropsdel af katten, dens pels, farve
og kondition. Disse point-tal er retningsgiven-
de for dommerne i den almene bedømmelse.

Jeg har spurgt flere dommere, hvoldan de ad-

mioistrerer disse point. Svaret er altid det sam-

me: Jeg starter med 100 point, ser'katten nøje
efter og trækker point fra, hver gang der er
noget, som efter min mening ikke svaret nøj-
agtigt til beskrivelsen. Ordvalget varierer selv-
følgelig, men indholdet af svaret er ens. Be-
mærkningen ,,... som efter min mening" be-
virker nemlig (som Jytte og Preben Tygesen
sl:river), at bedømmelserne virker ret trlfæl-
dige.

Nogle år tilbage henvendte jeg mig til Dr.
Max Martin for at rådspørge ham om mulig-
heden af at indføre en slags karaktergivning
i form af pointgivning på selve dommersed-
len. Hans svar var, at det kunne desværre ikke
lade sig gøre, for så ville kun meget få katte
opnå de høje piaceringer, og man må jo ikke
glemme, at eftersom katteudstillinger blot er
en hobby, kan man ikke forlange en streng
bedømmelse og derved tage folks lyst til at
udstille. Jeg har spurgt andre dommere også;
der var ikke 6n, som var varm på tanken.

Ikke destomindre kan det lade sig gøre.
Man gør det nemlig i Amerika. Da ieg im-
porterede en avlshan derfra, ful6e der med
ham alle hans sedler fra de forskellige udstil-
linger, han havde deltaget i. På disse sedler
skriver dommeren så, hvad han/hun menet,
der er i vejen med kræet, i form af f. eks.
Type: - y2, }{a,Le - l, Ører: - 1. Samtiige af
hans sedler, udstedt af vidt forskellige dom-
mere, er i overensstemmelse med hinanden
med en afvigelse pil ca. /2 point. Se, så v6d
man, hvad der ifølge standarden er galt med
katten, så den ikke kan kaldes perfekt (altså
100 point). Der bliver så til gengæ1d ikke
skrevet nogetsomhelst om katten. i alminde-
lighed.

Vi v6d, at de amerikanske udstillinger er
mere eller mindre afholdt for og af mere
eller mindre professionelle opdrættere, blandt
hvem konkurrencen er temmelig hård. Så må
vi afgøre med os selv (og andre ligesindede),
om vi vil ind på noget lignende. Jeg er til-
bøjelig til at give Dr. Max Martin ret: Lad
os holde det på hobbyplan.

llmnet er jo godt! Kom frem med kom-
rnentarer. Susanna Bugge,

(Fortsættes side 20).
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Efter at have læst og hørt om den nye øre-
mærkning af katte beslutteCe jeg at lade mine
katte tatovere, idet de får lov at gå frit om-
kring. Jeg kontaktede dyrlæge P. J. Paulsen,
Håderslev Dyreklinik, men han havde ikke
instrumenter til at foretage tatoveringen. Jeg
var den første, der havde henvendt sig om
spørgsmålet. En bølt titne senere blev reg
ringet op af dyrlægen - han havde nu væ/et
i kontakt med ,,I(attens Værn", og dersar
bestilt en øremærketang, så jeg kunne nu
aftale et besøg hos har:r. Det kalder jeg ser-
vice. Dyrlæge Paulsea er iøvri5t den første
dyrlæge i det østlige Sønderjyllar-rd, som kan
foretage tatoveringen.

Kirsten Borgen Paulsen, Voiens.

+
,,Susanna. Jeg skriver til dig, fordi jeg er
frygtelig skuffet over folks mangel på tillid
til hindanden og for at bede dig om at skrive
noget harmdirrende i næste Hvæssebræt.

Det drejer sig om ammecentralen. Jeg har
i skrivende stund kun modtaget 6n opring-
ning, nernlig for 5 minutter siden. Jeg synes,

det er for dårligt. I stedet for at glæde sig
over at kunne få sine killinger opfostret på
naturlig vis lader man sig åbenbart medrive
af andre menneskers opslidende erfaringer
med kunstig opmadning. Det kan da ikke
være sandt ! Jeg har selv et kuld på seks, som
nu heldigvis spiser se1v, men havde en amme,
nemlig min colourpoint, der havde fået tre
huskattekillinger. Men hvad skulle jeg have
gjort uden colourpointen? Ingen havde jo rin-
get til ammecentralen for at tilbyde en amlne.

Jeg er virkelig ked af, at en så gcd id6, som
jeg med glæde har overtaget, ikke falder i god

jord hos medlemmerne. Jeg håber dog, at det
snart vil ændre sig".

Sådan skriver Birgit Semak, Broager. Da
hendes brev er harmdirrende nok i sig selv,
behøver det vist ingen kommeritar !

Meddelelse
Efter et par års forespørgsler og pres på vac-
cineformidlingsinstituttet er det efter ønske fra
såvel dyrlæger som racekattee.jere lykkedes fra
USÅ at importere vaccine mod såvel kattesyge
som to af de virusinfektioner, som er ansvar-
lige for den langt overvejende part af de luft-
vejslideJser. vi ser hos katte, og som viser sig
ved flåd fru øjne og næse, nysen, hcsten og
manglende eller ophørt æde- og drikkelyst.

De fleste kender disse sygdomme, som no-
gen steder er kronisk til stede. Andre har set
dem få dage e,'ter en udstilling og har fået
smitten slæbt hjem i katteriet. Det er netop
med henblik på dette sidste, at vaccinen er
ønsket skaffet til landet. Det er mit bestemte
indtryk, at disse lidelser er et langt større
problem for katteholdet end kattesyge, som vi
har vaccineret mod i mange år, og jeg karr
anbefale, at den gamle vaccination erstattes af
denne nye form, der giver katten en langt
bredere beskyttelse.

Vedrørende selve vaccinationen: Killinger
vaccineres 7. gang som 9 ugers og 2. gang
som 12 ugers. Voksne katte vaccineres 2 gange
med 3 ugers mellemrum. Udstillingskatte skal
have en enkelt revaccination 6n gang om året.
Andre katte skal revaccineres hvert 1/2 år.
Drægtige katte må ikke vaccineres.

Viggo A. Motensen, dyrlæge.

THAMAKAN BurmeseropCræt
lni. ch. Belcanto Artaxerxes, brun, eng. import.

Avlskatte: 
rnt. ch. pussingboot's pakokku, creme, eng. import.

Export til Holland og Tyskland. Hunkatte modtages til parring og kan

efter nærmere aftale blive afhentet på llovedbanegården ell. i Lufthavnen.

BIRGIT NEHAMMER
Åbrinken 237 . 2830 Virum Telefon 02 - 851693.
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En ttagedie, som blev til en solstrålehistorie
Engang i slutningen af jaotar, yir)teren 7973

gik en lille mis rundt ved dokkeme i Hull i
England. Den var desværre kommet bort fra
sine ,,mennesker".

Den lille rnis blev træt og gik ind i en

container og lagde sig til at sove. Den havde

rødt halsbånd med bjælde på og kom åben-

bart fra et godt hjem. Nu kom der en mand

og lukkede conrairreren udcn at spørge mis. og

så startede ,,Snoopy"s rejse til Danmark. Den
tog tolv dage.

