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KAJORTOK' BURMESERE

INGELISA BøRRESEN

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

Stamnavn

)»BANGALORES««
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perseo.

Opdræt af perserkillinger efter

championf orældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGR!D HENRIKSEN

I\rusvitvei 1 9930 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Stamnavn AF KIVIO
Specialopdræt af chinchilla{arvede persere,

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

TIL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).

Killinger lejlighedsvis til salg.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

Ætøvel 16, 9900 Fr.havn, tell. 08 - 420510.



. hvæssebraettet
12. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 40,00,

REDAKTION:

Susanna Bugge,

(ansvarshavende),

Kærlodden 7,

8320 tVårslet.

Telf. 06 - 27 2819.

Vibeke Gamst,

Hr- Hennekesvej 5,

90C0 Aalborg.

Telf. 08 12 08 15.

Winna Greve (annoncer),

St. Stege 13,

Dyreborg,5600 Fåborg.

Telf. 09 - 61 1981.

GENETISK STOF:

Erik Bugge,

Kærlodden 7,

6320 l\4årslet.

Telf. 06 - 27 28 19.

VENDSYSSEL MA5KINS4TS BJERGBY, 93OC AJOFFING

FORSIDEBILLEDET
forestiller Ch. Clarissa af Carn Brea, der ejes

af Jean Price.

*
Gengit.'else af bladet: indholl er lan tiLladt

ruod tngirel.re al hilde.

IFA-trst iDenmark
hlrrc om d.batoplrg

L clstilling:rrsulrarer .....

Kun rrr ,lurn krt
Klub ug and(r Ir)t

Klttrpcrrsiur rci

TOl\1SIN

Srnuttur ril Hrmbur5
(]eneralforsamling eller pokerspil?

t-lu.krt ..

Fn k:rt i hu.et ..

Noget om kattcns adfærdsmØnstre

I-iJr r,nr :rlt. kort lurtll( .

Til rvlstjerrcstc

OpJ rrttcr.

RerlaLtionen alsltttet den 1. nart: 7977

Kare lesere /
Vi fortøger dt legNe bladets tdgit.'else.rtiisprnkt i laste

teriitiner. Nr.2 til .råJede.r tclkonnte sidst ijuni, nr. )

sidst i teptartber og /11".1 sidst i d.ecenber.

t\led renlig hilsen,

REDAKTIONEN,

DEAD-LINEI

Stof til næste nummer sendes til Susanna

Bugge senest den 9. maj 1977. Husk at

indsende materiale til,,Portræt-Galleriet".
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORI\4AND:

Vibeke Gamst.

Hr. llennekesve.i 5,

9c00 Alborg,
telf.08 - 120815.

NÆSTFORMAND:

Jean Price,

Kobbelhøjvei 19,

9260 GistruP,

relf. 08 - 31 43 93.

SEKRETÆR:

Susanna Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet,

telf. 06 - 27 2819.

UDSTI LLINGSSEKR.:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18,

3700 Horsens,

lelf. 05 - 61 2532.

STAMBOGSSEKR.:

Birgit Semak,

Øslerbakken 24,

6310 Broager,

telf. 04 - 44 16 53

KASSERER:

Erik Miinster-Svendsen
Tybrindvænget 27,

5000 Odense,

telf.03 - 158404.

BESTYRELSESIVIEDLEM :

Norma Agersnap Larsen,

§kolegade 3,

6670 Holsted,
telf. 5 - 39 28 18.
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IFA-test
Endelig er der - i samarbejde med Specialpraktiserende

Dyrlægers Forening - skabt mulighed tor fra ca. L. mai

,lt få foretaget leukæmiprøve (IFA-test) i Danmark.

Prøverne skal sendes til:
Statens veterinære Serumlaboratorium,

Dyrlæge Th. Holmen-Andetsen,

Llangøvej 2, 8200 Århus N.

VIGTIGT: Bed dyrlægen om at henvende sig til Hol-

men-Andersen, inden han udtager prøven.

+

Glæd jer til septemberl
Jyrak's efterårsudstilling afholdes i år i weekenden 3.-4.
september. Som allerede meddelt finder udstiilingen sted

i Århus, og bestyrelsen har i den anledning to gode

nyheder til udstillerne:
Det er lykkedes os at lå, fat i den dejlige MÅRSELIS-

BORGHAL, en decideret udstillingshal, måske landets

bedste med sine godt 1900 tæppebelagte kvadratmeter og

sin fine beliggenhed i skoven umiddelbart syd for Århus

centrum med masser af gode parkerings- og til- og fra-

kørselsmuligheder. De overdådige pladsforhold gør det
muiigt for os at tilbyde alle tilmeldte misser masser af

iuft og lebensraum.

Endvidere har alle kattevenner grund til at fryde sig

over, at Jyrak's internationale katteudstilling er fundet
værdig til optageise i det officielle program for ÅRHUS
FESTUGE, det efterhånden af hvert batn i landet kendte

arrangement, som hvert år i september sættcr Århus på

den anden ende. Når man kender de krav til kvalitet,
som stilles af komiteen for Århus Festuge, må man virke-
lig sige, at kattesForten hermed har fået blåt stempel.

I bestyrelsen klør vore fingre efter at udnytte de rige
muligheder, som dette efterårsudstilling byder os. Vi får

- som altid - brug for alle, som vi1 give en næve.

Århus-folk, som kan afse lidt tid, beder vi derfor om

at henvende sig til bestyrelsen.

Glcecl jer til septenber! - Det gør ai!
BESTYRELSEN.



tlere orn Mqgerus F rantqerus debatoplæg
Jeg har rned interesse læst Mogens Frantzens

opfattelse af, hvolledes man kan forbedre vore
udstillinger. Jeg må med det samme bemærkc,

at jeg ikke tror, det vil forbedre noget, hvis
vi ta:nkte os at indføre ,,engelske tilstande".

I det følgende vi1 jeg gerne belyse, hvorfor
jeg ikke mener, det cngelske system vi1 være

egnct herhjerime, og samtidig vil ieg gerne

flemføte nogle forslag til forbedringer af vor
nuværende udstillingsform. Jcg kan ne mlig
give NI.F. ret i, at det vil være en god id6 at

begynde at se på, hvorledes vore udstillinger
ellentIg fungerer.

Jeg tror, det vil bltve uhvre r.anskcligt at

vænnc danske udstillere til at blive lukket ude

fra udstillngslokalet det meste af lørdagen,

bl. a. fordi en meget vigtig del af en katte-

ulistilling er- san.l\'æret med andte,,ligcsin-
ciede". Da kan man sige, at så kan Ce snakke

om søndagen, men det vil blive en stresset

affære, og det hyggelige, dcr skal værc, vil
forsvindc. S:i kan man indvende. at udstillerne
da er velkomnc til at snakke også t;m lørda-

gen, men her kommer så det praktiske spørgs-

mål: Hvor skal udstillerne gøre af srg selvi'
De nærmestboende kan selvfølgelig tage hjem,
men de, som har rejst ovcr sø og lancl, skal sir

henvises til hotelværelser, restauranter. cafete-

rier eller lign. Medmindre udstill:ingshallen
rummcr gode sidelokaler, men det er jo de

færreste steder.

Så vidt jeg v6d, er det ogsi kun i England,
man har denne ordning. Det tror jeg hænger

samfllen med, at det enten er megct stotc ud-

stillinger eller meget lokalt prægede. For hr,is

det havde været e1r god udstill:ingsform, tror
jeg den for længe siden havde været udbredt

til andre lande.

Så vidt jeg kan se, er den eneste fordcl vccl

det cngelske system, at man undgår, at katteoe

skal bærcs frem og tilbage fra deres eget bur.
Nfen her kunne man nok forbedre forholdenc
på en anden måde. f. eks.: Gode udstillings-
lokaler med burene placeret. så der er gocl

af stand mellem r'ækkerne. Opstrllingen skal

også i;ive lige 11o<1e arbejdsvilkår for alle ste-

s,uds. Kattene skal sri vidt muligt anbringes

i nummerorden. Dette har jo allerede været

l,raLtiseret i r:ogle år og l.rar bevirket en hur-
tiller'e afvikiing af bedø.mmelserne.

I)ct punkt, som volder virkelig besr.ær, er,

at katate.e skal fjernes fra deres eget bur og

bæres forbi er masse andre katte. (Det næst-

bedste ville jo værc, at katten blev bedømt

i sit bur u d e n at blive taget ucl, og det bedste

for katten ville jo være, at den slet ikke kom
på udstilling!)

Men man skulle måske tænke på muliq-
heCen af at lade ejeren bære katten op til
domnerrin6;en og måske selv fremvise den.

Men dct må jeg iilstå vil kræve en hel del
opclragelse af ejerne.

NIan l<unnc jo ogsir forsøgc at få et mere

fast greb om stervardordningen. Det at gå med

katte er ikkc' nogen lct opgave, og selv om

man er glad for katte, behøver man ikke at

cgnc sig til at være steu'ard. Det er faktisk
noget, man skal have anlæg for. Man skal fra
klul:beines side gøre mere for at instruele ste-

u.ar<ls og måske med lidt hårdere hånd sortere

ikkc-cgnede fra. Dette er et spørgsmål, sorr
jeg virkelig håber vil blive taget op snalest.

Med hcnsyn til rimelige arbejdsvilkår for
clommele og udstillingslcdelse vrl jeg bemærkc,

at dette cr afhængig af, at srdstnævnte har

ilreb om tingene. Det vil sige, at hele det storc

apiralat, en udstilling er, skal fungere, og det

uanset om man har den ene eller anden ud-
stillingsforrn. Hvrs ikke alt er nøje planlagt

og alle tråde samles et eller to steder, nytter
det hclc ikke noget.

Bedie forhold for publikum er megct vigtig-t,

men jeg mener ikke, man får bedre forhold
ved kun at holde åbent for publikum om søn-

dagcn. (Idet vi så må håbe, at de, som ellers

ville komme om lørdagen, mødel op o1l søn-

dagen, ellers vil klubl:erne lide et økonomisk
tab, som jeg ikke tror, nogen af dem i det

langc løb har råd ti1).
lled den stcrrrelse lokalel vi har ti1 rådig'
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hed og det efterhånden store antal katte for.
udser jeg en sammenstuvning af mennesker om
søndagen, så ingen vil få mulighed for at få
noget at vide om noget som helst. Udstillerne
vil sikkert også være vildt optaget af at
diskutere eventuelle uretfærdigheder, at kon-
takten mellem udstillere og publikum vil være

minimal. Så skulle udstillingsledelse træde til
her, men har den kræfter til det? Jeg tror det

næppe, bl. a. fordi jeg forudser en flodbølge
af spørgsmål og opgaver til udstillingsledelsen
fqa udstillerne, at det vil være vanskeligt at fir
tid til andet. Så skulle man i stedet få nogle
flere til kun at beskæftige sig med kontakten
til publikum. Her kan også gøres en del. For
det første er det vigtigt at have et center i

selve hallen, som virkelig kan bruges til hjælp
både for udstillere og publikum. Her skal mau

også - f. eks. ved hjæ|p aI oplysende tavler og

skriftligt materiale til at tage med hjem -
kunne oplyse publikum om katte og om klub-
bens formål og virke.

Punkt 5: ,,Konkurrencemomentet skal frem-
mes", fotstår jeg ikke helt. Jeg synes, der er

rigeligt af dette, og eventuelt mere skal nok
komme af sig selv, efterhånden som der bliver
flere opdrættere.

De tanker, jeg her har f remf ørt, vil jeg
konkludere derhen, at:

Man inden for hver klub skulle begynde at

se på, om deres udstillinger i deres nuvæ-

rende form kan forbedres, især med hen-

blik på:

lokaleforhold,

stewardordningen (herunder muligheden af
at lade ejerne være mere aktive),
bedre service for både udstillere og publi-
kum,

bedre planlægning af udstillingens afviklin,;
(herunder søge at aktivere medlemmerne
til at hjælpe),
søge kontakt med medlemmerne - og måske

også dommere - f ot at høre, om man herfra
kan få ideer.

Skule man derefter lave arrangementer, som

vil kræve deltagelse af samtlige klubber, kan

dette bringes frem i Felis Danica.
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Skulle map - måske på grund af særlige
forhold - alligevel ønske at forsøge sig med
det engelske system, skal det selvfølgelig være

frit, om man vil det. I det hele taget må ud-
stillingsformen altid være således, at klubbetne
er frit stillet mht., hvorledes man vil gribe
udstillingerne an.

Nu kunne det være interessant at høre noget
fra ,,forbrugerne" - altså udstillerne. Hvad
mener I, der eventuelt skal rettes, og hvad vil
I foreslå af nyordninger, eller går det egent-
lig godt, som det går? Kom med jeres mening,
så vi kan bringe det frem her i bladet og tage
det med i den eventuelle videre debat.

\Y)nna.

+
Vedr. forruønd futogens

F røru tqe ru s a d s ti I I i ngs ( re )fo rrn

Til at starte med vi1 jeg kommentere Susanna

Bugges sidste bemærkning: ,,Hvad mener med-

lemmerne, det er io dem, det går ud over r

sidste ende" ? - Mon dog ikke !

Man må inderligt håbe, at M.F.s forslag

aldrig nogensinde går igennem. M.F. opdelet

sine ændringer i 5 punkter:

Pkt.1. Bedømmelserne skal ske, uden at

udstillere og publikum har adgang til udstil-
lingen.

Pkt. 2. Bedømmelserne skal ske på en måde,

så det generer kattene mindre.

Pkt. J. Der skal være rimelige arbejdsvilkår
for dommere og officials.

Pkt. 4. Udstillingerne skal gøtes så pubii-
kumvenlige, at økonomien ikke lider ved den

kortere åbningstid.

Pkt. 5. Konkuuencemomentet skal fremmes.

Punkt 2 oB 3 me siges at være overflødige

- de er vel en selvfølge???

Punkt 4 vil jeg lige så stille lade glide på

(Fortsættes side 19).



