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KAJORTOK' BURIVIESERE

INGELISA BøRRESEN
Jeppe Aakjærsvej 20 . 9200 Skalborg Telf. 08 - 18 02 62.

Slamnavn

»BANGÅLOR.ES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Opdræt aI perserkillinger e:ter

championforaeidre i farverne b!å,

creme, blåcreme, hvid, skilCpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9930 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Stamnavn AF KIVIO
Specialopdr€et af chinchilla+arvede persere,
blå, blåcreme og creme - cameo, silver-
shaded og hvide.

TIL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).

Killinger lejllghedsvis til salg.

KIRSTINE og LENE GAMMELGAARD

Ætøvej '16, 993C Fr.havn, telf. 08 - 42051C.



hvaessebrættet
12. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 4O,OO-

REDAKTION:

Susanna Bugge,

(ansvarshavende),

Kærlodden 7,

3310 lrlårslet.

Telf.06 - 272819.

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvei 5,

9000 Aalborg.

Telf. 08 - 1208 15.

Winna Greve (annoncer),

St, Stege 13,

Dyreborg, 5600 Fåborq.

Telf. 09 - 61 1981.

Norma Agersnap Larsen
Skolegade 3

6670 Holsted.
Telf.05 - 3928 18.

GENETISK STOF:

Erik Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet.

Telf. 06 - 27 2819.

VEND5Y55EL IASXIfl iATS !JERGBY. 98OO HJ6iRING

IrudltoIdsfortegruef se

Fra formanden

Nekrolog

I(attens opholdssted

Felis Danica

i,:ub- og andet nyt

IIvor finder jeg en kattepensionT

Kartepensioner

Præmieringen i Åbenrå

Noget om kattens rexua].adf ærd ..

Portræt-gal Ieri et

Legenden om Burmas Hellige Kat

Lidt om alt, kort fortalt ...........

Noget om Orientalsk Korthår .....

Retningslinier vedr. leukæmi .....

Opdrættere

Til avlstjeneste .......................

I(illinger netop nu

ReCaAtionen alsltttet den 30. jui 1977,

Pl grund af to gange maskinsvigt i trykkeriet er bladet

desværre blevet forsinket med nogle dage.
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FORSIDEBILLEDET:

Lillc mis af ukendt herkomst.

Foto: Elsebeth Meyer.
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DEAD-!-I!\IE:

Stof til n.æste numme.r sendes til Susanna

Bugge senest 15. august 1977.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Alborg,
telf.08 - 120815.

[ÆSTFORMAND:
Jean Price,
Kobbelhøjvej 19,

9260 Grstrup,

telf. OB - 31 43 93.

SEKRETÆR:

busanna Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet,
telJ. 06 - 272819.

UDSTI LLINGSSEKR.:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 2532.

STAMBOGSSEKR.:

Birgit Semak,

Østerbakken 24,

6310 Broager,
telf.04 - 44 1653.

KASSERER:

Erik M0nster-Swendsen
Vibevej 22

417.1 Glumsø
telt. (03) 64 67 66.

Giro: 5 06 85 09.

BESTYRELSESMEDLEM:

Norma Agersnap Larsen,

Skolegade 3,

6670 Holsted
telf. 05 - 39 28 18.
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F rø formanden:
Som det sikkert vil være jer alle bekendt, har vores klub,

JYRAK, fået ny formand og til dels ny bestyrelse på sid-

ste ordinære generalforsamling. I den aniedning vil jeg

som den nye formand her sige lidt om, hvorhen vi agter

at styre det gode skib JYRAK.
Først: Vi opfatter i bestyrelsen den fredelige form, hvor-
under vi alle blev valgt, som en tillidserklæring til os

og som et udtri,k for almindelig tilfredshed med den

form, hvorunder klubben har virket i §Øinnas tid. Det
er klart, at den slags luner gevaldigt og giver os lyst ti1

at tage en ordentlig tØrn.

Dernæst: Selv om tilfredshed har rådet, mener vi dog,

at vi må vogte os for stilstand og vanetænkning. Der er

masser af opgaver, som ligger lige for og bare venter
på at blive taget op, 0ver det hele svæver selvfølgelig
vores formålsparagraf: at arbejde for en stadig forbedring
af og interesse for racekatteavlen. Det er dette hensyn,

som skal tilgodeses i alt, hvad vi laver.
For den første del af formålsparagraffen skal der slås et

slag allerede 6. maj pL Felis Danicas plenarforsamling.

Vi har i JYRÅKs bestyrelse den opfattelse, at ingen er

mere inteLesserede enC netop opdrætterne i at forbedre
Ce enkelte racer. Vi nrener derfcl', at foreningerne, her-

under Felis Danica, roligt kan afstå, fra al indføre for-
bud - som desværre ikke engang altid er sagligt vel-
funderede - og nøjes med at bruge energien på infor-
merende og rådgivende arbejde. Så skal opdrætterne nol;
klare resten. Denne opfattelse deles imidlertid ikke af de

to andre danske klubber og dermed ikke af Felis Danica.
Vi må trækkes med meningsløse parringsrestriktioner for
parringer mellem 13b-gruppen og de andre langhårs-

varietcter, og vi har erfaret, at Racekatten ønsker tilsva-
rende forbud indført for 24- og 32-grupperne. I JYRÅK
mener vi, at bånd på opdtætterne er bånd på avlsarbejdet
og den rige udvikling, og vi vil derfor kæmpe imod
formyndertendenser, hvor vi støder på dem.

Hvad angår andet led i vores formålsparagraf, mener vi,
at vi har en opgave i at skabe bedre PF. for raccrenhed
hos katten. Vi håber at opleve, hvordan ,,en kat" natur-
ligt forstås som ,,en racekat" i modsætning til en bastard,
på samme måde som hos hundene. Yi v1l forsøge at gøre
reklame for katten som det ideelle husdyr, den er, og
hlber at kunne gøre noget til, at det totale forbud mod
husdyrhold, som findes i mange store boligselskabers
standardkontrakter, brydes for racekattens vedkommende.

ii



For pretentiøst? - Måske, det får tiden vise.
En særlig opgave mener vi, vi har i at sikre,
at samtlige katte hos vore medlemmer lever
under udadlelige forhold. Det gør de natur-
ligvis i langt de fleste tilfælde. Det siger sig
selv, at sådan vil det være i en klub for katte-
entusiaster. NIen at der har været pinefulde
undtagelser, v6d nok de fleste. Den slags må
ikke forekomme. - Hvordan skal racekatten
vække almindelig respekt, hvis dens ejer væk-
ker almindelig foragt? Vi v6d fua generalfor-
samiingen, at medle.m.merne er enige med os.

Vi har fået vcdtaget en standard for forsvar-
ligt kattehold, som medlemmerne er forpligtet
til at overhoide, og vi har fået etableret en

konsulenttjeneste. Det sidste har vi jo på en
måde altid haft, idet vi allesammen har kon-
sulteret hinanden om alt muligt, og de klogc-
ste er selvfølgelig blevet spurgt mest. Nu

håber vi imidlertid på at have samlet trådene
i tre bundter hos Jean, Ånne og §Øinna, som
alle har betydelig indsigt og erfaring i almin-
deligt kattehold og -opdræt, og dermed håber
vi pi, at deres erfaring yderligere vil blive
øget til gavn for os allesammen. Benyt ier af
konsulenterne! Plag dem med spørgsmål. Træt
dem med pral orn alt det, I også v6d. Kim
deres telefon ned i tide og utide - så bliver
de så glade !

Sidst, men ikke mindst: Vi håber på en varm
og livlig kontakt med jer allesammen. Vi shal
lcse de opgaver, som trænger sig på for klub-
beo, og klubben, det er jer! Uden forslag og
kritik fra jer famler vi os frem i blinde, og
uCen assistance fra alle bliver opgavernes
løsning umulig.
Fier har I os - gør med os, hvad I vil !

V ibehe.

FOR AT INGEI\ SKAL VÆRE I TVIVL. HÅR BESTYRELSEN LADET SIG FOR-

EVIGE OG ST]LLER HERMED SINE i,,{ANG! ANSIGTER TIL ALLES BESKUELSE.

Formanden hylder princippet ,,keep smiling" og modtager her en klage fra et dårligt behand-

let medlem. Når telefonen ellers tier, og der er tid til katte, opdrætter hun colourpoints

under navnet ,,Colorit", hvilket hun mener,at de livlige maskefarvede katte sættear På

tilværelsen. (Fortsættes på næste side).
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Næstf ormanden cr, nåt man møder l-.'.nde i

virkeligheden, let genkendeiig på srt anglikan-

ske tonefald. Hun bidrager udover mcd sin,

britiske kattekultur også med et stk. aktivt af-

kom på udstillingerne. Fungerer endvi,lere son'l

kattekonsulent og opdrættel af Carn Rrea

chinchillas.

Ka:sereren fraflyttcde straks eiter konstituerin-

3en sin bopæI, men til de mcdlemmer, det

måtte have draget forhastede slutningel fra

hens skumle, mørklødede frer.l.rtoning, kan vi

henvise til side 2, hvor det vil fremgå, at han.

hverkcn cr dragct til Ålgier e11er Argentina,

n:en til Glumslr. - Han holder ogs:i meget

af katte I

I

Sekretæren ser r hast op fra skrivemaskinen

for at kaste et kort blik på fotografen. Hendes

velkendte vulkanske temp,erament forløses til
klubbens gavri både i seketærarbejdet, i chef-
redaktørarbejdet og i Felis Danicas næstfor-

mandsarbejde. Familien tæller bl. a. et antal
Bodwin Cornish Rex samt klubbens genetiske

rådgiver og bedste burmeset-steward.

Stambogssckretæren er lidt betænkelig ved, om

hun nu også besidder tilstrækkelig kotduite og

b'uf::;riiihcd til at bestlide en post af et så

raoralsk øn:rtirleligt indhold. Hun er taknem-

melig over, at hun som menig opdrætter af
Tabas-persele har haft nogle år til at vænne

srg til en kreds, hvor selv de pikanteste emner
kaldes ved rette navn.



Udstillingssekretirren har bestandig sine tanker
ved klubbens forretninger. Her oven.ejer han

mulighcdcn af at presse kuvertprisen for Åben-
rå-offrcials frd 25 kr. r;l 24.1t kr. Ind irnellem
får han tid til at tænke lidt på sine egnc,

Sh»,e-Dagon burmesere, dcr ikke har chance

fcr at cfterkomme hans henstillinger on-r skrift-
lige hcnvendelser.

,,Si:cciai-l:ranch"-damen fra Holsted, hele be-

sty,.lelsens forlængede arm, fortsætter, hvor an-

dre faider. Hun omfatter med sin madrnoder-

jige orlsorg bådc sine Agersnap colourpoints,

sine sønderjyske studiekredsmedlemmer og den

Sele bestyrelse.

[uronas u[etinuet [edste
ra E'Ekatte-s pE E ia I itete r

CATFiNG SPECIALPRODUKTER
ER OVERALT ANERKENDTE.

CATRING SPECIALPRODUKTER
KAN NU OGSÅ FÅS I DANIMARK.

E neimportØr

PllIR]rlAllII
Ødsted, 7100 Vejle

Nærmeste forhandler af CATB ING
specialprodu kter anvises på

t f (05) Bo 56 85

HE FEFLOCKEN
et naturprodukt med C vitaminer og

protelnti sku.l. Et værd fuldt kosttil.
skud til katte nr.m.

AU FBAU
nl schung e ler tableiler me(l kalk,

v lam iler, phosphat og nrineraler.

CATR ING.MALT
forh ndrer forstoppe se - forårsagel

af hårbo le. i mave og tarm, som frem
k, ^r r'p' .e r. dr \dllol st ". er ,.,' r r g

FELLGLANZ
når pe sen skal ha' den hel specielle

glans. Et frernragende kostti skud.

EatrinE kan aNle katte Ii'
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En af dansk kattesports store er ikke mere iblandt os. Edith Dtnt'ald er gåct bort.
Det var Siameserne, som først fangede Edith Dunvalds interesse, oii det blev blårna-

sket Siam. Rarrgoon Bluc Gry. som fik strmnJ\n RANCOON til .rt 11.e på Jtn irrl.er-

natiorrale kattehimmel med flammcskrift. Han var et fremragende dyr i alle retninger,

til udstilling, til avl og med det kærligste temperament. Hvad I'ran hjembragte af

hædersbevisninger fra mange lande, kan få gøre ham efter.
Nfange fine Rangoon-katte er fulgt efter Gay, og selv om det var cle klassiske Sieme-

sere i 24-gruppen, der var hendes hjertebørn, ville hun vidcre frem og begyndte at

opdrætte blå og brune Burrna, vildtfarvede o6; røde Abyssinier, Char'treux og frt )2-
gruppen tabby og rrurde Siamesere. En kortere pei'iode ogsii Perserkattc.

Rangoon-kattene fløj vidcn om; de er blcvet eksporteret til mange lande, hvor man

ønskede værdifuld fornl'else i ar.len og fandt, at netop disse katte havde cle ønskcCc

egenskaber o51 det ønskede udseende.

Ved indkøb af katte til l<atteri RÅNGOON valgte Edith Dunvald n-red sikkert blik dc

bedste c11 d: bedst egr-rede til folnl'else i sit eget ar,lsarbejde, så selv om konkurrerce,r
blev meie hård, stod stamnavn Ranl:oon stadig i en fin position.
Edith Dunvalds interesse for at blive dommer blev tidligt vakt. Hun tog eksarlen fol
alle racer og val en dygtig og energisk dommer, der med sikkert overblik straks så

katters E;ode og mindre gode kvalifikationer. Når hun havde givet en kat en bedørn-

rie,se, behovede ingen væ:e i tvivl om, dcn var rigtig. Derfor blev hun også så eftci-
spurgt som dommer til mange international-champion-udstillinger i ind- og uclland.

