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KAJORTOK' BURMESERE

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

Stamnavn

»BANGÅLORES«
Til avlstjeneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Opdraet af perserkillinger elter
championf orældre i farverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvei 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.

Stamnavn AF KIVIC
Specialopdræt af chinchilla-farvede persere,

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

TIL AVLSTJENESTE:

Ch. Sputnik of Great Yarmouth (chinchilla).

Kllllnger leilighedsvl3 til salg.

KIRSTINE Og LENE GAMMELGAARD

Erøvej 16, 9900 Fr.havn, telf. 08 - 42OS10.



hvæssebrættet Indltoldsfortegnelse
12. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

Årsabonnement kr. 40,00.

REDAKTION:

Susanna Bugge,

(ansvarshavende),

Kærlodden 7,

3320 tv1årslet.

Telf. 06 - 27 28 19.

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesve,i 5,

9000 Aalborg.

Telf. 08 - 12 08'15.

Winna Greve (annonceO,

St. Stege 13,

Dyreborg, 5600 Fåborg.

Telf. 09 - 61 1981.

Norma Agersnap Larsen
Skoiegade 3

6tiO Holsted.
Telf.05 - 392818.

GENETISK STOF:

Erik Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Iv1årslet.

Telf. 06 - 27 28 19.
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FORSIDEBILLEDET:

Geraldine af Fredenslund (23). Ejer

I\'Iarianne Westerman.

+
Redahtionen er afsluttet den 6. september 1977

+
Det lyder helt utroligt, at september-nummeret af
Hvæssebrættet først udkommer i november, men dette
tager undertegnede fuldt og helt ansvaret for, men
har dog den undskyldning, at jeg har haft en syg-
domsperiode med gentagne sygehus"besøg", hvilket
passer meget dårligt i pr,ogrammet lor en selvstændig
»ener<<. Der er dog så megen bedring nu, at jeg kan
love næste nummer inden jul.
Men veniig hilsen og undskyldning til 1æserne.

Bogtryhheren,

DEAD-LINE:

Stof til næste nummer sendes til Susanna

Bugge senest den 15. november 1977.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Vibeke Gamst,

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Ålborg,

telf. 08 - 12 08 15.

NÆSTFORMAND:

Jean Price,

;Kobbethqjvej ,19,

9260 Grstrup,

telf. 08 - 31 43 93.

SEKRETÆR:

Gusanna Bugge,

Kærlodden 7,

8320 Mårslet,
telf. 06 - 27 28'19.

UDSTILLINGSSEKR.:
.Richardt B. Pedersen,

Neptunvei 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 2532.
,STAMBOGSSEKR.:

Birgit Semak,

Østerbakken 24,

6310 Broager,
telf. 04 - 441653.

KASSERER:

Erik Miinster-Swendsen
Yibevei 22
4171 Glumsø
teli. (03) 64 67 66.

Giro: 5 05 85 09.

BESTYRELSESMEDLEM:

Norma Agersnap Larsen,

Skolegade 3,

6670 Holsted
telf. 05 - 392818.
)

- og næste gang

er det Vejle!
Så blev vor med spænding imødesete udstilling i Mar-

selisborghallen afviklet, og det er næsten ved at være

trivielt at sige det, men det var som sædvanlig: den

hidtil størsle udstilling såvel i udstillet- som i pubikums-

mæssig henseende.

Arrangementet krævede mere mandskab end sædvanlig

på grund af voles forskellige aktivitetsudvidelser. - Vi
måtte have folk til at forberede og forestå børnetegne-

konkurrencen, lysbilledfremvisningen, pelspleje- og race-

demonstrationerne, trykning og salg af T-shirts og gen-

nemførelse af nummertrækningssystemet i dyrlægekontrol-

len. Det klappede smukt altsammen, og hvor er det

de.jligt at mærke!

Men når det er sagt, må det også være tilladt at udstøde

et li11e hjertesuk. Hvor er I, århusianere? Det var ikke

jer, der flokkedes under fanerne. Det var medlemmer

langvejs fra. Der er rigeligt med arbejde til alle, som

vil tage fat, men meget arbejde løses nu mest hensigts-

mæssigt af folk fra egnen. Vi savnede således alle de

lokale til at sØrge for plakatophængning. Alt for få

havde meldt sig. Bestyrelsesmedlemmer måtte kØre ti1

Århus af den grund, og det er da tovligt. - Men næste

gang skal vi komme efter jer!

Ja, næste gang ... det bliver i Vejle 11.-16. april. Det

er første gang, der skal afholdes katteudstilling i Vejle,

så det blivel jo vældig spæodende. Vi har lejet Idrættens

Hus, som har en rr-rægtig stor, lækker hal. For udstillerne

er der meget fine cafeteriafaciliteter - det savnede vi

noget i Århr-rs -, og for arlanåJørerne er der sekretariat

i ambassadestandard I Fra cafeteriet kan I gennem store

glasruder nyde synet af de badende i den store svØmme-

hal, og de, der har lyst, kan selv bade med. Der er åbent

i svømmehallen lørdag formiddag.

N{en hjr:lp os i Vejle, både I, der hjalp i Århus, og I,

der ikke hjalp. VibeAe.



ITEORGET{A\ÆffiN
Mamds'Sosten Kattepiner og violiner

46ht
Der var hård kamp om halierne til koncerter og udstillinger, lør Arhus Festuge åbnede i
dag, og Jydsk Racekatteklub, som tørst indvilligede i at flytte fra stadionhallen til
Marselisborghallen, sagde nej, da klubben derpå blev bedt om at flytte til Vibyhallen,
hvorfor koncerten, sorn TV transrnitterer i aften, loregår fra Rådhushallen.

Mel.: Man kan vel ikke gøretor, at man har charme . . .

Kan folk i Århus gøre Jor, at kattens charme
er livets største glæde efter nogles dom,
mens lyden, scm kan komme ud af kattetarme
på violrnen er, hvad andre synes om?
Når Arhus så igen skat lave festens uge,
så er der vrøvl med både katte og musik,
for de lokaler, årets katte-show skal bruge,
er måske allerbedst, hvad angår akustik.

Først møder kattefolk med deres bedste eje
og fåi"kontrakt med selve Århus Stadions hal,
nlen dan vil et orkester også gerne leje,
og man må være kattesmidig, når man skal.
Såfremt man blot er kattevenlig i debatten,
så opirås kattelotkets hal-af ståelse.
De mjaver godt nok segte, at det var som katten,
nren lråber så på bedi"e misiorståelse.

Så f lyHer katte{olket til Marselishallen,
men bedes om at llytte til et tredje sted.
Hvorfor skal de bestandig have en på skallen,
skønt de har taktisk ikke gjort en kat lortræd?
Omsider mander de sig op til Katzeniammer
og viser kløer og hvæser: I må skamme jeri
{;kal I nu også hugge vore nye rammer?
De var dog kattens! Hvad de altså stadig er!

De høje herrer, som er noget ved musikken,
må derfor spille op i byens egen hal
hvor både akustikken og TV-teknikken
vel også kan fungere, sådan som den skal.
Så må rnan bare håbe på at h€le sværmen
vil komme på den rette plads, og er tilf reds,
så ingen mislyd kommer med på Tv-skærmen,
og det kan ry sikkert klare som en mis.

-<-,-(ltfiirys
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Århus-udstillingens vindende katte
den 3.-4. september 1977

Bedste LFI Volisen: Nr. 116 Virak's Koral
(10). Eje-': Lis Eilertsen, RK.