Containeren gik med m/s Nordicmark til
Esbjerg og derfra med tog til København.
Nogle dage senere åbnede \7ill,v contairreren
på Sluseholmen og blev forskrækket over mis-
sens tykke hale. Han troede, at katten var
vild. ,,Snoopy" er nærmest en angorakat og e.r

senere blevet døbt ,,Snoopy of Yorkshire".
Freddy (toldbetjent) tog den med op i told-
kontrollen og kundgjorde: ,,1 stk. overlosset
kat" (toldsprog). Straks katten ankom til bld-
kontrollen, kom havdearbejdere, kontorfolk og

toldere med mælk, røget sild og leverpostej,
som blev tildelt med allerstørste forsigtighed
af min mand, der i forvejen er ,,far" til 6n

kat. Min mand ringrdc til mig og )purgt(. orn
jeg ikke tloede, at vores kat, ,,Nuser", trængte
til en legekammerat. Det mente jeg ikke, han
gjorde, han var godt tilfreds med at være ene-

kat. Aftalen blev så, at min mand tog katten
rned hjem, og så kunne vi beholde den indtil
videre. Men da min mand korn hjem om afte-
nen - transporteret af ,,Dyrenes Dag"s ambu-
lance - med ,,Snoopy" i en lil1e papkasse, var
jeg leveret. Den var radmager, pelsen var fuld
af ,,madrasser", som jeg klippede af med en
saks, crg så yar deo frygteligt sulten. Nu vidste
jeg, at når den var så udsultet. skulle rr,an

være meget forsigtig med at give den mad,

så den blev madet hver time med kogt fisk og
flødevand. Efter en dags forløb blev den sendt
på ,,Adas Dyrehospital" til undersøgelse. Den
led af blodmangel og underernæring. Efter
nogle dages forløb kom den hjern igen for-
synet med attest på, at nu var den indregistre-
ret som dansk statsborger. Efter hjemkomsten
blev den forkølet og fik feber og var meget
syg. Den fik piller o6; næsedråber, og ieg
brugte en pipette til at give den væske med.

I løbet af en uges tid kom den til hægterne
igen. Men atter engang måtte vi ti1 ,,Adas
Dyrehospital", for det kneb med appetitten.
Så fik den et par indsprøjtninger med kunstig
ernæring - det hjalp. Nu kom appetitten igen,
dcn spistc ikke den åd.

Nu kom det store problem: Hvordan kunne
vi få to katte til åt enes ? Vores hankat, ,,Nu-
seL", er en korthårskat (kastrat), og ,,Snoopy"
er en langhårskat (steriliseret). Det skabte da

også store problemer. ,,Snoopy" angreb ,,Nu-
ser", når den kunne se sit snit til det, og

,,Nuser" var bange for den. - ligesom rJØilly.

Efter ca. fire måneders forløb talte vi om at

skille os af med ,,Snoopy", men så skete det

en dag, at ,,Nuser" var blevet sur på den, og

så fik ,,Snoopy" en ordentlig omgang pryg1.

Det hjalp. Nu blev der fred i hjemmet, og vi

kunne ånde lettet op.

I dag kan vi glæde os over to dejlige katte,

som er til stor glæde for os. De er i dag

de bedste venner af verden. De leger sammen,

sover sammen og kæler for hinanden; kort

sagt: de har det pragtfuldt.

Ja, således endte historien om katten ,,Snoo-

py" fra England, der havnede i Danmark.

Grete Kjær-lemez, Rødovre.
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BREV FRA EN DOM\IER (forts. lra s. 73).
yndig Chartreux med engelsk afstamning, Sy-
riam's Fleur, som er den mest charmerende
hunkat; en meget fin Burmeser han, Bandit
af Stougård, meget muskulØs og stærk; en god
chokolade Burmeser hun, måske lidt mørk i
farven, men af god type; en udmærket rød
Burmeser han, Bosinvet Piccolo, som jeg ser
er importeret fra England; en virkelig smuk
Havanna, Pegasus Ådorable (også af engelsk
afstamning), som senere valgtes til bedste
korthårs voksen. Jeg tror, at denne er den
bedste Havanna jeg endnu har set. Der var
også en dejlig Ebony, G-Igor, som blev ud-
stillingens bedste kastrat. Min bedste Siameser
var en køn SP-han, Højlykke's Sonny, der til
trods for en noget mørk farve havde en
excellent type.

Mange tak til bestyrelsen for al deres ven-
lighed og gæstfrihed under mit ophold og
tak for indbydelsen til udstillingen, som jeg
deltog i med stor fornøjelse.

Marguret Giles, England.

ET FRISKT INITIATIV

I SøNDERJYLLAI\ID

Inge-Lise Andreasen, Sønderborg, læste i sin
avis, at der i GASA-hallen, Ragebøl v. Søn-
derborg, skulle afholdes en stor hobbyudstil-
ling den 28.-29. augus| og at man søgte for-
skellige hobbyfolk, som kunoe vise deres in-
teresse. Inge-Lise fandt ud af, at her var en
mulighed for at slå et slag for kattene, så vi
tik fraglet fire bure over, og heri blev anbragt
sønderjyske katte - persere, colourpoint og
burmesere -, som sarnmen med billedtavler,
blade og andet oplysende materiale skulle for-
tælle publikum om racekatte og om JYRAK.
Kattenes ejere havde to travle dage med at
besvare spørgsmål, herunder også forskellige
vittigheder, da det jo ikke var det publikum,
som sædvanligvis træffes på en katteudstilling.
Denne gode id6 er siden blevet fulgt op på
Fyn, hvor vi har været repræsenteret på to
hoblyudstillinger. Mere om dette , "T;;;r;:.^-

Har De kattetransportproblemer ?
HENNINGS TRANSPORTKASSER til rimelige priserl

}NEN§\IING RASM I.iSSEilI
Jac. Hansensvej 18 - 5260 Hjallese - Telf. 09 - 110898 (efter kl. 19)

Til avlstjeneste: Sort perser RUTFTStsORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis tll satrg.

GURLI VOETMANN

Vorslunde .7323 Give . Telefon 05 - 731685.

Stamnavn MAHMUD ALHAGI
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En katteejers ansvar for sin kats
skadegørende

VibeLe Gønzst:

Måske en og anden har spekuleret på, i hvilket
omfang man kan komme til at betale erstat-
ning for den skade, som ens kat evt. kunne
komme til at forvolde på sine omgivelser,
når den går ude.

Det er i dansk ret forskellige love, det
tager særlig stilling til en dyreejers ansvar.
Det er Christian Vs Danske Lov, Mark- og
vejfredsloven og Hundeloven. Der er ingen
love, som specielt omhandler ansvaret for kltte,
og katte anses heller ikke for at være omfattet
af de nævnte love. Dermed er man i den
situation, at en kattee,els ansvar af retten vil
blive bedømt efter det, man plejer at kalde
dansk rets almindelige erstatningsregel, ellet
calpa-reglen. Ordet culpa er latin og betyder
skyld. Det vil sige, at en dommer skal for-
søge et bedømme. om en vis given skade kan
siges at være katteejerens skyld. Det gør han,
plejer man at sige, ved at overveie, om skade-
volderen(s ejer), har handlet anderledes end
et almindeligt ordentligt menneske ville have
gjort i samme situation.