IJ d s dllin g s re sultater
Monchengladbach

4.-5. septembet 1976
Desværre med stor forsingelse har vi mod-

taget følgende danske resultater:

Bedste langhårskuld: af Kuref's kuld,1,l
colourpoint. Ejer Jytte og Kurt Frederiksen.

Bedste korthårskat voksen: Ch. Gratia Fusca

af Sigiriya, vildtfarvet abyssinier. Ejer

Jørgerr K. Andersen.

Bedste korthår's kuld: Kanbalu, 2,2 burme-
sere. Ejer Ulla Grell.

CACIB og Int. Ch.: Jasmine of Great Yar-
mouth, chinchilla. Ejer Eva Brynum.

CACIB: Ch. Syriams Jimmbo, chartreux. Ejer
Elisabeth Kristoffersen.

CAC: Tana af Kijothi, vildtfarvet abyssinier.

Ejer Kirsten Thiesen.

Vi vil gelne bringe danske resultater fra
udenlandske udstillinger. Det kan dog være

vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for redak-

tioner at have ker-rdskab til. hvilke resultater
der opnås. Vi vil derfor gerne have resultater-
ne tilsendt, så vi kan berette, hvorledes danske

katte klarer sig i det fremmede.

+
Racekattens Udstilling

i Gladsaxe 9.-10. okt. 1976
Bedste langhårs voksen: Ch. Cinderella af

I(ambyses, blå perserhun. Ejer Lis og

Jørgen Nielsen.
Bedste langhårs ungdyr: Belinde von Odima,

hvid perserhun. Ejer Ilse og C)tto

Dietrich, BRD.
Bedste langhårs kastrat: Le.nart af Kukker-

bakken, rød perser. Ejer Lise tr{ortensen.

Bedste langhårs kuld: El-Sykomore's kuld, 2,1

pe1sele. Ejer Helerr Tøttrup.
Bedste langhårs voksen modsat køn: Ch. Bubu

vom Estetal, brunmasket colourpr.rint. Ejer
Frida Driisedau, BRD.

Bedste langhårs veteran: Int. Pr. Gwinni von
Hans Steffen, skildpaddefarvet perser.

Ejer Elfride Hombach, BRD.

Bedste øvrige korthår voksen: Simson von der

Laurentzziburg, russian blue han. Ejer
Doris Fassl. BRD.

Bedste øvrige korthår ungdyr: Crimson Jerrik,
dcvon rex. Ejer Lene'i7. CasselSyeen.

Bedste øvrige korthår kastrat: Athos af Zaroe-

maha, chartreux. Eler Har.rs Henrik Ravn.

Bedste øvrige korthår voksen, modsat køn:
I(entian Cream Ghita, creme burmeser.

Eler Grethe og Richardt Pedersen.

Bedste ør,rige korthårs kuld: Zabell's kuld,
2,2 cornish rex. Ejer Yvonne Larsen.

Bedste siameser voksen: Uruguay Blue Mie,

blåmasket han. Ejer Hanne og Finn Dun-

vald.

Bedste siameser ungdyr: Indigo Sabo, tabby-

masket han. Ejer Arrni Christensen.

Bedste siam kastrat: Corinne Image de Lynx,

tabbymasket. Ejer Marianne Lind.

Bedste siameser voksen, modsat køn: Corinne

Idole de Lynx, tabbymasket. Ejer Birgitte
Tertell Nemler.

Lledste siameser kuld: 2,3 killinger. Ejer

Regina Feichtner.

1. vinder opdrætsklasse, langhår: Stamnavn

Marcopolo. Ejer Carsten Ditnsen.
1. vinder avlsklasse, langhår han: Int. ch. Kas-

sander Persia. solt perser. Ejer Carsten

Dinnsen.
1. vir-rder ar.lsklasse, langhår hun: Ch. thing-

Yen af Marcopolo, skildpaddefarvet perser.

Ejer Carsten Dinnsen.
1. vrr.rder avlsklasse, korthår han: Int. ch.

Belcanto Årtaxerxes, brun burmeser.

Ejer Birgit Nehammer.
Mis Gladsaxe: Marchello's langhårskuld,

2) persere. Ejer Margit Olsen.
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DARÅKS UDSTILLING
i Køge 20 .-2I. nov. 197 6
Bedste langhårs voksen: Int. ch. Misti Blue

af Kuref, b1åmasket colourpoint. Ejer

Jytte og Kurt Frederiksen.
Bedste langhårs ur.rgdyr: Golden Felicia of

Great Yarmouth, creme perser. Ejer

Grethe B. Lassen.

Bedste langhårs kastrat: Anehra's Michel,
chinchilla. Ejer R. og A. Ehmke.

Bedste langhårs kuld: Valbjørn's kuld, 1,2 kil-
linger, Ejel Yvonne Valbiørn.

Bedste langhårs voksen, modsat køn: Mixed
Nanna of Greath Yarmouth, skildpadde
m. hvid perser. Ejer Ingrid Neffgen.

Bedste langhårs veteran: Glenn af Granville.
Ejer Annet lvlesnickow.

1. vinder avlsklasse langhår, han: Blyth Vaga-

bond. Ejer Edel Ringsted.

1. vinder opdrætsklasse langhår: Stamnavn of
Greath Yarmouth. Ejer Edel Ringsted.

Bedste korthårs voksen: Bråmhult Louise,

brunmasket siam. Ejer Pia Juul Knudsen.

Bedste korthårs ungdyr: Cirkeline Pnom Phen,

chokc.lademasket siam. Ejer Sanne Foss.

Bedste korthårs kastrat: Rangoon Choco Sne-

hvide, chokolademaskct siam. Ejer Nina
Thornir-rger.

Bedste korthårs kuld: Dacianac kuld, 0,1 sia-

meser. Ejcr Inge Stratr.

Racekattens udstilling
i Hillerød 8.-9 . jan.77
Bedste øvrige korthår voksen: Sinta af Sriwi-

jaya, vildtfalvet abyssinier. Ejer Kirsten
Thiesen.

Bedste øvrige korthår ungdyr: Chin's Brighel-
la, creme burmeser. Eler Inger Spiro.

Bedste øvrige korthår kastrat: Klavs af Gam-

mel Vartov, rødtabby Eulopd. Ejer
Bodil Sneskov.

Bedste øvrige kolthår voksen" modsat køn:
Asterix Rugård, brun burmeser. Ejer
Gurli Rugård.

Bedste øvrige korthårs kuld: Tawmarv's kuld,
2,1 burmesere. Ejer Solveig og Gerh. Hajek.
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Bedste siameser voksen: Diana van Deuts,
tabbym. hun. Ejer Vivian van Deurs.

Bedstc siamrstr ungdyr: Ziggi af Ztrdoz.
lillamasket. Ejer Eilcr Hack.

Bedste siameser kastrat: Uruguay Tabby Kvik,
tabbymasket. Ejer Anny-May Lund.

Bedste siameser voksen, modsat kør.r: Yang
Kung-Fu, brunmasket. Ejer Lisbet Latsen.

Bedste siameser kuld: Ini's kuld,3,1 killin-
ger. Ejer I. Enø Pedersen.

Bedste siameser veteran: Int. ch. Rangoon

Lilac Pink Lady, lillamasket. Ejer

Litbet Larsen.

1. vinder opdrætsklasse langhår: of Greath

Yarmouth. Ejer Edei Ringsted.

1. vinder avlsklasse langhår, han: Ch. Blyth
Vagabond. Ejer Edel Ringsted.

1. vinder opdrætsklasse korthår: Zarcemaha.
Ejer Samahano Zaroemaha.

1. vinder avlsklasse korthår, han: lnt. ch.

Bosinver Pen-Cath, rød burmeset. Ejer

Solveig og Gerhard Hajek.
Bedste langhårskat voksen: Honey-Pie af

Hammersholdt, blåcren-re. E jer Ellen

og Fl. Holm.
Bedste langhårs ungdyr: Mikkel af I(ambyses,

creme. Ejer Hanne Johansen.
Bedste langhårs kastrat: Lenna.rt af Kukker-

bakken, rød. Ejer Lise Mortensen.

Bedste langhårs kuld: of Greath Yarmouth's
kuld, 1,2 killinger. Ejer Edel Ringsted.

13edste langhårskat voksen, modsat køn: Ch.

Blyth Vagabond, creme. E jer Edel
Ringsted.

l}edste langhårs veteran: Gaydene Vanessa,

blå. Eicr Bqnre Høholdt.
Bedste colourpoir-rt voksen: Int. ch. Misti Blue

af Kuref, blåmasket. Ejer Jytte og Kurt
Frederikser-r.

Bedste colourpoirt ungdyr: Grig af Bloustrød,
blåmasket. Ejer Grethe Braad.

Bedste colourpoint kastrat: Kildahl's Nubi,
brunma:kqt. Ejer Lis CIrri:terr:crr.

Bedste colourpoint kuld: El Condor's kuld,
3,1 killinger. Ejer Britta Nielsen.

Bedste colourpoint voksen. modsat køn: Jose-
phine af Michhou, brunmasket. E jer

Else Olsen.



IJdstillirugen i Hømbart 27"-28. Ftnu. ry26
BeCste langhårs voksen: Black Loony of Great

Yarmouth (1), ejer Klaus Onkelbach,
IJennor.r.

Bedste langhårs ungdyl: Bel.le von der Horner
Gcest (6), cjer Chr. v. Borstcl, Hamburg.

Bcdste langhårs kastrat: Int. Pr. Titania de

I{eri<lor (5), cjcr Jocl Rossi, Bruxelles.
BcCste langhårs kuld: ,,Valbjørn's" (12r),

ejel Yvolne Vaibjørn, Køgc.
Bedste langhårs voksen, modsat køn: Sheiia

vom IIaus Llnkcnstein (6a), ejer M.
I'{ichcls^ Dtisseldorf .

lleiste korthirs voksen: Ch. Kentia's Blue
Irf iclren ( 16), ejer Samahoa Zaroemaha,

Gr'æsted.

Bcdste korthirs un11cl1.r: Xyomara's Djeddah
(2)), ejer J. Lceffen, Tie1.

BcJste korthårs kastrat: G-I,tor (29 sb), e;er

G. Boersma. Leeurvarden.

Bedste korthårs kuld: ,,Bodrvin's" (33), ejeL

Susanna Bugge, Mårslet.

Bcdste Loithåis voksen, modsat køn: Ingen
nominctet.

Redsie siam: .Adiiana v. §{/alenko (21c), ejer

C. D. Druin'Ohliuvzen, Ålkmaar.

Bctl;tc siam ungclyr: Klcopatra vom \(/eser'
land (2.1), ejer \n/. Sattler, Giesser.

BeCste siam kastrat: Lilac Krischna von -JØika-

tro ())), ejer Egon Hees, Monchenglad-
bach.

ileCste siam. modsat køn: Ch. Omar van

Ju,rro ()2), ejcr P. Beukers, Belgum.
Da:rsk. BIR-r irdere:
Bcdste røde perser: Argus Harvey, ejer Grete

Dixon. Fredericia.
lledste chartrcux: Ch. Bentia s Blue Mickan,

ejer Samahano Zotoemaha, Græsted,

Bedste røde aby: Ch. Jashava Rubikunda,
eje; Jørgen K. Andersen, Viborg.

Bedste brune burma: Bona Dea af Shv.e-

Dagon, ejer Erik Nielsen, Horsens.

Bedste creme burma: i(entia's Cream Ghita.
ejer Eichardt Pedersen, Horsens.

Beclste havanna: Pegasus Adorable, ejer June
Krogsne.

tsedste lar.endcl: Thistlemuir Gela, ejer June
i(rogsoe.
lrdover ovennævnte katte opnåede mange

danske l<atte titlerne Champion, International
Champion og International Premier. Desværre

har vi ingen opl,vsninger om, hvem de er. De
bedes venligst sendc. billede ti1 Portræt-Gal-
leiitt, der kommcr i bladets næste nummer.

Vi ønsker uclstilleme samt opdrætterne af
ovenrævnte krtle hjertelig tilll'hke !.t !

Stamnavn MAF{MUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg

GURLI VOETMANN

Vorslunde . 7323 Give . Telefon 05 - 73 16 85.
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PERLER fra MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

En VIPPELEM

er løsningen I

IVodel ELITE

nr. 50260

16x15 cm.

Grå plast.

l\4od,el IMORTENS

l\lini Door
nr.50160

14x17 cm.
Grå metal.

AIS Carl, Fr. Mortensen
Btilowsvej 5C . 1870 København V Telefon 01 - 246702

Naermeste forhandler opgives!

»Af SHWEDAGON
Burmeseropdræt i flere farver.

Avlshunner: lnt. Ch. BOSINVER PICCOLO, rød.

Ch. KENTIA's CREAM GHITA, creme.

GRETHE og RICHARDT B. PEDERSEN

Neptunvej 18 . 8700 Horsens Telefon 05 - 61 25 32.

VE]LE DYREPEN SION
Telefon 05 - 82 12 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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KUN E,N DUM KAT
Udtalelsen hører man ofte, og jeg vil del-

agtiggøre bladets læsere rned følgende auten-

tiske beretning, som jeg synes viser noget helt
andet-

Jeg har altid, mens jeg har haft siam-

opdræt, haft 2 almindelige huskatte gåendc

frit omkring til at holde ubudne vilde katte

borte. Det var to røde hunkatte, og dette om-

har-rdler dem.

Den første kat arskaffede jeg selv, og den

blev døbt Ali-cat; den anden kom og bad om

husly og fik det, den blev døbt Delaisi, og

disse to katte blev uadskillelige.
Foråiet kom og dermed romantikken, og tii

min tilfredshed l<om der en stor smuk rød

k:rr,:rler, som blev far til begge hold killinger.

Jeg ventcde spændt på resultatet, og det

bler, 10 dejlige røde killingcr af begge køn.