Bedste LIi iia.:trat: Nr.22 Pawr.re von der
Seutern Dcern (1). Ejer: Heinz Meinhold,
T1'skland .

Bedste LH Ungdyr: Nr. 151 l"{yra von Haus
Steff en ( 11 ) . E jer: Elfriede Hombach,
Tyskland.

Bedste LH Kuld: Nr. 6a Galapago's (13b).
Ejer: Gitte Bundgaard, JK.

Bedste LH Voksen, modsat køn: Nr. 219
lv{iakee's Kooh-i-nor ( 1rb BP). E jer: Inge
og Bjarni Stagge, JK.

Bedste LH Veteran: Nr. 274155 Glenn af

Granville (3), 10 år og 6 mdr. Ejer:
Annett L{esnikorv. RK.

Vinder af avlsklassen, LH: Nr. 266 lnt. ch.
Sun-rmers Oliver (5). Ejer: Lis og Jørgen
Nielsen, JI{.

Vin<ler af opdrætsklassen, LH: Nr. 272, stam-
navn: af Karnbyscs. Ejer: Lis og Jørgen
Nielsen, JK.

Bedste KH Voksen: Nr. 159 Zi1lgi af Ztrdos
(24c). E jer: Eiler Ilack, R.Ii.

Bedste KH Kastrat: Nr. 294 Syriam's Frede-
rik (16). Ijer: Helle Thomsen, JI(.

Iledste KH Ungdyr: Nr. 405 I'Iona's Elida
(28). Ejer: Anflette Josephser-r, RI(.

Bedste KFI Kuld: Nr. 281 Kæhlershø j's (27).
Ejer: Hanne I{æhlershøj, JK.

Bedste KH Voksen. modsat køn: Nl. 311
Nicke af Frcdenslund (24). Ejer: S. Juul
Rasmussen, JK.

Bedste KH Vcteran: Nr. 44Bl2D Int. Pr.
Dormet Pri Ter Epsilon (D),9 nr og 1 md.
Ejer: Fanny Eldevig, JK.

Publikums Favorit, ,,Mis Århus" blev nr. 449
Pjevs (huskat). Ejer: Ellen Lønbæk, JK.
Der var ingen avls- eller opdrætsklasse for

KH.
De bedste katte indenfor de forskellige op-

dræt vil blive bragt i n:ste nurnn.ler.

Bedtte Langhår: Voksen, lloclsat Køn:
Nia(ee's Kohh-i-noor ( 13b-BP) ned aor

flotte plah,at (tlenne gang i 't'aroer!)

i buggranden.

Bedste Korthcirs Kald: al Kehlerthøj (27 ),
her sammen ned deres ,,tnor", Ilanne

af samrne nat,n.
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Beclste Korthårs IJngtlyr, L4ona': Elida (28)

tiled opdr.etteren, Annette J osephsen.

Bedste Langhårs Ungdyr: Myra ø,on Haøs

Steflen (11) og dens ejer, t'ra

f ru Ellriede Hombach.

lumuas u[Etinret hed$te
ra E'E l(atte. $ p e c i a I i tete n

CATRING SPECIALPRODUKTER
ER OVERALT ANERKENDTE.

CATRING SPECIALPRODU KTER
KAN NU OGSÅ FÅS I DANMARK.

Eneimportør:

PIIARTIIAlITI
Ødsted, 7100 Vejte

Nærmeste forhandler af CATR ING
specialprodukter anvises på

rlf. (0s) 86 56 85

Eatrin kan alle fiatte Il'T

5

HE FE FLOCKEN
et naturprodukt med C.v tamtner og

proteintllskud. Et værd fu dt kosttil.
skud ti katte nr m

AUFBAU
m schung eller tabletter med kalk,

v taminer, phosphat og nrinera er.

CATR ING.MALT
forhndrerforstoppelse forårsaget

af hårboller fflave og tarm, som ,rern.
Iomme r"d, dt I dltp,, srrl.(e l dr srg

FELLG LANZ
- når pelsen skal ha' den he specrelle

g ans. Et fremragende kostt Iskud



På Århus-ttdstillily.en forsøgte.s lor forste Sdng dt ltrdilgel'e tegnekctnAtrrence lor bøtn

(ø.:.,erst), ht,ortil t,) fik strtr hjælp al lngelisa Bøireser, skalborg, der har rige erlarin2er

lra sit :pe;lerarbejcl.e, rtg (nederst) der blet' ctgsti øt'holdt denonstration al pelspleie på
'laogbårsiaite. 

Gitie Bandgaard t,tr er absolat tjL/øb.rst1,kAe og tegnekarthatreacen en kætnpe'



Vi fortsættet vor artihelserie om kattens op-
hoidsstcd, og denne gang bringer vi et indlæg
fra lektor II. B. Sir.ronsen. Der-r kgl. Veterinær-
og Landbohøjsl:olc. afdelingen for retsmedi-
cin.

Baggrunden for dette incllæg er nætfirere
den, at et af vore medlemmei l.relrvendte sig
til os, efter at standatden for foisvar:ligt hatte-
hold var vccltaget. Vedkon'rnlen.le medlem
merte. at vi med standardens f orbud mod
pe1-marent ophold i bur og med kravet ost
cn miaCstestørrclsc på ,tr kvil samt loftshØjde
på 1,8 m ti1 kattcns pclrnaoente oi;holdsrurr
sliileCe a1t foi store forCringer. Vedkornmende
opl,vstc for os, at hcncies katte peimanent
ophoLlt sig. i bui:e på ca. 80:180 cm i flade-
areal oi1 rned en højde på ca. 90 cm. Disse

buie var tii:træhheli3t storc, n:L' man i øvriilt
snal;Leclc neget med kattene. mente vedkom-
i:'rende. Vi drskuteietle spørgsm:rlet åbent n.red

neJlemmet pir et af voie meillemstløder, og

fol ai fiL spor5smålet belyst fra en tiedie side

stilicdc- vi ncdcn:tlende spørgsmål til lehtor
Simonsen:
1) Vil De betegnc et bul på ca. 80x80 cm

i :rical og i:red en hrjcle på ca. 90 cm soin

,,cgnct ophoidsr,.rn" fol cn voksen hankat?
lci 1r;ruclsættes, at dc;: cr tale om et

llclir:-inert ophoidssted og at buret iøv-
rigt hoidcs icnt, oEi at tiilørs1en af Iys

u1, ir , cr ril,trrkltclig.
2) fu ict luligt at srgc i;enei:e1t, hvilkc be-

tinl;ciser dei skal være opf,v1dt, for at man
l:an tale orr
a) dct ideelle opholclssted for cn kat,
b) ct opholdssted af laveste accei:table

stanCarcl ?

For l:ci;ge spolgsiniil unCer 2) erlder det,
rt dc-r aicnc tænkes på de lokaliteter, cier

strir tii kattcns ridighed. Betingelser som

foder. r'eterinæit tilsin og menneskelig
I:, rrr.rlll lr,l.. trd. ri brirrgtrrjtrt.

3) Er det nuligt for I)eir at give nogle
vidcregirende, mere ideelle beragtninger
ang. dct, I)e lorstår ved gode forhold
for en kat ?

KÅTTEI{S OPHOLDSSTED, II
12.5 .1977 .

Formanden for Jydsk R.acekatte Klub,

Vibeke Gamst,

Hr. Hcnnekes Vej 5, 9000 Ålborg.

lv{ed henvisning til Deres skrivelse at 18.4.17
iedrørende opholdsrum m. r,. for katte, skal
jcg indledningsvis præcisere, at der ikke fin-
des specifikke regler vedrøreode emnet. Lov
om væ1n for dyr af 1950 indeholder uspecifik-
ke besten'rmelser for dyrs opholdsrum i almin-
delighed. Ved en eventuel retlig vurdering
af en konkret sag vil det juridiske grirndlag
r ære derrne Ior.