Det siger sig selv, at en sådan regel er højst
usikker at arbejde med i praksis, men måske
kan man til trØst for regelen sige, at det et
alle erstatningsregler. Dog kommer der f or
katteejeren yderligere det til, at sager om ska-
der forvoldt af katte er uhyre sjældent fore-
kommende i retspraksis. Grundene hertii kan
være flere. Jeg kan især tænke mig to: katte
er ikke særlig slemme til at lave skade på
deres omgivelser og, i denne forbindelse nok
så interessant, en skadelidt vil ikke være nær
så tilbøje1ig til at hænge en katteejer op på
sit dyrs gerninger som en andeo dyreejer, f.
eks. eo hundeejer.

I L942 blev der afsagt en dom af Østre
landsret, som frifandt en fynsk husmand for at
betale erstatning til sin nabo, en anden hus-
mand, hos hvem sagsøgtes kat havde taget
60 kyllinger. Dommen statuerer frifindelse
med den begrundelse, at der ikke var grund
til at bebrejde katteejeren skaden. Desværre
siger dommen ikke nærmere, hvorfor skaden
ikke kunne bebrejdes ejeren; men man kan
faktisk sige, at hvis det havde været et hailAet

som belst and.et dy, der havde forvoldt lig-
nende skade under sin frie færden i nabolaget,
ville dets ejer være blevet dømt. Chancen for
at blive dømt for sin kats skadegørende hand-
ling skulle således i medfør af 7942-dommen
være minimal.

Nu kunne det jo godt tænkes, at praksis i
dag, næsten 15 fu eftet dommen, som er den
eneste, der ses at være trykt, ville indtage et
andet standpunkt, som ville bringe eq katte.
eier i en situation, der lignede f. eks. en
hundeejers, idet man dog her må erindre sig,
at der for hundeejere er bestemte ansvarsnor-
mer i hundeloven.

Selv om dommeren ikke udtrykkeligt siger
det, har han formentlig ligget under for den
opfattelse, det også deles af andre end ham
og Piet Hein, nemlig den, at en kat s'gu er
sin egen, og at ansvaret for den dermed er
dens eget! Forholdene, landmiljøet og tiden,
L942, tyder også på, at der må have været
tale om en huskat med en mere eller mindre
løs tilknytning til husmandsbrlget. En racekat,
hvis tilhørsforhold er langt mere fast, og hvis
ejer må fortrodes at holde mere ø1e med dyrets
gØren og laden, har efrel min mening en

langt større chance for at blive dømt. Hertil
kommer yderligere, at hvis ejeren ha,r serlig
grand tl| at være påpasselig, f. eks. fordi han
har modtaget konkrete klager over dyret fra
naboer og evt. andre, vil hans ansvar blive
strengere bedømt.

Hvis man sammenfattende skal give et råd
til racekattejere, må man for det første berolige
med, at udsigten til at blive dømt, fotdi mis-
sen griser i nabobarnets sandkasse eller æder
naboens kyllinget, som i 1942-dommen, er
uhyre ringe; men at man, hvis man uid, at
katten undertiden er på gale veje, og man
dertil intet gør for at hindre gale streger,
såsom holder katten indendøre, må være for-
beredt på, at retspraksis godt kunne blive
sk ærpet.

- Er der nogen af JYRAKs medlemmer,

som nogen sinde er blevet mødt med et er-

statningskrav for missens ulykker?

2'
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KOMMENDE UDSTILLII§GER

1977 ;

Januar: 8.-!. Hillerød, Racekatten.
8.-9. Stockholm, Sverige.
1).- t6. Bruxelles. Belgien.
22.-23. Zwol\e, Holland.
29.-30. Clermont-Ferr., Frankrig.
29.-J0. Bcrgqn. Norge.

Februar: 5.-6. Malmø, Sverige.
J.-6. Lausanne, Sve.jts.

19.-20. København, DARAK.
26.-27. Gcneve. Svejrs.

Marts: 5.-6. Borås, Sverige.
5.-6. Leverkusen, Tyskland.
I2.- lJ. Rouen. Frankrig.
19.-20. Helsinki, Finland.

April: 2.-3. Lillc, Frankrig.
16.-17. Oslo, Norge.
16.-17. Arnhem, Holland.
21.-24. Antuerpen, Belgien.
2).-24. Al>o, Finland.
30. april 1. rr-raj : Åbenrå, JYRÅK.

Maj : 7.-8. Grenoble, Frankrig.
14.-l). Ivlainz, Tyskland.
21.-22. Basel, Svejts.
28.-2!. Tessin, Svejts.

Juni: 11.-12. Dinard, Frankrig.

J:uli: t4.1.7. Vichy, Frankrig.
August: 6.-7. Nybro. Srerige.

27.-28. Vesterås, Sverige.
September: 3.-4. Århus, JYRÅK.

17. 18. St. Galle. Srejts.
24.-25. Wtppertal, Tyskland.
24.-2). Kristianstad, Srerige.

Oktober: 9.-10. København, Racekatten
I 5.- I 6. Paris. Frankrig.
22.*21. Amsterdam, Holland.

November: 5.-6. Kotka, Finland.
5.-6. Vest-Berlin, Tyskland.
79.-20. Lyon, Frankrig.
26.-27. Stockholm. Sverige.

24

HUSKAT
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Jaotar: 21.-22. Hillerød, Racekatten.

31.-1. februar: Bergen, Norge.
Marts: 6.-7. Oslo, Norge.

6.-7. Helsinki, Finland.
Ønsker nogen at udstille i udlandet, kan

tilmeldingsblanketter rekvire.res hos Susanna

Bugge. Gør det i god tid, da ikke alle klubber
sender indbydelse ud til alle, så vi må selv
skaffe dem. Husk endvidere, at indbydelser til
udstillinger ilt^ngetet af Racekatten og Darak,
skal rekvireres direkte hos disse klubbers ud-
stillingssekretærer.
Itacekatten: Ånni Hylsberg, telf. 03 - 17 70 52.
Darak: Axel Jæger, telf. GE 99 19.

Vore egne udstillinger tager Richardt Peter-
sen sig af.

*
AMMECEI{TRALEN
har åben døgnet rundt ! Har I en moder uden

,,børn" eller nogle ,,børr-r", som trænger ti1

pleje, ring da til Birgit Semak, telefon 04 -
44 16 53, der så vil formidle k.ontakt.

+
CAT.A-MIN KOMMER TILBAGE
Denne nyhed vil sikkert glæde mange katte-
ejere. I forrige nummer omtalte vi den man-
gel, der l:lev, da Cat-A-min blev taget ud af
produktionen. Men fra 2. lanuar 77 kan Cat-
A-min igen købes i forretninger med katte-
artikler, større dyrehandeler, hos materialister
op på apotcker. Skulle man ikke kunne få Cat-
Å-min i de nævnte forretninger, må marr bede

om, at de tager det hjem på lager. Som noget
nyt bliver Cat-A-min nu fremstillet i pulver-
form og skal blot iblandes maden. Det er helt
uden smag, og den daglige dosis er 1 glam.
Dåsens indhold på 150 gram rækker altså til
6n kat i 5 måneder, så prisen - ca. 17 kr. -
må siges at være meget rimelig.