Idith Dr-rnvald havde i mange år været syg, men var stadig levcnde optaget af arbejdet
med dyrene. Det var altid festligt at møde her-rde på udstillinger, at se på henJcs

snukke dyr og først og sidst sludre orn katte. På det sidste var hun vel blevet noget

mere træt, liren stadig levende og fuld af interesse for sagen.

Da jeg srdst traf hende på DARAKs udstilling i februar, sl,ntes dct, som om hun

var inde i en bedre periode, og vi sludrede sorn sædvanligt livligt. Det er svært at

forstå, at det var sidste gang, man så dette dygtige og livfr"rlde menneske på en

udstilling. - Det er tomt at tænke på, at hun ikke mere kommer.

Æret være hendes minde. Sii.r:e.
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KATTENS OPHOLDSSTED
Ål cle panhter i klubbens t'erJtctgne stanclar"l lor 't'orst,arligt. kattehold, tont t,oldte ,,ntis-
røgtsttdttalget" problemer, t,ar punAte/ oru kattens opholt/ssted noA det ntest problema-
tiske. Udtalget foler seb, og ie nlned'tonlulenter tued, ut det noh er en bes/e»t-

nelse, der må disAøeres igennen nted netJlennten)e og andre. Vi har dert'or belt fo,-
strellige rnennesAer orn at trorunte nted deret syn på, httordan en kats opholdsratn bør tære
indretlet. Her Aontnter det lørste bidrag,.ron er:Arettel ol tort tnedletn, dyrepasser Egon
llorten, Nørra.rundb1,. Flere til lø/ge i de nleste tt/ln re, og ui båber, dt endilil ntl.ilge
nredlenruer til giae c/eres ntening til Aende,

Standardens be.rtentnelse berotn er panAt fire. sctnt llder: ,,En Aats opbold,sram shal aæye

tålede: indrettet, .tt den bar ntilighed. t'or nrturlig adfoldelse og motion. Rømnet sAal
bate d'rg.rlyt, og ier bør gitet kttten nnlighed for e.c/gang til lrisA /alt. Pennanent attbrin-
gelse af ktt i bur. dts. et rtnt på nindre end 4 Aynt. og laxere lot'tshojde end 1,80 m er

iAke tilladt". (Red.)

På foreningens 5leneralforsamling blev det om-

talt at oprette en standard vedrørende,,ir,.rl-
svarligt kattehold". I første omgang blev J.:r
etableret en vejledende konsulenttjeneste, idct
man er usikker angående spørgsmirlet om u.l-
formning af en sådan standard. Hvad er for-
svarligt kattehold2 Jeg skal her på opfordring
give min mening tii ker.rde derom.

Jeg vi1 først udtr.vkke min tilfredshed meil,
at konsulenttjcnesten ar oprettet. Ligeledes vil
det være en god ting med en ovcrholdt stal-
dard vedrørende,,forsvarligt kattehold", men

en sådan ordning kan også medføre visse Ji;-
lige ting mere herom senere i altiklen.

,,Forsvarligt kattehold" - hvad er detr' Jeg
mener, det først og fremmest er noget, sonr

må gælde for opdrættere med flerc at,lskatte

ikke mindst avlshankatte. Folk med en enkelt
stuekat cllcr to er mindre berørt af det, idet
disse katte oftest færdes frit i huset hos deres

rnennesker. Anderledes stiller det sig derimocl,

hvis man har mange katte og dermed skal

holde drsse under aflukkede forhold.

Jcg vil gerr-re slå fast, at en kat ikke hører
hjet.rme i et li11e bur som permanent opholds-
sted; vi skulle jo ikke gerne i foreningen til
at bruge ordet ,,KZ-katte" i lighed merl ,,KZ-
burhøns".

Ligeledes n.iener jeg, at det at holde kat
i bur irrdendørs, uden at den kan komme ud
i løbegård, er intet mindre end dyrplageri oE

uvær'dige forhold for yore katte.

Hvor megen plads en kat bør have, afhært-

ger i høj grad af, hvilken race man har, men

rnq)t plaJsLr.rvende er rxc(r som siameser,r;
lign. Jeg vil mene, at et bur, som nævnt i
standarden, men 4 kvm. gulv er nok men

kun. hvis der er løbegård til - og jeg mener

også, at et bur med 2 kvm. gulr. inde og en

god 1øbegård uden for er bedre end omvendt

- rremlig stort bur inde og lille bur ude.

Tænk på, hvad en stakkels kat må undvære af
oplevelser og indtlyk ved indendørs ophol,i.
FIar nan 6n gang set sine katte nyde soler.r,

r.inden og solnmeren, og man ellers v6d li.lt
om en kats intelligens - ja, så må man sige,

at det er dyrplageri at unddrage den disse

ting hele dens lir'. Desuden befordrer uder-
dørslivet også i høj grad sundheden.

En anden ting, som også spiller en rolle, er,

hvor mcgen tid man har til daglig til at pusie

om disse indelukkede katte. F. eks. kan r;r

siameser med dens store kontaktbehov - util-
fiedsstillet, indespærret i bur - hurtigt udvise
afr.igende psykiske forandringer i opførsel. |eg
vil gerne påpege, at jeg har gode erfaringer
ncd større rum og flere katte samnren, idet
de da har hinandens selskab. når de er erc.
Det giver ogsir et dejligt afstresset miljø udcn
stridigheder af nogen art.

Under ,,forsvarligt kattehold" kommer også

dct nævnte punkt med sygdorn, parasitter og

lign. Jeg kalr fortæ1le i den ar-rledr.ring ,rm

(Fortseiles .ride 9).
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PERLER TTa MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

En VIPPELEM

er løsningen!

lvlodel ELITE

nr. 50260
16x15 cm.
Grå plast.

Mod,e'l MORTENS

Mini Door
nr. 50160

14x17 cm.
Grå metal.

AIS Cail Fr. Morrensen
Btilowsvej 5C . 1870 København V Telefon 01 - 246702

Nærmeste forhandler opgives!

Stamnavn MA ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN
Vorslunde . 7323 Give . Telefon 05 - 731685.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 821265

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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mindst tre grelle forhold, hvor folk har talr
med mig og klaget over, at deres kat i alderen

3-6 mdr. - købt hos erfarne udstillere i for-
eningen - havde øremider og hostede meget.
En påfølgende ormekur afslørede op til 50
spolorm pr. kat. Altsammen ting, katten havde

med ved købet - det er ikke forsvarligt - det
er svineri.

Naturligris kommer fodring også ind under

,,forsvarligt kattehold". Disse indespærrede dyr
er helt prisgivet e,erens behandling, og denne

kan derfor ikke være for god. I den forbin-
delse vil jeg gerne sige, at der efter min
mening skrives for meget og for avanceret orn

fodring i visse bøger. I bogen ,,Jeg har kat"
- Politikens Forlag - er der f. eks. opstillet
en ugeplan for fodring, som er så avanceret,

at den ikke er tryksværten værd og kun egnet

ti1 at skræmme uerfarne nybegyndere. Ellers
er bogen i øvrigl udmærket.

Personligt fodrer jeg med fisk, kød, lever,

æg, kyllinger og tørfoder, og kattene får no-
genlund6 lov ti1 at vælge, hvad de ønsker;

dette har aldrig givet mangelsygdomme ellcr
været et problem. Ligeledes tilbydes mine kil-
linger ikke mad, føt moderen selv enten bærer
mad til dem, eller leder dem til madskålen -
jeg går ud fra, at moderkatten v6d mere oln
disse ting, end jeg gøt, og der serveres cle

satnme foderemner for killir-rgerne som til de

voksne katte. Dette system har altid givet
gode, sunde kiliinger.

Som nævnt tidligere i artiklen kan vedta-
gelsen af en standard for ,,forsvarligt katte-

hold" også afstedkomme uheldige ting. Jeg
tænker her på splid og anden dårligdom i foL-

eningen, idet de færreste kan tåle at blive
,,sat på plads", selv om det måtte værc til-
trængt - vi synes vel alle, at netop ,ti gør
det så godt - og der skulle jo nødigt ved-
tages så strenge restriktioner på de forskellige
områder, at man tvinger seriøse opdrættere og
udstillere ti1 at give op. Jeg mener heller ikkc,
at eksklusion af medlemmer er vejen, for da

er der født en ny piratopdrætter med salg af
billige, ikke stambogsførte katte, og det skader
de øvrige medlemmer. Derfor bør dette em,re

debatteres godt igennem, før noget vedtages.

Vi har jo så sent som i vinter set, hvor lidt
der skal ti1 for at sætte sindene i bevægelse.

Lad mig runde emnet af med at sige, at

for mig er ,,forsvarligt kattehold", når kat-

tene tilbydes:
1. Lyse, luftige indendørsrum, gulvflade 2-4

kvm og alm. loftshøjde og frem for alt uden-

dørs rummelig løbegård med sol.

2. Daglig kontakt med kattene, så megct

som riden tillader.
3. Hyppige eftersyn af alle kattene for syg-

dom, parasitter og lign. og regelmæssige orm,j.
kure og vaccinationer.

4. Hensigtsmæssig og alsidig fodring af
både voksne katte og killinger.

5. At kattene kun tilbydes 6n pasning, nern-

lig den bedste.

Dette er ikke problemer, vi skal slås om;
det er noget, vi skal forliges om; det er

noget, der skal løses bedst muligt for vore
katte og medlemmer.

Dyrepasser Egon Morlensen,
Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby,

telf. 08 - L7 6069.

Pension for

HUNDE

I

KATTE

Viaduktvej, Viby

Telefon 06 - 282788



Re tningslinie r ue dr. le ukarni

(FrLV) og srnitsorn bug

ltindebe tande lse (F IP )
I løbet af det sidste par å,r har man konsra-

teret flere tilfælde af leukæmi og smitsom

bughildebetændelse i kattebestanden her i

Danmark. Der har ikke været praktiseret ins-
lydende regler i de tre klubber vedr. generelle

forhold. Den 6. april d. å. afholdtes der et

møde inden{or FELIS DANICAs rammer,
hvor et af pukierne til drøftelse var LEU-
KÆMI.

Det fremgik klart, at alle tre klubber nu
ønskede nogle landsdækkende, dnslydende

regler, hvorefter man nåede til følgende ord-
lvd:

,,DARAKr, IYRAKr og RACEKATTENr
bestyrelser har d, d. besløttet, at i tilfælde af,
at der i en bestønd honstatercs leukætniafuus

eller forekomst af leøh,æmi, kan den pågæl-

d.ende opdretterfejer

1") iAAe ødstille,

2) ikhe sælge Aillinger, og

3) iAke axaende sin(e) aolshat(te)
til aal udadtil.

Det henstilles, at
4) opdretterenf ejeren md.lader at aule

s elo,

De positiat reagerende Aatte sAal fjernes,
helst t,ed afliming, 't'ra de negatiat reagerende

katte. Samtlige i Aatteriet aærende Aatte skal
re-tesles lidligst tre måneder elter forad.gåend.e
teslning. Såfrettt testrerubatet c,iser leuAæmi-

fribed, Aan aals- og udstillingsairAsombed gen-

optages rued det samme. I modsat fald gen-

tages procedøren,

For infeAtiøs oirø:bughindebetænd.else h,ræ-

oer en paøse i aalr og ødstillingnirksonhed
på seds måneder elter 'foreAomsten al sid.ue

EFTERLYSNING
FLINKE MEDLEMMER I ÅRHUS-

OMRÅDET TIL ALT FOREFAL.

DENDE ARBEJDE I FORBINDELSE

N,TED UDSTILLINGEN (OPHÆNG-

NIING ÅF PIåKATER, OPSTILLING

ÅF BURE, OPSYN I HALLEN, SALG

AF DIVERSE SAGER M. M.) EF-

TERLYSES ÅF, FORMANDEN OG

UDSTILLINGSSEKRETÆREN.

AlinisAe tilltelde. Endridere sEdl der, iadea

atls- og ødttillingstirbsoruhec/el l:,tn geil-

optdgeJ) frenlegges en dl,rl,egeerkleriug on,

at der itAe findes hlini:A slge d1r i Letteriel,

Jdml dl en på /ro og lot'e erLlering fra op-

tlrætterenfejeren oilt, dl sygdont iLAe er t'rent-

kontntet i besttt.nden indent'or de .;i:lste .seAs

nirneder. S-8.

KATTE, HUNDE

og FUGLE

modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telefon 06 - 44 30 99

NU PA FYN
Forhandles af:

Dyhr's HundeshopKATHE WINTHER'S

KATTE- og HUNDEARTIKLER
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Felis D amca Landsforeningen
Plenarforsamlingen afholdtes den 6. mai 19t-7

med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Yalg af kontroludvalg og optælling

af klubstemmer.

3) Formandens beretning.

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5) Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år.

6) Valg af forretningsudvalg.
Ulige år afgår formand - Mogens

Frantzen, DK, vicesekretær - Henning

Jensen, RK, fu-medlem - Ånni Gyde

Nielsen, DK.
7) Yalg af repræsentant til FIFEs

genetalforsamling.

8) Valg af to revisorer.

9) Indkomr-re forslag (se nedenfor).

10) Eventuelt.

Jyd.sk RaceAatte Klrbs lortlag:
De ef Felis Danica 5. august 1973 og 7. sep-

tember 1975 vedtagne begrænsninger i lang-

hårsopdrætteres adgang til opdtæt og stam-

bogføring ophæves.

DAI?AKr forslag:
En kat bør kunne blive Int. Champion, når

den har opnået CACIB/CAPIB 2 gange \er
i landet plus 1 gang i udlandet eller 5 ganqe

her i landet.