Efter mit skøn vil ct bur med dimensio-
nc-rne 80x80 cm cg højde ca. 90 cm med hen-
blih på peimanent ophold for en stor kat, når
alene dimensionerne vurdeLes, tilgodese kra-
vene i Lov olrr værlr for dyr. Jcg vil irlidlei-
tid tilføje, at loven i denne forbindelse må
bctragtes som en minimum-norm. Efter mit
sl<øn bør nan. spccielt nirr det drejer sig om
katte. der holdcs som kæled.vr eller i relation
tiI produktion af kælcdyr eller hobbydyr, stræ-

be cfter beti,delil;t bedrc forhold.

-&[ed l.rens1tr tii spørgsmålet om den ideelle
lokalitet for cn kat, som ikke frit kan gå

omkring, men skal holdes irdclukket, er det
vri'seotligt, at dyret kan få daglig motion i en
løbegård, at den har passende stort indendørs
bur (f. eks. 100x100x100 cm) med en hvile-
plads i forn-r af en passcnde stor træplade

40 50 cn'r over burets bund. Katter skal l.rave

n-iuiighed for at ,.hvæsse" kløer og strække
sig pi en lodretstående t1-æstamme, og det er
vigtigt, at bunden i bur og løbegård kan hol-
des ren og tør og san-rtidig give katten et godt
un.l.,lrg rt b(\tgc sig p.l.

Jeg håber, at denne n.iin vurdering kan

r'ære Dcm til nogen hjælp. Såfremt De måtte

crskc at stille supplerende spørgsmål, er De
aitid velkommen.

Med venlig hilsen.

Ll. R. Sinon.ren.
(sign.)

Med lcktor Simonsens svar har vi hcr,med.(åct bidrag til diskussionen fra to professio-
nclle, en dl,repasscr cg en vetcrinær rctsmcdiciner. I kommende artikler vil opdrættere
komme lnel dcrcs mening. Vi undcrstrcger ivriqt, at serien ikke cr lukket endnu, og at
alie bidrag Ira 1æscrne vi1 blive modtaget med begejstring-
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Peder fra MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

En VIPPELEM

er løsningen!

Model ELITE
nr. 50260

16x15 cm.
Grå plast.

tr/odel tvoRTENs
Mini Door
nr.50'160

14x17 cm.
Grå metal.

AIS CarL Fr. Mortensen
BUlowsvej 5C . 1870 København V. Telefon 01 - 246702

Nærmeste forhandler opgives!

Stamnvan MAHMUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN

Vorslunde .7323 Give . Telefon 05 - 731685.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved hovedvej 10) - 7100 Vejle
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Spisekrogen
På medlemsmøderne er ,,kattens kostvaner"

gang på gang det emnei som snakken samler

sig om. Folk kan tale og tale om de kære

firbenedes livretter og kræsne vaner'. Lad os

tage sagen højtideligt! Skriv ind og fortæI,

hvad der er jeres kattes livret. Giv samtidig

nogle opskrifter på god kattemad. - Dct vi1

ir-rspirere gamle katteejere og hjælpe nye

kattejere på gled.

LEVERHAK
Man hører så tit, hvor vigtigt det er for katte
at få lever jævnligt, og samtidig advates man
mod at give rå lever, da det virker afførende,
og mod at give kogt lever, da det virker
stopprrrd. I

Jeg har selv eksperimcnteret mig frem til
en leverret, som fordøjes godt af kattene, som

er sir nærende, som kogt mad kan være, og
sum der er lidt forslag i.

En portion rå lever, svine-, kalve-, kvic-
eiler hestelever, clet er lige godt, hakkes igen-
nern kødhakl<er-naskincn. Det bliver en undet-
lig lerret blodmasse, og det vil se meget
forkc.rt ud, men det er det ikke. Den rå hak-
kedc levermasse kommcs i en stor gryde, og
koldt vand hældes over, så massen eI nogen-
lunde dækket med vand. Den bringes i kog
under stadig omrøring. Pas på, det brænder
lidt på bundcn! I samme øjeblik kogepunktet
er nået, sker miraklet: massen koagul.eLer i en

fast, grå, grynet levermasse blandet med vand,
som el gult af udtrukne galdestoffer. Der
slukkes for gryden, så st.rart koaguleringen er
sket, og levermassen sigtes fra det gule varrd

Åf grødris, som koger til grød på 3 mi-
nutter, koges nu en portion røcltisengrød.
F'ølg opskriften på paknilrgen, blot under an-

vendelse af vand i stedct for mæik. Lav en

mængde risengrød, som er knapt så stor som

mrngden af afsigtet levermasse. Bland levei-
masse og vandrisengrød. Du har nu en dejlig
levelhak, so:n de lleste Aette vil kunne lide.
Masstn hrr eil konsi5t(ns. 50m gØr derr rel-
egnet til opblanding med vitan.iinpulver. Jeg
sclv har også blandet den op med rå, hakket
lur-rge. Blodsn.ragen skærper appetlttcn, og der
er i ler.rm.r.lq:r d.n kllorie- og r itlrninnrættg-
de, som savnes i lun-sJen. Vibehe.

JYP.ÅK har f oreslået r-redenstående standard
til vedtagelse i FELIS DÅNICA og til frem-
sendelse til FIFE til behandling ved førstkom-
mende generalforsamling:

Vi ønsker vedtaget en standard for de
tu,tiepuints. som nu konkurrerer sammen i en

klasse uden CAC, men også uden standard.
Vi ioreslir følgerrde:

13b BTP ( l:lås hilclpaddentas het
coloarpoint):

Pointskala:
Pels............ 15

Kropsfarve og aftegning ... 10

Hoved .......... 25
Øjenform og -farve......... 20
Klop ........... 10

Hale ........... 10

Kondition ..................... 10

,:

I alt .................. 100
Pelsfarve: Farverne blåt og creme skal være

blandet pi alle aftegningerne, enten som lyse-

blå aftegningei' med klare cremefarvede stænk
eller som cremefarvede aftegninger med lyse-
blå stænk.

Næsespejl og trædepuder: skifergrå eller
rosa eller blandinger heraf.

I(roppen lys flødefarvet eller hvid uden
ai:te1;ninger. Øjetfa,rve'. Lysende, levende blå.

1)b CTP ( cAokolddeskildpacldemtshet
coloarpoint):

Pointskala som 13b BTP.
Felsfarve: Fan,erne chokolade og rødt skal

r. rs bllndqt p.'r allc aftr'gnrngerne. enten som

chokoladefarvede aftegninger med røde pletter
eller som røde aftegninger med chokolade plet-
ter. For den førstnævnte kan det dog tillades,
at cle lede pletter på ekstremiteterne er lysere
rcd eilcr cleme, men rent røde pletter bør fote-
tr:kkes.

Næsespejl og trædepuder: rosa eller varmt
lysc.brune eller blandinger heraf. Kropsfarve:
Elfenbensfarvet. Øjenf ar.u'e: Klar, lysende og
levende blå.

13b LTP ( lilla:Ailipadlemas ket
cctlottrpoint ) ;

Pointskala som 1Jb BTP.
Pelsfarve: Farverne lilla og crcme skal være

tydeligt blandede på alle aftegninger, enten
som lilla aftegninger med cremefarvede stænk

I
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eller som cremefarvede aftegninger med lilla
stænk.