TIL KATTESHO§T/ I PARIS
VibeAe Gønst:

Den, som under sin kat at se det store ud-
land og det store udland at se sin kat, vil
sikkert med interesse studere Hvæssebrættets
rubrik over ,,Kommende udstillinger" for d6r
at udfinde sig en passende lokalitet. En og
anden vil sikkert også have noteret sig, at der
16.-17. oktober var udstilling i Paris, og jeg
vil tro, at nogle har overvejet at tage af sted,

ligesom jeg vil tro, at nlr vi kun var tre
danskere i Paris, heraf to fra JYRAK, skyldes
det sikkert Paris' eneste mangel: 1450 km fra
verdens navle !

Til brug for ligestiiledes overvejelser næste
gang spØrgsmålet om evt. udlandsudstilling
kommer op, vil jeg derfor fortælle lidt om,
hvad to damemennesker og 9 katte kan op-
leve på 6 dage, når disse tilbringes i Paris og
på Nordeuropas landeveje.

Udstillingen tager strengt taget sin begyn-
delse flere måneder før den egentlige aflik-
ling. Man udbeder sig indbydelse og tilmel-
dingsblanket hos sin klubsekretær, og man
affLngetet sig med sin arbejdsgiver, sin meka-
niker, sin dyrlæge, sin familie og sin bank!

Åt det at tage til udstilling i Paris er noget
ganske andet end at tage til udstilling i Årup,
bliver man snart klar over. I indbydelsen er
der opstillet meget nøje og meget strenge reg-
Ier for, hvordan udstillere og katte skal opføre
sig. Ingen vaklen i geleddernel Er man ikke
ankommet til tiden, straffes man med en bøde
på 50 F til fordel for dårligt stillede katte.
Er man ankommet, stilles der strenge krav til
udssret. Det skal være holdt helt i hvidt og
skal være rent og,,elegant". Elegancen skal
i det hele taget tilgodeses. Det er af samme
grund forbudt at fodre i udstillingstiden. Ud-
stillingsgebyret varsler om kvalitet: 80 F pr.
kat og 150 F pr. kuld. Endvidere er katalog
obligatorisk og skal betales på forhånd sam-

men med gebyret: 10 F.
Når tilmeldingen og betalingen er bragt i

orden, kan man passende lade vaccinere. Som
herhjemme skal alle dyr være vaccinerede mod
kattesyge. Endvidere skal alle dyr være rabies-
vaccinerede senest 1 måned før udrejsen fra
landet. Killinger, som er for srnå til det, kan
dog nøjes med en sundhedsattest.

Burenes måI er ikke opgivet på indbydel-
sen, men i håbet om, at de ikke adskiiler sig

alt for meget fra det h.jemlige, syes der gar-
diner. Hvide plasticbakker anskaffes. Grus er
ikke tilladt på udstillingen. Man henvises til
hvidt cellstof.

Sammen med bekræftelse på modtagelse af
tilmelding sender Cat Club de Paris' sekretær
en fortegnelse over hoteller i umiddelbar nær-
hed af udstillingshallen. Hotellerne glimrer
ved deres pris. Fra 70 tll 28O F pr. nat for
et værelse med bad. Beskedent udser vi os et
hotel og afsender bestilling. To enkeltværelser
med bad. Cat Club de Paris har på forhånd
sikret sig, at samtlige de nævnte hoteller mod-
tager katte på badeværelserne.

Såvidt arrangeret melder de mere specielle
problemer sig for os: Hvordan indretter to
menneske- og 9 kattesjæle sig mest komforta-
belt undervejs? At vi hverken kan benytte fly
eller tog, står os klart fra starten. En zigøjner-
vogn eller det, der ligner, må være mest hen-
sigtsmæssig. En zigøjnenogn har vi ikke, men
vi har Elunds gode, gamle trofaste Åudi. Den
har plads til to mennesker på forsædet og rige-
lig plads til 9 katte på sin varevognsbag. Den
må være sagen. At Lene og jeg skal dele sæde-
pladserne synes os også givet, men hvordan
fordeler vi pladsen mellem misserne? Der er
to avlshanner, scm nødvendigvis må have hver
sin kup6. Desuden er der t hunkat og 6
killinger. En syvende killing har sikret sig
kørelejlighed si langt som til Viborg. Det bli-
ver besluttet at stille et udstillingsbur op i bi-
len. I hver af delburene skal hannerne gå.

Hunkatten og killingerne kan så gå frit om-
kring i bilen. Ideen er vist glimrende, men
aftenen inden afrejsen viser det sig, at bilen
er for lav til at rumme udstillingsburet. Ved
hjælp af bur-dele, minktråd og ståltråd lykkes
det den praktiske Bent i løbet af kun 6n nat
at opbygge et specialbur i bilen med egen

indgang fra førerp\adsen. I dette bur anbringes
den ene han. Spændt imødeser vi den andens
og hunnens rendez-vous, Åh, heldigvis ! De
nuser venligt til hinanden og tager det i
øvrigt roligt. Otte katte får dermed lov ril at
giL frit i bilen. Missernes bakker stilles an med
grus. Drikkeskåle og kurve ligeså. Vort men-
neskelige rejsegods syner ikke af meget sam-

men med missernes, men hvorfor sku1le vi
også medbringe tøy til modens højborg?

.)



Glade drager vi fra Suldrup med kurs mod
Paris.

Alt går som efter en snor. Misserne er vel-
fornøjede og nysgerrige. Ingen giver udtryk
for nervøsitet oyer at køre. Turens første stop-
pested er Viborg. FIot svinger vi op fo:an
banegården, hvor en Iille tremandsdeputation
venter den lille dagen i forvejer-r bestilte kil-
1ing. Vort flotte udstyr vækker beundring. -
,,Tager De tit sådan til Paris f or at sælge

killinger?"' - Vr fouragerer på banegården,
køber chokolade og en duftende ny ,,Politi-
ken". Den skal det blive rart at hygge sig
med senete.

Rask går det ned gennem Jylland. HumØret
er i top. Næste stoppested er ,,Brødremenighe-
dens Hotel" i Cl-rristiansf eld, hvor vi indta-
ger folniddagskaffe og lur-rt rvienerbrød. Åh !

Merrs vi drrkker kaffe, drikker n'iissetne fløde
i bilen. Åh, hvor vi kan, allesammen!

Et godt :tikke før gr.rn5sn find.r rli all.
vore vigtige papiler fren-r. Pas, stamtavler, vac-
c:inations- og sundhedsattester. Hvor er dct rart
at have tingenc i orden ! Det er turens første
skuffelse, da ingen tolder eller ,,Bearnte" gider
tage vores fremstrakte hånd. Vi bliver vrftet
frem mcd misser og det hele. Det er dårligt
nok nødvendigt at standse bilen. Vi er i det
store udland, før vi v6d af det. Nu kigger vi
på kortet. Vi skal ovel Hamburg og Bremen
ti1 Kijln. Der er vores mål for dagen. lifter
nogle timer melder monotonien sig. N'[isserne

bobler, og vj bliver lidt tavse. Bortset fra
frokosten forløber dagen uden oplevelser.