Rac ekatten's -t' ors lag:
Forslag til ændling af stambogsreglerne: § 1,

punkterne b, c og d ønskes ændret til:
b) der skal endvidere foreligge parringsber.rs

og fødselsanmeldelse på en særlig blaqket,
som fås hos klubbens stambogssekretær.

c) Parringsbeviset skal indeholde parrings-

datoer samt oplysninger om de parrede

katte og skal være underskrevet at han-
katteejeren. Fødselsanmeldelsen skal inde-
holde oplysninger om fødselsdag, race, for-
ældre samt antal i kuldet og skal veie
underskrevet af hunkattens ejer. Parrings-
bevis og fødselsanmeldelse indsendes af
hunkattens ejer senest J uger efter ned-

komsten til klubbens stambogssekretær,

som herefter fremsender blanket til stam-

tavlerekvisitionen.
d) Den tilsendte stamtavlerekvisition udfyldes

omhyggeligt af hunkattens eier og ind-
sendes til klubbens stambogssekretær senest

3 månedet efter nedkomsten sammen med

{otokopier af både hankattens og hunkat-
tens starntavler. Fremsendes originalei, trl-
bagesendes disse sammen med de nye stam-

tavler.
Bliver ovenstående vedtaget, må § 5, stk. c,

ligeledes ændres. Følgende vil være en fordel:

§ 5, stk. c: Hankatteejeren er forpligtet til
at underskrive parringsbeviset for den af hans

hankat udførte avlstjeneste på de trykte blan-
ketter, som fås ved henvendelse til klubbens
stambogssekretær. Hankattens ejer er ligeledes

forpligtet til at udfylde rubrikken med det

lovede antal omparringer. Parringsbeviset ud-

leveres til og opbevares af hunkattens ejer,

indtil fødselsanmeldelsen kan finde sted i hen-

hold til reglerne i § 1, stk. c.

Der foreslås endvidere tilføjet § 5 følg:
Stk. d) Opdrætteren kan efter ønske få cn

stamtavle stemplet: Kan iAAe anbelales til atl
enten i forbindelse med stamtavlerekvisitionen
eller ved indsendelse af stamtavlen til klub-
bens stambogssekretær.

En tilbageparringsklausul for siamesere øn-

skelig, således at farve )2124-afkom kun må

parres tilbage på farve 32-katte. Formulerng
som for: ad colourpoints.

Ikrafttrædelsesdato for evt. vedtagne æn-

dringer fastlægges på plenarforsamlingen un-

der hensyntagen til restoplag af FD-reglerne
og klubbemes mulighed for orientering via
bladene.

REFERAT:

Mødet fandt sted som planlagt på Hotel
Nyborg Strand, men forsinkedes noget af det

faktum, at de jyske deltagere først mødte hen-

ad godt 14+iden. Da spisningen for de sjæl-

landske deltagere var overstået, enedes man om

at starte mødet uden jyderne, idet formanden

skulle køre kl. 16,15.
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ad l: Valg af d.irigent. Flere forskellige
kandidater blev foreslået, men ingen af disse

ønskede at pitage sig hvervet, hvorfor FDs

formand, Mogens Frantzen, til sidst selv måtte

klare jobbet indtil kI.16,15, hvorefter han

bad sekretæren fuldføre hvervet. Han konsta-

terede plenarforsamlingens lovlige indkaldelse

efter at have budt velkommen til alle.

ad 2: Valg af hontroødaalg og optælling af

h.lubstemner. Her valgtes hurtiSt to repræsen-

tanter for de tilstedeværende klubber (og si-

denhen også i hast to fra JYRAK), nemlig

Rikke Christensen, RK, og Frithiof \i7i1strup,

RK, Vicky Zalewski, DK, og Ella Kiister, DK,
Richardt Petersen, JK, og Erik Miinster-Svend-

sen, JK. Disse gik afsides for at kontrollere

de medbragte giroindbetalingskort og med-

lemslister. Det viste sig da, at JYRAKs nye

kasserer havde medbragt en opgørelse over

medlemmerne i L977, og ikke - som lovene

siger - fra foregående år. Formanden, Vibe«e

Gamst, berigtigede dog en personlig opgø-

relse pr. 3l-12-76, som de øvrige klubber ar:-

cepterede som grundlag 1{)r'I t(ilcnir5()['!&ll]ir'

!(,. , rrr i ).Å. k.A.K [6r1ig vrsse probleme:.

men forsamlingen vedtog efter lidt debat at

acceptere følgende medlems- og derrred stem-

metal for kommende arbeidsår:

DARAK: 209 medlemmer - 4 stemmer.

JYRAK: 610 medlemrner - 8 stemrrrer.

RACEK^TTEN: 756 medl. - 9 stemmer.

Disse tal accepteiedes ,,på tro og love"
efter Susanna Bugges forslag.

ad 3: Forruandens berelning. Denne var li-
det opmuntrende, gående ud på, at det intet
rigtigt var sket i 76, samt at der manglede

aktiviteter med visioner og freir-rtidsperspektiv
i. Desuden har de to klubber jo haft ekstra'
ordinære generalforsamlinger, hvilket ikke gør

arbejdsklimaet roligere. Formanden r--rente dog,

at vi aldrig før har høfl så gode muiigheder
for en væsentlig fremgang for kattesporten
som netop nu. Derfor bør vi heller ikk. r

smålig mistro forpasse øjeblikket. Endvidere
kom formanden ind på antallet af danske kat-

teklubber - der svirrer jo næsten altid rygter
om nydannelser -, men han fandt, at tre er et

udmærket antal, idet et medlemsgrundlag på

1?

1500 næppe kan tåle yderligere opdeling. I det
nye forretningsudvalg bør man arbejde mål-
rettet, meningsfyldt og nå resultater via for-
nuftige diskussioner.

Formandens beretning blev godkendt. Dog
havde vi allerede her det første - af en ganske

anselig og generende række - indslag fra visse

tilhørere, der ønskede at vide, hvem refercn-
ten var. De første gange blev der svaret høf-
ligt, siden måske nok lidt mere anstrengt og

skarpt.

ad 4: Forelæggelse øl det reaiclerede regn-

s|ab. Sivel dette som dagsordenen var i flere
kopier blevet runddelt til tilhørerne, således

at de fleste kunne følge med, og regnskabet

blev - efter ganske få kommentarer - god-

kendt. Det blev præciseret, at den økonomiske
situation vil bedres, når stambogsføreren frem-
over opkræver de forhøjede takster, som vi
enedes om på PF i 76, men som ikke har
fungeret i 76.

ad 5: Fa.rlsættelse af Aontingent lor det

Aonrte;uJe år. Man enedes meget hurtigt om

et uændret grundlag, nemlig 1000 kr. som

grundbeløb plus 100 kr. pr. stemme, hvilket
giver et bidrag pr. klub på:

DÅRÅK .. 1400 kr,

JYRAK .. 1800 kr.
RÅCEKÅTTEN 1900 kr.

Ialt ............... 5100 kr.,

hviiket folsamlingen skønnede var nok til
årets løbende udgifter.

ii.egninger herfor skal udsendes til klubber-
ne senest den 1. juli 77 og skal betales elter
no.rmale f orretningsregler.

ad 6: Valg af 'forretningsødaalg. Pil valg var

formand, vicesekretær, kasserer (idet hun ikke
læn5ere var repræsentant for nogen klub) og

f orretningsudvalgsmedlem.
Formand: Mogens Frantzen ønskede ikke

genvalg, og da den eneste kandidat til posten,

scm kunne accepteres, var Frithiof \Wilstrup,

RI{, blev han valgt uden nogen form for af-
stemning, for 2 fu.

Vicesekretær: Henning Jørgensen ønskede

ejheller genvalg, og den eneste kandidat, som

ønskede at opstille, var Jette Tranberg, DK,



:'r r il'r i:1r' 'i.rli.t, ligeiccles udcn alstemning
r>i1 for 2 irr.

I(asserer: Den eneste kandidat, Rikke Chri,
steosen. RK, blev valgt uden afster.nning fot
1 iir. dvs. at hun er på valg i 78. (Connie
Cr,,r, .rigrk I år iør tiJ,).

F,lrretningsudvalgsrnedlem: Dcr opstilledes
to kandiclater i stedet for udghede Anni Gi,de
Nrclsen, nemlig Vibeke Gamst og Lise Rar.n
jonlcn. DIi. En sLriftlig afstemning viste, at
j!l-A:'s formand fik 18 stemmer og DARAKs
rc;r:sentant 3 stemmer, således at Vibci<c,

Garst var valgt fttr 2 år.

:,.'J 7: lrtJK tj repræ.rentdnt til FlFE.r gene.

;;liorst;;:!it1. I-Icr opstilleilcs to kandid:ltr:r.
r:n i,. Susanna Buggc. JI{, og Birgit Nehain-
r:er. f.i(. En skriftlig afstcmning r.iste, at -\iu

sanna Bugge valgtes med 11 stenmcr, mens

3irgit Nehammer fik 9 stemmer, mens en sed-

del var blank.
Det præcisercdes, at Susanna Bugge - i

tilfældc af en ekstraordinrr genera!fors:rlnling
o11:;1 s\ai vrre delci;at, dvs. til begge.

Dclii:-roC ønskede forsamlingen ikke at tai.;c

:t'iling tii, livorviclt deiegaten vi1le få begi:e

iejser bctalt. S:;lltgsmi.ret ovcrlodes til iror::,,.':-

nin'Jsudr.al1;cts aigørelse, r'rår det vides, om
der i clct lrele tallct kotrner cr el<straotdil::r
gencralforsamling i FIFE.

a) 8: l'd;1 tf ret,i.rorcr. Rishardt Petcrsen,

JK, i;envalgtcs sarlmen med nyr.a!;te Lisr
F.avn-lonsen, DI(, uden modkandidater eller
afstemning.

ad c): Indlornne fnrsltg.
Å: JYR.ÅK: Klubben ønskede de specielt

for colourpoint-avlen gæidende regler afsi<af-
fet. Dette forårsagede en livlig debat, soin
ikkc altid holdt sig lige strengt til colour-

Foint-problemet. En rnundtlig afstcmning vr-
ste, at forslaget vedtorqcs med 1.1 stemmer f,Ji,
7 in'rod, og ingen som ikkc stemte hverkcn for
eller imod.

NB: Undel dette punkt drøftede man mlr-
ligheden af inden i stamtavlerne at vedlæqge
cn liste over dc mange forskellige opdræt, iia
det kan være ti1 oplysn;ng og gavn for nye
kattekøbere,

B: DÅRAI(: I{lubber-r foreslog^ at champion-

l:rite skulle kunne få international titel ved at
ta1:e 5 CACIB (tilsvarende premier - 5
CAPIB'er) i Danmark. Dette forslag gik man-
ge klaftigt imod, skønt man r.rok forstod tan-
kcr:r bagved. For forslaget stemte kun 1, imod
18, mens 1 undlod at stemme. Forslaget r.ar
lorka:rqt.

C: RACEKÅTTEN: RKs forslag var større
og mere kompliceret, og det debatteredes læn-
ge og grundigt. SB slog som så tit før et siag
foi den indn,iduelle frihed, mens F'i7 fastslog,
at dette jo ikke var et lovdekret, men et til-
bud, som man kan benytte sig af eller lade
viue. Dct punkt under forslaget, som voldte
støtst problemer, var passus'en om omparrin-

[ier-, som naturligt nok behandles og omfattes
yderst forskeiligt blandt kattefolk.

Til slut encdes f orsamlingen on.r at lade
I{K ifald den ønskede det - prøvekøre dette
nye, strammere system med fødselsanlneldelse.
F\{/ afsluttede debatten med at sige, at RK
ikke ville foretage en sådan prøvekøring, men
ovcrlade videre diskussion om emnet - som

aile var enige om er væsentligt - til forret-
ni ngsudvalget.

Derimod modtoges anden halvdel af f or-

s ailet mere gunstigt, og en afstemning viste,

at 1l stemte for, 5 imod, I undlod at stemme
vedr. forslaget. Det er således vedtaget, at en

oFdrætter - hvis man af en eller anden grund
(gcnetisk, exteriørmæssig eller andet) ikke
tinsker at se sine killinger gå videre i avl -
kan bede stambogsf øreren påstemple stam-

tavlen ,,Kar ikke anbefales til avl". Dette ';il
r.raturligvis ikke kunne {orhindre køberen i
alligevel at avle på dyret, men da han/hun
jo sandsvnligvis har fået katten til en lave.re

ptis end den for et topdyt normale, kan ved-
komrnende jo heller ikkc påregne det store

udbytte af en sådan avl, ligesom han/hun kan
komme ud fol, at en avlshankatteejer måske

næElter at 1åne sin han til en hun med dette

stempel. Dette er altså kun et tilbud, en ret-

ningslinje, men inte.t påbud med efterfølgende
sanktioner. Stemplet følger selvfølgelig heller
ikke evt. afkom (i flere generatior.rer - lige-
som fædrenes synder).

Sluttelig sikrede JYRAKs formand sig, at
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stambogsføreren ville påføte dette stempel

uden ekstra beregning.
Sidste del af RKs forslag, som gik på en

regelgivning for siam med og uden tabby-gen

i. retning af den iust for colourpoints opgivne,
vakte også megen debat, som måske af og til
gik somme over hovedet. Det korte af det

lange er, at mafi ønsker at bevare den rene

brune (opdræt 24) r e n, dvs. uden skygger,

striber o. lign., hvilket yderst let fremkommer
ved indblanding af opdræt 32. En afsluttende
afstemning viste 8 stemmer for, 8 stemmel

imod, mens 5 undlod at stemme, hvorved

forslaget var faldet bort ifølge lovene.

ad l0: Etentselt.
a. Sekretæren runddelte dernæst en af for-

manden og hende affattet protest imod et

indlæg i ,,Hvæssebrættet", der efter deres

skøn var et malplaceret angreb på vor

tidligere stambogsfører, fru Marie Klingen-
berg.

b. Man drøftede dernæst de nuværende starn-

tavlers dårlige kvalitet. FlW mente, at den

slags tekniske problemer hørte hiemme i
forretningsudvalget.