Næsespejl og trædepuder blålilla eller rosa
eller blandinger heraf.

Kropsfarve: Magnoliahvid eller snehvid.
Bemærkninger: Den lilla farve skal værc

grårosa og må ikke blive koldt blålig i tonen.
Den creme farve skal være lys og varm i tonen
og må ikke blive hvidligt farveløs.

Øjenfarue: Klar, lysende og levende blå.

13b CrP (crememashet coloarpoint) :

Pointskala som llb BTP.
Pelsfarve: Åftegningerne skal være tydeligt

creme, dvs. lys, mat som flødefarvet satin.
Tabbytegninger må ikke ses. Ørerne skal så

vidt muligt ikke være mørkere end de andre
aftegninger.

Næsespeil og trædepuder: rosa. Sort pig-
mentering 'i fregnet på næsespejlet kan til-
lades, især på ældre katte. Den rosa farve på
næsespejlet ønskes så varm som muligt.

Kropsfarve: Snehvid, en let flødefarvet to-
ning ned ad ryggen kan tillades på ældre dyr.

Ovenstående er Jyraks forslag til standard.
Vi mener, at en standard hurtigst muligt må.

med, da kattene faktisk allerede nu kan blive
bedømt. Standarden er udarbejdet ph bag-
g;:und af de eksisterende standarder for co-
lourpoints og for siamesere.

Vi ønsker endvidere alle delvist røde co-
lourpoints benævnt som torties, hvorved vi
kommer til at ligge på linje med burmeserne.

På FD-mødet den 13. august 1977 blev
forslaget vedtaget. Udover det ovenstående vil
man yderligere foreslå FIFE, at samtlige Tor-
tie-Colourpoints tildeles certifikatstatus samt
at Tabby-Point (TbP) Colourpointen anerken-
des, dog uden certifikatstatus.

Udover det her rapporterede vil der frem-
sendes andre forslag. Disse håber vi at få
med i næste nummef,

Nedenstående har vi ,,Iånt" fra Chow-Chow
bladet. Erstat ordet hznd. med hat; kan I
god kende detZ Har vi ikke meget tilfælles
med hundefolkene? Eller: Er det dommerne,
som er et folkefærd for sig?

- J.g, en spillefugl !?

Ja, lidt er der nu nok om det, selv om jeg
aldrig rafler, spiller kort eller på harpe og
endnu mindre kunne finde på at fodre en

enarmet tyveknægt, men - ieg kan vældig
godt lide at gL pi hundeudstilling. I sin tid
var det pudlerne, men de et nu oppe i åtene
og nyder deres velfortiente otium. Nu er det
Chow Chow, der er det brændende midtpunkt.

Hvor er sådan en udstillingsdag spændende,

og hvor er det hele latterligt billigt, indsatsen
er kun skaldede 80 kr. plus de 3 til 500
kr. det koster ti1 benzin, mad, evt. overnatning
m. m. Intet at regne, når man er folkevogns-
pensionist i velf ærdsstaten Danmark. Ufatte-
ligt, at der ikke er flere, der møder op i Stedet

for at ødsle penge i massevis på uoyttige og

dødkedelige foreteelser som travløb, duetota-
lisator, dam, ludo og fedtmule. Men sand-
heden er jo nok den, at de fleste ikke har
nerver til det, de ville simpelt hen bryde sam-
rnen af spænding.

Hvordan er dommeren i humør i dtg, har

KATTE, HUNDE
og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGÅRDEN

Hobrovej 385

Råsted . 8900 Randers

Telelon 06 - 44 30 99

NU PA FYN Dyhr's Hundeshop

Forhandles af:

KATHE WINTHER's
KATTE- og HUNDEARTIKLER
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han sovet godt? Har dommeren en hovedlinie
at gå efter, måske er dommeLen noget af en
portrætfotograf? Skal hunden have synlige
øjne, eller må de helst være skjult bag et
overdådigt rulle1ardin? Sl:al den kunne stå
flot på sinc beni' Eller kan man r.:cre så frrrl:
oi1s3. at fcrlarge, at den kan bruge dem tii
at gå på? Skal den have kondi til at tiave en

eller to ornfiange I ringen? Trækker det fia,
om den opgiver år-rden og går til Cl.ro*' Chorv-
hiir-rlen, hvis en ubetænksr:l domnrer fo:lan-
gel en ekstra tunde ?

Jo. der er rigtignok mange spørgsmåI, der
tlel<'cr sig. når mar',,ii uCstille sin hund.

Det l:rn ::::eeci let forckonre, at del i ilaj
l:ar fcr:toie:jrei, der så i juli guCskelov er

sktun:-et sådrl inC, at de endda cr blevet
pc:Iclrtc: c'1er- måske har øjrenc flyttet sig,
si de el kcmnet ti1 at siddc for tæt sarlrnen.

Dct l::rcr fian nLl hurtigt at tage roligt, f or

de er næsten altid smuttet på plads til næste

llalrg.
I"Ian lærer også el mængCe godc ting,

ogreld rnan af o3 til undres såre: En h,.rnd

bliver ib:dørli:elserne oilitalt som lidt for

luftig, og så vejer den ca. .trO kg. iiorrel<t

tandsæt bliver der irbenbart også lagt megen

vægt på. Jeg så en hund, der efter dommc-

rens omhi,glJeligc og grundige eftersyn fik
den eftertragte<1e beinærkning: korrekt tand-

srt. I'tfen det n.rå nu rok bero på en f ejl-

tagelse, for netr-.p den dag så det ud ti1, at

alle bisserne var sriiidt ind i flaben fra et

1;oCt r.v:tet raflebrger.

I(rre læser, forstirr du nu, h.,.orfor jcg

e:l.,eqrlel ,rt vcre cn spillefugl ? Ifen jeg ]<ir:r

goCt indr,lmmc, at ieij rvcler det nyd:r at

sc alle disse dejiige hunde og vrre safiiiaen

med deres menlesL:eL, for je3 v6d jo, at de

rnå have lge si,. megct knald i låi]et, soll

;eg har I

Vei rncdt til nrstc udstilling, jeq gkder
mig allerede. Eik Llerlin.

BÆNDELORM hos katte
Af Vigy,o Å. Atrortensen.

Den hos katten her i landet mest almindeligt
lrrekonmcnde bændelorm et Tænia Crassicol-
iis (den tl,khalsede bændelorm) og Dipylidium
Caris (de:-r agurkekernefolnede bændelorm).
Desirrlcn kan katte teoretisk an:rribes af fl,ere
after, som kan er'hverves fra harer og visse
rerskvan.lsfisk, men det vil være yderst sjæ1-

dclt forckomrnende. Jcg har aldrig set så-

derre tilfælde og har heller ikke hørt derom.
En bændelorm cr] soll de fleste v6d, en

;alasit, der lcver i tarmkanalen. Her sidder
clcr,. Iaeth::ftet til tarmslimhinden med kroge
eller suqekop;:er ved hjæ$ af sit såkaldte ho-
ved. Fra hovedet afsnøres det ene led efter det
anclet, son perler på en snor, og hvert led er
en enhcd fol sig r-rden tarmkanal tren egentlig
l:un b:stående af kønsorganer. Den ernæring,
bændelollen skal have for at eksistere, op-
sur--es i \,ærtens tarmlianal direkte gennem
bændclormens tynde hud. Ligesom stofskifte-
proCul{ter transtortelcs samme vej ud.