Vi har planlagt at frnde et lille hotel i en

by nord for Koln. Af navigationsmæssige år-
sager bliver det ti1 en lille by r1,r./ for l(iiln,
men hvad, dertil skulle vi jo alligevel. Det er
bare ikke så let at finde hotel. Der er ,,be-
1egt" alle stcder. Endclig finder vi os dog et

sted. Vi er dødtrætte. ,,1\{å vi tage et par katte
med på værelset?" - ,,Hor mange?" vil vrr-
ter.r vide. ,,Bate en hunkat med et par killin-
ger!" - ,,Hvor mange killingeri' (Han bliver
ved). ,,Seks". - ,,Er de lenligeT" (Han er
vist ikke født i går). - ,,lh jo da". ,,De
har vel ikke lange hår, der flyver omklng i
Iuften?" - (Skulle han mon Lgefrcm have
haft kat selv?) * ,.Nej, nej da. De er meget
velplejede". -,,1 kan ta6;e dern med; men

inden J går, kontrollerer jeg værelsets til-
stand 1

Herefter medtages alene hunkatten og killin-
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getne på hotelværelset. For en sikkerheds skyld
ruller vi gulvtæpperne af gulvet først og læg-
ger dem med bunden i vejret over en opred-
ning, der står og ser frister-rde ud. ,,Politiken"
fra Viborg får en anden skæbne end den, der
var den tiltær-rkt. Den bliver bredt ud under
grusbakker og skåle. Hvad stod der mon i Cen
avisT Vi går til ro, n.ien jeg får en dårlig søvn.
Hver gang der kradses på J:akkcn, vågner jeg

og tænder I-vs. Jo, heldigvis, det faldt, hvor det
skulle! Da morgenetr gryr, hæ1der vi brugt
grus i plasticposer og vasker skåle og bakker
på toilettet, hvor der tørres efter med hotcllets
toiletrulle. Gulvtæpperne lægges på plads igen.
Tak, skæbne ! De var fulde af sand, som nu
ligger i sengen. Dyner og lagner rystes og 1æg-

ges på med den anden side opad. (Hvis no3en
har overnattet i en lille by i Tyskland og har
fået sand mellem tæetne, er forklaringer.r her).
I bilen fodrer vi og fylder en pose med affald.
Der ryddes op og gØres klar. Så, næste stop
er Paris - hvis ellers man kunne finde vejcn.
Vi får sct Bonn et par gan:le fra forskelligc
sider, før vi er-rdelig er på amtsvejen ti1 Tiier.
Det er et meget lafldligt amt. Vejen snor sill
ind og ud n'rellem gårde oål møddirger. Vejen
er gammel, og utallige steder er man lige letop
nu i f ærd med at. reparere den. Timer"ne går.
Kilometertælleren går næsten ikke. - Oh,
vejen til Trierl

I Trier er man åbenbart på bedre fod n'red

Luxen.ibourg end med Frankrig. Ålle veje
fører til Luxembourg og ingen til Franklig.
Vi må gennem frugtplantager og latrgs n-red

floder og jernbaner et stykkc tid, inden vi er
på rette vej, men så får vi også indhentet det
forsømte. Motorvc.jen cr lækker og r-ryar.rlagt.

Vi blivcr opstemte igen over nu at være på
fransk jord, og den franske tolder giver os

kompensation for sin tyske kollegas flegma.
Han kigger i vores pas og spørgc,r os både,
hvor vi skal hen, og hvor lær.rge v:i agte.r at
blive borte. Han skær,er til bagagerummet, da
han får' at vide. at vi skal holde rveekend i
Paris. Til kattene spørger han forbavsende nok
ikke. Senere finder vi ud af. at kattene er
skjult af kufferter, anbragt i ,,bagbords" side.
Sct hcrf ril lign.r r i clr emigrrtiorr.

Drrr franske m()tor\ (j r i:cr :ig 5rrJIt dt

være lovii5l nyanlagt. Asfalten er trillet ud,
og sn'rå huse, hvor motorvejsafgiften opkræves,
er stillet op. Bortset herfra er vejen øde. For-
jætteode. skilte rned kaffckopper og korslagt



bestik modsvares kun af bygninger, hvor blot
grundstenen er lagt. Vi har motorvejen r:rsicn
for os selv. Til alt held findes der dog retop
en tankstation i nærheden, da olielampen til
vor fæl1es forbavselse pludselig begynder at
lyse. Fire liter olie slukker den igen. Rart at
vide, hvordan små problemet løses. Lidt senere

lyser en lampe påny, men nu er lyset rødt,
ergo er det ladelampen. - Instruktionsbo-qen
frem. ,,Først undersøges det, om ventilator-
remmen er intakt og velfungerende. Er det
tilfældet, undersøges dyrramo og relæ på værk-
stedet". - Hvor er reffrmen, hvor er dynamoen,
hvor er relæat - og hvor er værkstedet?

Vi er ca. 200 km øst for Paris. K1. er ca.

16 fredag eftermiddag. Onl a1t går vel, skulle
vi gerne være i Paris kl. ca. 18. Vi vil så have

god tid ti1 at finde vores hotel, få misserne
installeret, få fundet udstillingshallen, ug -
ikke mindst - f å en rigtig fransk middag.
Men hvad nu? Kan vi blive ved med at køre
med en lysende ladelampe? Kan vi i så fald
nå helt til Paris, før billygterne skal sænclesi'

Ved et betalingssted for motorvejsafgift
holder to gendarmer på motorcykler. Vi taCer
dem til os. De undersøger villigt motolen og
stiller en foreløbig diagnose, som de nedskri-
ver på et stykke papir. Det skal vi give til
tankpasseren på førstkommende tankstation. Vi
takker og kører videre. På førstkommende
tankstation finder vi foruden tanken selv kun
en lille mand med nissehue. Han rusker lidt
i ledninger og remme og skubber lidt ti1 bilen.
Han råder os så til at køre af motorvejen og
søge ind til Reims, inder-r værkstederne lukker
for v'eekendelr. Vi må hellere skynde os. Klok-
ken er snart 17 nu.

Vi kommer til Reims og stifter et første
bekendtskab med fransk trafik. På en service-
station bliver vi henvist ti1 et Mercedes-værk-
sted. Vi skal nu skynde os endnu mere. Værk-
stedet e.r ikke let at finde. Da det endelig
lykkes, får vi at vide, at vi skal henvende os

til Åudi/Volkswagen. Og lru haster det for
alvor. Der er en halv time, til værkstederne
lukker. En rar dame tegner vejen ned på papir
for os; klipper det ud i pap, kunlre man også

sige. Vi suser af sted med blussende lade-
lampe. Et kvarter før lukketid kaster jeg mig
ind ad døren: ,,Nous avons des problerncs!"

- Åfslappet venlighed overalt. Hvad kan rr,an
hjæ1pe med? Hvem sagde weekend? En bil
fuld af damer og katte er rigeligt lidt fritid

værd. Hele værkstedet samles omkring biien.
De unge mekanikere griner og spØrger os,

hvor mange af ,,dem der" vi spiser om dagen
for at hoide os i live pi landevejen. Værk-
stedets store girl,: vagthund blivcr løftet op,
så den kar-r se ird ad .;inil.uet til misserne.
Kun en enkelt ulykkelig deltai;er :ikke i mor-
skaben. Han ligget under bilen og roder. En
rem må skiftes. Sådan 6n mangler man på
lager, men det er der råd for. lin sagesløs

bil, som er på værkstedet i anden ar-rledning,
blivcr en rcm fattigcre. Så, nu kan vi køre.
Det er næsten ikke til at tro.20 F koster det
he1e, men så må kor-rtordamen også have 1ov

at se på menageriet. Iykke på rejsen og god
weekend. - Vi er overvældedel

Nu nager sulten. I en mørk sidegade par-
keres bilen, og dåser lukkes op. Vi selv går,
e1'ter nogen tøven, krøllede og støvede, som vi
er, ind på en elcgant restaurant med plyds og
spejle. D6r bliver vi behandlet som dronnin-
ger. Velværet sniger sig ind over os, og Ja vi
kommer tilbage til bilen, mærker vi, at narlcn
også har gjort misserne godt. De kommer nu
frem i bilen, lægger sig i skødet eller stiller
sig på vore skuldre for at se lidt på Frankrig,
mens vi kører det sidste stykke til Paris.