Herefter ønskede ikke flere ordet, hvorfor
sekretæren - på formandens vegne - takkede

for god ro og orden og hævede mødet.

Tilstede aar; DARAK: Jette Tranberg, Mo-
gens Frantzen, Lise-Ravn Jonsen, Ole Høj1und-
Olsen. JYRAK: Vibeke Gamst, Susanna Bug-

ge, Jean Price, Richardt Petersen, Erik Miin-
ster-svendsen, Birgit Semak, Birgitte Johansen.
§7inna Greve- RÅCEKATTEN: Frithiof -fi/il-

strup, Birgit Nehammer, Henning Jørgensen,
Ellen Holm, Kirsten Rømer, Rikke Christen-
sen, Gert Christensen, Ole Færch-Jensen, Lene

Wåle Casselgreen samt den afgående FD-
kasserer, Connie Grøn, DK.

Referent: Len.e Casselgreen,

*
KOA,,IilENTIR TIL REFERAT,
aC punkt 6: Yalg af formand.

Som formand blev to personer foreslået,
Frithiof §Øilstrup og Susanna Bugge. Begge

erklærede sig villige til at modtage valg. Imid-
lertid protesterede den siddende formand (Mo-
gens Frantzen) mod forslaget af Susanna Bug-
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ge, idet han mente, hun ikke kunne modtage

valg til formandsposten under hensyn til, at

hun sad som næstformand. Dette spørgsmåi

blev i overensstemmelse med de alm. regler

overladt til dirigentens (Mogens Frantzens)
afgørelse. Han resolverede, at Susanna Bugge

ikke var valgbat til formandsposten. Afgørel-

sen er næppe rigtig, men accepteredes af for-
samlingen. Da ikke andre blev foreslået, r.ar

Frithiof rJØilstrup hermed valgt uden afsterr-
ning. Vibeke.

Herefter ser forretningsudvalget ud som

følger:

Formand: Frithiof §Tilstrup, RK (indtil 79)

Næstformand: Susanna Bygge JYRAK
(indtit 78).

Kasserer: Rikke Christensen, RK (indtil 78)

Sekretær: Lene rW. Casselgreen, RK
(indtil 78).

Vicesekretær: Jette Tranberg, DK (indtil 79)

Udvalgsmedlem: Vibeke Gamst, JYRAK
(indtil 79).

o

Høtett ballade?nager og ttreknægt taget på

fercA gerning. (lndsendt af Kirsten Borgen
Poølsen, Vo jens ).



Klub- og arudet ryyt

Hvad er katteholds-
konsulenternes opgaver ?

Dette spørgsmål stillede vi os selv, da vi holdt
møde den 20. april. Formålet med mødet var

et l:gge nogle rammer for vort arbejde.

Det er jo en nyskabelse inden for klubben.
Derfor må vi starte helt fra bunden og op-

bygge denne konsulenttjeneste, så den bliver
til størst gavn for medlemmerne og især deres

l:atte.

Allerførst måtte vi altså se på, hvornår mcc{-

lemmerne kan henvende tig til os. Det kar
man i alle spørgsmål vedr kattehold, f. cks.'

Killinger. Herunder soørgsmål vedr. drægiii3-

hed, fødse1, kønsbestemmelse, renlighed, op-

holdssted, fodring m. m.

Fodringsproblemer: Det er jo et sto.rt oil'r-

råde, og problemer i den retnrng kan ofte
resultere i spørgsrnål om:

Pelspleje: Råd rirn pelsens udseende for alie
racet - og hjælp til den specielle pelspleje,
langhårskatte kræ-,,er.

Under dette punkt kan også opstå spørgs:

mål vedr. øtøj og lign.
Ad.ferdsprobleizer: T. eks. urenlighed, spi-

sevægring, møbelkradseri og ligt., der sora

oftest er af kattepsykologisk karakter.
Misrøgttilfelde; Som det fremgår af tott

brev, udsendt sammen med referat fua ger,e-

ralforsamlingen, kan vi undersøge anmeldelse:
om misrøgt eller <iårligt kattehold og kan

henstille, at eventuclle dårlige forhold bliver
rettet.

Dette er i store træk, hvad vi kan hjæI1.e

med. Der er selvfølge1ig mange andre kotte-
problemer, som koi::,mer ind under vort oln-

råde, så vi vil 3errre afslutte denne liste l..ed

vort slogan: Det cr altid bedre at hontaAte en

lonsulent encl intel dt gør€,

Anne Andrcaten, 06 - 88$ 49
Winnø Greue, 09 61 19 81,

Jean Price,08 - 31 4293.

o
Me d lernsrnø de r fo r sa son 7 7 - 7 I
Er der nogle emner, I kunne ønske jer be

handlet på vores medlemsmøder, når disse

starter igen til efteråret 7 Norma Agersnlp
Larsen hører gerne herom. Vi vil ligesom tid-
ligere år køre medlemsmøderen i Ålborg, År-
hus, Odense og Sønderjylland med et måneC-

ligt møde hvert sted.

o
Hjertelig takl
Jeg blev så overrasket og rørt over Jyraks
gave til mig, at jeg føler, jeg ikke fik sagt

rigtig tak.
Det er jo ikke hver dag, man får en så

smuk og original gave som Jyraks medalye

i ægte guld med tilhørende halskæde.

Jeg vil også takke Vibeke for hendes tale
til mig ved festen i Åbenrå. i den forbindelse
må jeg tilstå, at jeg et stolt over, hvad vi har
nået de sidste tre år, og jeg er glad over, at
jeg med stØrste sindsro kan indtage en mere

,,civil" stilling i klubben. For med en så sag.

lig, dygtig og seriøst arbejdende bestyrelse og
med alle vore interesserede og aktive med-

lemmer kan det kun stadig gå fremad for
Jyrak.

De bedste hilsener. TYinna.
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KOMMENDE UDSTILLINGER
1977:

Juli: 9.-10. Visby, Sverige.

14.-17. Yichy, Frankrig.
Åugust: 6.-7. Kristianstad, Sverige.

7. Ballerup, DARAK.
27.-28. Vesterås, Sverige.

September: 3.-4. Århus, JYRAK.
3.-4. Trondheim, Norge.
17.-18. St. Galle, Svejts.
17.-18. Tijnsberg, Notge.
24.-25. Vuppertal, Tyskland.
2 4.-2 5. Kristianstad, Sverige.
24.-25. Torino, Italien.

Oktober: 1.-2. Herstal (Li6ge), Belgien.
1.-2. Helsinki, Finland.

1.-2. Kristiansand, Norge.
8.-9. Gladsaxe, Racekatten.

l).-16. Paris, Frankrig.
15.-16. Karlstad, Sverige.

22.-21. Amsterdam, Holland.
29.-30. Wien, Østrig.

November: 5.-6. Kotka, Finland.
5.-6. Vest-Berlin, Tyskland.
12.-11. Cøteborg, Sverige.

12.-l). Køge. DARAK.
irg.-20. Lyon, Frankrig.
19.-20. Frederikstad, Norge.
26. 27. Stockholm. Sverige.
26.-27. Paris, Frankrig. FIFEs generalfor-

samling (Obs.: lngen udstilling).
December: 11.-12. Essen, Tyskland.

11.-12. Toulouse, Fr:ankrig.

1978:

Jantar: 7.-8. Stockholm, Sverige.

14. 15. D, uxclles. Bclgicn.

22.-23. Hrllerød, Danmark
Februar: 4.-5. Clermont-Ferrand, Frankrig.

18.-19. Malmø, Sverige.

25.-26. Strassbourg, Frankrig.
28.-29. Betgen, Norge.

Marts: 4.-5. Oslo, Norge.

4.-5. Helsinki, Finland.
11.-12. Diisseldorf, Tyskland.

18.-19. Esbo, Finland.
18.-19. København, Racekatten.

April: 1.-2. Uppsala. Sverige.

l.-2. La Chaux de Fonds, Svejts.

8.-9. ? Frankrig.

15.-16. Zuidlaren, Holland.
11.-16. Vejle. JYRAK.
22.-2). Antwerpen, Belgien.
22. 23. Linkoping. Sverige.

Juni: 10.-11. ? Frankrig.

24.-25. Karlsruhe, Tyskland.

Jdi: 74.-16. Vichy, Frankrig.

August: 26.-27. Orcbto, Sverige.

September: 2.-3. Wiesbaden, Tyskland.
2.-1. Fredeiikstad, Norge.
9.-10. Herstal (Li6ege), Belgien.

Olrtobcr: 1. Vanda, Finland.

7. 8. Luzern, Svejts.

I 4. - I 5. Borås. Sverige.

28.-29 År;steldam, FIolland.
November: 4.-5. Helsinki, Finland.

t[. 12. Lyon. Franl:rig.
18.-19. Niirnberg, Tyskland.
25.-26. Lausatne, Svejts.

L979:
lebruar: 24.-25. Geneve, Svejts.

AF SILVEffiÅCKEN HF.t,tG\ l3r,?MAiiii#,r.
AVrL,sHilNArl, lnt.Ch,Praha Singh (!runm.) , , 

:T*,,

lnt.Ch,Sinh Fafta af Silverbeiken bts,'.) li 'ii* .r ,

.§inh Pagai X StlverblickQnlbrunø) ., Ai§Dl
lløøen5vfie ,t'uTe_RNArroNAt 

_otAl.tAN *ctETy (tc6 rnstrh:ik
Qttl8.rf4Åx§^-ry vÅAA uushf Ai tono LeiAio,€ \ie*:ciui,'il iiii
E{PoA,T€§r 8{,eÅ bL.A.TILL USA. Vt H^oe GL^oigN $r- fn oex
FicRST A §KANO, NA v t§KA øtf,,f,l A - j«tLLE l{ . 1 \N Ha1!:FE,iG rli(L: I .:§1;i
i-40 4r soRuNDA svERtGE . Olfi/qæ t8-39 rroastineas/eroL/u 6t 40-41
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Huor firuder jrg eru kattepensioru ?
Nu er det ved at være påL høje tid; hvis mis i det daglige meget opmærksom på sygdom. I
skal på ferie i en kattepension. Så da kan ske- stedet ser man ved ankomsten på kattens al-
maet på næste side være en hjælp. mene tilstand. Kun 2 steder ser man specielt

Pensionerne har jeg fundet frem til gennem efter parasitter (topper og øremider), nemtig
telefonbøger, andie annoncer og ved direkte hos dyrlæge pihl i ifingkøbing og hos Essig-
henvendelser. Eftei telefonisk kontakt med dis- gård Kattåpension. På'lmit sførgsmål hero-
se pensioner hat jeg i skemaet samlet de op- var svaret, at,man ikkehavde haft problemer,
lysninger. ieg mener er vigtige. og at burenes faste vægge mindsker risikoen

Der er faktisk to grupper - dyrlægepensio- for smitte.
ner og privåte pensioner. Ved samtaler med NIed hensyn til vaccination, så kræves det
dyrlægerne fostfu jeg, at disses pensionet er de fleste steder, cg flere anbefalede at bruge
staftet som en service, da udbuddet af gode den nye combi-vaccine (kattesyge og influen-
private pensioner har været meget lille. Det za), da kattepension:r i lighed med udstillinger
sker også tit, at et ophold her benyttes til at fåL hører ind undet risil:ofyldte miljøer.
ordnet kastration, tandrensning og lignende. Ved private pensioner vil det være en god

Der er nu åbnet flere nye private pensioner, id6, hvis man bor i nærheden af denne, at give
og det er mit indtryk, at der gøres meget for navn på sin evt. faste dyrlæge. I andrt til-
at lave så gode forhold som muligt. fælde benyttes pensionens egen dyrlæge.

Nogle al skemaets kolonner vil jeg gerne Langt de fleste har også hundepension, men
uddybe: ofte i en anden bygning. Jeg tror ikke, man

Burstørrelsen er meget forskellig lige fra logen steder placer-.r store hunde op tii kat-
små væielser til meget srnå bokse. På 6n nær t.nc. Et enkelt sted anbringer man altid små
er de aile lavet af vaskbare materialer, hviiket hri,de mellem katterie for a"t undgå d.:.r fryg.
nedsætter smittefaten betydeligt. rede influenza. Det synes jeg, ei er betryg-

Det ånskelige i en løbegård kan der .ære gcride foranstaltnr,,,q.
delte måninger om. Til ftiluftskatte er det en l.il min store gl.:rle var alle pensioner på
stor for{el. Man kan dog ikke foretage grun- L.r i:ær (Kennet Thyrholm) viliige tii at fore-
dig rcrgøring efter hver kat. Ved stuekatte tage 1;elspleje af larghårskatte. Mr:r s<ai dog
skal man nok se på, om denne klimaforandring selr udtrykke ønske herom og hels: medbringe
kan afstedkomme f. eks. forkølelse. kam eller børste. Men, som flere sagde: ,,Man

Ingen pensioner kræver sundhedsattest, idet skal ikke forvente at hente katten i bedre
man meget rigtigt mener, at ofrer fiafl at afi- stand, end man aflevetede den i,,. Med andre
bringe sin kat sikkert i ferien, er man også ord: en velplejet kat kan man få hjem i samme

OES! OBS! OBS!

stand, så det kan ikke nytte, at pelsen er fyldt
med duller. Det kan man ikke forlalrge, pen-

sionerne skal udbedre.

Jeg vil stadig gerne have henvendelser om

kattcpensioner, da der givet er flere, end de

her anførte.

Når der er et tilstrækkeligt stort oål grurr .

digt materiale, ville det være en god id6 med

en lille folder mcd en-, to- og tre-stiernede
pensioner (el1er hvad man ellers kan finde
p:i af kvalitetsmærkning).