EIteihånclen sotn leddene bliver større, fyl-
des de med rg, og sluttclig afsnøres de fra
lesten af ba:ndelormen, hvoreftet æggene -
eller kapsler indeholdcnde æg - afgår ved
værtens afføring.

Nu skal dette æg spises af et andet dyr,
for at ægget kan Lrdvikle sig. For den almin-
deligst forekomnende bændelorm, nemlig delr
tylåalsede, skal ægget spises af en mus. For
den agurkelil;nende (som en hundens almin-
deligste bændelorm), skal ægget spises af en-
ter-r en hundeloppe, en katteloppe eller en
hundelus.

I denne mellemvært udvikles nu ægget til
en s:ikaldt cyst. som kan have forskellig form;
cr ganske lille, og slår sig ned i forskellige
ortaier eller vær,. Her sidder cysten så og
vcnter på, at musen, loppen el1el lusen skal
bLive spist af en kat.

Når clette er sket, fligr;r cysten sig i kattens
tarmkanal, sætter sig fast i tarmens slimhinde,
hvor den begynder at danne en ny bændelorm,
hr.orved kredsløbet er slut.

Som indlednrngsvis sagt er den bændelorm,

Århus Dyrepension
Viaduktvej, Viby-

Telefon 06 - 2827 88

HUNDE
Pension for

KATTE
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man ser hos katte, i langt overvejende grad
den tykhalsede bændelorm, som erhverves ved
at spise mus. Har katte bændelorm, men kom-
mer katten aldrig udenfor en dør, bør man se

efter, om den selv eller en hund i samme
område har lopper eller lus.

Bændelorm behandles i dag let med 6n eller
to tabletter efter kattens vægt. Selv foretrækker
jeg ved mistanke om bændelorm at give katten

dens første bændelormekur her på klinikken,
så ieg kan fastslå arten af bændelormen og
dermed smittekilden, idet .ieg anser det for
vigtigt, at denne fjernes, da katten ellers vil
blive invaderet af nye bændelorm. Er smitte-
kilden mus, plejer jeg og de fleste af mine
.l<olleger at forsyne katteejeren med en recept,
så de selv med ca. J måneders mellemrum
kan give katten en bændelormekur.

Disse to tnzålyre tå for nylig d.agens lys for førtte gdng i Los Angeles Zoo. De bløde,

lcekre killinger er Steppehatte, høit forfæd.re Aornmer fra Sibirien. Disse Aatte har aldrig
,)æret tarnnte. Føld.t udooksel er slørrelsen on2tlent den sømtne som en stot bøskatt.

5 von Crafack
Hanner til avlstjeneste:

Champion RANGOON WIMSEY (brunmasket), 2 CACIB.
Leukæmitestet.

INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej . 6740 Bramminge . Telefon 05 - 17 36 69.
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Hvord arl man dresseref katte . .
I en dejlig gammel bog (fra 1834), fundet
i Palle Fibigers bogreol, fandt vi følgende be-
skrivelse af katten samt vejledning om dens
dressur:

Hushøtten (F. catøs dornesticus). Spidse
opstående øren aden bårpensel; en lang hale,
i enden noget tilspidset, 'forresten lige tyk
oaerub. Den ailde grå rned. tortagtige striber
på lang: nedad rTggen; på ttærs, uregelntæs-
sig Arummede, på siderne og lårene; halen
metl afuekslende lysere og naøkere ringe. Den
tamme med abestetnt farae. Kroppens længde
1/2 fod; halen 70-71 ton n2er.

Den oprindelige aildkat (F. catus ferus)
findes uel i d.en største del af Europø, men
haerhen i DanrnørA, Norge eller tilhørende
lande; l:uskatten findes d.erimod tanz oteralt,
næJten i haerl has, og:å på Færøerne og ls-
land, rnen ej i Grønland. (baor der ingen
-,", k,,,", t

Kattens scedranlige lyd. kaldes nzialdn; i
ttrede (f. eAs. når den sætter sig til nzod,tærge

ruod en /tund) hrønznter den rlggen, reiser
hårene på halen og bræser; i paruingstiden,
orn ndtren, lader den høre en højst rnodbyde-
lig shrigen; i hoile marrer (sPinder) den
acphørlig, ht,ilhen l1d frentbringes aed. et pd./

egne, fine, i dens strlbe ildrptendte hindet.
A4ærAelighecler hos høtlen ere ellers: dens elek-
tricitet, ej blot hårenes, sonz gnistre, lornem-
melig hos rorle Aatte, oed at gnides i mørke,
tnen og d.en indllydel:e elehtriciteten i lalten
aiser på dyret selu, dens øjnes lysning i rnør€e,

uange mennesAers ængstelige antipati nod.
d.en, og d.ens lyst til aisse plønter, f. eb.
alrnindelig k,ttteølt (nepeta catariø), lægebal-
d.rian (aaleriana ollicinalit) og ruøanz aelilln
(teucrium marurn), Høskalteu sceclaanlige

ført,e i oore lønde er: baid eller sort, grå eller
grå og buid rued. sortringet hale og rortagtigs
taærstriber på hroppen, sjældnere t'indes den
ren blågrå, gal ned brane tuærstriber, gill- og
huidbroget eller tort- og htid.-broget, alle
hortltårede.

Deret parring sLer i fefuuø og marts; ltun-
ner går drægtig i 8 uger og føder 5-12'Y)
ltnger, sonz hun gerne shjøler på et afsides
sted., l. eLs. på hølofter, og bærer dem i mun-
d.en lra et sted tiJ et andet. Dens lepetid.
er 12-76 år.

I{atten er ett natilrlig ljende al alle sløgs
,i2u.t og hold.es d.erfor i høsene; også spids-
musene dræber den, nzen æder d.en iLhe;
frøer derimod red.er den gerne. Den ødelægger
også den sorte rotate; rnen t)or almindelige
rotte anfaldes iAhøn al lå Aatte og ædes af
ingen øden ltderste hungersnød, da dens hød
er detn motlbydeligx* ) ; imid.lertid Aan d.og
kallen sAræmme rotterfie bon frø det sted,
haor den opholder sig. Foruden den ny»e,
man således har a-f katlen, bruges også skin-
d.et, forneru.melig al d.e rorte, sonz pelsaærA,

og øf tørmene snor nzarz Jtrænge og rohAe-
J?20re.

Katten bliaer lettelig illd og er da et sAade-
ligt rotdyr, som ej blot ødelægger alle slags
småfagle, men ogtå hareunger, ja endog, sonz
på Fcerøerne, unge lana, Også i tcentmet til-
stand beholcler den dog gerne en ils grød. cf
uildbed, dø d.en -for det nteste selo må søge
sin føde og nelop deraed. gatner; men oed
clenne leteruåde Aonznzer den lettelig i uane
med. øt bide Ayllinger, ællinger, d.øer o. desl.
Et temneligt siAhen micldel derimod er føl-
gende: man binder en såd.an kat en striÅke
af 2-3 alens længde om halen og bolder den
ene ende beraf, så at hdrlen Aan løbe røndt;
en anclen petr'on ld.gq imidlertid en hllling
( eller bud anclet Aatten har bidt ) og lader
den løgte dertil, piAAer den i clet sarnme med
næbet i hooedet, og nu giaer d.en, som hold.er
striAAen, Aatten nogle dygtige røp af en rid.e-
pish, buoroed den løber rundt; når d.en ån

eller to gange bar løbet rundt and.er piskerap,
ntå clen arter lxtgte til gyllixgex og får da på

x) 5 unger er iAhe det riageste antal. Udgi-
aeren har halt eAsempel på, at en øng Aat