Det voldcr nogen vanskeligl.red. som ventet,
at f inde r.ort hotel. Desværrc ligner Jet et

bordel, og dct cr næstcn en iettelse, da vært-
inden hævder, at man ikke har modtaget vor
bestilling. N{en tag over hovedct må vi jo have.

Vi cirkler lidt rur-rdt i 17. arondissement, hvor
hallen ligger. Til vor store glæde får vi næ-

sten straks øje på ,,Palais des Congr€s", som
er smykket med et stort skilt:,,Expositior
f6line international". D6r er det altså.

Hallen cr b_vgget sammcn med et hote1. Det
vidste vi sådan set godt i forvejen, men ,Ia vi
ikke er millionærer, havde vi fortrængt det
igen. Nu tlænger den kendsgerning sig iriid-
lertid pi med uimodståelig kraft. Netop da vi
kører forbi hotellet, fjerner, som et tegn fra
stjernerne, en stor sort luksusbil sig, og
umiddelbart derefter futtcr en sravset vare-
vogn af ældre model og med danske numrner-
plader ird og huggel den eftertragtede par-
keringsplads lige veJ hotellets hovedindgang.
Den livrdklædte podner og de elegante nat-
klubklædte gæster kan nu fra marmorhoved-
trappen nyde synet af en åben varevogn med
tomme dåser, snavsede grusbakker, transport-
kurve og alskens rejserod. Vi ligger i bilen
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på alle fire og ned llrrrlper:r i veiret, mens vi
samler katte og ting sanrmen.

Hotellet har 1000 (tusinde) værelser for-
delt på 35 etager. De er beboede af japanske

forretningsfolk, oliesheiker og stormænd fra
bananrepublikkerne. For en weekend altså og-
så af 9 katte og to danske piger, som spytter
på f ingrene og tællcr f rancsedler. Mon det
giLr ?

Værelserne er ideelle til katte. Alt er af
plastic. Bortset fra fjernsynet og sengelinnedet
vi1 man kunne spule det hele, når vi er rejst.
Det beroliger os noget, og nu kan vi slappe
Iidt af.

Lørdag mcrgen går det løs. Der er lang,
Iang kø ved dvrlægekontlollen, men dog en

speciel kontrol for de udenlandske udstillere.
Der er en sværm af ,,dyrlæger", hvoraf de
fleste dog vist er ,,1ægbrødre". ,,Aaha", siger
6n af dem strengt og vender vlangen ud af
hur-rkattens øre. Den kolde sved bryder frem
på min pande. Hvad lu ? Al1e stimler sam-

men og kigger katten i øret. ,,De må rense

øret lidt, madan.ie ! Det cl6r er ikke særlig
elegant". Igen den elegance. Vi ånder lettede
op og rykker ind i hallen. De hvide bunddæk-
ker skal 1ægges på, men gardiner må ikke
hænges op, før bedømmelserne er overstået.
Kattene bliver anbragt i burene med nr. om
halsen ligesom hjemrr-re. Desværre er burene
1an1;t mere spinkle og kiejne, end vi er vant
til, og r.nin hunkat, som fø1er sig ydelst utryg
i den fr:ie udstilling udelr gardin, løfter lyn-
hurtigt buret og smutter ud, mens jeg henter
vand på toilcttet. En naboudstiller fanger hen-
de igen og giver mig senere en heroisk frem-
stilling af egen indsats. En dansk kollcga af
hankøn skaffer nogle stykker ståltråd o5; bin-
der buret fast til bunden. Nu kan det holde.

Bedømmelserne foregår foran burene ved, at
gangene mellem burene 6n efter 6n spærres

af for publikum og udstillere. I den lukkede
gang sidder så dommeren rned sit tille bord.
Resultatet af bedømmelsen foreligger kun som

,,summa summarum", dvs. den konkrete ka-
rakter, som man selv kan hente på et brevkort
i sekretariatet. Hvis man vil vide, hvad dom-
meren i øvrigt mener om katten, må man selv
få fat i vedkomrnende og bede om at måtte
se dommerens bog. Bedømmelserne f oregår
fantastisk hurtigt, og snart hænger de mere
eller mindre elegante og ,,hvide" gardiner i
burene. Der ofres ikke nær så meget på pynt-
ningen her som hjemme. Publikumstilstrøm-
ningen er overvældende. Interessen og begej-
stringen mærker man tydeligt. Der er godt
salg i de udstillede killinger, og det skønt det
er strengt forbudt at avertere om salg eller at
hænge visitkort og lignende på burene.

Lørdag aften skal alle katte hjemtages. Der
er ingen vagt på udstillingen om natten. Vi
slæbel vore kasser tilbage til hotellet. Pyh!

Søndag morgen er der ingen dyllægekon-
trol. Besøgstallet har uanede højder. Søndag

eftermiddag er hallen pakket med f olk. Air
conditior.r-anlægget kan slet ikke følge rned.
Luften er son-r fløjlsgrød at indånde. Menne-
sker og dyr gisper.

Der er inger-r præmieuddeling eller kåring
af bedste katte. Resultaterne står at 1æse på en

tavle, og man kan da henvende sig i sekreta-
riatet og hente sin præmie. Det forlyder. at
min hunkat vandt en kokarde. men den var
blevet væk i forvirringen. Lenes hankat {tk
dog sin. Jeg spørgel til kokardcn, og for min
tålmodige venten får jeg en medalle, da ko-
karden ikke kan findes !

Søndag aften er vi så trætte, at det flimrer
for vore øjne og ringer for vure øren. Vi er
så udmattede. at vi næsten ikke tror det mu-
ligt, at man kan blive så træt. Lene vil qerne
have srg et par paris.iskc stØvler, men opg.iver
det om mandagen, da fødderne er et par
numre større end normalt. Jeg kunne tænke
mig en sweater" men dropper det, da jeg ikke
kan skelne grønt fra blåt.

Da vi har drukket morgenkaffen om man-
dagen, bliver r.i enige oor, at nu vil vi hjem.

NU PA FYN
KATHE WINTHER'S

KATTE- og HUNDEARTIKLER

DIIIilI
hrnderhcp
5463 Fjeldsted

809.881583
Forhandles af
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Vi vil tage den hurtige vej gennem Belgien
og så blæse på, at de to tiloversblevne killin-
ger ikke, som krævet i Belgien, er rabiesvac-
cineret. Vi stopper misser og begage i bilen,
som stadig har ærespladsen lige ved hoved-

trappen, betaler votes regning uden at blinke
- og så kører vi ellers. Gennem Normandiet
og Belgien går det, hjem, hjem. Frokostpause,
videre, hjem, hjem. Ind i Tyskland, videre,
videre. Hvis vi tager natten til hjælp, kan vi
nå hiem inden tirsdag morgen.