Ali-cat fik 23, og I uger senerc fik Delaisi

5 piger. Alt var således fryd og gammenr og

b.g,g. lrul,l lrrtr dq hv.r :in kurr i slmtnr rum.

Da Delaisis kiltinger var 14 dage, kom hun

en aften over plankeværket til haven med op-

bud af sine sidste kræfter og med knust bryst-

Iiassc. Hun faldt sat.nt.nen på jorden, og jeg

bar hendc her og lagde hende på terassen;

hrur nåttc aflives. Da jeg kom tilbage ti1
hende, stod Ali-cat og slikkede sin Cøcnde

veninde. Dclaisi løftede hovedet, og cle to
l<atte stirrede ir-rtenst på hinanden - og ieg
fØlte faktisk, at der skete et eller andct. Der-

eftel gik Ali stille ind til killingerne - og jeg

var pludselig blevet lidt ,.forkølet".
Ilfter at har.e udført min tunge pligt tænkte

jeg på at ladc killingerne giL sanrme vej. men

hvem kan aflive 5 sn'rå røde hunkatte. Da jeg

kom ind, blev min overraskelse stor og glæ-

delig - Åli-cat havde da taget alle 5 killinger

over i sin kurv, og jeg lod hende have dem -
det var måske et løfte?

Et kuld killinger bestående af 5 stk. på 5

uger og 5 stk. på 2 uger er ikke en god blan-

ding, men også det klarede Al:i; allerede dagen

efter indså hun, at de 5 små ingen mælk fik,
hvorefter hun anbragte de 5 store børn på et

tæppe på gulvet og beholdt de 5 små i kurven
på bordet udenfo.r de stores rækkevidde, og

hcndes opførsel forandrede sig, som havde

hur-r killinger på kun 14 dage.

Derefter gik al hendes tid med at amme

de to hold på skift og spise og gøre toilette.
Hun viste sig som et helt lille mejeri og

spiste ca. 1 kg kød og fisk samt næsten 1 liter
mælk om dagen, men det var også en mægtig

upgrr< hur: hrrde pitegrt sig.

Først da alle killinger kur-rne spise, bragte

hun dem sammen igen, og med et blik, som
jeg syntes rummede alverdens visdom, sad

hun på terasser og betraS;tede sine 10 rød-

hårede legende børr-r. Nogle uger senere de-

monstrerede hun igen sit vid. Jeg forærede,

den første killinl4 bort, og da hun kom hjem
og hilste på dc 9, kunne jeg en halv time
scnere høre hendes fortvivlede kalden i nabo-

har.en efter den manglende killing.
I dag bol Ali-cat stadig hos os; det vil

være en tung dag, når hun ikke er her mere.

Hun har siden hjembragt en lille forkommen
og syg killing; det var en trefarvet hun med

de dejligste farver. Ved fælles hjælp er den

i Jrg .rr :nruk krt. og Je 10 keltc står nu 'idu
om side i slaget med de vilde katte, som de

helt har ryddet kvarteret for, og i iøvrigt fæl-
les om alt.

Dyrepasser Egon A4ortensen,

Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby.

t{UNDE .- Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 28'27 88

:i't
N

Pension for
I(ATTE
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Klab- og øndet ,r_yt

NU SKAL VI SNART PÅ UDSTILLING

!GEN ...
Denne gang mødes vi i Aabemaa, hvor vi har
lejet den hyggelige og meget centralt belig-
gende Sønderjyllandshal. Vi håber at se mange

udstillere, så vi virkelig kan vise sønderjyder-

ne mange smukke katte.
Nu vil det være rart med en hjælpende

hånd fra lokale medlemmer. Vi skal bl. a.

gerne have hængt mange plakater op. Vi hå-

ber også, I vil hjælpe os med opstilling og

nedtagning af bure m. .m. Det er jo helt klart,
at bestyrelsen ikke kan klare det alene. Så

hvis I har tid og lyst til at hjælpe til, så lad
os det vide.

*
STAMNAVN OG AUTORISATION

Registrering af stamnavn og autorisation af
hankatte sker gennem stambogssekretæren. Alle
hankattå, som annonceres i Hvæssebrættet, er

autoriserede. For at få en hankat autoriseret
kræves følgende:

L) en attest på, at testiklerne er normalt
udviklede og placerede, og

2) at katten allerede er far til et kuld.

Priser gældende pr. d. d.

Autorisation
Stamnar n

Priser for stamtavler:
Indtil J mdr. .................
l-6 månr,ler
6 12 måneder

Kopi (original bortkommet)
Ombytning

10

Efter 12 mdr. kan der ikke automatisk

udstedes stamtavle. men katten må først ud-

stilles i noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i

J mdr. inden udlevering.
Med ombytnrng menes ombytning af de

,,y,amle" hvide stamtavler med de ,,nye" far-

vede.

Yderligele oplysninger findes i Felis Dani-
cas stambogsregler - udsendt i et hæfte til
alle medlemmer.

Piføring al titler:

Erhvervede titler påføres stamtavlen på selve

udstillingsdagen i de resp. udstillingssekreta-
riater. Man kan her få påført titlerne Ch. -
Int. Ch. - Pr- Int. Pr. samt certifikaterrre

CAC, CAP, CAPIB, BIO og BIR. Har man

af en eller anden grund ikke fået påført titei
og/eller certifikat på selve udstillingsdager,.
kan bedømmelsen sammen med stamtavlen

fremsendes til klubbens stambogssekretær, der

så vil foretage det fornødne.

Har man opnået titlen International Cham-

pion, skal stamtavlen, hvorpå alle tre CACIBeT.

skal være påført (el1ers de tre bedømmelser,

hvorpå CACIBeI står) tilsendes stambogssekre-

tæren, der fremskaffer FIFE-kokarden.

*
RETTELSE

Fru Jenny Svennesen gjorde os opmærksom på

en fejl bragt i bladets forrige nummer vedt.
udstillingsresultaterne fra Viborg. Der stod,

at f ru Svennesen med stamnavnet ,,af Bæk-
gården" vandt opdrætterklassen med 92 point.
Der skulle have stået 92,2 point. Vi beklager!

50
100

kr
kr.

kr. 20

kr. 40

kr. 60
kr. 80

kr. 25



ANNONCEPR!SER

Opdrettere: 1 gang: 4 gange - 10 pct.:
Bagsiden kr. 200, kr. 720,-
1/1 side kr. 115.- kr. 610,-
ll2 side kr. 90,- kr. 325,

113 side kr. 60,- kr.27J,-
1/4 side kr. 45,- kr. 160,

I/6 side kr. 10, kr. 125,-
F)rtnaer: 1 gang: ,{ gange : 10 pct.:

Bagsiden kr. 250,- kr. 900,-
1/1 side kr. 200,- kr. 720,-
712 slde kr. 100,- kr. 160,-
1/l side kr. 70,- kr 250,-
1/4 side kr. ,0,- kr. 180,-
i/6 side kr. 35,- kr. 125,-

At !.;- og oPdr.?tler-dnilon.er:

10 kr. - for ntax. 6 linier.
For disse små annoncer binder man sig for

hele året, ,1 gange, og regning sendes på hele

brlobct rtJ før>r. indrlkrrirrg.

llabatorini n g:

Der gives 10 pct. rabat, hvis man bestiller
annoncer for 4 numre : 6r årgang, med

det samme. (Dette gælder dog ikke avls- og

opdrætterannonccr ) .

NB: Ingen rabat for n-rindre end 4 gange!

Killinger' Ttetop 7t//.

Ogsir kun 10 kr. pr. stk. Denne annonce

bringes naturligvis kun 6n gang, medmindte
mar selr. gør opmærksom på, at annoncen

ønskes flere gange.

Benterk: For avlsannoncer gælder, at han-

kattcn kun kan annonceres, hvis der findes

et stambogsført kuld efter ham. Autorisation
fås ved henvendelse til stambogssekretæren.

Ånrtoucer settdts tiJ; \7inna Greve, St. Ste-

ge 13, Dyrebory, 5600 Fåbotg.

*
HUSK - STAMTAVLEN SKAL

MEDFøLGE VED SALG

Vi vi1 henlede opmærksomheden på Felis
Danica's stambogsregler, paragraf 1, stk. 1:

,,Ethvert medlem af en af Felis Danica's til-
sluttede klubber et rtretrtt lorpligtet til at lade

stamtavle n-redfølge enhver killing, ungdyr eller

voksen kat, der af vedkommende afhændes,
uanset om det drejer sig om salg eller gave".

+
STAMTAVLER
FELIS DANICA's stambogsfører, fr. Marie
Klingenberg, har i løbet af oktober 1976 for-
langt en .50 pct.s 1ønforhøjelse. Dette kunne
man ikke acceptere. og da der samtidig blev
indført lønstop for sarntlige danske lønmodta-
gere, bad man fru Klingenberg om at vente til
l. april 1977. Dette har fru Klingenberg be-

svaret ved at fremsende en opsigelse pr. 1. jan.

7977. Det er endnu ikke lykkedes FELIS
DANICA at finde en endelig afløser, og da
cier har vist sig at være vanskeligheder ved
overtagelsen af det arkiv, som bero.r hos fru
Klingenberg, vil der kunne påregnes visse

uregc-ln-iæssigheder og forsinkelser i stamtavle-
fremstillingen. - Stamtavlerekvisitioner bedes

fortsat fremsendt til Vibeke Gamst. der holder
sig løbende orienteret om udviklingen.

+
SIDSTE NYT: Lisbeth Færch-Jer-rsen, Hav-

revej 1, Brørshøj, fungerer midlertidigt som
stambogsfører.

BURE-BURE-BIJRE
Vi har stadig 8 10 bure til salg ti1 en pris
af kr. 250, pr. stk. excl. fragt. Skulle nogen
være interesseret, vil fragten kunne spares,

hvis man skal udstille i Åbenrå 30. april-
1. maj og har plads i eller på bilen. Så kan

buret nemlig bestilles til afhentning på ud-

stillingen. Henvendelse: §(inna Greve, telf.
09 - 61 19 81.

KATTE, I{UIUDE
og FT GLE

rno.dtages i pension.
Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGARDEN
l-lobrovej 385
Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99
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Optælling af. stamtavler
udfærdiget i 1976

Racekalten:

Perser .........
Perser L3b (colourpoint)
Perser 10 (chinchilla) ..

Siam...........
Burma.........
Åbyssinier
Russian Blue ...............
Chartreux
Europ6 .........
Cornish Rex ..............
Devon Rex

Manx..........
Orientalsk slanktype .....
Korthårskatte uanset type
Foreign §7hite ...........

JyraA:
Perser .........
Perser 13b (colourpoint)
Perser 10 (chinchilla)
Siam...........
Burma .........
Abyssinier
Havanna
Chartreux
Europ€........
Cornish Rex ..............
Devon Rex

Manx.........
Orientalsk slanktype .....
British Shorthair ........
Birma.........

DaraA:
Perser.........
Perser llb (colourpoint)
Siam

Burma .........
Åbyssinier
Chartreux
Korthårskatte uanset type
Birma .........

231

2I
49

)
2
2

)
4

)15
2090

Medlems møåer - Sønder-
jylland
I Holsted afholdes møde den 5. marts med et

dyrlægeforedrag. Her har vi jo fundet husly
på Holsted Efterskole, hvor Norma Agersnap
larsen leder møderne.

Der afholdes medlemsmøde i Sønderborg

den 26. marts. Her er det så heldigt, at Birgit
Semak har fået stillet et hyggeligt lokale til
rådighed af Sønderborg kommune. Det kan jo
godt knibe for en almindelig stue at rumme en

større forsamling, så det er rart, at man i
Sønderborg har fundet et fast tilholdssted.

Medlemsmøder - Fy,
Den 30. ianuar afholdtes et møde, hvor Palle
Vinther fortalte om ,,Kattens adfærd" og via
en billedfremviser belyste foredraget med fo-
tos fra Leyhausens bog om dette emne.

Den 5. marts afholdes et hyggemøde, hvor
deltagerne skal medbringe fotos af deres egne

misser, som så vises i en billedfremviser.
Den 2. april kommer Birgit Semak og for-

tæller om forberedelsen af persere til en ud-

stilling.

MedlemsmØder - Ø stjylland
Til foråret 1977 er planlagt følgende:
Marts: En aften med bedømmelse af studie-

kredsdeltagernes egne medbragle langhårs-

Aatl e.

April: Foredrag om burmeseren.

Maj: Besøg på et dyrehospital.
Ved redaktionens slut var tidspunkterne

ikke fastsatte. Indbydelse er udsendt til samt-

lige medlemmer i området. Oplysninger vedr.
datoer fås af Palle Vinter på tlf. 06 - 2L 29 3L.

1974
L97/:i
1972:

t97t:
1970:

Ialt
Ialt
Ialt
Ialt
Ialt

1891

1560
1354
t22t
1200

197 5

3rl
154
27

3r8
119

25

2
aa

I
11

0

2

0

0

5

1018

104

39

78

t2
1

5

0

0

»9
1840

stamtavler
stamtavler
stamtavler

stamtavler
stamtavler

1976

351
186

28
252
735

35
2t
35

19

LJ

2

2

L

(26)... 4
0

1084

264 239
r38 69

2L
B6 LI9
59 78

47 35

04
49

745
11 t6
30
20
10
98
10

69L 583

Stamtauler ialt
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Medlemsmøder - Nord-
jylland
Den 5. feL,ruar afholdtes et dyrlægeforedrag
om llattens virus5yg4orn-a.

Den 5. marts afholdes et møde, hvor emnet

blivcr,,Korthårskatte". Her vil en erfaren

opCr'ætter fortælle om Abyssinier e1ler Bur-
11leser.

RETTELSE

I dommer M. Giles' brev i forrige nummer

havde der desværre indsneget sig et par fejl.

Det skal stå: ,,en udmætket tød burmeser

/sait, Bosinver Piccolo" og: ,.Min bedste sia-

meser var en køn SP-han, Katt ja Lo's Tawi" .