førstegangs fødte Aan 2 killinger. At en Aat

sAalle 'føde 72 unger, oil siAAert også ltd,erst
tjeldent aære tilfeldet, IJdgiaeren har såre

olte set hatteyngel, men 7 hillinger er del
bøieste antal, der er forekornmel /tørn, og d.el

endda Aun in eneste gøng,
**) Forfatteren gjorde engang det forsøg,
at han opfødte en han-Aattekilling fornemnelig
aed frisht rotteAød; hungeren bragte d.en tel til
at æde dette, men når den hanne 'få anden

føde, lod den rottebødet ligge, og da den aar
bleaen toksen, bed. den dog ihAe rotter.
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ny al ridepishen, builAet gentages llere gange,
og mtrn Aen da ril sidst lad.e katten løbe aden

frygt for, at d.en siden skal nærme sig kyllin-
gerne. Blandl ltlere srtitsonrne tlgd.on2rne, Aat-

len er und.erAastet, er også tantlshræA, (hund.e-

galshab. red.), buoroed d.en blioer lige så

farlig som hunden i samme tilJælde. Man har
ebempel på, at den.r bid. i ured.e bar uæret

dræbende, og:å ltå, at ,dmme Aatte haae dræbl
børn i uøggen, ja entlog, at cle haoe anfaldet

toAsne peuoner i søttne og ruishandlet clern,

så det altid. er aforsigtigt at bare dette dyr
hos sig i soøekammeret.

Ja, alt dette kan man læse i bogen: Den
danske Stats og Norges Pattedyr. Et Minde-
skrift af H. B. Melchior, Professor, Dr. philos.
Overlærer ved Herlufsholms Skole, udgivet
efter Forfatterens Død af Sofus Zahle.

S,B.

af §WW§ ø E§G9,f

BURIVAOPDRÆT i flere farver.

Smukke og kærlige killinger lejlighedsvis
til salg efter:

INt. Ch. BOSINVER PICCOLO
(rød, eng. import).

Ch. KENTIA's CREANI GHITA
(creme).

Ny engelsk importeret han:
TECTONIA KALIZMAR (brun).

ttr]edlem af "The Burmese Cat Clubu, England

GRETHE og RICHARDT PEDERSEN

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

,1,
ll

Har De kattetransportproblemer?
HENNINGS TRANSPORTKASSER til rimelige priser!

!.IEP{NII\!G RASMUSSENI

Lørupvej 14 . Lørup. 5750 Ringe. Telefon 09 - 671699



Klub - og andet ryt

Al Lurg;

1. lvIøde lørdag den 1. oktober kl. 14,10:
Genetik ved Erik tsugge.

2. tr{ode 1ørdag den 5. november kl. 19,10:
D1'rlægeforedrag ved Viggo N{ortensen.
Et besøg på en d1'reklinik.

J. Iføde lørdag den J. december kl. 19,10:
Pelspleje ved N. N.
Liødested: Årkitcktgården, Sofiendalsvej 85,

Skalborg. Ifter hvert møde kaffe med hjem-
meba.g til ) kr. pro persona" X{ødeledelse:

Jean Price.

Årltts.'

1. X{ode krrdag den 29. oktober ki. 14,10:
Hovedemnet bliver katter.nad. ri(inna Gre-
ve inclledcr, derefter aln'i. kattesnak.

2. N'{øde lørdag den 26. november kl. 1,{,10:
h{øde med konsulenter og medlemmer af
misr'øgtudvalget.

l. tr,Iøde lørdag den 10. december k1. 14,30:

Jul eh1,g.*emøcie.

l"Iødested: Studcnternes Hus. X,{ulighcd for
køb af haffc og brød til yderst rimelige priser
i stedets cafeteria. tr{ødeledelse: Vibeke Gamst.

a tlens e:

2. 1,,1øde den 22. oktober kl. 1.1.30: Burme-
seren ved tJTinna Greve m. fl.
J. Å{øde søndag den 20. november kl. 14"10:
Møde med korsulentcr og medlemmer af mis-
røgtudvalget.
,4. Møde lørdag den 10. december: Jule-

hyggemøde.
Mødested: Korsløkkeskolcn. Eftel hvert mø-

de fortæles den medbragte kaffe med brød.
NIødeiedelse: §[inna Greve, tlf. 09 - 61 19 81.

S1d- og Sonderjl!land - Ilolsted
og Sønderborg;

1. Møde lørdag den 15. oktober k1. 14,30:
De føtste 12 uger af en kats liv. Foredrag;

og film ved Siisse Leiditz og Melitha Mad-
sen (Sønderborg).

2. X{øde 1ørdag den 19. november kl. 14,30:
Colourpoint ved Vibeke Gamst (Holsted).

-3. Møde lørdag den 3. december kl. 14,30:
l{øde med konsulenter og medlemmet af
n'risrøgtudvalget (Holsted).

Mødesteder: Holsted: hos Norma Agersnap
Larsen. Sønderborg: Folkets Hus, Løngang 1.

I Holsted kan der købes kaffe med brød for
5 kr. pro persona, og i Sønderborg er dc,-

caf eteria med yderst rimelige priser. Møde-
ledelse: Norma Agersnap Larsen.

Yderligere oplysninger om møderne gives af

de lokale ledere eller af Norma Agersnap

Larsen.

Hvert medlem vil modtage særskilt ind-
bydelse til hvert møtle fra sin kreds. tr{an er
inddelt i kredse via postnumrene. Hvis nogle
af møderne i en anden kreds end 6ns egen har
intetesse, kan rnan blot henvende sig til den
lokale leder, der så vil sørge for udsendelse
af indbydelse.

I øvrigt er alle medlemmer selvfølgelig vei-
komne i alle kredse. Møderne er netop med
henblik herpå lagt sådan, at der ikke er møde
to steder på samme dag.

Ve1 mødt allesammen I VibeAe.

 L'

Nu står vintelen for døren og dermed cgså

klubbens medlemsmøder. Til disse møder ef-

terlyser vi forskellige kattefilm. Så hvis I har

film med jercs misser, så lad os andre også

få lov at se dem. Norma Agetsnap Larsen

tager mod henvendelser og håber at få man-

ge, for det kan ikke passe, at medlemmerne

rkke har taget film af deres katte!
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Killirugelisten
Norma Agersnap Larsen har pr, 1. august
overtaget redigering og udsendelse af killinge-
listen.
' Jeg har længe ønsker at blive frigjort fra
dette arbejde, men først nu har det kunnet
lade sig gøre.

Jeg v6d, at killingelisten er i gode hænder
hos Norma og ønsker hende god arbejdslyst.

lYilna.
o

FIFEs øruer/<endte rdcer

med opdrætsnumre
( ajoar[ørr pr. 5,7.77.1

Langhår:
1 perser: sort, orange øjne.
2 perser: hvid, blå øjne.
2a perser: hvid, orange øjrre.

2b perser: hvid, odd-eyed (: 1 blåt og
I orange øje).

) perser: blå, orange øjne.
4 perser: rød ensfarvet, orange øjne.
5 perser: creme, orange øjne.
6 perser: røgfarvet/smoke, orange øjne.
6a perser: blåsmoke. orange øjne.
6d SL perser: shell kamå, orange øjne.
6d SD petser: shadeC kam6, orange øjne.
7 perser: silvertabby. helst grønne øjne

(orange tåles).
8 perser: bruntabby, grønneforange øjne.
8a BLT perser: blåtabby, orange øjne (uden

CAC fra 1.1,.77').