Skulle nogcn have lyst til at åbne en katte-

pension, vil vi gerne hjæ$e med råd og vej-

leCning. For der er ingr't tvivl on-r, at rei
den stadig stigende interesse for katte, vokser

behovet for kattePensioner.

God ferie ! lYinna.
17

/\Ietllenznzer, der er i besiddeLse af ttdelige

tliapo.ritiLer af deres Attte, bedes.tnarest

/ u,ttal tt Birgitt. lubtttt,n, tel,lon U8 -

18 42 58, d ari gerne cil /at,e !lsbilled-

"fremt'isttirtg rnder Årht.r-tcl.rtillingen.
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Prarnieringen i Å12 30. april-t.rnøj
De bedste Aatte blet:

Bedste langhårs voksen: Black Åladdin af
riØaikiki (1). Ejer: Inge Bilsted.

Bedste langhårs kastrat: Pr. Årkus von Lo-

schrvitz (2a). Ejer: rVolfgang og I(arin
Kriger.

Bedste langhårs ungdyr: Fee Falrny v. d. drei

Prinzen (12a). Ejer: Karin Fleinsohn.

Bedste langhårs kuld: Tom Kyle's (2a og 2b).
Ejer: Ådolf Riedl.

Bedste langhirrs voksen, modsat køn: Jeanettq
Stevnsbo (llb BP). Ejer: Anne-Mette

Frederiksen.
Bedste langhårs vete.ran: Ch. Huto Imiak (8).

Ejer: Helle og Susi Gotsæd.

Bedste korthårs voksen: Clementine af Fre'

denslund (23a). Ejer: Lis Rhymer Friis.

Redste korthårs kastrat: Klavs af Gammel Var-
tov (19). Ejer: Bodil Sneskov.

Bedste korthårs ungdyr: Taungoo Erasmus

(27b). Ejer: Melitha Madsen.

Bedste korthårs kuld: Kanbalu (27, 27a,27e.
og 27g). Ejer: Ulla og Carsten Greli.

Bedste korthårs voksen, modsat køn: Int. ch.

Olfert Antonius Thai-Vally (24). Eler:
Vally Jensen.

Bedste korthårs veteran: Ch. Rangoon Pink

Schascha (2rlc). Ejer: Hanne og Jim
Dunvald.
Bedst i racan (BlN bleu t'olg. katte:

Bedste Colourpoint: Int. ch. NIisti Blue

af Kuref. Ejer: Jytte og Kurt Frede-

riksen.
Bedste Binna: Ch. Shin'rron SovereiS;n. Ejer:

An: ug Juop l(oenemarr.

Bedste Europ6: Ch. Kentia's Blue Sapphire.

Ejer: Kim Marcussen.

Bedste Åby: Int. ch. Clementine af Fredens-

lund. Ejer: Lis Rhymer Friis.
Bedste Burma: Ch. Rangoon Mocca blue

Mosjø. Ejer: Hanne og Jim Dunvald.
Bedste Siam: Ch. Nfitte af Fredenslur.rd.

Ejer: -Eline Bos-]ansen.

Bedste Rex: Butomus af Dilmun.
Ejer: Elsa Rienecker.

Vinde; af opdrætsklasse korthir: af Fredens-

20
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enrd
lund (92,4 point). Ejer: Lis Rhymc'r Friis.

S ptri.tl pt a n ), r:

Å.N.C.F.s guldmedalje: Nr. 240, L.rt. ch. Ol-
fert Antonius Thai-Vally, tilh. Vally

Jensen.
A.C.F.s guldmedal je: Nr'. 147, Jeanette

Stevnsbo, tilh. Ånne-Mette Frederiksen.
DARAKs guldmedalje: Nr. 185, Ch. Huto

Imiak, tilh. Helle og Susi Gotsæd.

Racekattens guldmedalje: Nr. 186, Ch. Ran-

goon Piok Schascha, tilh. Hanne og Jim
Duavald.

Racekattens sølvmedalje: Nr. 104, Fee Fanny

v. d. drei Prinzen, tilh. Karin Heinsohn.

Linkoping Katklubs guldrnedalje: Nr. 15,1, Ch.

Mitte af Fredenslund. tilh. Eline Bos-

Jansen.
Linkciping Katklubs sølvmedalje: Nr. 197, Ch.

Kentia's Blue Sapphire, ti1h. Kim
Marcussen.

FIFEs kokaLde: Nr. 122, Ch. Seal-Dina

af Ku^ef, tilh. Inge-Lise Andreasen.

Conventry and Leicestcr Cat Clubs kokarde:

Nr. 2, Ton: Kyle's l:uld, tilh. Adolf Riedl.
Coventry aod J-eicester Cat Clubs kokarde:r

NL. l2l. Taungoo trr:mus. trlh. Mclirha
Madsen.

FELIKATs kokarde: Nr. 19, Pr. Årkus von
Loschwitz, tilh. lVolfgang og Karin Kriiger.

FELIKATs kokarde: Nr. 214, Klavs af Gam-

mel Vartov, tilh. Fanny Illdevig.
Cercle du Chat de Colourpoint:l kokarde nr.

140, Int. ch. Misti Blue af Kurcf, tilh
Jytte og Kurt Frederiksen.

Åbenrå bys ærespræmie: Nr. 2ll, Int. ch. Cle-
mentine af Fredenslund, tilh. Lis Rhymer

Friis.
Åbenr'å bys ærespræmie: Nr. 11, Black Ålad-

din af rJØaikiki, tilh. L-rge Bilsted.
A. Junglanders specialpræmie: Nr.74, Ch.

Huto Imiak, tilh. Helle og Susi Gotsæd.

K. Kronvalls specialpræmie: Nr. ll9, Chin's
Brighella, tilh. Inger Spiro.

K. Kronvalls specialpræmie: Nr'. 2ll, Int. ch.

Clementine af Fredenslund, tilh. Lis



Rhymer Friis.
1 DEKZV's kokarde: Nr. 233, Int. ch. Cle-

mentine af Fredenslund, tilh. Lis
Rhymer Friis.

T. Tikkanens specialpræmie: Nr. 191, af Fre-

denslunds kuld, tilh. Lis Rhymer Friis.
T. Tikkanens specialpræmie: Nr. 122, Ch.

Seal-Dina af Kuref, tilh. Inge-Lise
Andreasen.

Dr. Martin's pokal: Nr. 360, Bank-O-Kim
Artemis, tilh. O. K. Bank Mikkelsen.

S. Mellbergs specialpræmie: Nr. 202, S'.r'riam's

Frederik, tilh. Helle Thomsen.
S. Mellbergs specialpræmie: Nr. 211. Kasper af

Gammel Vartov, tilh. Fanny Eldevig.
Edel Ringsteds ærespræmie: Nr. 13, Black

Aladdin af §7aikiki, tilh. Inge Bilsted.
Edel Ringsteds ærespræmie: Nr. 36, Glenn af

Granville, tilh. Annet lVlesnickow.

Thehøj Guldtryks kokarde: Nr. 176, Butomus

af Dilmun, tilh. Elsa Rienecker.

Thehøj Guldtryks kokarde: Nr. 233, Int. ch.

Clementine af Fredenslund, tilh. Lis
Rhymer Friis.

Vivian van Deurs specialpræmie: Nr. 189,
Kanbalu's kuld, tilh. UIla og Carsten Grell.

Lis Rhymer Friss' specialpræmie: Nr. 24),
Ållegretto's Amadeus, tilh. Pia Wright.

Lilli Gottschalcks ærespræmie: Nr. 13, Black
Aladdin af W'aikiki, tilh. Inge Bilsted.

Lis og Jørgen Nielsens sølvbæger: Nr. 104,

Fee Fanny v. d. drei Pinzen, tilh. Karin
Heinsohn.

Jenny Svennesens kokarder:
Nr. 171, June af Bækgaarden, tilh. Vibeke
Ktistensen.

Nr. 152, Benjamin af Bækgaarden, tilh.
Kaja Sigrid Andersen.

(Fortsættes ride 32).

Den interøøtionale dotnnter, Ed.el tiingstetl, nted. sin kantlidat til titlen, lYilqøin Døsilha
(5), som d.c,g blet, slået al colourpointen Jeønelte Steansbo, Dashihas ejer er Francesco og

I utta IvI!te, T ys kland.
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Det fukkedes - endna en gangl
Skal vi i al beskedenhed gratulere hinanden
på jysk med Åbenrå-udstillingen? Måneders
arbejde og de sidste ugers ihærdige slutspurt
resulterede i en udstiiling, der, som sædvan-

lig, blev vores hidtil største både med hensyn
til udstillerantal og besøgstal. 390 katalog-
numre blev set af knap 5000 mennesker, hvor-
af ca. en fjerdedel udlændinge.

Men resultatet er ikke kommet af sig selv.
Mange medlemmer har slidt i det under kom-
mando af vore sydjyske bestyrelsesmedlem-

mer Birgit og Norma. I kan alle være til-
fredse med indsatsen.

a2

,,s peilbillede"
af Beclste LH-
ruoclsøt Aøn,

leanelle Stet,nsbo

Ejer: Ånne-Mette
Fred eri Lsen.

Vi prøvede denne

gang noget nyt på fle-
re fronter. Avisannon

ceringen var udvidet,
og en i dyre domme
hjemkøbt traosparert
ophængt i Åbenrås

gåqade. - To gange

omtaltes arrangemen-

let i regionalradioen,
heraf en gang inter-
view med Birgit og
Richardt, hvis klang-
fulde røster akkom-
pagneredes af katte.
spinden.

En analyse, foretaget i forbindelse med aJ-

stemningen om Mis Åbenrå, viste, at avis-
annonceringen var det, der havde gjort flest
mennesker opmærksom på udstillingen. Rart
pt vide til en anden gang.

Vi vovede at afst& fra dyrlægekontrol om

aftenen inden udstillingen af hensyn til det

tidspres, det altid er at nå. at blive færdig med

buropstilling, inden de første udstillere kom-

mer. Til gengæld udvidedes åbningstiden lør-

dag morgen, og der blev sat tre dydæger på

kontrollen. Denne måde vil vi bruge igeo, da

kontrollen afvikledes næsten uden kødannelse.



Noget om kattens sexual adfærd
I England, hvor man som bekendt beskæftiger

sig med kattehold på en hel anden måde, end

tilfældet er i Danmark, har et par dyrlæger,

J. E. Jemmet og J. M. Evans, i samarbejde

med medlemmer af Bedford Cat Club fore-
taget en undersøgelse af kattes sexualadfærd

og hunkattes reproduktionsmønster, IJndersø-
gelsens resultater er publiceret i Journal of
Small Animal Practice, 18, 3L-37 (1977), og
afhandlingen er også behandiet af Alison Ash-
fordiFur&Feattrer.

Udgangspunktet for undersøgelsen var 218
katte, hvoraf 168 avlshunner. Af disse var:

54,7 pct. korthårskatte, 29,2 pct. langhårs-

katte, og 1.6,1 pct. blev klassificeret sorq

,,ukendt".

Gennemsnitsalderen, hvor puberteten ind-
traf blandt 140 hunner, var 9-10 måneder
(varierende mellem 4-18 måneder). Da an-

tallet af katte i de repræsenterede racer varie:
rede betydeligt, kunne man ikke drage en

konklusion af disse resultater, bortset fra må-
ske Colourpoints, for hvem resultaterne an-

tyder, at de generelt når puberteten i en alder
af 13 måneder (hvilket er noget senere end
andre racer), og Burmesere, der, tidligst af
alle, når puberteten i alderen 7-8 månede:.

Gennemsnitsdrægtighed blev sat til 65 dage
(varierende mellem 52-7I dage). Der var til-
syneladende ingen forskel racerne imellem.

Det mest interessante ved undersøgelsen
var, at det viste sig, at ca. halvdelen af avls-
hunnerne ikke havde en ,,formerings-stille-
periode", dvs. de havde regelmæssige løbe-
tider året rundt. Dette infiueredes ikke af
tilstedeværelsen af en hankat. Det viste sig,
at 90 pct. blandt langhårskattene havde en

,.formerings-stille-periode". hvorimod 60,8
pct. af korthårskattene havde regelmæssige lø-
betider året rundt. Bernærkelsesværdigt er, at
katte af alle racer og hårlængder, der hele
tiden holdes indendørs, er dem, der ,,kalder,,
regelmæssigt, hvorimod katte, der har ,,for-
merings-stille-perioder", viser sig at være dem,
der får lov til at løbe ude eller opholder sig

ude året rundt. Dette resultat antyder, at hun-
kattes reproduktionsmønster er lige så meget

under indflydelse af omgivelserne som af dens

race. Når den,,formerings-sti11e-periode" ind-
traf, varede den fra september til slutningen
af jantør. Gennemsnitsvarigheden af denne
periode var 4 måneder, men varierede fra
2 til 9 måneder.

Med hensyn ti1 løbetider fandt man ud af,

at katte med regelmæssige løbetider året rundt
har en gennemsnitlig brunstcyklus på 2l da5e.

Dette gjorde sig gældende for 74,4 pct. af
129 avlshunner, hvorimod 11,6 pct. syntes at
være i konstant løbetid, mens 14 pct. varie-
rede fra gang til gang, hvad angår hyppig-
heden.

Perioden mellem et kulds fødsel og den
første løbetid hos 108 hunner varierede fra
l-2L oger; i gennemsnit indtraf den første
løbetid 8 uger efter fødsel.

I undersøgelsen indgik også et materiale på

125 kuld. Gennemsnitsantallet af levendefødte
killinger af alle racer fandtes at være 4-5 (va-
rierende fra 6n ti1 ni), dødfødte killinger 1-2
pr. kuld, repræsenterende 5,9 pct. af samt-
lige killinger. Af de levendefødte killinger
blev 87,2 pct. med held holdt i live, dvs.