Køtt'epensioner - en tøng til
I(attene kan tilbringe ,,ferien" på 3 måder: 1)

samilen med sin familie i sommerhus, hotel

ellei camping, 2) blive passet i sit hjem med

faste daglige besøg af en kattevenlig person,

som måske gerne vil bo sammen med sit pleje-

barn,3) hvis ingen af disse løsninger kan

bruges, er der ferie i en kattepension tilbage.

Nu kunne det væte dejligt, hvis medlemmer,

som tager deres kat/katte med på ferie, ville
sende indlæg om deres erfaringer med dette.

For det kan sikkert for mange være en god

løsning, men man betænker sig måske allige-

vel, da man ikke rigtig er klar over, om katten

egentlig vil påskønne muligheden for at kom-

me ud at se sig om.

Hvis man kender nogen, som kunne tænke

sig at bo hos 6ns katte, og som de kender, er

det selvfølgelig den bedste løsning. For kor-

tere ferier eller weekends foreslår Anne Ån-
dreasen, Kjellerup, at man engageret en ,,baby-

sitter", og hun fortsætter sit indlæg: ,,Har
man kun €n kat, et problemet måske ikke så

stort, da kan man måske trække på naboen

eller gode bekendte. Men har man 7 - og

oven i købet 2 hunde - som jeg, er problemet

ligesom lidt større. For resten er det nu heller
ikke altid lige sagen at belemre nabo'en mete

end højst nødvendigt, for lider man |ørst af

den forfærdelige ,,katta-mania", er naboen sik-

kert tilsttækkelig bebyrdet blot ved 6ns daglige

snakken om de herlige væsner. Men for at

komme tilbage til ,,sitteren", kan man enga-

gere en sdan på samme måde, som en sådan

ellers hyres. Måske ikke lige sagen ved læn-

gere ferier, men f. eks. i forbindelse med ud-

stillinger eller andre weekend-arrangementer.

Alle tiders l! Man indrykker en annonce i den

lokale avis eller - f. eks. som jeg gjorde - ved

opslag i den lokale brugsforening: Dyreglad
ung pige sØges til pasning af katte og hunde

enkelte weekends og kortere ferier. Aldet ca.

15-L6 ir. Knallert eller god rykel en fordel.
Henvendelse -.. osv.

,,Sitteren"s pligter er f. eks. to gange daglig:

1) fodre kattene, 2) fodre hundene, 3) rense

bakker, 4) lufte hundene.

Hun må selv om, om hun vil blive i huset

hele perioden (jeg bor på landet, så dertil
cyklen), e1ler tage hjem i mellemtiden. Jeg
betaler 50 kr. for en weekend (lørdag morgen-
søndag aften). Det er dejligt at vende hjem
til velpassede og velfodrede katte, træt og ud-

aset, som man er søndag aften. Og man slipper
for den væmmelige tiggende fornemmelse over

for naboen, som sikkert tænker: Åh, nej, fri
os - nu er hun der knageme igen".

Kattepensioner kan deles i 2 grupper: op-

drætterpension og øvrige. Nogle opdrættere er

villige til at passe deres tidligere ,,bwn". Jeg
har selv jævnligt tidligere killinger i pleje for
kortere eiler længere tid. Vi kom ind på dette,

fordi det for mange er vanskeligt at finde en

god pension, som ikke samtidig ligger i deo

anden ende af landet. Selvfølgelig giver det en

del ekstra arbejde, men man har så den fordel,
at man med jævne mellemrum kan følge sine
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,,børn" og se, hvordan de udvikler sig. Det kan
jo give ideer om, hvilken vej man skal gå

i sit opdræt.

Man kan også være heldig at finde en katte-
pension, hvor man så bliver stamgæst. Det
skriver Inge Sørensen, Kolding, følgende orn:

,,Vi var blevet uvenner med vores husvært om
lejen m. m. og skulle chikaneres, bl. a. med

støi og spektakel. Vores mis, ,,Sørensen", blev
nervØs, gemte sig osv. Gode råd var dyre, hvad

skulle vi dog gøre? De steder, ,,Sørensen"
havde været i pension førhen, gav altid lidt
,,nere" og lidt utryghed. Så hørte vi om

,,Ønskebo" i Fredericia. Vi tog ned og så på

forholdene, og dette var lige stedet. Det blev

,,Sørensen"s ,,hjem" de næste 7 mdr., indtil

vi skulle fiytte, og allerede i 1øbet af nogle få
dage val han faldst til ro og var igen en

kælen mis. ,,Sørensen" har sidenhen været i
pension flere gange i ,,Ønskebo". Det er r.ir-
kelig ønskebo for misser. Der er rent, lyst og
r.enligt. Plejernor Ellen Nielsen taler meget
med sine pensionærer, så det er ikke altid lige
let for en mis at tage afsked med hende. Så

send roligt Deres mis i pension ,,Ønskebo",
men ring i god tid, for vi v6d af erfa-ring, at

der er rift om pladserne".

I næste nummer håber jeg at have fået flere

oplysninger om kattevenlige pensioner, så vi

kan bringe en samlet liste i næste blad.

lYinna.

Jvruk-katte pa hobbyudstillinger
I de senere år er der mange steder arrangeret

forskellige hobby- og fritidsudstillinger, hvor
der vises, hvilke bobbies man kan udfylde
den stigende fritid med.

Som nævnt i sidste nummer fik medlemmer
i Sønderjylland lyst til at vise kattehobbyen på

en sådan udstilling. Kort efter fik vi tilbud
fra" a.rranE;ørerne af en fynsk udstilling, Hobby
Fyn, samt fra udstillingen Levende Hobby,
også på Fyn. Den sidstnævnte meldte sig tre-
get sent og 1å tæt op ad Hobby Fyn. Men
heldigvis var et medlem villig til at ,,v.ise

flaget" n-red kort varsel med sine 2 katte,
colourpoint og perser, som sammen med for-
skelligt oplysende materiale gjorde propa-
ganda for katte og for klubben.

Til udstillingen Hobby Fyn 14 dage senere

- 13. og 14. nov. - havde der meldt rig 14

katte: perse.re, colourpoints, rex, burmesere og

en enkelt huskat.

Vi kunne således lave en mini-racekatte-
udstilling. Vi havde opstillet vore informa-
tionstavler og fået anbragt klubflaget meget

iøjnefaldende bøjt oppe på den væg, vi stod
ved. Vi havde også her oplysende materiale
med, så vi fik faktisk etableret en udstillings-
inf ormatior.r.

Hobby Fyns 
^rra.n3iØr 

var en forening for
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racehønseavlere, så foruden katte var der ud-

stillet høns, ænder, duer, fasaner og kaniner.
Det var interessant at se, hvorledes andre

hobbydyrsejere opfatter de dyr, de arbejder
med. Især kaninavlerne skiller sig en del ud
fra kattcfolk. Som 6n af dem sagde: ,,Jeg bli-
ve.r sur, hvis jeg ikke får kanin til middag 6n

gang om ugen". Det skulle man altså lige
vænne sig til at høre. Men vi har sikkert også

virket underlige: ,,For hvad bruger man katte
til, og hvordan i alverden kan de bedømmes?"

Vi kattefolk skulle ogsi vænne os til tem-
peraturen. Der var ingen varme i hallen. Den
skulle opvarmes alene af dyrene og de for-
håbentlig mange besøgende. Indtil 1ørdag ef-

termiddag kneb det at holde varmen - for
katteejerne - vi frøs med anstand. Men kattene

så på ingen måde ud ti1 at tage skade af den

lave temperatur - ca. 16-77 grader. Perserne

så ud til at kunne lide det, og korthårskattene
var heldigvis alle vant til at færdes ude.

Hovedparten af de udstillede dyr var som

sagt høns, og det kunne sandelig høres. Det
vaf næsten mere, end man kunne bære, men

kattene tog overhovedet ingen notits af al den

kaglen, og vi stakkels ejere vænnede os til at

f å samtaler mere eller mindre afbrudt. Jeg
l.rusker stadig den hvidplettede hane lige over

I



for vores stand, hvis største fornøielse det
åbenbart var at afbryde mig, hver gang jeg
åbnede munden. (Jeg tror nok, det var et

eksemplar af racen Sølvplettet Hamburger).

På udstillingen havde de forskellige hobby-
foreninger lejlighed til at afholde demonstra-

tioner og lign. Et fast punkt var koncert af en

lokal musikskole. Vi var meget spændt på,

om kattene var musikinteresserede, men det
var de åbenbart ikke, for der blev ikke rørt
et knurhår i den anledning.

Et andet punkt var så demonstration af
pelspleje på langhårskatte. Birgit Semak lavede

en glimrende demonstration, især lagt an på

nybegyndere. Desuden benyttede vi le)ligheden
til at fortælle publikum om de forskellige
katteracer.

Blandt de besøgende var der stor interesse
for at se katte. Der faldt mange spørgsmåI,

som tydede på total uvidenhed om katte og
indgroede fordomme og misforståelser, men

samtidig også på interesse, så det var vigtigt
at give oplysende svar.

Da vi havde haft forhåndsomtale i pressen,

havde også en del specielt katteinteresserede
fundet vei, ligesom flere medlemmer lagde
vejen om ad Rolfhallen for at lit en kattesnak.

Vi kunne tænke os at afholde flere mini-
racekatteudstillinger. Vi skal blot i god tid
(ca. 2 mdr. før) have at vide, hvor der finder
en hobbyudstilling sted. Her kan medlemmei.
ne måske hiælpe os, hvis man får nys om en

sådan udstilling. Vi vil også * så vidt .,let er

muligt - her i bladet bringe oplysni,ig om,

hvor JYRAK deltager med propagar dau<istil-

linger, så interesserede kan melde sig. Des-

uden vil vi sende indbydelse ti1 lokale med-

lemmer om at være med. Jeg trot det er crl
god måde at udbrede kendskabet til rt:,.te pi.
idet vi her får nogen i tale, som måske eilers

ikke havde tænkt sig at besøge en katte-

udstilling. lYinna.

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring
af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende
og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enh\rer 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 Hem 7800 Skive.
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TO AISEI'I - eru aeterdru bløndt køtte
TOMSEN bærer det officielle navn Dormet

Pri Ter Epsilon, en rød abyssinier hankat, der

har været kastreret siden 8 måneders alderen.

TOMSEN er født den 23. juli 1968 i et

kuld på seks killinger, alle røde. Tidligt skilte
han sig ud fra de øvrige, og vi faldt for den

lille gavstrik og hjemførte ham i triumf. Vid-
underlige TOMSEN.

TOMSEN, en lille rød killing, den bedste

gave, min datter fik til sin konfirmation, og

vores trofaste husven gennem årene. - Kære

TOMSEN.

TOMSEN, en stor oB statelig kat med en

uovertruffen rcd fawe, som mange af nuti-
dens røde abyssiniere kan misunde ham. Trods

sin fremskredne ader er eneste tegn herpå en

stedse tiltagende hvid farve omkring munden

og ned på halsen. - Smukke TOMSEN.
TOMSEN, vel en ældre model af de røde

abyssiniere, men stadig: Flotte TOMSEN.
TOMSEN er katten med det bedste tempe-

rament, altid i godt humør, altid oplagt til
aktivitet, alid klar til at hente sine legesager,

altid parat til at lege skjul, aldrig sur, endsige

vred, altid parat til en spadseretur, hvor han

selv henter sele og rem. TOMSEN elsker at

blive børstet, han klarer selv at holde sine

ører rene og neglene i orden, passer sin pet-

sonlige hygiejne perfekt. Renlige TOMSEN.
TOMSEN, en ædedolk af format. Få katte

kan som han vise madglæde på enhver tid af

døgnet. Han spiser gerne hvadsomhelst og

nårsomhelst. Levner aldrig noget, forsøger at

overkomme de andres portioner foruden sin
egen. Han kunne (vistnok) spise, til han rev-

nede. Han stjæler veloplagt, når leflighed gi-

ves. Udviser stor opfindsomhed, blot det mu-
lige udbytte er mad. Et grydelåg vippes nemt,

en dør er ingen hindring. Grådige TOMSEN.
TOMSEN spiser gerne, hvad venlige men-

nesker sætter ud til de stakkels herreløse katte,

han undser sig ikke for at gå ombord i en

skraldespand, synes en lille fugl er en himme-
rigsmundfuld. Kun €n gang har han måttet

opgive, en stakkels frø, der blev trukket i
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halen, blev hans overmand. Den udskilte et

sekret, der gjorde TOMSEN ukampdygtig i
et helt døgn. Begærlige TOMSEN.

TOMSEN, et offer for sine laster. Da væg-

ten nåede det astronomiske tal 7 kilo, var han

ingen helt. En overvældende korpulence havde

gjort det helt af med al ynde og smidighed.
Åndedrættet var astmatisk og hyppigt ledsaget

af hosteanfald. Stakkels TOMSEN.

TOMSEN, en stakkels fed kat, blev sat på

affedning. En hård og ubarmhjertig tid op-

randt. Alle måltider i enrum, aldrig en chance

til at redde nogle rester. Totalt udgangsforbud,
heller ingen mulighed d6r. En tællen proteiner,

kulhydrater og kalorier resulterede i løbet fi
et halvt års tid i den passende vægt på godt

4 kiio. Tålmodige TOMSEN.

TOMSEN, en kat med et fortrinligt helbred
og et godt udseende, blev genfødt. Skønne

TOMSEN.

,i
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TOMSEN, en skibskat, der har sejlet de

danske farvande tynde i 8 år, de sidste 6 sam-

men med vennen Hector (cornish rex han).
I{ange kroge i den svenske skærgård er ud-

forsket. Selv om magsvejr er bedst, er der

ingen piven i blæst, kulde og regn, selv om

det en gang imellem kan være syært at ramme

på rette sted. når man er trængende. Stærke

TOMSEN.
TOMSEN, en vandkat måske. .En vandgang

klarer TOMSEN fint, selv på dybt vand. Om-
givelserne kan være ved at dø af skræk, men

TOMSEN er en fortrinlig sr,ømmer og ud-

styret med en sikker sans for retningen til fast

grund under fødderne. Modige TOMSIN.
TOMSEN, en præmiesluger. Han tyvstartede

sin karriere som 6n ud af seks, der blev bedst

ud af 18 mulige. På rekordtid blev han Inter-

national Prcmier. Fra den allerførste udstil-
ling blev han vant til at komme på tribunen.