9 perser: rødtabby, orange øjne.

10 petser: chinchilla, gtønne øjne.
l1 perser: skildpadde, orange øjne.
12 perser: skildpadde m. hvidt, orange øjne.
l2a perser: tofarvet rød-hvid, creme-hvid,

sort-hvid, blå-hvid, orange øine.
12b perser: blåskildpadde m. hvidt, orange

øjne.
13 perser: blåcreme, orange øjne.
13a perser: ikke anerkendte varianter

(uden CÅC).
l3a-SS perser: silver shaded, grønne øjne

(+ CAC fru 1.1.77).
13b-SP colourpoint (- perser m. maske-

farve): brunmasket, blå øjne (f CAC,
i egen klasse).

13b-BP colourpoint: blåmasket, bli øjne
(+ CÅC, i egen klasse).

L3b-CP colourpoint: chokolademasket,
blå øjne (+ CAC, i e.qen klasse).

13b-LP colourpoint: lillamasket, blå øine.
l3b-RP colourpoint: rødmasket, blå øjne.
13b-TP colourpoint: skildpaddemasket,

b1.å, øjne.
(+ CAC, dog aile i 6n klasse).

13b-CrP colourpoint: crememasket, bliL øjne.
13b-BCrP colourpoint: blåcrememasket,

bll øjne.
13b-CCrP colourpoint: chokoladecreme-

masket, blå øjne.
L3b-LCrP colourpoint: lillacrememasket,

blå øjne.
(411e i 6n klasse, uden CAC).

1.3a (l3b-tabbymasket): tabbymasket colour-
point, blå øjne, ikke anerkendt variant,
uden CAC.

llc-SP birma (: lanShårskat med maske-
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farve og hvide poter): brunmasket,
bll øjne.

llc-BP birma: b1åmasket, blå øjne.
13c-CP birma: chokolademasket.
l3d tyrkisk kat (: langhårskat med moderat

persertype): hvid med kastaniebrune
plettet.

Korbår:
L4 europæisk korthår (- kraftig type): hvid,

blåt øjne (+ CAC siden 25.6.75).
14a europ6: hvid, orange øjne.
14b europ6: hvid, odd-eyed (- 1 blåt og

I orange øje).
15 europ6: sort, orange øjne.
16 chartreux/british blue (- meget kraftig

type). blå. orange øjne.
L6a russian blue (- moderat slank type),

blil, grønne øjne.
17 europ6/british cream: creme, orange øine.
18 europ6; silvertabby eller -tigret, helst

gtØnne øjle (orange tåies).
19 europ6: rødta"bby eller -tigret, orange øine.

20 europ6: bruntabby eller -tigret, gtønnef
orange øjne.

20b europ6: b1åtabby, orange øjne (uden
CAC, pr. L1.77).

21 europ6: skildpadde, orange øjne
22 evop6: skildpadde med hvidt, orange øjne.
23 abyssinier (: moderat slaktypekat med

ticking), vildtfarvet, grønnef orange
øjne.

23a abyssinier: rød, grønneforange øjne.
24 siam (- slanktypekat med maskefarve):

brunmasket, blå øjne (SP).
24a siam: blåmasket, blå øjne (BP).
24b siam: chokolademasket, blå øjne (CP).
24c siam: lillamasket, blå øine (LP).
25 manx (- kraftig type, haleløs):

,rumpies.., alle farver tilladt.
25a matx, ,,stumpies": alle farver tilladt.
26 korthår, uanset type: ikke anerkendte

varianter, uden CAC.
27 burma (- lidt moderat slanktype m. svag

maske): brun, gyldne øjne (f CAC,
i klasse for sig).

27a bvma bIå, gyldne øjne (f CAC,
i egen klasse).

27b b,uma: chokolade, gyldne øjne (+ CAC,
i egen klasse, siden 1.6.75).

27c burma: lilla, gyldne øjne (}CAC,
i egen klasse, siden 1.6.75).

27d burma: rød, gyldne ø;ne (f CAC,
i egen klasse, siden 1.6.75).

27f bvma: creme, gyldne øjne ({ CAC,

siden 73, i egen klasse)
(Der hersher nogen taial om, lruoraidt

opdrætterne 27b, 27c, 27d og 27f haer for
sig er berettiget til certifihatstatu,s, Ifølge
FIFEs generalforsamlingsreferat er tle d.et

IKKE. Man ltar dog fu.lgt de engelske reg-
ler (das. CAC eller mere i huer gruppe),
!tuis dcr på udstillingen Iandtcs mindst 3
af lraer farae. Felis Danica har til først-
hommend.e generalforsarnling i FIFE poin-
teret ønshxærd,iglrcden af en honhret regel),
27e buma: skildpadde, gyldne øjne.
27g burma: blåcreme, gyldne øjne.
27h burma: chokoladecreme, gyldne øjne.
27j burmal. lillacreme, gyldne øjne,

(uden CAC, allesammen i ån klasse).

28 europ6/british blue-cream: blåcreme,
orange øjne.

29 ,,havana" (- slanktype), OKH: brun,
grønne øjne (+ CAC).

29a OKH: blå, grønne øjne (uden CAC).
29SB ,,ebony", OKH: sort, grønne øjne

(+ cAC).
29c ,,|ayendet", OKH: lilla grønne øjne

(+ cAC).
29ff orientalsk korthår: andre farvevarianter

(uden CÅC, alle i 6n klasse).
30 europ6: plettet, alle farver tilladt, øien-

farve passende.

31 europ6: tofarvet: rød-hvid, creme-hvid,
sort-hvid, blå-hvid, orange øine.

32 siam: tabbymasket, blå øjne (f CAC, dog
alle farvevarianter, også tortie-tabby,
i 6n klasse sammen).

32a siam: rødmasket, blil øjne (+ CAC).
32b siam: skildpaddemasket, blå øjne (alle

farvevarianter sammen i 6n klasse).
32c siam: crememasket, bLil øjne (uden CAC).
33 rex colnish (: slanktype m. krøller,

alle farver tilladt),
rex german (også kaldet gen l).

33a rex devon (:slanktype m. krøIler, alle
farver tilladt, undt. tofarvet, også
kaldet gen 2).

35 "foreign white", OKH, hvid, blå øjne
(+ cAC).

36 europ6: røgfarvet/smoke. orange øjne
(+ CAC, siden 76).

Opdræt nr. 34 er reserveret Koratkatten -
en moderat slanktypekat, blå - som er aner-
kendt af GCCF, CFA m. f1., men ihke at
FIFE.
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Farverne hos COLOURPOINT
I en tidligere artikel har jeg skrevet lidt om
det karakteristiske i typeudviklingen hos co-

lourpoints. I det følgende vil jeg skrive orn
det, der er lige så vigtigt for et udstillings-
dyr: farverne.

Mens tnan har arbejdet for at udvikle co-

lourpointens type, har man ganske vist tilladt
sig at negligere farvcn temmelig meget. Sålcdes

tæller kropsfarve og eftegning kun 10 points
ud af 100 ifølge FlFE-standatdcn. Men efter-
som den gode type stabiliseres, kan man for-
vente, at kravene til farven vil blive skærpet.
I øvrigt har jeg seh. erfaret, at en dåtlig
masketegnir-rg kan koste en i øvrigt veltypet
kat et ccrtifikat.