3-4 killinger pr. kuld.
Til slut udtrykker forfatterne håbet om, at

ogsi andre vil beskæftige sig med hunkattes
sexualadfærd og derved besvare ncgle af de
spørgsmåI, som o\.ennævnte data giver alled-
ning til.

(Oversat og bearbeidet af Susanna Bugge).

Kravlegårde til salg
Vi har bestilt et nyt parti bure af sædvanlig

rrdstillingsformat og do. kvalitet. Medlemmer.

sam er interesseret i at købe et bur, kan afgivc

bestilling til kasserer Erik Miinster-svendsen.

Prisen kan ved redaktionens slutning ikke oo-
gives præcist, men herom vil Erik på tids-
punktet for bladets udsendelse vide besked.
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Portrrt-Gallerie t
Der er kun kommet ganske få billeder t;i
denne rubrik. Vi agter alligevel at prlve cuJ-

nu en gang - derfor, send billede af diir
Champion, Premier, International Champion,
International Premier til Su§anna Bugge.

Samtlige modtagne billeder vil blive blagt
i Hvæssebrættet nr. 4, der udkommer i dec,

BlacA Princess Sara al Tabas. lnt. ch. Åbenrå
77. L,er: Mtt;tirei og l1iti:e hlc::e Va!entin.

Kiergårdens Beth (13b TP), lnt. Cb. i Hille
rød fanaar 1977. Ejer: VibeAe Gamst.

Bodruin's l?.ed CedricA (33), Prenzier i Viborg,
tept. 1976, Efer: Aslaag Bugge.

lnt. cb. Gigi ai Kitio
(2a) fiA titlen ! Ham-
burg, noa.7976.
Eicr: Lene lQtenhøi
Gamnelgaard.



Legenden om Barmøs Helltge Køt
Folgende legende er bentet fra ,,Nos Ånis Les Chats" (Vore tenner Aattene),

en bog, al Marcel Rene.1,, \eilgirel i B)rnt.a lLttellt, nr. 7, 7977.

Efter at have set det pragtfulde billede af

,,Dieu d'Anakhan", taget af en reporter ved

Paris-udstillingen, blev jeg grcbet af cn slags

n'ragisk fortryllelse, som stadig er i mig. Bur-

mas hellige kat udøver en besyrderlig fortryl-
lelse, som inger-r kan undgå; mere end siame-

se.ren, mere end perseren. Deres kærlige, blide
øjne, den specielle skørrhed i pelsfarven, mcn

frem for alt deres ,,tilgængelige" persorligheC
gør disse venner så forskellige fra andre katte.

Efter 15 år har jeg nu besluttet at røbe, og

om jeg kan, klarlægge mysterict ved deres

oprindelse.

I 1926 skrev NIr. Ph. Jurnand i ,,Le Chat"
(Katten):,.BtrtrttAaltene Aonmer oprinrle!ig.t

fra. Det Fjertte Østen ligesont Sitme.reren; dcrt

at.'les i letnplerne, betogles Jtr€ilt,/, o?, LJel ei
't'orbtdt at t'jertte deru. Det er enlc.t)g lilLct!e.r
Alr. Vaalerbilt for nogle år siler tt l) irt:
; at pd.r) bt orlra rlcn ttlt*ranle be.;t,rittl stam-

Senere har forskellige altikler i tidssklifter
og bøger kon.rpletteret dennc alt for korte med-

clelelse. NIr. Jumand selv tilegnede nrstcn 6

sider til Burmas hellige kat i sit anclet vllk
.,Les Races de Chats" (Katteracerlre), dcr ud-

kom i 1910. Dr. Fernand Å{cry pLrblicerede

i ,,Minerva" legenden om Sinh, steriade :c:r

til Lao-Tsun templets kattc. Og f rer.r.if ot alt
public<r'.dc NIr'. B.rudion-( rcrui;irr rJrtåle rr-
tikler i ,,Revue f6line belge" (1911), ,.Jard:ns
et Basses-C.ours" (1932), ,,Revue [6linc de

France" (19))) oS ..Chasse. Peche. iii6va1.;e"

(19)5).

Jeg læste alle disse dokumentcr uclen at

fir en anelse rnere oplysning ledrørend:- cp-

rindelsen af denne fantastiske race. sonr jcg

ef ter Mr. Baudoin-Cr6voisier f orsøgte a.l

avle. Jeg kan nu kun skitsere en syntese til,
hvad jeg v6d om den, men jeg advare;r mine
ærede 1æsere: deres tØrst efter mere viden
vil blive øget.

På et krydstogt til Det Fjerne Østerr l,r,kkedes

det den amerikanske millionær Vanderbilt for
et klrkkcligt beløb bctalt i guld .rr kobe et

par af Burmas heilige katte; et par, som uden

al tvivl var stjålet fra Lao-Tsun templet af en

upålidelig tjener. Dette par blev skænket til
en vis Mrs. Thadde Hadisch. Desværre døde

hannen endnu på skibet, og hunnen, Sita (til
alt held med killinger) fødte et kuld i Nice.
Een af dem, Poupee, r.ar perfekt.

Baudoin beretter i en af sine artikler (.1933):

.,Poupee kanne ikAe pane.r ned,tn al sin
fttce) il?en parredes med en laotisA llnx Aat,

der tilhorte en læge iNice. Dentte p.attet)pe

/igner si,tnteseren og bar tnegel blå ofne. Pro-
duLtet blet en blattding rf Birna- og Laos-

lnt. Ch. Praha Singb, blanch uenner kaldt

,Btrnse". Ejer: lan Hbgberg, Sr,erige. Batnse

er opdrtettet i England af clen nylig aldotle
Alr.r. Eltie Fischer.
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kat, Ved taccessite pørringer nåed.e man et
perJeAt resaltat, fulanoø de A4adalpoar, bait
aftegnixger lignede mor Poupee's".

I L9)5, nt mere informeret, skrev Baudoin:

,,Denne htnAøt bleo clernæst parret tred en

tiønz-han, son lor til't'ældett sAyld. ,løbtes til
løotitk kat".

I 1933 skrev je3 til lægen i Nice, Mr. Prat,

for at forsøge at få klarhed i denne eiendom-

melige historie. Han svarede mig: ,,Det er

sandt, at ti bar haft eø d.el sianeserkatte,
blandt dem Youyou, men ui tåd intel on deres

oprind.else. leg kerder heller intet til en .fu|tne.

Hadisch fra lYien".
Jeg kontaktede også en storvildtjæger fra

Det Fjerne Østen, som boede i Laos, NIr. Guy
Cheminaus - hans bøger med jagthistorier og

om vilde dyr er velkendte - og spurgte ham,

hvad han mente om lynx-katten fra Laos. Sva-

ret var kategorisk: ,,Der lindes ingen speciel

art af laotishe Aatte, der ød.shiller sig lra
sianeeserAalten".

Hele historien opbygget af Jumand og Bau-

doin faldt til jorden, eftersom det vigtigste
vidne, ejeren til den sagnomspundne laos-kat,

intet vidste om hverken ,,Lynx"-katten eller
Mme. Hadisch. I denne beretning fandtes også

en vis Mme. Leotardi, en eventyrerske af stort
forrnat, som havde ejet Birmakattere efter
Mme. Hadisch. Mme. Nlarcelle Adams, som

ømt plejede Manou de Madalpour, bekræftede

for mig i Paris, at Mme. I.eotardi, inden hun
forsvandt på mystisk vis, havde berettet den

historie om Birmakatten, som Jumand ca Bau-

doin havde nedskrevet.

I 1933 publicerede jeg en artikel i ,^Chasse,
Peche, El6vage" (JaSt, Fiskeri, Åv1) for at li
nye oplysninger. Baudoin tog notits af den i
,,Son Altesse le Chat" (Hans Højhed Katten)
i l9)5. Han fastslog d€r, at ,, tdot'er Sir
Rustel Gordons og Aagaste Pauies skrifter
'findes der intet doAanzent, sonz Alargør den
eksaAte oprindelse af d.isse katte. Eit:r 6 års
perconlig 't'orsLning og L0 fus aul i FranLrig
er oprindelten af Birtnas hellige Aat )ige så

nystisk tom lør. lngen ltar tæret i siand. lil
at lremAont.me tned nyt al betldnir,g, som
kanne tes eller stad.eres".
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Ddt, som er forvirrende i denne aflære, er

d6t bevis, som Jumand og Baudoin refererer
til for at give beretningen om Birmakattene en

vis troværdighed - den engelske rnaior Sir
Russel Gordon. ,,hlajor Russel Gord.on" , skri-
ver Jumand, ,,debog sanzmen nzed. b ilisAe
tropper i "Jorst,aret af lOttahs, og i 1398 høøde

han lejlighed til at se de bellige dyr". Efter
en bemærkning om det underjordiske Lao
Tsun tempel opført i begyndelsen af det 18.

årh. af Khmers præster, Kittahs, hvis religion
er meget hemmelig og bevogtet mod udenfor-
stående, citerer han atter Russel Gordon: ,,Lao
Ttuns lenzpel er ulaialsotnl el a-f lnd.iens øn-
deraerAer, haildet lå dødelige har ba'lt lejlig-
hed til at bete. Dels beliggenhed. er Øit orn

Incaougji-søen rnelleru Magaong og Senzbo,

i et næsten øde ornråde ontgioet al b,urikader
af ubestigelige rnøre. I 7898 lerede stad.ig de

sidste Kittabs dår, og leg så nogle få a'f dern

nted deres hellige dyr. Et'ter oprøret og under
clen engelsAe besettelse af basen Bbamo, en

helt isoleret base på grand. øf d.ens alstand

fra llland.ala1, måtte d beskytte Kittah.s lra en

braruinsk besætlelse, og ti red.dede den frø
nzassahre og plyndrin3. Deres Kittab Lama,
Yotag Rooh-Ougji, tog imod mig og gaa nzig

en albildning al den hellige kat loran fød-
derne a'f en ejendonzmelig gud., ht,is øjne tør
lauet a'f to a'flange salirer (nr.4L08 i min
samling i L4ild.enball), og bag elter, som et
tegn på scerlig lnclest, loy' han ntig se de
hellige Aatte, et hund.redetal, og beretede om
deres oprind.else".

Jeg taf foranstaltninger for at få et biilede
af det formål, som Sir Russel Gordon omtalte,
og for at få en eksakt anvisning ti1 det tids-
skrift eller bog, hvori denne text var publi-
ceret. Men forgæves.

Så oprindelsen af den hellige kat fra Birma
forbliver indhyllet i et uigennemtrængeligt
slør, ligesom lor at straffe den vanhellige, der
stjal dem fra Lao Tsuns tempel. Efter at have
forcøgt avl med Birmakatte og have fastslået,
at det var let, sluttede Baudoin med det i
1935, da han til prinsesse Ratibor Hohenlohe
for næsten 30.000 datidige Franske Fr. solgte
en vidunderlig han, Dieu d'Arakhan, soin hø-



stede umåde beundring både i Frankrig og i
andre lande, sammen med de fem-seks hanner

og hunner, han endnu var i besiddelse af.
Nogle lægrnænd i Svejts og Belgien blev

interesseret i disse katte, men det lykkedes

dem ikke at redde racen. I Frankrig fandtes

der hos to eller tre opdrættere i begyndelsen

af 1940 nogle halve-birmaer med små ,,hand-
sker". Hvad angår prinsesse Ratibors katte,

så oplevede de en del underlige eventyr. De
blev overladt tii hertugen af Aosta, hos hvem

de gemtes en tid. Til sidst lykkedes det 6n af
hans kusiner, grevinde Giriodi Panissera, at

komme i besiddelse af kattene. I efteriret 1936
havde jeg den ære at være gæst på slottet
France-Villa-Bisis i nærheden af Novi-Ligure
og fik da på nært hold at se det resultat, som

blev opnået takket være den venlige ejers

godhed og tålmodighed. Ud over Dieir d'Åna-
khan og Reine de Rengoon fandtes der 1.7

katte, hvoriblandt 14 killinger; nogle af dem

meget lovende. Hvad blev der så af denne

vidunderlige samling katte, som jeg gerne vil
have 1ov til at kalde verdens smukkeste katte?

Siden 1940 har jeg intet hørt fn Frar-rce-Villa,

og som trøst har jeg kun det nostalgiskc minde

af slottets store gårdsplads, hvor mine venner

hoppede rundt under opsigt af deres ejer,inde
med de hvide hænder ...

Jeg gengiver nedenfor den legende, som
Yotag Rooh-Ougii berettede for Russel Gor-
don. Dr. Fernand Mery, som publicerede den
i ,,Minerva", siger, at han hørte den blive
berettet: ,,øf en l1s aen af dyr og poesi, . en

sornnteraften, lcet aed den spanske grættse".

,,På den tid", begyndte min ven stille, ,,le-
tecle i bøn i et tenpel bygget på Mount l-ag/:'s
bjergside den hellige Kittah Mun-bø, ..n stor
lama, helligbedernes hellighed, dån, ion gil-
deu Song Hio selu har påheltet det gyldne
sAceg, IAAe et ninilt, ihAe et øjeblik, iAke en

tanbe i hans lia lar ,ilegnet andet end til-
bedelse, hontenzpldtion og hellig tjeneste til
Tsun Kyndze, gudex nted safirølne, ban, sonz

bestemte ouer tjæleaandringen, han, ton tillod
Kittab: dt genopstå i et belligt d.y og bestente
tiden lor deres dyreektittens, ind.en de indtog
en indaiet krop rned. de store præsters fulde
og bellige perfehtionisne.