TOI,{SEN har et stort antal gange været 1.

vinder i sin klasse, L2 gange blev han hædret

som bedste korthårskastrat. Bedste veteran-

titel har han indtil nu erhvervet 7 gange.

Malrge ærespriset har han modtaget, og mange

store varrdrepræmier har vi glædet os over.

TOMSEN har tii dato samlet 84 kokarder, 32
guldmedaljer og 3 sølv ditto. Statelige TOM-
SEN.

TOMSEN og udstillinger er en oplevelse.
Få katte nyder som han at blive udstillet.
TOMSEN placerer sig med bevidst poseren

for såvel publikum som dommer. Han undser

si;; ikke for at gnide næse med dommeren, og

han opfører sig iøvrigt, som om udstillingen
alene var arrangeret for hans skyld. Rolige
TOMSEN.

TOMSEN og fremtiden er en herlig tilvæ-
relse sammen med vennen Hector, der nu er

kastreret. En tih.ærelse de deier med B hun-
katte og et varierende antal killinger.

I nådige stunder nedlader TOMSEN sig til
at lege med killinger, men en ældre herre
tåler ikke så megen uro.

Den største glæde er at strejfe en tur i det

fli, det næstbedste en stille sommeraften på

havnen, ro og fred til at sidde og meditere
i cockpittet. Altid udstrålende den samme ro
og værdighed.

TOMSEN, DEJLIGE TOMSEN, måtte vi
beholde dig i mange år endnu.

Fannlt flalsr;*.

I
I
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NU PA FYN Forhandles af:

Ttf. 09 - 88 15 83
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KATHE WINTHER'S

KATTE- og HUNDEARTIKLER

Flundeshop

Brunmasket siamhan: KATTJA-LO's TAWI (BlO og etn - ViOorg sept. 76)

er til avlstjeneste for sunde hunner. .':.

Avlshunner: DAPHNE VAN DEURS, brunmasket siam.

ESI\4ERALDA AF FREDENSLUND, vildtfarvet abyssinier.

Fremover avles kun på leukæmitestede katte.

Stamnavn »AF SKOWEJEN« Dorothba Brockhoff

Kongensstræde 76 7OO0 Fredericia Telefon 05 - 9217 69

Altonavej 1 . 5463 Fjeldsted



SMUTTUR
Efter at have prøvet en tur til Bruxelles - )
mand og 9 katte (det lyder ikke slemt, men

ii gøt det aldrig mere i de overfyldte tog), lød

Hamburg som det rene barnemad. Der skulle
vi være 5 mand og 4 katte, hvilken luksus.
Men hvordan kom vi derned??? En fælles

bustur blev arrangeret - hurra, hurra, det lod
godt, syntes vi, men den blev desværre aflyst
i sidste øjeblik. Toget igen? Nei, så hellere

Junes ,,veteranbil", d6r er i hvert fald plads

nok. Vi startede kl. L fredag nat i regnvejr
med masser af medbragt mad og kaffe. Tuten
gik fint, ingen ptoblemer ti1 Hamburg kl. 6

morgen. Hvor pokker var det nu, vi skulle af,

ingen af navnene lød som noget, der mindedc

bare lidt om Messehalle. Efter at have insiri-
ceret samtlige motorveje i Hamburg valgte

,,Veteranen" selvfølgelig at sluge den sidste

dråbe benzin i den lange tunnel under Elben,

præcis i morgenmyldretiden. Held.igvis fandt
vi en ekstra dunk benzin under det ene katte-

bur, og det lykkedes med livet som indsats at

få hældt benzinen i tanken. 5 liter - gudske-

lov, den slog til til hele frihavnen, hvor vi
kom ind mærkværdigvis, og til det manglende

motornet i storbyen, indtil det endelig lykke-
des at finde Messehalle kl. 8. Parkering (ulov-
lig, men praktisk) lige ved hovedindgangen,
alt båret ind i en fart, fint gennem dyrlæge-

kontrollen, der fungerede med forventet tysk
præcision, perfekt og hurtigt. To kæmpeudstil-
lingshaller, man kunne endda køre på rullende
trappe op til korthårshallen. Burene ' ak 1a,

Jyrak's er fyrstesuiter ved siden af! Gardin-
målene var helt forkerte, og kattene kunne
simpelthen spadsere ud af flere af dem uden

at anstrenge sig det mindste. Efter forenede

anstrengelser så burene acceptable ud - sådan

da. Så fik kattene mad og vand, og vi fik
kaffe. Det var næsten det sidste, vi så til kat-

tene den dag. Da vi kom tilbage en time sene-

re, lignede begge haller Rådhuspladsen i Kø-
benhavn i myldretiden. Vi har aldrig set noget

lignende. Begge dage var der lige mange til-
skuere. Stod man ved sit bur, blev mao af
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Hambure^b
strømmen næsten båret ned i den anden ende.

Uden for var der tre lange køer ved billet-
lugerne. 5 DM for at komme ind og 5 DM for
et katalog. Vi var enige om, at Hamburgs sam-

lede befolkning havde fået valget mellem at

blive skudt ved daggry eller at gå på katte-
udstilling. Vi blev yderligere bestyrket i vores

tro på dette af bevæbnede vagter overfor, ind-
til vi opdagede, at det var et fængsel. Selve

bedømmelserne af kattene gik hurtigt, men

resultaterne var uendeligt længe om at komme.

Vi har altid syntes, at de høie temperaturer
på de danske udstillinger er ulidelige og i høye-

ste grad velegnede til at dyrke bakterier i,
men det het var langt værre. Både to- og fir-
benede så ud, som om de havde været i tyrkisk
bad, og bakterierne blev uden tvivl kvalt,
inden de havde tænkt på at formere sig. Vi
havde glædet os til at se Hamburg ved nat,

men efter en meget spændende græsk middag
i en noget tvivlsom restauraot, gik vi død-

trætte til ro.

Igen et glimt af kattene næste morgen ved

morgenmadeo - så var de dækket af menne-

sker igen. Det lykkedes at skimte enkelte ved

præmieuddelingen, der virkede forfærdelig for-
virrende og langtrukken. Speakeren sprang fra
langhårskatte- og korthårskattevindere til for-
kert parkerede biler (vores desværre også) og

mange andre praktiske ting. Det var dejligt at

se så mange vindende danske katte på denne

gigantudstilling, det tyder på, at vi også d6r

har kvaliteten i orden.

Endelig nåede vi det tidspunkt, vi måtte
pakke og tage hjem. Uvist af hvilken grund
var vi altid blandt de sidste. Efter at h^,te kørt
et stykke, blev vi enige om, at det nok var
nemmere at tage Kiel-Bagenkop-færgen, dejlig
mad osv. Desværre havde vi ikke noget kort
og ingen køreplan med for det samme, men

det så vi nu stort på, da afstande (i hvert fald
på Fyn) jo ikke er det store problem. Vi så

også Kiel i julepynt og færgeskiltet, som des-

værre sagde: Bagenkop kl. 8 næste morgen.

Ja, ja, det så meget pænt ud, tilbage til hoved-

ti1
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ve;er over en ,,lille" omkørsel, og vi nåede et

supermarked ved grænsen lige inden de luk-
kede kl.2J. I vores overmod købte vi ind langt
over det tilladelige, da vi regnede med, at
tolderne forlængst var blevet trætte af katte-

biler - jeg havde hørt ta1 som 120 danske

udstillere. Det var dog ikke tilfældet, men vi
kom dog, omend noget svedende, igennem

helskindede. Da vi nåede Tommerup, og Lis
skulle starte hjem efter at have læsset om til
en noget r-ryere bil, strejkede denne, og Falck
r;rirtte køre den sidste del af vejen. Men det
er-rdte da i fryd og gammen kl. 5 mandag

rnofgen.

Det var en stor oplevelse, men vi var alle
enige om, at så gennemfØrte, som vores egne

udstillinger altid er i Jyrak, med fine rene bure
og perfekte præmieuddelinger, hvor alt går
(synes vi i hvert fald) som smud, har vi ikke
set noget sted, og vi er meget tilfredse med

at kunne sige sådan.

lane Krogsøe og Lis Rhytner-Friis.

UDSTILLINGS(RE)FORM, 'forts. t'ra s. 4.

gulvet, da jeg ikke under nogen omstændig-

heder mener, udstillingstiden bør forkortes.
Dels kommer der færre penge i kassen, dels

kan jeg lige forestille mig samtlige besøgende

stå og hoppe oven i hinanden søndag efter'
middag.

Tilbage er punkt 1 og 5. Lad os starte fra en

ende: Punkt 1. Bedømmelserne skal ske, uden

at udstillere og publikum har adgang til ud-
stillingslokalet! (M.F. må bestenl .være ,,korl-
hårsmenneske"). Det, vi vist allesammen gerne

vil frem ti1, er de åbne bedømmelser, hvor
dommeren fortæller, hvilke fejl og fortrin den

kat har, harr/hun står med på bordet i øje-

blikket. For os opdrættere og udstillere er det

vigtigt - og for publikum er det spændende

og interessant at føIge ,,slagets gang".

Jeg personligt vil som ,,langhårsmenneske"
ogse meget nØdigt nØies med ca. en halv time
til at pynte bure, ordne bakker, fodre - og

ikke mindst gøre 3-4 persere klar til bedøm-

melse. Desuden sØrger jeg - ligesom alle an-

dre - for at være omkring mine katte, lige til
de skal på bordet, for at kunne give dem det
sids're ,,pif". Er det ikke til syvende og sidst
en skønhedskonkurrence? Hvad med de katte,
der på grund af køreturen, nervøsitet eller an-
det får dår1ig mave? Hvad, hvis der sker et
uheld med en kat i' Det k a n ske, vi så det på

Racekattens Gladsaxe-udstilling, hvor en lille
perserpige (killing) kom så uheldigt af sted,

at den kom til at sidde uh.lælpeligt fast med

underkæben presset op i krogen på burets låge.

Det var meget grimt at se, og jeg Lør dirligt
forestille mig, hvad der kunne være sket, hvis
der ikke i umiddelbar nærhed havde været

folk til omgående at tage affære I

Lad mig slutte ,,krimi'eo" og gå videre til
punkt 5. - V6d M.F. ikke, at en skærpet kon-
kurrenceform kan være med til at skabe uven-

skab, misundelse o. m. a.7 Skal vi nu for alvor
til at bruge albuerne? Egentlig ønsker ieg og

mange andre - tror jeg en klub, hvor man

så vidt muligt arbejder sammen om at skabe

nu5le >mukkr. sundc og tsnrpcramcntsmrssigt
gode katte. Til gavn for folk i almindelighed

- og fol kattene i særdeleshed. Nu v6d jeg

godt, at det vil være alt for idealistisk at tro,
noget sådant kan praktiseres i fuld udstræk-
ning - det er vi mennesker jo rLlt for forskellige
til at kunnq blirc rrri5e ()m. nren r i er vist crr

del, der lige så stille prøver at arbejde den vei.

Der er såmænd en del ting yderligere, jeg

kunne tænke mig at påpege, men dette skulle
jo nødigt begynde at kede nr;gle. Dog lige 6n

ting til sidst: Det med at katte af samme klasse

og opdræsnummer skal sidde, ved siden af hin-
anden ! Meget godt, for så \'idt - det er mere

overskueligt - men 25 hankatte på rad og

række. - Åh nej !

Gitte Bundgaard,,,Galapagos".

PS: Jeg tror, det ville glæde mange med en

ændring i bcdømmelsessystemet i stedet - til
mere stabile bedømmelser, så man e.r nogen-

lunde sikker på, og det er et CÅC eller et

MG, man har med sig hjem. Det er dyrt at

udstille, ikke kun fornøjelse - vi må kunne

forlange et retfærdigt system !
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lnt. Ch. Pdthfinders Strlrd.tlrt - lor-rte skildpdddtlbritlt i SLanrJ)nat'iet't. lnt.porteret af ttntlerteg'

nec,le - eftet ea ttettetitl på 10 år! Er t'lldt 15 år den 26.6.1976. Htn er .,skrøntltet" lidt ini,
nten er ellert rasL og legesyg,. En dejlig, lille, ;antnel cldne! sl3z. Hendes ,,mor", vera Lang

Gener allorsamling
Åf Erik Btgge.

Begivenhederne før og efter den ekstraordinæ-

re generalforsamlir-rg den 11. december f. å.

leder efter min menit.tg st.rarere tanken heri på

et spii 1'oker errJ pi Ircnsigtstne-s:ig.' otltgJnEs-

former i en velordnct klub. Jeg tror derfor,

det kunne være flyttigt at overveje haldlings-

forløbet i sin sammenhæng:

I oktober måned var der en del uenighed

mellem lederen af en af studiekredsene og

nogle af denncs deltagere om hendes måde at

lede kredsen på. Dette resulterede i en hen-

vendeise ti1 bestyrelscn om at rc-konstituere

sig, så hun blev frataget sin post som :e&rclar
for klubben, begrundet med en række klage-

punkter vedr. henders funktion som.rltdie'
kreds/etler. Ved et påfølgende bestyrelsesmøde

blev henvendelsen f orkastet med .1 stemmer

mod 2.

2a

eller pokerspil ?
Dette resultat blev meddelt de pågældende

og førte til et krav om ekstraordinæ.r general-

forsamling med nyvalg af hele bestyrelsen son-t

eneste punkt på dagsordenen (udover valg af

dirigent og eventuelt). Kravet var ledsaget af

J5 underskrifter pi 22 stykker papir, men

iøvrigt uder-r kommentarer eller begrundelse.