I nærheden af Hamburg begynder motoren
at lyde underligt. Men hvad er der al gøre

ved det? Det får vente, til vi kommer hjem.
Nord for Hamburg når larmen fra motoren
foruioligende højder, og vi når lige at svinge

ind på en ,,Åusfahrt", før motoren dør, og
natten sænker sig over os. Hvad nu?

Jeg gfu tilbage de ca. 4 km til sidste tank-
station. Herfra rekvireres en slæbebil. Under-
vejs til tankstationen har jeg på motorvejen
samlet forskellige bildele op i den tro, at det
må være noget, som vi har tabt. I lyset viser
det sig bI. a. at -væte en stump af en vindues-
visker, og alt smides derfor væk igen.

Ca. 1./2 time går der, før hiælpen er frem-
me. Lene er da halvdød af kulde. Ilekanike-
ren finder straks ud af, at mototen er brændt

sammen. ,,Mehr kaput kann ein Motor nicht

sein", siger han trøstende til os. Ganske mod-
løse kører vi med de to killinger og moder-
katten til en naboby, til nærmeste hotel. Først
i morgen må vi se, hvad vi kan gøte.

Der er faktisk ikke ret meget at gøre. En
bil lejes hos Interrent med den flinke meka-
nikers hjælp. Han har holdt ferie i Danmark
i ti år og kan godt lide danskere. Han har
også en hund og kan derfor lide dyr. Det
hjælper altsammen. Vi tilbringer formiddagen
på hans kontor, mens tingene sker omkring
os. Endelig kommer bilen. Vi tømmer Audien
for de vigtigste ting og siger på gensyn til
den. Den må komme senere, når Falck får
tid. Misserne, som nu er stille af træthed, må
tilbringe resten af turen i transportkasser. Vi
får instruktiofl i at køre en Opel Ascona med
automatgear, og så kører vi. - Stedet hedder
Quickborn. Det må vi kalde en killing en-
gang. Farvel Quickborn !

Vi siger ikke så meget til hinanden på turen
hjem. Nu, flere dage senere, har vi fået mund-
tøjet pL gled igen. Nu skal I bare høre, hvad
vi har oplevet. - Om I skal tage til Paris,
når der næste gang er udstilling? - Ja, selv-
følgeligl Det var en knaldgod udstilling, og
hvad søren, der er jo ikke mere end t450
km til Paris !

+

EESTYRELSESMøDE dEn 30._31. OKt.

hos Vibeke Gamst
Vi havde en meget lang dagsorden, som det

tog hele weekenden at få arbejdet sig igennem.

Først drøftede vi trykningen af en folder inde-

holdende de ti kattebud i |jotrført form og

andre for nye kattejere vigtige oplysninger.
lVinna vil udatbejde et oplæg, som rundsendes

til den øvrige bestyrelse. Dernæst drøftede vi
kommende udstillinger - herunder dommere
og evt. udstillingsbyer i 7978.

Efter forslag fra Sianette vil vi forsøgsvis
Iægge girokort til kontingentindbetaling for 77
inden i blad nr. 4 - altså ikke som tidligere
sende særskilt brev.

Vi gennemgik, hvad vi efterhånden har af
mødeaktiviteter, studiekredse og medlemsmø-
der. Herunder drøftede vi en henvendelse fra
seks medlemmer vedr. Susanna Bugges ledelse

af studiei<r'edser-r i Århusoruådet. Der udfær-
digedes en svarskivelse, som kort efter mødet
blev tilsendt de seks medlemmer.

Vi drøftede et registreringsspøgrsmål fra et
medlem samt et problem vedr. et tidligere
medlem, som ønskede at blive genindmeldt. Vi
blev enige om at skrive til vedkommende for
at få oplyst, hvad der er blevet af hans tid.
ligere katte - 5 i alt -, idet vi har erfaret,
at disse skal være blevet aflivet af den pågæl-
dende se1v, bl. a. ved drukning. Vi vil sætte
ønsket om medlemsskab i bero, indtil vi har
fået svar.

Vi drøftede dernæst et oplæg til et forslag

til generalforsamlingen med henblik på en

større dækning af bestyrelsens transportudgif-
ter. Vi fik lagt nogle retningslinier herom,

som så skal behandles på næste møde.

TiI slut gennemgik vi, hvad vi skal anskaffe

af papirvarer og lign. trYinna.
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Til avlstjeneste

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

S. og H. Bybjerg,
Prangervej 27,7000 Fredericia, tlf. 05 - 92 65 83

' Brunmasket siamhan:
. BASTIAN AF ELRIS

Elis EriLsen,
Riis, 8751 Gedved, telf. 05 - 66 53 72.

Brunmasket colourpoint:
lnt. ch. TAMIKO'S DICKIE

lrma og lvan Kildahl,
Brunehøjvej 6, 8585 Glæsborg, tlf. (06) 38 60 58

Engelsk import: Rød Devon Rex

ANNELIDA COPPERNOB
Lene W. Casselgreen,

Møllestensparken 25, Tuse, 4300 Holbæk,
telf. 03 - 494216.

Rød burmahan:
INt. Ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

Myrkærve.i 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Brun burmahan:
Ch, PAVIA AF KAJORTOK'

lngelisa Børresen,
Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg,

telf. 08 - 180262.

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam).
Corinne Gamin de Lynx (tabbymasket siam).

lnger Fløe Crafack,
Søndergård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,

telf. 05 - 173669.

Brunmasket Colourpoint:
CEUS AF BÆKGARDEN
Norma Agersnap Larsen,

Skolegade 3, 6670 Holsted, telf. 05 - 39 28 18.

Svensk import: Brunmasket siamhan:
KATTJA-LO's TAWI
Dorothea Brockhoff,

Kongensstræde 76, 700C Fredericia,
telf. 05 - 9217 A9.

Tabbymasket siamhan:
SAKURA ANARAWD (eng. import).

Lelt Nielsen,
Ny Adelgade 49, 5610 Assens, tlf. 09 - 71 20 82.

Brunmasket siamhan:
FLORENTINE's FELIX

Gudrun Milller,
Klintebjergvej 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 16 58

I skoleferien: Grønhøi, 94t10 Løkken,
telf. 08 - 88 31 88.

PERSERHANNER:
Ch. lbbo af Marcopolo (sort).

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

Ivlirabellevei 5, Vejgård, 9000 Alborg,
telf. 08 - 131942.

Chinchillahan:
Prlnr Robcrto van den Berckenhorlt

(holl. import).
Lis Ellertsen,

Søndervangen 13, Lyngerup, 3630 Jægersprls,
telf. 03 - 3221 73.

Perserhan - f. 9:
ARGUS HARVEY

Grethe Dixon,
Hostrupsvei 21, 70OC Fredericia,

telf.05 - 925761 (eft. 16,30).
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Opdrættere

CAREZZANDO
Opdræt af sorte, røde og skildpaddefarvede

persere, chinchilla og chartreux.
Bente og Erland Johansen,

Lyngerup, 3630 Jægerspris, telf. 03 - 322324.