Ved siden al bant sad. Sing, hant Aære ora-
hel, mecliterende, en Aat, huis øjne oar gule;
gøle tecl reflex lra bans berres glldne polison-
ger og fra gudens gyldne Arop, med himntelske
øjne , Sinb, katten at råd.føre sig med, hais

Det 'f ørtte shandinavishe Aald af Hellig Birma. Forc:ldre: Ch, Gentianals Moucbe og lnt. Ch.

Praba Singh. Opdrætter er lan Ht)gberg, der beholdt ån af hillingerne, Sinb hter af
Silrefiåsken. 
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oirn. ilzte, hale og ben tar m.orke scn ior-
.i;ts farte, tegn på sham og ørenbed i alt,
.:tilt berorer eller kan berøre marAert.

En nø, da den ondsindede nzåne haaCe til-

''-;Jt le ntlrdencle p/toner, som Aom fra det
i,;rht/te Siatn, al nærme sig det bell)ge sted,

itiirridte clen store prest Alun-Ha stille i
,iolsriget aat'bradt. og inclerligt bønfaldende
.lrD !t-//ro1?2lne skcebne. Ved sin side ha|de
i:.it den gudc/rttnnelige kat og for s)ne ojne

"ler tllbe t'ortairlelse al alle sine søndetkntste
Kilths

D;t skele tnderel - det enesle anCcr med

:,,nirlleJbar sjæleaandriug: ned et hop t.ar

5t.tb oppt på den glduc lto)te oB sttte sig

p.i l:ot edet al sin eltergiaende herre han

)iiog Jig ntod det ald.rende hoaecl,:r:n't. t'or
;orite gtltg ikAe lengere så. på sin gad,. Og

)rilt hdil sad dår, stiu loran clen tdødelige
iirtile. sA nttu det grote bår på hmr ht.'ide

'..,,qril pltdselig blit'e gulclgtlt. Og hans gyld-
,:t ojre blet blå, store og tllbe son gudeus

oire. Og da han ttille terdle horedet ntod
;/tr sldlige dør, bleu hans lire poterl son?

t:;;rorte det ganle hored, blcendettde httide op

ril del sted, sonz skjaltes af den hellige klcecle-

lrtgts silAe. Og da hans øjne rettites fø
loren i syd, lalgte Kittahs dette hefalende

bLiL, lnld af alt'or og lys, og skyndte sig i
lilorgenenr forste brise at laAke ;/e tutge
u rotzei or e ,

Templet redcledes fra at bliue attnhrlliget
og pllndret. lLen Sinh blet på lrouen, og

pri den s1'tende dag, tden.x.t hdle gjort en

betegelse og tendt tt.od guden øie nzctd øje,

dode han n)rtirA og oaerlod bierarkisA til
Tsun Klangze Mun-Ha's sjcel, alt t'or ltlcl-
I ot.t ueu lor detnc uerdcn

Nå, 70 dage senere, presteforsatnlingen
l:oldt råd'foran statuen lor at beslutte, om

,\Itn-Ha's elterfølger, strøntmede alle teruplets
Ldre lrem oB alle tar d,e hLedt i giltl
ntei hricle handsAer, og alle haade de alshit'tet
ojnenes gule t'art,e rtted en dyb safirføte, rtg

rrder en laldstændig .rtilhed ontringede de den

lngste Kittab, sålecles at de reinAttrnerede re-
prterenldnter rdl4te t)ed gudens t,ilje

Og nåt na en hel/ig Aat dor i Lao-Tstn't
28

tentpe/, er det en I{ittahs sjel, so,nt lor erigt
indtttger sin plads i den glldne grul Song

H)os paradis.

fr|en t'å den, sont tager litet al disse aid-
ttnt/erlige dy, se/tt oru det sAer ttilsigtet.
Han Lorunzer til at oplete ie gru:om.rte pltger,
indtil den sjcel, tont ban tAadede, bliuer lor-
:o)leI

Legenden er ganske vist, som Russel Gor-
don påpeger, køn, men den forklarer på ingen
vis den videnskabelige oprindelse. Der; kom-
mer fortsat til at forblive mystik.

lln del forfattere har påstået, 3t Birma-
kattene fremkorn ved krydsning mellem en sia-

mese.r og er-r hvid petser. Russel Gordon jævn-

førte sine egne iagttagelser med dem, l,an fik
ved Auguste Pavie, og skrev stik imod: .,Jeg

tror) at de langhciredc birmalzatte er sltut?-

fædre til -rianta:eren ted en Arldsning netl r/.en

hrLle/ose Antames-F.at, so,n eng/enrl.erne int.-

fiortered e" .

Denne betragtning klarlægger imidlertid in-
tetsomhelst, eftersom man glcmmer at nævne,

hvad en Annames-kat er; den snarere mis-

tænkeliggør siameserers oprindelse.

Jumand lavede en i.,,,skrivelse af Bilnakat-
ten, hvilken han påstår er i or.erensstemmelsr:

med den standard, soor Russel Gordon pubi-

cerede. Denne beskrivelse er delvis rigtig. Jeg
har nu sarnmenlignet den med Binr.rakatte i
Frarrl<rig, Svcjrs ug drrn jFrarrcu-Villa. Bc-

skrivelsen, jeg her publicerer, afviger pi nogle

punkter.

Billeder af Birmakatte giver en nogenlunde
idå oin disse extraordinære kattes skønhed.

Merr de beretter intet om det vidunderlige
temperament hos disse charmerende og mysti-
ske væsel.)er. Hr-er og 6n, som har haft den

sjæ1dne lykke at eje 6n af dern, udbryder
gerne sammen med mig helhjertet: [Iar du 6n

gang kendt venligheden og intelligenser.r hos

en bir.ma, kunnet studere stil1e og forsigtigt
det bundløse mysteriurn i dens øjne, dibe sorr
en mørknende sø, drømmer du altid om endnu
en gang at eie en sådan kat.

Hverken grevinde Girondi, som var om-
givet af et beundringsværdigt hof af disse
dyrebare dyr, eller N{me. Adam, som var eq



hengiven ,,mor" til Manou de Madalp,.rur, vil

nogen sinde modsige mig. Jeg 6ny 6.gså et

lønligt håb om en dag at kunoe fin,Je et par

som vil skænke mig cle kærtegn mc'd øjnene

og den lykke, hvorved Sinh, Poupee de I\'Ian-

dalay, Kcbir, Fakir og Fatma skænkede d-vb

tilfredsstillelse.

lvlen hvorfor kaldes da disse katte for Bur-

mas helligc katte'/ spørger du sikkert. For det

første på grund af legenden, som handler om

deles sagnomspundne oprindelse, for det andet

for at udskille dem fra en mængde siameser-

katte, som findes i USÅ, siamesere med gule

Øirr( og chokulaJelervst pcls. som amcrikaner-

ne har døbt ,.Burma-katte". Disse burrnakatte

har kort hår, medens Burmas hellige katte er

langhårede med blå øjne, og poterne har

lrr idc handsker.

{ Or crs:rr ,r,g bearbejtlet af Susalrna Bugge).

Lidt
om alr

- kort
lortalt

Faren ued aspirin til køtte
Til trods for, at det for flere år siden er

bevist, at aspirin (acetylsalicylsyrc) er farligt,
når det administreres til katte eller killinger,
anbefales stoffet i katteartikler og bøger stadig
væk som ct middel mod forkø1else og srnertcr.

Åspirin er hovedbestanddel i almindelige
hovedpinepiller som albyl og magnyl.

Et uddrag fra The Journal of the American
Veterinarl, Medical Association siger: Katte,
der flk. 333 mg aspirin daglig, døde gennem-

snitlig inden for 12 dage andre, der fik'
120 mg daglig, blev syge med depression, op-
kastning og madlede. Alle katte vistc ved
sektion en akut toksisk leverbetændelse, og
hc:s 2 af dyrene, der fik højeste dosis, blev
der konstateret nedsættelse af knoglemarv-
vækst.

Bør'nemagnyl indeholder 150 mg aspirin,
og den højst tilladte dosis til børn er 50 mg
aspirin pr. kg legemsvægt daglig og højst
i to døgn.

Dyrlægen advarer imod den mindste dosis

ti1 katte, og alle, der har med katte at gwe,

bedes være opmærksomme på faten.

Jeøn Price.

Nok en skildpdddefdraet ltan
Egon I{ortensen, Rolighedsvej 24, 9400 Nørre'
sundb.v, fortæller, at der i det kuld ,som hans

røde hun har fået. vistrok med en herre i
kjole og hvidt, er en rød/hvid han, som på

den ene kind har en sort p1et, der for ø1e'

blikket, hvor killingen er ganske lille, er 1,å

størrelse med en toøre. (Kan I huske dem?)

I'ir.is nogen skulle være intelesseret i at se,

om vi her står over for en skildpaddefarvet
har.r, og om han i så fald er normalt fertii,
forærer Egon gerne killingen til vedkomnren-

de. Nlan kan bare henvende sig. Telefor.ren er
(08) 17 60 69.

Personlige
Hel. Jlllcmcl!

Vi er ct par unge københavnerpiger af

manxstanden, som sØger bekendtskab, evt.

ægteskab, med ligestillet herre fra Jylland.
En stumphale ingen hindring. Stamtavle

en fordel, men ingen betingelse. Interesser:

fan-rilieliv, hjemlig hygge, fransk kogt:
kunst og gode udstillinger. Henvendelse

kan ske ti1 vores logiværtinde, Elsa Liiders,

Grør.rdals Parkvej 82, 2720 Yanløse.

Diskretion err selvfølge.
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Birmaejere, se her !

Birma-fans i Sverige, Norge og Finland har

dannet en sammenslutning under navnet: The

Midnight Sun Society for the Sacred Birman

Cat, Årskontingentet er Skr. 25, som kan be-

tales på svensk postgiro nr. )9594-7, såLfremt

man ønsker at blive medlem. I kontingentet er

inkluderet tidsskriftet: Birma Aktuellt, som

udkommer 4 gønge irligt.

+
HUSK - stamlaulen sh,al lølge Aatten både

aed salg og ued foræring.

Husk - endvidere:
Al tilmelding til udstillinger (også om at gå

steward, være domme[elev etc.) sÆal gi gen-

nem egen klub.
Tilmeldingsblanketter til udstillinger skal

rekvireres hos den arrangerende klubs sekre-

tær:
DARAK: Jette Tranberg,
Fælledve.jens Passage 8,

2200 København N.
Telf. 01 - 3544 39, bedst efter kl. 20.

RÅCEKATTEN: Anni Hylsberg,
Fagotvei 4, Svestrup,

3650 Ølstykke.
Telf. 03 - 17 70 52.

Tilmeldingsblanketter ti1 udenlandske ud-
stillinger fås hos egen sekretær.

Aflevering af de udfyldte tilmeldinger til
Daraks, Racekattens somt udenlandske udstil-
linger skal altid ske til Susanna Bugge -
øldrig til den arrangerende Alub!

af SrlYt - DAGOI

BURMAOPDRÆT i flere farver.

Smukke og kærlige killinger lejlighedsvis
til salg efter:

lnt. ch. BOSINVER PICCOLO
(rød, eng. import).
Ch. l(ENTIA's CREAIV Gl-llTA
(creme).

Ny engelsk importeret han;
TECTONIA KALIZI\4AR (brun).

iVledlem af "The Burmese Cat CIub", England

GRETHE og RICHARDT PEDERSEN

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

,, ll

tt,

,,,

t

tr,Itrlll)tr
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Noget om Oriental
Den kendte engelske storopdrætter, Patricia

Turner, har i tidsskriftet Fur' & !eel|cr Cc:r

17. marts i år skrevet en lille vejleCning for
dor:rmeie vcdrørcnde de n-r,e farver ir.:clenlor

C::ettalsb I(orthår. Selv om vejledningen er

stilet tii domnere. synes vi, at o.gsi de dansl<e

o;-'drætteie skal nyde godt af beskrivelsen af

dc oye farvevarirnter. gom bril3es hei.

Vi 1;ør opm::rksorl-r på, at blandt de neden-

n:rrnte farvel er kun SORT (Ebony), BLÅ og

LILLÅ (L:v.nJtr) ancrkendt: aI FIFE som

hhv. 29sb, 29a og 29c. De øvrige farver ind-
gåi alle i gruppen 29fl neå farvemgiveise.
Det slcal i øvrigt bemærkes, at ifølge FIFE-
standarden SKÅL øjenfalven bos sttntlige
Oiientalsk l(orthår væIe EirØn med undtagelse

af op-d1-i 35 (Foreign §7hite), hvor øjenfar-
ven skal være blå. (Det bliver nu spændende

at se cn rr;d ellcr creme OK med grønne

øjnel!!)
SORT: Dømmes som Siameser for kropstype.

Pelsfarven som i Opdræt 15 (sort Europ6).
Ø;enfarve grøn. Points 50 for type, )0 for
farve.

BLÅ: Dømn.res som Siameser for kropstype.
Pclsfarve som i Opdræt 16 (Chartreux/
British Blue). Øjetfarve grøn. Points: 50
for type, 50 for farve.

CÅRAMEL: Dømmes som Siameser for krops-
type. Vurd6r farven efter følgende beskri-
velse - Caf6 au lait nted rosa tone. Øjen-
fan,e kobber ti1 grøn. Points: 50 for type,

50 for farve.
PÅVANE: Dømmes som Siameser for krops-

type. Vurd6r farven efter følgende beskri-
velse - lys brun med rødlig tone. Ø jen.

farve kobber til grøn. Points: 50 for type,

50 for farve.
RØD: Dølnmes som Siameser for kropstl,pe.

Pelsfarve som r' C)pdræt 4 (rød Perser).
Øjenfarve kobber til grøn. Points: 50 for
type, 50 for farve.

CREX{E: Dømmes som Siameser for krops-
type. Pelsfarve sorn i Opdræt 17 (creme

Europ6). Øjenfarve kr:bber til grøn. Po.ints:
50 for t.vpe, 50 for farve.

sk Ko rthhr
TORTIE: Dømmes som Siameser for krops-

rr1'c. Prlslllrc som iOpdræ1 ll (skild-
p.rJJe Eurup6.) . Øierrfur'. kubber til ;;. rr.