Formanden Leturncrede kravet under henvis-

ning til, at clet ikke klart fremgik, at de led-

sagende urrderskrifter vedrørte dette Lrav.

Samtidigt modtog hun ct brev, udsendt til en

vis, begrænset del af klubbens medlemmer,

indeholdende klagepunktene mod studiekreds-

lederen. en række insinuationer om samalbeids-

renskrligh.d inJrn[or bq5t\rels(n srmt løftc
om at afsløre endnu metc på selr-e mødet.

Reaktioncn på formandens afvisning blev

som venteligt, at de to bestyrelsesmedlemmer,

der havde sternt for sekretærens fratræden, be-

i



nyttede sig af deres det til at kræve en ekstra-
ordinær generalforsamling afholdt, denne gang
med det lidt kryptiske punkt: ,,Redegørelse
for, at generalforsamlingen er krævet indkaldt"
indskudt foran valg af bestyrelse, men stadig
uden nogen form for begrundelse tii oriente-
ring for de mange medlemmer, der ikke havde
modtaget det ovennævnte brev. Formanden
valgte da, sammen med indkaldelsen, at ud-
sende kopi af hele den efter hendes skøn rele-

vante korrespondance - et digert værk på 7

tætskrevne Å4 sider.

Selve generalforsamlingen fik et noget ejen-

dommeligt forløb: Efter valget af dirigent søgte

jeg at fil bragt klarhed over den mildest talt
tvetydige dagsorden, der ikke indeholdt nogen

forslag om bestyrelsens afgang, men dog valg
uden for de sædvanlige terminer! Forsøget

strandede på, at de to bestyrelsesmedlemmer

syntes at have munden lukket med syl segl;

selv en direkte forespørgse1 om bemeldte rede-

gørelse ville munde ud i et mistillidsvotum
{orblev ubesvaret. Nu fuigte den meget lange

redegørelse, det viste sig at være en næsten

uendelig række af petitesser og personlige an-

greb på den øvrige bestyrelses enkelte, derpå

d.isses forsvar og en vis debat, indtil mødet

pludselig tog en overraskende vending ved, at

man vendte tilbage til spørgsmålet om selve

dagsordenen og foreslog dens gyldighed sat

under afstemning. Bes§relsen meddelte nu, at

den ville optage et positivt udfald som et mis-

tillidsvotum og følgelig gå, hvilket ud fra en

temmelig tvivlsom logik førte til et krav om,

at de to bestyrelsesmedlemmer, der havde kræ-

vet mødet indkaldt, skulle gå af på forhånd.

Ved afstemningen blev dagsordenen som be-

kendt underkendt.

Det lormelle resultat blev følgelig, * man

valgte en dirigent, bragte to bestyrelsesmed-

lemmer til at gir af (efter mit skøn på falske

forudsætninger) samt konstaterede, at man slet

ikke kunne holde generalforsamling, da man

ingen gyldig dagsorden havde.

Det reelle resultat, at de to gik, og de øvrige

blev siddende, synes derimod rimeligt og rig-

tigt, og det vil mange muligvis stille sig til-
freds med. Det føles dog ikke rigtig betryg-
gende, fordi man ikke kan være sikker på,

at dårlige fremgangsmåder fører til gode re-
sultater i alle tiifælde; Stisse Leiditz' eks-

klusion er netop et eksempel på det modsatte.

Det kan naturligvis ikke forventes, at en

stor forsamling af mennesker med hver sin
opfattelse skal handle med samme konsekvens

og 6ntydighed som en enkeltperson, men jeg

tror dog, at man ved større respekt for et rime-
ligt sæt af spilleregler vil kunne opnå dels at

flere sager fåt et fornuftigt udfald og dels at

mindretallet, den tabende part, lettere kan

acceptere resultatet, fordi det i det mindste
har fiet en fair behandling. Det sidste er måske

det vigtigste, hvis man ønsker at bevare en

klub fri for klikedannelser og indre splid.

I det foreliggende tilfælde mener jeg, at

følgende regler er blevet overtrådt i kronolo-

gisk rækkefølge:

1. Ekstraordinær generalforsamling bør kun
kræves indkaldt, når dens emne ikke kan op-

sættes til den nærmest følgende ordinære ge-

neralf orsamling.

Det bør her bemærkes, at et emne ikke bli-
ver mere presserende, fordi man kan samle

mange underskrifter. Man tilgodeser derfor
ikke denne regel ved at gøre det vanskeligere

at kræve en indkaldelse, rnen kun ved, at det

ikke anses for ,,god tone" at indkalde om em-

ner, der udmærket kan vente.

2. Indkaldelse til en (ordinær eller eksta-

ordinær) generalforsamling skal være ledsagei

af en dagsorden, der er så klar, at enhver

straks kan forstå, hvilke emner der ønskes sat

til behandling.

I denne forbindeise bør man skelne mellem

,,redegørelse" og ,,forslag". En redegørelse

vedrører noget, der er sket og meddeles for-
samlingen til orientering (det kan være resul-

tatet af et udvalgs arbefde, virkningen af nye

regler inden for FIFE eller lign.), et forslag

er et ønske om at ændre noget for fremtiden,

som forsamlingen skal tage stilling til. Et for-

slag skal naturligvis ledsages af en begrundelse,
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der har karakter af en redegørelse vedrørendc
det, man ønsker ændret. Men at benytte dette

forhold som et påskud til at kalde det pågæ1-

dende punkt på dagsordenen en ,,redegørelse"
kan kun betragtes som et forsøg på at vildlede
med hensyn til, hvad der virkelig skal ske.

3. Det traditionelle punkt: ,,Valg af diri-
gent" er i virkeligheden en kort betegnelse for

et emne, der kunne formuleres som: ,,[table-
ring af det formelle apparat til mødets or-

dentlige afholdelse".

Det dækker således valg af dirigent, kon-
statering af lovlig varslet indkaldelse, opkla-
ring af eventuelle uklare punkter vedr. dags-

ordenen osv. Det sidste har heldigvis ikke
været nødvendigt tidligere og kan derfor kun
forekomme lidt uvant, men det må betragtes

som enhvets ret at kræve klarhed, således at

forsamlingen ikke forvirres ved pludselige

overraskelser.

4. Længere udredninger bør foreligge skrift-
ligt flere dage før mødet (f. eks. sammen med

indkaldelsen), således at medlemmerne i ro og
mag kan sidde og tænke dem igennem.

Jeg er f. eks. overebvist om, at ingen efter
det pågældende møde kan huske, om der i den
lange redegørelse skulle være væsentlige ting,
man med rette kunne bebrejde bestyrelsen;
altså i den konkrete sag: bestyrelsen bør ikke
væltes, blot fordi strømmen af ord virker over-
r.ældende, men den bør heller ikke blive sid-
dende, blot fordi væsentlige anker drukner i
strømmen af ord.

5. Når et punkt på dagsordenen er forladt,
kan det ikke senere genoptages på samme mø-
de.

I det konkrete tilfælde var det naturligvis
helt absurd at underkende den dagsorden, man
havde fulgt i to timer, men også i det almene
tilfæ1de må det anses for utilstedeligt, da en

lille standhaftig gruppe ellers ville kunne
nække et senere punkt i langdrag for at om-
gore et tidligere punkt, når tilstrækkelig man-
ge af dens modstandere havde forladt mødet.

6. Bestyrelsen, eller nogen anden gruppe,
må ikke på usaglig måde søge at påvirke et'
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afstemningsresultat ved trussel om repressalier
af nogen art.

Jeg må indrømme, at da forslaget om at

stille dagsordenens gyldighed under afstem-

ning kom, blev jeg noget forvirret, f.ordi 1eg

ikke kunne indse, hvilke konsekvenser det ville
have på det sene tidspunkt, så da bestyrelsen

stillede sin forbliven på kant, føltes det som

en lettelse. for så kunne jeg da stemme om d6t.

omend det føltes lidt akavet at stemme nej, nit
man mente ja og omvendt. Men det ville have

klædt bestyrelsen bedre at afvente afstemningen

og i tilfælde af en anerkendelse da at tage

en mistillidsafstemning bagefter.

En ordentlig måde at vælte bestyrelsen på

ville efter det foregående være:

L. at indsende forslaget bilagt de væsentlige

klagepunkter før en ordinær genelal-

forsamling,

2. på selve mødet at koncentrere sig om be-

styrelsens velforberedte forsvar og gen-

drive det,

3. da klagepunkterne var kendt i forvejen,

ville de øvrige medlemmer have let ved at

følge debatten og træffe en afgørelse.

Sluttelig vil jeg blot henlede opmærksom-

heden på en banal med hidtil overset pointe:

Vedtægterne skal overholdes, dette gælder også

sætningen:,,Hvert bestyrelsesmedlem vælges

for en periode af to iLr, således at halvdelen

af bestyrelsen er på valg hvert år". Eller med

andre ord, som vore vedtægter er, kan besty-

relsen slet ikke væltes (jvfr. henvisning 2, p.

22).
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Ingen hamnzentaler - det taler for sig sela.

Og dry - god påske til alle /
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HUSKAT
KOMMEE{DE UDSTII-LINGER

1977:

April: 2.-3. Lillr. Frankrig.
16.-17. Oslo, Norge.
16.-17. Årnherrr, Holland.
16.- 17. Lugrnt,, Sr c jts.

16. 17. Prug, Tjekkoslovakiet.
23. 24. Afiwerpen, Belgien.
23.-24. Abo, Finland.
30. april-1. maj : Åbenrå, JYRAK.

Maj: 7.-8. Grenoble, Fralrkrig.
14.-L5. Mainz, Tyskland.
21.-22. Basel, Svejts.
28.-29. Tessin, Svejts.

Juni: ,{.-5. St. Tropez, }'rar-rkrig.

4.-5. Hobart, Australien.

[ [. 12. DinarJ. Frankrig.

Juli: 14.-17. Vichy, Frankrig.

August: 6.-7. Nybru. Svcrige
z/.-18. vesterxs. 5\e|ge.

September: 3.-4. Århus, JYRAK.
3.-4. Trondheim, Norge.
17. 'lB. St. Callc. Sr cjts.
17. 18. Tonsberg, Norge.
24.-25. lJ7uppertal, Tyskland.
2q.-25. Krisriarrsted, Sverige.

Oktober: 1. 2. Herstal (l-iåge), Belgien.
l.-2. Hclsirrki, Finland.

8. 9. København, Racekatten.

I 5.- I 6. Paris. Frankrig,
15.-16. Karlstad, Sverige.

22.-21. Amsterdam, Holland.
29.-30. ri/ien, Østrig.
29. lU. Ci;teb,,r'g. .§rerige.
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November: 5.-5. Kotka, Finlar-rcl.
j.-6. Vest-Bellin, Tyskland.
t9.-20. Lyon, Frankrig.
2r'.-2-. Stockholm, Sr t rigc.
26. 27. Puis, Frar-rkrig. FIFEs generalfor-

samling (Obs.: lngen udstilling).

December: 11. 12. Essen, Tysklar-rd.

1978:

Jtntar 74. 15. Bruxelles, Belgien.
22.-2). FIillerød, Danmark

J1. 1. februar: Belgen, Norge.

l.iarts: 4. 5. Oslo. Norge.

4.-5. Helsinki, Fir-r1and.

11. 12. Diisseldorf , Tyskland.

18.-lo. fsbo, FinlrnJ.

Åplil: L 2. I pJ'sala. §r cligc.

22.-2). Anttterpen, Belgico.

Juti: 24.-25. Karlsruhe, Tysl'land.

September: 2.-1.'Wiesbaden, Tyskland
9.-10. Herstal (Li6ege), Belgien.

Okt.: 10.-1. nov.: Vanda, Finland.

Nor-cmbcr: ,1. 5. Hclsinki, Finland.

18. 19. Niinberg, Tyskland.

OBS ! OBS !

Felis Danica's plenarforsam!Eng {inder
sted torsdag den 6. mai 1977 på l-lotel
lr§yborE Strand (kl. X3). Bestyre!sen
opfordrer medlemrneine tii at over-
\rære mødet. Dagsorden kan fås ved
henvendelse tll Sursanna EuEge.



En kat i /tr,tset - ikke tale om
Min hund vi likke have, at vi holder kat. Den
har talrige gønge klart understreget dette

standpunkt ved en manøvre, når man åbner

entr6døren. Idet den tager tilløb inde fra for-
stuen, skyder den r.andret ud i luften i for-
længelse af det øverste trappetrin i den for-
håbning, ikke blot at der sidder en kat der-

ude i forhaven, men ogsi, at nedslaget vil
ramcre nogenlunde præcist på det lede klo-
dyrs siddeplads.

Vi kan altså ikke tillade os at holde kat.

Det er kattene imidlertid komplet ligeglade

med. I vort kvarter findes der mindst et par

dusin hjemløse katte, som v6d, at vi har hjer-

ter som tørt srr.øt, og som derfor dagligt hen-

vender sig foran køkkenvinduet.

Den mest energiske af dem er sort, helt sort.

Jeg har døbt den Ålmissen, dels på grund af

dens ærinde, dels fordi navnet jo må passe

godt til en kat. Den sætter sig på plænen ved

siden af rosenbedet, folder sirligt halen om

fødderne og retter blikket mod køkkenvinduet,

ubevægelig og tavs, indtil den får noget.

Når man åbner vinduet og kigger ned på

den, lukker den de gule øjne tæt i og åbner

samtidig en lyserød mund, men der kommer

ingen lyd. Den markerer blot, at den er klar,
og at man roligt kan byde den på et eller
andet.

Det er imidlertid slet ikke så let, for de

retter, man kan slå op i håndbogen under H,
hjemløse katte, har den sine egne ideer om.