AF TAEAS perseropdræt
i farverne skildpadde, sort, rød, creme, blå,

blåcreme og bicolour,
Killinger lejlighedsvis til salg.

Østerbakken 24" 6310 Broager, tlf. 04-441653

' »AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestillinger modtages.
Vibeke Ringkøbing Jensen,

P. Bangsvei 4,7600 Struer, telf.07 - 851466.
telf. 07 - 85 14 66.

$TAMNAVN de Desir6e
Opdræt åf perserkillinger i f lere farver.

Killinger lejlighedsvis til salg.
l{anna og Christian Eeck,

Stranrihøj 50, Kyndby, 3630 Jægerspris,
telf. 03 - 3211 41.

»AF BØGEBAKKEN«
Opdræt af brun burma.

Bestillinger på kiilinger modtages.
Anna tbsen,

Bøgebakken 7, 9000 Aalborg, telt. 08 - 14 03 39

Stamnavn , »MIAKEE«

Specialopdræt af colourpoint.
Sunde og smukke killinger.

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

Stamnavn HAMILTON' Siamopdræt
Killinger i alle maskefarver.

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

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

Birle Stubsgaard,
Tennisvei 13, 9690 Fierritslev, telf. 08 - 21 19 19

SRIWIJAYA
Abyssinier-opdræt.

Sianette Kwee,
Sensommervej 16, 8600 Silkeborg

telf. 06 - 8531 31.

»AF DYREBORG«
Bu rmeser-opdræt.

Winna og KaJ Greve,
St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåbarg

telf. 09 - 61 1981.

Stamnavri r.rAF FREDEN§LUND«1 '
Brun- og tabbymasket siamopdræt. nød- og

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lis Rhymer Friis,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndercø,
ilf. 09 - 89 15 03.

SIGIR!YA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

Jørgen K. Andersen,
Fysiurgisk Hospital, Hald, 8800 Viborg,

telf.06 - 638055 (lok. 19).

»BODWIN«
Opdræt af cornish rex - katte med blidt

temperament.
Susanna Bugge,

Kærlodden 7,8320 lvlårslet, telf. OO - 272819.

»ZAKKO« perseropdræt
Colourpoint i farverne: brun, blå, rød, blåcrme

, lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, 6400 SøRderborg.

. Telf. 04 - 429456.'

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Eisa Dolberg,

Øer, BÆ0 Ebeltoft, tetf. 06 - 341481

»KANBALU«"
Burmesdropdræt i flere farver.

Ulla og Carsten Grell,
Bygvaenget T, Virring, 8660 Skanderborg,

telf. 06 - 9277 30.

»SALWEEN BLUE«
. .Havanna - Lavendel
Siamesere 24a, 24b, 24c.

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

telf. 06 - 1273 40.

»TABAQUI«

Opdræt af perserkatte i farverne sort, rød,

skildpadde, blå, creme, blåcreme og chinchilla
Anne Andreasen,

Ansvej 31, 8620 Kjerlerup, telf. 06 - 886349.
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Et deb atoplæg fua

formand, Mogens
Er den udstillingsform, vi har i øjeblikket,
den ideelle? Ndj, selvføge1ig er den ikke det.
I det følgende vil leg give udtryk for nogle
af de tanker, jeg har, om en ændret udstil-
lingsform.

Følgende krav til udstillingerne skal søges

tilgodeset:
1. Bedømmelserne skal ske, uden at udstilere

og publikum har adgang til udstillingeo.
2. Bedømmelserne skal ske på en mådg så

det generer kattene mindre.
3. Der skal være rimelige arbejdsvilkår for

dommere og officials.
4. Udstillingerne skai gøres så publikumsven-

Iige, at økonomien ikke lider ved deo kor-
tere åbningstid.

5. Konkurrencemomentet skal fremmes.
Hvis, hvis,-hvis, hvis ...
Jeg vil kort beskrive, hvordan det efter min

mening kan gøres.
Kattene møder lørdag morgen til dyrlæge-

kontrol, som effektiviseres, så kattene er i
burene kl. 9,00. Kl. 9,30 skal bedømmelserne
begynde. Udstillingslokalerne skal alså være
tomme for udstillere og publikum.

Der skal udarbejdes en burplan, så katte
af samme klasse og opdrætsnummer sidder ved
siden af hinanden.

Kl. 9,30 begynder bedømmelserne, der skal
ske ved burene (som man gøt det i England,
sekr. bemærkning), 6n evt. to steward(er) går
med som hjælpere for dommerne; stewarderne
skal naturligvis være uvildige.

Hvis vi forudsætter 80 katte pr. dommer
(som FIFE foreskrivet), vii bedømmelse i 5
timer give næsten 5 minutter pr. kat; det er
som gennemsnit mere end rigeligt. Derefter
regnes med 1 time til udtagning af ,,bedste"-
kattene.

Felis Danica's
T-lrfantzen

Klokken er så blevet ca. 16,00. Derefter får
udstillerne igen adgang til udstillingen, så

kattene kan 6;øres kar til natten, evt. hjem-
tages.

Når bedømmelserne er færdige ca- kl. 16,00,
kan sekretariatet gå i gang, o1; ved en koncen-
treret indsats, måske af flere end sædvanligt,
skulle bedømmelses-bladene kunne være fær-
dige 1ørdag aften indenfor rimelig tid.

Søndag morgen samtidig med rentr;øringen
kan et passende antal hjælpere hænge bedøm-
melses-bladene på burene, så alle bedømmelser
er på plads kl. 9,00, når udstillingen åbner.

Kl. 11,10 eller deromkring kan præmieud-
delingen finde sted, så vi undgår den trætte,
forjagede præmieuddeling, vi ofte har set sent
søndag efterrniddag.

Straks fra søndag morlJen må udstillerne
smykke deres bure med ,,til salg", navn og
lign. Altså god orientering i hele publikums-
perioden.

Jeg mener, at foranstående, hvis det bliver
detaljeret planlagt, kan give bedre udstillin-
ger både for katte, udstillere og for publikum.
Men ikke mindst giver det udstillingsarran6lø-
rerne mulighed for hele søndagen at hellige
sig udadvendte opgaver, noget, der har været
frygtelig forsømt.

+
Ovenstående debatoplæg præsenteredes til et
forretningsudvalgsmøde i .F'elis Danica i be-
gyndelsen af september d. å. Meningerne var
delte, og sagen er derfor endnu ikke afsluttet.
\flinna Greves indlæg vil blive bragt i bladets
næste nummer. Son.r fingerpeg kan anføres, at
hun går stærkt imod f orslaget. Hvad mener
medlemmerne? Det er jo dem, det til syvende
og sidst går ud overl S.B.



Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

Katte-kurve
Halsbånd - seler

IVadskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

Vitaminer
Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLI.JE

Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

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

*
KATTEN VÅR:
Sonja Bargel
Heggevn 15 F

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

*
VÅRA KATTER:
Bertil Andersson, Box 288,

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

*
KATTEN:
Axel Jæger,
Sm,akkegårdsvej 127,

2820 Gentofte.

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

og
Alice Heinsen
Vingetoften 254

2730 Herlev
Abonnementspris: 45 kr.
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* Prøv også
HUNDE. OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESØRGES

Calle's mlss hund Møllegade 8 . . 12 15 59

9000 Aolborg
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