Poirrt:: 50 for typ<, 10 for fcrvc.
A..DilE TORI'lES: Dømmcs som Siamescr

for kropstype. Blå-Torties' pelsfarvc døm-

me: som for Opdrrt 28 (blåcr.rne L.urol'c).
Lilla-oq Crlrr:el-Torties Jømmes surn ():-
Jr..r 28. Jen strrtr f.rne srstattqs dog af den

1:ågældende farve. Øjenfarre kobber til grøn.

Points:50 for Siameser kropstype,50 fcr
frrvc-

St'i,IOKE: Dømmes som Siameser for l:roi;s-
type. Pelsfarve for Sor!Smoke eller B1å-

Smoke døt.rmes som i Opdræt 16. Døm ikke
tabby-aftegning for fejl. Andre Smoke-fat-
ver dømmes som i Opdræt J6, men erstat

den blå og den sorte farve med den pågæl-

dende farve. Øjenfarve kobber til grøn.

Points: 50 for Siameser kropstype, 50 for
farr..

KLÅSSISK TÅBBY: Dømmes som Siameser

for kropstype. Døm tabby-aftegningen iflg.
standarden f or Klassisk-Tabby tsritish SH.

Døm pelsfarve hos Sølv svarende til stan-

darden for Opdræt 18, n-ren husk, at farve:l
kan være Sort og Sø1v, Blå og Søh,, Choko-
lade o5; Sølv, Lilla og Sølv, Pavane og Sølv

eller Caraniel og Sølv. Brune dømmes som

Opdræt 20, Røde som Opdræt 19. I andre

pelsfarver erstattes farverne i Opdræt 18,

19 og 20 med de pågældende far.ver. Øjen-
farr.e grøn (med undtagelse af Røde og

Creme, hvor farven kan være kobber til
grøn). Points: )0 for Siameser kropstype;

50 for farve og eftegning.
MAKREL TÅBBY: Dømmes som Siameser

for kropstype. Døm tabby-aftegningen iflg.
standarden for Makrel-Tabby British SH.

Farverne dømmes svarende til dem for Klas-
sisk Tabby. Øjenfarve grøn, undtagen for
Rr.rde og Creme, hvor det kan være kobber
til grøn. Points: 50 for Siameser kropstype,

50 for farve og aftegning.

ÆGYPTISK TABBY (Plettet): Dømmes som

Siameser for kropstype. Døm farve og afteg-
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ning som i Opdræt J0 (plettet Europd),
men læg farverne Chokolade, Blå, Lilla,
Caramel, Pavanc, Creme samt Chokolade,
BIL, L1lla, Crerne, Rød, Caramel og Pavane

med Sølv til. Hvis to katte har samme værdi

for alle kvaliteter for type, farve og afteg-

ning, foretr:kl::s katten med en tydelig

,,skarabæ"-aft:3r:i:rg på hovedet. Points: 50
for Siameset kropstype, 50 for fawe og af-

tegning. Øjenfawe grøn med undtagelse ai.

Røde og Creme, hvor den kan være kobbel

til grøn.

PASTELLER: Dømmes som Siameser for
krops§pe. Døm efter en farv'estandard sva-

aORTSAT lra side 79):
Nr. 123, Hansi af Blovstrød, tilh. Lis
Christensen.

Nr. 174, Julie af Bækgaarden, tilh. Anne-

lise Stougaard.

Lisbeth og Ole Færch-Jensens kokarde: Nr.
282a, Ziggi af Zardos, tilh. Eiler Hack.

Erik Nielsens kokarder:
Nr. 140, Dion af Shwee-Dagon, tilh. Chri-
stian Appel.
Nr. 134, Gerido's Dharma-Kaya, tilh. Anne

Lise Kaae.

Irene og Peter Kalsers spccialpræmier:
Nr. 296, I'ectona Kalizmar, tilh. Grethe
og Richardt Pedersen.

Nr. 289, Black Lady v. d. Rahlau, tilh.
Hans og Ursula Olschewski.

Connie Grøns specialpræmie: Nr. 354, Mitte
af Fredenslund, tilh. Eline Bos-Jansen.

Brigitte Strauchs' specialpræmie: Nr. 154,
se ovenfor.

Grethe og Richardt Pedersens kokarder:
Nr. 140, Dion af Shwee-Dagon, tilh. Chri-

stian Appel.
Nr. 108, Filur af Dyreborg, tilh. Irene
Kalser.

Susanna Bugges kokarde: Nr. 194, Orlov
Edler vom Rodderberg, tilh. Gert
Biinnagel.

Alice og Aksel Jægers kokarde: Nr. 282a,

Ziggi af Zardoz, tilh. Eiler Hack.
ilerlin Katteklubs pokal: Nr. 70, Åtlanta vom

Diinenschloss, tilh. Friedel Drtsedau.
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GREAT YARNOUTH'S
aclstilLingsres altater i 797 6 :

Lonni of Great Yarmouth, sort perserhan,

CAC, CH, Best in Show, Hamburg.
Golden Fiona of Great Yarmouth,
CACIB, Int. Ch. og bedst i modsat køn,

Luxembutg.
Mixed Nana of Great Yarrnouth, bedste

blåcreme, CAC.
Ch., bedst i modsat køn, Bremen, de tsamme

i Danmark.
Silver Viva of Great Yarmouth, CAC, Ham-
burg (11 piger i åben hlasse og CAC og bed-

ste chinchilla og bedste i modsat køn

i Købenl.ravn.

Golden Filicia of Great Yarmouth, 'L,edste

langhårsungdyr i København.
Golden Sandy of Great Yarmouth, CAP,
København.
Mixed Nelly of Great Yarmouth, 2xCAC
og bedste blåcreme.

Biack Jolly of Great Yarmouth, CACIB,
3IF, Int. Ch., Bremen.
Black Josephine of Great Yarmouth, CÅC,
Champion, København.
Black Thalia of Great Yarmouth, CAC,
Frankrig.
En tak til ejerne af mit opdræt for et godt
1976 med håbet om et lige så fint åLr 1977.
Killinger i farverne creme-blåcreme, blå og
chinchilla haves.

EDEL RINGSTED,,,Ørholm",
(medlem al Jyrak),

Manderup, 3550 Slangerup, tlf. 0l - 3J 48 44

rendc til 0pdræt 10 (Chinchilla), men tillad
endnu skyggeagtig tabby-aftegning, dybeie

,,tipping" og ringe på halen. Læg farterne
Blå, Chokolade, I.illa, Rød, Creme, Pavanel

Caramel og Tortie til de farver, der er givet
for Opdræt 10. Hvis to katte har samme

værdi, foretrak den med den mindste ,,tip-
ping". Øjenfarve kobber til grøn. Points: 50
for Siameser kropsty;e, 50 for farve og

,,tipping". (Oversat af Susanna Bugge).



,,Er den iLAe pragtfald", s1net. Anne Liie l(atte at sige ont Klirubin torn Angorahif, der
deltog i honkurrencen o»t Bedste LH-mc,dsat hon-titlen. Ejer; Petra Eltcher, TytAland.,

Klars af Gamuel I/artot, Bedtte KLI-kastrat. Ejer; Bodil SnesAot,.
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Opdrættere

»ZAKKO« perleropdrat
Colourpoint i tarverne brun, blå, rød, blåcreme

lnge-Lite Andreasen
Arnkilsmaj 1, Hestehave, 6400 Sønderobrg' Telf. 04 - 429456.

»AF BØGEBAKKEN«
Burmeseropdræt i flere farver.

Bestillinger på killinger modtages.
Anna lbSen,

Bøgebakken 7, 9210 Ålborg Sø, tlf. 08 - 14 03 39

Stamnavn OF DOMINICA
Opdrzet af brun burma.

Birte Stubsgaard,
Tennisvej 13, 9690 Fjerritslev, telf. 08 - 2l 'tg 1E

»AF DYREBORG«
Opdræt af brune burmesere.

Winna o9 Kal Greve,
St. Stego 13, Dyreborg, 5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

»TABAOUI«

Opdræt af bi- og tricolour, chinchilla samt

fuldfarvede persere.

Anne Andreasen,
Ansvej 31, 8620 Kjellerup, telf. 06 - 886349,

SIGIB!YA
Opdræt af vildtfarvede og rcde abyssiniere

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

telf. 06 - 638055 (lok. 19).

»BODWtN«
Eliteopdræt af Cornish Rex.

Killingerne er tilvænnet børn og hund.
Susanna Bugge,

Kærlodden 7, 8320 Mårslet, telf.06 - 272e19.

»AF AMALIA«
Specialopdræt af colourpoint.

Bestil I inger modtages.
Vibeke Ringkøbing Jensen,

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

94

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Best\\ling på ki\linger modtages.
Elsa Dolberg,

øer, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 341481

"SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.
Siisse Leiditz

Østbanetorv 1, 1. sal, 8000 Arhus C,

telt. 06 - 127340.

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

vildtfarvet abyssinieropdræt.
Lls Rhymer Frlls,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndercø,
rlf. 09 - 891503.

AF TABAS persere 
I !

Specialopdræt af bi-colour: creme/hVid'ir,,:l

sort/hvid, rød/hvid, blå/hvid, skildpadde
m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland

Birgit og Johnny Semak
østerbakke 24,6310 B:cager, tlf. 04 - 441653

THAMAKAN

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

Birgit Nehammer,
Åbrinken 297, 28gO Virum, telf. 02 - 851698

»AF LIMFJORDEN«
Brun-, blå- og lillamasket Siam-opdræt

Bestilling på killinger modtages.
Dyrepasser Egon Mortelrsen,

Rolighedsvej 24, 9400 Nørresundby
Telf. 08 - 17 60 69.

»AF KÆHLERSHØJ«
Apdræt af blå og brune burmesere.

Killinger Iejlighedsvis til salg.
Hanne Kæhlershøj,

Melbyvej 86, 5486 Grlndløse.
Telf. 09 - 861270.

:l
,,
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Til avlstjeneste

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

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

Rød burmahan:
lnt, ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Hålek,

lV'lyrkærvej 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

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

(leu k€em itestede).
lnger Fløe Crafack,

Søndorgård, Ribevej 40, 6740 Bramminge,
telf. 05 - 173669.

Brunmasket Colourpoint:
CEUS AF BÆKGÅRDEN
Norma Agersnap Larsen,

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

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

KATTJA-LO's TAWI
Dorothea Brockhoff,

Kongensstræde 76, 7000 Fredericia,
telf.05 - 92 17æ.

Perserhan:
RiNGO AF BANGALORES (b!å)

Dora og Egon Strellner,
l,4irabellevej 5, Vejgård, 9000 Ålborg

Telf. C8 - 13 19 42.

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

Gudrun Miiller,
Klintebjergvej 5, 5450 Otterup, tll. 09 - 82 16 58
I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøi,

9480 Løkken, tel{. 08 - 8831 88.

Tabbymasket siamhan:
MAK AF FREDENSLUND

(Kun f or leukæmitestede hunner).

Lis Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg, 5471 Søndersø,

telf. 09 - 891503.

Brunmasket siamhan:
HANNTBAL BELKIDO

EIsa Dolberg,
Øer, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 34 1481

Perserhan - f. 9:
ARGUS HARVEY

2 CAC - 2 gange bedste rødtabby.

Grethe Dixon,
Hostrupsvej 21, TOOC Fredericia,

telf. 0s - 9257 61 (eft. 16,30).

Chokolade burmeserhan :

KENTIA's HUDI
Killinger lejlighedsvis til salg.

Per Larsen
Tietgens Al16 51, 5000 Odense

Telf. 09 - 146347.
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Killinger netop nu

»MEJDAL's«

2,2 blå perserkillinger til saig
Far: Ringo af Bangalores (3).

Ivlor: Buchardt's Joybell (3).

Sigrid Hald,
Hybenvej 5, Mejdal, 7500 Holstebro.

. Telf. 07 - 429533.

HAVANNA
4,2 smukke killinger til . salg.

Stamnavn "PEGASUS"-
June Krogsøe,

Krengerupvej 91, 5690 Tommerup
Telf. 09 - 75 14 17.

COLORIT
blåmaskede colourpoints.

1,1, f. 27. åpril efter lnt. ch. Happy af Kuref
og Colorit's Artemis (1. CAC).

vibeke Gamst, Alborg, tetf. 6a - te og ts.

»POINT OF DOVER«

Brunmaskede colourpoint killinger,
f. 26. marts 77, til salg.

Kiss Mikkelsen,
V. Fuglebakkevej 10, Boddum, 7760 Hurup.

Telf. 07 - 95 91 45.

i

Den int. dommer Ainø Junglander med ... (lappen med billedteksten er bortkommet for mig!)
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Katteartikier er min hobby

TRANSPORT.BOXE

KATTE.KURVE

l-ialsbånd - seler

IVadskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Fellgianz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf, (01) 74 06 60

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

Helsinki 20, Finland.
Abonnementspris: 10 l.mk.

+
KATTEN VAR:

Son,ia Bargol
Heggevn 15 F

1480 Slatatum. Norge,
Abonnementspris: 20 n.kr

+
VÅRA }(ATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

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

+
KATTEN:

Pia Wright
Præstemarksvej 15

2770 Kastrup

+
RACEKATTEN:

Flemming Holm

J. Baggesensgade 9

4220 Rotsøt
o9

Alice Heinsen

Vingetoften 25,1

2730 Herlev.

Abonnementspris: 30 kr.



Nordiyllands sto!'e
I

specla
Kort

lforretninq
Kæmpeudva!g!-

e ringer
vi sender

eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAHEN

POSTORDRER BESØRGES

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

9000 Aolborg