Vi synes f. eks. ikke, at vi kunne sidde ved en

familiefrokost og spise røget ål uden at byde

Almissen, der som en fattig lille kat jo næppe

får sådanne eksklusive retter. Den vil over-

hoveCet ikke have røget 11. Blodpølse vil den

heller ikke spise. Måske er den vegetar, et

sjældent medlem af slægten felix.

Til dens yndligsretter hører så beskedent et

traktement som småterninger af rugbrød med

leverpostej, så den er åbenbart ikke fra et

hjem med klaver. Af samme grund foretrækker

den blandt oste især ulagret Danbo, dvs. den

gummiost, supermalkederne tidbydet som fær-

digpakkede stykker. Iørrigl er den et ganske

intelligent dyr. Den fandt meget hurtigt ud af,

at der vel måtte være noget, der hed familie-
rabat, og rnedbragte iævnligt tre-fire killinger
i konfirmationsalderen.

Den tog naturligvis ikke fejl. De gode hjer-
ter løb videre af med os ved synet af familie-
opbudet. Nu blev der også iagt torskehoveder
og Maribo-ost ud, naturligvis under tænder-

skærende protester fra foxterrieren.
Men 6t sted skal man naturligvis løbe mod

en kant. Opmuntret af det held, hvormed

Almissen har tolket forsorgsloven, er den på

det seneste begyndt at stille med sine to gala-

ner, og det er dog for galt, det må man give

Bis (foxterrieren) medhold i. - Det er to
hankatte af et format, som må få onsdags-

fiskehandleren til hurtigt at smække bildørene
i, for selv om han lænsede vognen, ville det

i gabet på de to kun virke som en let dessert.

Den ene er en gråstribet, svær tamp. Den
plejer at sidde og glippe med øjnene inde i
buskadset, hvor den får thujaen til at svaje,

når den rejser sig. Den anden er af sort
plyds, korthalet og med kinder så tykke, at de

er nær ved at rage ud over begge sider af ro-

senbedet, hvor den ynder at have sin vente-

post.

På det sidste er Almissen begyndt at se

temmelig hårdtpumpet ud, og med to opvar-

tende kavallerer som de nævnte må man tyde-

ligt nok forudse et kommende antal katte så

stort, at de knap vil kunne finde plads på

matrikelnummeret.
Man v6d ikke sine levende råd. Skal de

gode hierter fortsat løbe af med os, vil vi
snart komme til at sidde til bords om mor-

genen med hver sin kat på skødet til at sidde

og tiatte i havregrøden, og ddr vil Bis uden

tvivl trække grænsen.

Det er nemlig dens plads.

(Artiklen er skrevet af iournalist KnuC

Baungaard i Morgenavisen Jyllands-Posten
og må ikke gengives uden forfatterens

tilladelse).
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Noget om kattens adfærdsmønstre
2. KÅ'fTENS SCCIALE ADF,f,RD Ar Patte vintet

I llvæssebtættet nr. 3176 bra3te vi en intro-

ducercnde artikel om den tyske adfærdsforsket

Paul Leyhausens arbejde med husliatten. Det

var her især aCfærden på reviret og undersø-

gelser over kxttenes rangorden, dcr blev be-

handlet. I denne og folger-rde artikler vil vi

prove at gå mere detaljelet ind på hrns tesul-

tater - her i fsrste omgxns, hvrd der sker

første gang to kettc konftonteres mcd hinen-

dcn, ikke frit i nrturer, nen nctop i clcn

situation, vi nok lienCcr bcdst til: i hjemmct.

Leyhausen startede dennc scrie af forscg mcd

at bringe to katte, der ikhe kcnCte hinandcn,
sarnmen under følgende bet.ir-rgelser:

1. Fol begge dyr var rummet fremmed.
2. For begge dyr var rummet bekendt.

J. Kun 6t af dyrene var kendt i rummet.

Hvis forsøgsrummet var fremmed for be-'3e

dyrene, begyndte de i reglen først at undeiscge
rummet uden at bekymre sig synderligt cm
hinanden. Kom de hinanden nær under undcr-
søgelsen, snuste de kort tii hinanden - ni:se
mod næse - og fortratte dcrefter undersøgelselr

af rlrmmet. Ferst nir de havde lælt hver c .

krog at kende, vendte de sig mod modparte;r.

De begynder at snuse næse mcd næse, og

hoved og hals er herunder stralrt længst r:u
ligt frem, og kroppen er især bagtii let duhkct.
For det meste 1æg;es hovedet en smule på

sl<rå, og de urdgår ornhyggeiigt at røre hin-
andens næset. Ørerne er godmodigt og nys-

gerrigt rettet o;aC og frem, men d-- kan også

allerede her lægges tiibage, l-rvilket ikke lover
goCt for det videre forløb. Begge dyr bestræber

sig på at snuse langs nakke og flanker på

modparten og ti1 sidst indgående at undersøge

analområdet. Lykkes det at komme så langt,
vil der sandsynligvis nu komme en prøvende

hvæsen. Man kan hyppigt iagtlage, at kattene
går i ring. Det forekommer på det tidspunkt,
hvor det absolut ikke er givet, hvem der skel
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væ:e den overlegne; begge katte vil forsøge at

nå analområdet hos mcdparten, og begge katte
vi1 helst undgå at være den, der først skal

,,kontrolleres" i ba3de1en.

Så iCeelt forlober et møde dog kun i sfældne

tilfælde. For det meste afbrydes handlingen

allereCe d6r, hvor det ene af dyiene forsoger

at snllse den anden i nakken. I forsøgte på at

l<attene vise mere selvsikkerhed; det får den

anden, der ikke vovede at t^Be det første

skridt, til mere eller mindre udpræget at ind-

tagc en afværgeposition. Den trykker sig sam-

men, således at den forfra synes at blive bre-

dele og me:e frygtindgydende, lægger øretne

tilbage og betragter den kat, der nu er blevet

ti1 en modstander, en smule nedefra og op.

I-Ivis den anden llat nu fortsrtter tilnærmel-
serne, liommer først en hvæsen og derefter et

afværgende slag med poten mod næsen. Den
underlegne ender med at forlade stedet, først
langsc.mt og sammenkrøbet, så hurtigere og

mere oprejst; nir den er kommet på afstand,

gør den holdt og ser sig siddende om efter
nroCstanderen. Den overlegne har i mellem-
tiden indgående besnust og undersøgt stedet,

hvor den saC, og er fuigt efter i roligt tempo

- for at genoptaje bestræbelserne på at opnå

lahhe-, fianke- og anaikontrol. Dette kan gen-

taSe sig fiere gange, men mødets udfald af-

hænger i høj grad af den overlegne kats tem-
perameftt og humør. Den kan efter flere for-
gæves forsøg miste intei'essen og endegyldigt
opgive den anden, men den kan også hård-
nal:kei fortsette, til den anCen i stærkeste af-
værgeposition lader alt ske med sig, og den

kan endelig gå over til åbent angreb, især fore-
l<ommer dette, hvis begge dyrene er hankatte.

Det her skildrede ,,idelle skema" for mødet
mellem to katte kan fotandres på de mest for-
skellige måder under indflydelse af territoriali-
tet og rivalisering. lfølge Leyhausen viser for-



andringerne en hel del om den ,,naturlige"
omgangsform, da de ovenfor beskrevne forløb
kun lader sig se i et forsøgsrum. Inden under-

.søgelserne går over til disse ,,afvigelser", kom-
mer Leyhausen ind på problemet om, hvordan
katte egentlig kender artsfællerne. Han foran-
staltede et forsøg med følgende attrapper:

a) levende dyr (mus, hunde, rotter),
b) en (med vilje) dårligt udstoppet, halv-

stor kat,

c) en teddybiørn på hjul,
d) et spejl,
e) et overdimensioneret silhuetbillede af

en kat i angrebsstillin,
f) ansigtet af eo af kattene kendt person.

De under a) nævnte dyr kunne gøre det ud
for attrapper, fordi de af dyr, der ingen erfa-

ring havde med bytte, blev behandlet nøjagtigt'
som medkatte. Dvs. at mødet med disse forløb
nølagtigt på samme måde, som når to katte
mødtes, såfremt attrapdyrenes adfærd ikke af-

brød forløbet - og at afbryde forløbet vil her

sige, at de gjorde noget, en kat ikke ville have

gjort i samme situation. De udstoppede katte,

teddybjørnen og silhuetten blev som andre

katt€ snust for og bag. Ådfærden overfor speil-
billedet følger samme skema, dog ikke så ud-
præget: når dyret nærmer sin næse til spejlet,

støder den naturligvis på spejlbilledets næse,

og denne følger jo med, når den forsøger at

snuse til andre dele af den fotmodede fæIle.
.Forsøget lykkes også kun med katte, der endnu

ikke har haft lejlighed til at beskæftige sig

rdførlig med deres eget spejlbillede. Det er

nemlig her Leyhausens erfaring, at dyrene me-
get hurtigt mister interessen, og at de ved gen-

tagne forsøg overhovedet ikke bemærker spejl-
billedet. Billedet af et af kattene kendt ansigt
strakte alle katte næsen hen imod. Næsten

altid rettede kattene deres første berøring mod
næsen, og i tilfældet med silhuetten derhen,

hvor næsen skulle have været.

Det får Leyhausen til at drage den konklu-
sion, at et signal, der lyder: ,,Spidst fremspring
mellem to ø1ne" flr katten til at udvise en

ganske bestemt adfærd. Hvordan næsen ser ud,
eller hvordan øjnene er placeret, synes over-

hovedet ikke at spille nogen rolle. Og her går

han så ind på den diskussion, der løbende
føres omkring det såkaldte AAM. ÅAM står
for ,,en medfødt udløsemekanisme i central-
nervesystemet, som under bestemte forhoid
reageter på pirring og udløser til denne pirring
relevante reaktioner". Problemet er her det
gamle om forholdet mellem arv og ml|jø og

hvad der har stØrst betydning i dyrenes ad-

færd. Idet han tager udgangspunkt i en tid-
ligere undersøgelse af G. '§?'eiss over to .totalt
isolerede kattes adfærd siger han herom: ,,Da
begge \Weiss'katte, der var opdraget helt iso-

leret, hilste og besnuste alle fremmede dyr
(kaniner, udstoppet væsel, fremmede katte)
på samme måde, så formoder han, at katte
ikke besidder en medfødt udløsemekanisme
(AAM) til adfærden overfor fremmede arts-

f æller. Men den ovenf or beskrevne f orsøg,s.

gruppe vidner io netop om et sådant AÅM.
Hvad der hos attrapperne kan gælde som

bytte, bestemmes dels gennem denne ganske

vist ikke sær1ig grundigt beskrevne udløse-

mekanisme, som er medfødt - og er dels tit-
lert. De ældres advarselsadfærd spillei her en

stor rolle, men der syn.es dog ikke at være tale
om nogen særlig grundig prægning (,,opdra-
gelse" af de unge katte). Også katte, der sorn

unge af deres mødre er blevet opdraget til at

være bange for hunde eller mennesker, ellet
som selv har haft dårlige erfaringer med disse,

kan drage bedre erfaringer og blive gode ven-

ner med begge. Goethe angiver, at ilderen kun
kan blive helt tam, hvis den før dens 55. leve.

dag vænnes til mennesket, og han taler i denoe

sammenhæng om prægning. Også vildkatte
skulle angiveligt ikke kunne blive tamme, hvis
man ikke får dem som ganske unge. Men on
man virkeligt i alle disse tilfælde kan tale onr

prægning er meget tvivlsomt. Vilde dyr i al-

mindelighed har en ganske overordentlig god

hukommelse for ubehagelige oplevelser. En-

keltstående hændelser er ofte tilstrækkeligt til
at gøre dem sky. Alligevel kan man ikke i alle
enkelttilfælde tale om prægning. Hvad der i
alle tilfælde ta-ler inrod en prægning mod be-

stemte fjender, er det store antal af mulige
fiender". Konklusionen bliver for Leyhausen

den, at ,,det ÅÅM, der er beskrevet ovenfor,
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og som udløses ved mødet mellem katte, be-

røres så vidt man v6d ikke af opdragelsen.

Også katte, der på ganske normal vis er op-

draget mellem artsfæller, forsøger at hilse på

og snuse til andre hvirveldyr. Dette er be-

mærkelsesværdigt, da seksualadfærden synes

at være stærkt afhængig af opdragelsen". Og

her omtales så et forsøg, som blev foretaget
med en kat, der efter aldrig at have haft kon-
takt med andre katte, da den blev kønsmoden,

ikke var r stand til at parre, men udelr-rkkende

rettede sin seksuelle aktivitet mod mennesker.

At visse dele af kattens adfærd således synes

,,medfødt", mens andre dele beviseligt tillæres.
komplicerer billedet betydeligt. Det har ikke
været Leyhausens ærinde at undersøge specielt

dette forhold omkring arv og miljø, og ri må

foreløbigt lade os nøje med disse antydninger.
illt interessant problem ligger her næsten uop-

dyrket hen, og lad os håbe, at en eller anden

ville undersøge tingene mere grundigt udfra
denne synsvinkel.

De uidere attdertøgeLer.
Herefter går Leyhausen over til undersøgelsens

punkt 2 og 3: Mødet i kendt rum. Begge dvr
blev hver for sig hver dag i flere timer vænnet

til forsøgsrummet, indtil de undlod først at

foretage den grundige undersøgelse. ,,Ved for-
søget satte vi dyrene nogenlunde samtidigt ind
i rummet. Når det ikke drejede sig om kamp-

lystne hankatte, forløb det hele, som hvis rum-
rnet var ubekendt for begge". Kun det, at .rum-

met nu ikke først skulle undersøges, adskilte
disse forløb fra de foregående dog med den
lille forskel, at det hurtigere afgjordes, om
mødet skulle forløbe fjendtligt eller i al god-

modighed.

Kun hvis det ene af dyrene kendte rummet
i forvejen, bestod der med det samme en rang-
orden mellem dem: den kat, der var ukendt
med omgivelselne, var usikker og bange og

forsøgte som det første at undvige for at kunne

få tid til rumundersøgelsen. Initiativet ligger
altså helt hos den kat, der føler sig hjemme,

og den nærmer sig nu mere eller mindre raskt,

afhængig af dens temperament og graden af

selvsikkerhed og forøger at besnuse den frem-

mede kat.

Men da denne forholder sig afvisende, af-

ventende eller måske flygter, kommer de ikke

så langt som til ,,næsecetemonien". Den over-

legne forsøger med det samme at opnå anal-

kontrollen. Kun sjældent tillades dette; snarere

sker der det, at den fremmede vender sig halvt
on-rkring, hvæser og slår afværgende ud efter

den anden. Denne afbryder da for det meste

sit forehavende, sætter sig stille ned og be-

tragter hver bevægelse, den anden foretager.

Efter en stund rykker den gradvist nærmere;

drn går et par skridt. sætt(t sig igen og gerr-

tager dette en eller to gange, inden den påny

forsøger at få snusekontakt. Jo oftere dette

sker, desto før indstiller den fremmede sin

rekogncscering og sætter sig hen, ofte på et

sted, hvor der er rygdækning, eller som ligger

højere. Her udviser den nu en mærkelig ad-

færd: den skuer rundt i rummet med et op-

mærksomt og tilfreds udtryk, som det, hvor-

med en mæt kat sidder i vinduet og betragter

trafikken udenfor. Den betragter med lang-

somme hoveddrejninger hver en afkrog af rum-

met, men som om den ville demonstrere sin

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON WIN4SEY (brunmaskot), 2 CACIB.
CORINNE GAMIN DE LYNX (tabbymasket).

INGER FLøE CRAFACK
Søndergård . Ribevej .6740 Bramminge . Telefon OS - 173669
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harmløshed, ser den overhovedet ikke i ret-
ning af den anden kat. Under dette er den
raturliålvis opmærksom på enhver bevægelse,

,,modparten" måtte foretage; så snart denne
forsøger at få kontrol igen, flytter den sig
eller hvæser og s1år ud mod den nysgerrige.

Dette kan fortsætte tilsyneladende uden frem,
skridt i timevis, ja endda i dagevis.

Højtliggende steder i rummet er hel meget

væsentlige. Hvis det ll,kkcs for den fremmede
kat straks fra begyndelser.r at trække sig tilbage
til en stol. neutraliseres den andens overle-

gerrhed næsten straks. Den overlegne vovcr sig

nu - hvis den da overhovedet tør vove noget

som helst - meget forsigtigt frernad, og den

fremmede betragter den roligt og nonchalant,

ser den endda drrekte ind i alsigtet, dog sta-

digvæk afvekslendc med den ovenfot omtalte
skuen sig on-rkring.

ifølge Leyhausen hænger denne skuen sig

omirring direkte sammen med den afsky, som

enhver kat nær'er for at blive betragtet direkte.

Iletragter man i srnug en kat, så r'il den, hvts

den pludselig bliver opmærksom på, at den

bliver betraStet, øjeblikkeligt afbr1,'de hvad den

n-råtte være i færd n-red og kun tøvende og

forsigtigt genoptagie sin s1,ssel. En kat, som

sniger sig ind på et bytte ellel er-r Iegekalr-

merat, vil, hvrs den ser sig betragtet, straks

rette sig op og sætte sig til at rengøre pelsen

eller på anden måde vise, at den er helt og

aldeles uinteresselet. På samme måde kan mar
iagttage, at også et betragtende blik fra et

offer kan have denne effekt. Leyhausen har

betragtet det på følgende mådc: Han har stillet
sig op foran et rovdyrbur i en zoologisk have

- ganske tæt vcd tremmerne. Med et garn-

meldags,,enøiet" spejlreflekskamera af den

slags, man holder på maven, har han genner.r

[nsen bctragtet dyret. Da man jo netop i et

sådant kamera står med bøjet hoved, når rnan

ser fremad, har dyret ikke troet sig iagttaget.

Hvis rovdl,ret i buret ikke er alt for degene-

reret af livet i en zoolog:isk have, vil det som

enhver anden kat snart kon.ime i legehumør og

betragte en person. der står så tæt på den,

som et bytte. Leyhausen har så iagttaget, hvor-

ledes dyret foran ham tr,vkker sig sammcn o.g

sniger sig frem mod ham i jagtattitude. I det,

øjeblik, hvor det afgørende angrebsspring skul-
le sætte ind, har han så hævet hovedet og
seldt dyret et forekommende smil. Resultatet
har hver eneste gang været det samme: dyret
har sat alle fir.e bremse.r til og fuldstændig
uinteresseret kigget sig omkring, som om intet
var hændt. Så snart l.ran igen har bøjet hovedet
og betragtede dyret igennem linsen, har det
straks genoptaget angrebet. Efter dette skema

Elentog snmme sceneri sig i det uendelige, i
alle tilfælde må Leyhausen bemærke: ,,Ved
samtlige folsøg viste tigeren mere udholden-
hed end jeg".

Den videre gennemganla af kattenes ad-

færd over for ukendte artsfæller fort-
s111cs i lr1L5tc numrn(r.

Nej - lerte er ikke en bjørn - det er en

perser. Typen er ikke :å lin ' tnen halteu
er c/.a 1'nclig, i*Aei'

Den pokkers køt
Den vagthavende overbetjcnt tog telefonen og

hørte for sjette ålanEl er dame jamre over, at

hqndcs krt rar forsrundet.

- Jamen, De forstår ikke, sagde hun, den

er noget helt specielt. Den er fartastisk klog

- lige så klog som et menneske.

Så læg hellere røret på, sagde politiman-
den træt. Måske prøver den på at ringe Dem

oP ...
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t .idt orø alt, kort.{ortølt

Hannen, som skulle have
væfet en hun.
Så er der atter dukket en skildpaddefarvct

hankat frem i England. Denne gang er det etr

Devon Rex, der hedder Ben. Nyheden beret-

tes i dagbladet Daily Mirror, der meC stor

sikkcrhed anfører, at Ben, til trods fol sin

unge alder (3 mdr.), allerede el erklæret for
at være en fuld avlsdygtig hankat. Lad os

håbe, at erklæringen holder stik, også når Ben

når kønsmodenhedenl Ben's stolte ejer er Mrs.

Roma Lund i Maidenhead, Berks.

+
Ny farve i Sverige
I forbindelse med omtalen af SVEEAK's

Stockholmudstilling den B.-9. januar berettes

der i Dagens Nyheter om Sveriges første

kanelfarvede orientalske korthårskat. Der står'

ikke mere, end at katten er 4 uger gammel og

ejes af Jan Ahlvind, der er SVERAK's ir.rfor.

matronschef. Om udstillingen fortælles iøvrigt,
at del skal være 800 katte. og for at få det

hele ti1 at glide ubesværet, har man sørget

for deltagelse af 30 dommerassistenter, et sek-

retariat bestående af 5 personer, en PR-afde-

Iing på 5 personer, r'esultattavlepassele, i alt
4 personcr, en sanitetasafdeling på 10 personer

og 6-7 nattcvagter. Til r-rdstillingen anvendes

et areal på 4000 kvadratmeter, og klubbens

samlede udgift til udstillingen anslås til
60.000 svenske kloner. Ja, det nærmer sig jcr

et helt års budget for JYRAK I Varer det mon

30

mere end et par år, før vi selv skal arrangere

udstillinger af den størrelsesordenl Vi er et par

stykker, der håber, at det vil vare længere!

*
SPECEE!- BURMESERSHOW

I E[\!GLAND

Den første udstilling udelukkende for burme-

sere afholdes den 18. jtni 7971 i §flehvyr-r

Garden City, Herts, England. Der opdeles i
særskilte klasser for voksne, ungdl'r, killinger
og kastrater for hver farve. Denne udstilling
af holdes mcd dispensation f ra GCCF, men

BBC håber på så stor deltagelse, at kommende

burmescrshou, bliver n:red ccrtifikatstatus.
Yderligere oplysninger: Burmese Cat Club,

X,Irs. XI. Thake, 18 Humphrey Burtons Road,

Coventry, CVI 6HX, phone: Coventry 502618.

*
tlngåetde pointgirning pi kattetC.rtillingerne,
JOru l),lte og Preben Tlge.ren Lø inde pti i
lorrige namnter af ITttestebrcettet:

Det er en god .id6, gid vi kunne f å en

pcintbedømmelse her i Danmark. N{an kunne
så sikkert lære mere på en udstilling; jeg tror,
dc uundgiiclige skuffelser var lettere at bære,

hvis nan kunne samr.nenligne i tal, for det.

dommc'rne skriver, er ikl<e altid let at tydc,

selv for dygtige ,,oversættere".
I-Ivad er hobbyi' Hvad er professionalisme?

Vi har vcl bcgge kategoriel også her i Dan-
mark, men uanset hvordan man dliver sit
katateopdræt, udstillingerne har en meget stol-.

betydning, og enhver forbedring gavner os alle.

lennl Stennesez, Hem, 8660 Skanderborg.
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

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

Rød burmahan:
lni. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

lr,,lvrkærvei 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

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

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

telf. 05 - 17 36 69.

Brunmasket Colourpoint:
CEUS AF BÆKGÅRDEN

Norma Agersnap Larsen,
Skolegade 3, 6670 Holsted, telf. 05 - 392818.

Brunmasket siamhan:
Svensk import (lFA-negativ test):

K,ATTJA-LO'S TAWI

Dorothea Brockhoff,
Kongensstræde 76, TOOO Fredericia

telf. 05 - 9217 69.

Chinchillahan:
Prlns Roberto van den Berckenhorsl

. (holl. import).
Lis Eilertsen,

Søndervangen 13, Lyngerup, 3630 Jægerspris,
relf. 03 - 3221 73.

Perserhan - f. 9:

ARGUS HARVEY
2 CAC -.2 gange bedste rødtabby.

Grethe Dixon,
Hostrupsvej 2'1, Tooo Fredericia,

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

Brunmasket siamhan:
FLORENTINE's FELIX (lFA-testet).

' Gudrun Milller,
K!'ntebjergvei 5,5450 Otterup, tlf. Og - 82 1658
I skoleferien: Gl. Strandfogedgåtd, Grønhøj,

9480 Løkken, telf. 08 - 88 31 88.

Tabbymasket siamhan:
MAK AF FREDENSLUND

(Kun for leukæmitestede hunner)

Lis Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg, 5471 Søndersø,

telJ. 09 - 89 15 03.

Brunmasket siamhan:
HANNIBAL BELKIDO

Elsa Dolberg,

Øet, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 34 1481
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Opdrættere

»ZAKKO« perseropdræl
Colouipoint i farVerne brun, blå, rød, blåcreme

lnge-Lise Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderobrg.

. Telf. 04 - 429456.

»AF BØGEBAKKENTT

Burmeseropdræt i flere farver.
Besiillinger på killinger modtages.

Anna lbsen,
Bøgebakken 7, 9210 Ålborg SØ, tlf. 08 -'14 03 39

stamnavn oF Dolt/llNlcA
Opdræt af brun burma.

Birte SlLrbsgaard,
Tennisvel 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 21 19 1t

»AF DYREBORG«
Opdræt af brune burmesere.

Winna og Kai Greve,
St. Stege 13, Dyreborg,5.600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

»TABAOUI«

Opdræt af bi- og tricolour, ..chinchilla samt

fuldfarvede persere.

Anne Andreasen,
Ansvej 31, 8620 Kjellerup, telf. 05 - 886349.

SIGIR!YA
Opdræt af vildtfarvede og røde abyssiniere.

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

telf. 06 - 63 80 55 (lok. 19).

»BODWIN«
Eliteopdræt af Cornish Rex.

Killingerne er tilvænnet børn gg hund.

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

»AF All/l,ALlA«

Specialopdraet af colourpoint,
Bestillinger modtages.

Vibeke Ringkøbing .Jensen,

P. Bangsvej 4, 7600 Struer, telf. 07 - 85 14 66.
telf. 07 - 85 1466.

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

Øer, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 34 1481

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.
Siisse l-eiditz

Øsibanetorv 1, 1. sal, 8000 Århus C,-
telf. 06 - 127340.

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

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lis Rhymer Friis,

Fredenslund, BØgebjerg 7, 5471 Søndersø,
tlf. 09 - 89 15 03.

AF TABAS persere

Specialopdræt af bi-colour: creme/hvid,
sort/hvid, tød/hvid, blå/hvid, skildpadde

m. hvidt. Eksport til Holland og Tyskland.

G.rgit og Johnny Senrak,
Østerbakke 24, 6310 Broager, tlf. 04 44 16 53

THAMAKAN

Burmeseropdræt i farverne: brun, blå, choko-
lade, lilla, rød, tortie, creme.

Birgit Nehammer,

Åbrink"n 2g7, 28gO Virum, telf. 02 - 85 16 98.



Katteartikler er min hobby

Transport-boxe

E(atte-kurve
Halsbånd - seler

tt/ladskåle - liner

Kattesand
Gråt - tager al lugt.

Rødt - Cat-Litter

Kattemad

.rVitaminer
iJ

Fe !gianz - Bonefort - Procat

Kiizyme

ALT TIL KATTENS PLLJE

I(IT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 74C660

Postordrer besørges

Øvrige nordisl«e
,,{- 'i*ffiq .".;l::#

kattebladel

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helslnki 20, Finland.

Abonnementspris: 10 f.mk.

+
KATTEN VÅR:

Sonia Bargel
Heggevn 15 F

1480 Slatatum, Norge.

Abonnementspris: 20 n.kr,

+
\,ÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Orebro, Sverige.

Abonnementspris: 16 s.kr.

+
KATTEN:

Axel Jæger

Smakkegårdsvej 127

2820 Gentofte.

+

L

RACEKATTEN:

Flemming Holm

J. Baggesensgade I
4220 Kotsøt

og

Alice Heinsen

Vingetoften 254

2730 Hetlev.
Abonnementspris: 30 kr.
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* Prøv også
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