Det særlige ved colourpoilrtens farve: den
kommer kun til udtryk på ,,spidserne", mens

den øvrige del af kroppen er lys, skvldes den
samme arvelige faktor, som bevirker den til-
svarende farvefordeling hos si;rmeseten. Sotr
tidligere rævnt har man indført dette specielie
træk ved at Fatre siarnesere ind i et lar.rgl.rårs-

opdr::t. Sp-idsernes farve kan være enhver far-
ver soll kendcs i kattepelsen: sort, brun, blå,
iilia, rød, crcme oSI alle skildpaddevarianternc.
Farverne kan optræde jævnt fordelt eller sarl-
let i tabbymønster. Farven kan vise sig på det
enkelte hår i hele dets 1ængde eller kun pir
hår'spidsen som silver eller smoke.

Kroopers farve er lys. Nuancen er forskellig
alt efter, hvilken farve der viser sig på spid-
serne, idet reglen er den, at kropsfarven skal
harmonere mcd fanen på spidserne.

Virkningen af dette s:erli5;e siamescrgen blev
i tyverne undersøgt i ii{oskvas zoologiske Have
af ægtefæller:ne Iljin. Dc havde hæftet sig
ved, at mørkfaivningen af pelsen viste sig på
de steder, hvor hudens temperatur er lavest,
og de påviste, at der faktisk er en sammen-
l.ræng meilem farveintelsitet og hudtemperatur.
SirleCes barberede de pletter i pelsen på den
lyse de1 af kropl--en. Hvor den nye pels vok-
sede frem på disse steder, var hårene mørke.
Flvis man derimod holdt huden varm ved
hjælp af en varm forbiirding, voksede der lyse
hår frcm på pletten. Det modsatte forsøg blev
også udført. Iv{an forhøjede temperaturen på
de kolde steCer af kroirpen, f. eks. øret, ved
at øge blod1;clncmstrømnin.gen i hudens blod-
i<ar. Det viste sig da, at hårene, efterhånden

!8

Af VibeLe Gamst.

som de vokseCe frem, antog en lys farve. Dette
llunne ses på allc spiJse-ne.

iorsei;ene konkluCerede også, at farvcn på
hrulen ikke er lige nocltagelig for tempeia-
turpåvirkr.rir-ri:er overait på kroppcn. Man op-
stillede en rri:hefø1ge, i hvilken modtagelig-
heclen øges: liæse - øren - hale - potcr -
il.ggcns nicltcrparti siderne (: flankelne) -
fr:lve - aimhuler.

Sig;er det mon ikkc alle sian-r- og colour-
pointopcltættere nogeti' Rimcr det ikkc med de

clfaringcr. som mange har giort, at først viser
pigmenteringen hos nyfødte sig over næselæde-

ret, dernæst p-i.. ørerne og l-ra1en og til siclst

i.:r poterne. Foltsætter pign.ielteringen ud over
clet crnskelige. folget den oilså Iljins skema,

idet mørkfarvning ned ad r:1,5Jgen ikke er ual-
mindclig hos ældrc katre, nogle antager ogsi
skjolder på fianLerr-re, og encleli.g er der noglc,
strlkt opfanede, scr.i orlsiL har et rnøikt skjold
på- maven og i rci;ioncr bag forbcnenc. Så

er kattcn nr-sten farvet på I'iele ktoppen.

+
Iljins vidcn kan vi brui:e til noget. Vi kan
slutte os til, at hvis vi ønsker en 1ys krops-
fan,e. må k:rtter-rs hud il<ke være kolcl. Dette
vi1 r'ære et stØrie prob!en for siamopdlættelc
end for colourpointopdrættcre, men vi kan
dog lære, at hvis en color:rpoint fælder stærkt
eller m:i klippes ned på glund af pelsbesvær,
må vi forvcnte, at den pels, der grol ud, blivcr
mørkere end ønskeligt. Har katten derimoil
er tyk pels, som kan holde dens hud varm,
vil det have en gavnlig virkning på f. eks.

iroternes fan,e, hvis kattcn kommer ud i den
fr-iske luft, også om vinteren. En ujævnt op-
farvet (brindlet) maske kan også blive meget
jær,nere af en ,,kuldekrir".

Vi kan også fra Iljins arbejde slutte, at

skønt vi ønsker kroppen så 1),s som muligt, er

det altså rnindre alvorligt med skygge ned ad

ry5;gen end med skjold på flanker eller mave.

Vi kan også slutte, at vi vil få svært ved at
få farven lige mørk på alle spidseme. Få
næseryggen, øterne og i nogen grad halen vil
der være mere fane end på poteme. lv{in og



adres atfating siger yderligere, at forpoterne
ofte er lysere end bagpoterne.

Vi kan også regne ud, at jo mere intens
farven er på næseryg og Øren. jo større er
chancen for, at der også vil vise sig farve
på forpoterne. Er farven derimod lys, dvs.
killingerne er længe om at vise fatve på
næseryg og Øten, er der chance for, at forpo-
terne og randen af masken vil savne farve
alle dage.

En lys krop uden chatteringer skulle lige-
ledes være lettest at opoå hos katte med ringe
farveintensitet på spidserne.

+
Nu v6d vi altså, at genet for siamfarven for-
trænger pelsens pigment til spidserne, men
det har også en anden virkning, idet det på-
virker selr.e farven. Sort antaget således en

brun nuance, som vi med englænderne plejer
at kalde seal. Den kan variere fra næsten kul-
sort til let bitter chokolade brun. Standarden
siger, den skal være sortbrun. Rødt går hos

siam og colourpoint over i det abrikos eller
d),b orange. Standarden siger klart rødgylden.
Den brune farve såvel som den lilla viser sig
i en lysere nuance end hos den tilsvatende
helfarvede kat. Vi kender bedst farverne fra
den orientalske korthårskat, hvor vi kalder
dem havanna og lavendel. Blåt er den farve,
som ligner sig selv mest hos colourpoints og
siam. Farven er dog som regel ret lys. Creme
synes mærkeligt nok at blive mere gul, næsten
løvefarvet, hos siam og colourpoints.

+
Iljin taler om fatvetne som videnskabsmand
og ikke som opdrætter. For en opdrætter er
det således ikke nok at konstatere, hvorvidt
der er skygge på ryggen. Det bliver også af
betydning, hvorvidt skyggen farvemæssigt har-
monerer med spidserne. Det er heller ikke
nok at se, om katten har den ene eller den
anden farve. Det er også af betydning, hvilken
nuance farven har. Det er heller ikke tilstræk-
keligt, at der er farve de rette steder. Kon-
trasten til den lyse krop skulle gerne stå klart
og skarpt. Her kan Iljin ikke hjælpe os. Op-
drættere af siamesere gennem mange år mener
at kunne sige generelt, hvilke farver der bør
parres til hvilke farver, for at de attraktive
nuancer bevares. Om det er muligt at stille et
sådant skema op, skal jeg ikke kunne sige,

men interesserede kan bl. a. læse herom under
siameserafsnitte i Åda v. Bachs bog om katte.

Hvordan man får kropsskygger og spidsfarver
til at harmonere, kan også være svært at sige,
men måske er der noget om, at en blåmasket
efter to brunmaskede forældre ofte har brun-
skær på ryggen.

+
For øieblikket er det sådan, at colourpoints
med maskefarverne seal, blå og chokolade er
anerkendt og konkurrerer i hver sin klasse.
Lilla, rød og seal skildpadde er også aner-
kendt og konkurrerer sammen i €n klasse. Ålle
øvrige skildpaddevarieteter og creme konkur-
rerer sammen uden standarder og uden certi-
fikatstatus. Ingen tabbyvarieteter - jeg for-
moder, at det også gælder tabby skildpadde
- er anerkendte. Om silver og smoke er FIFE
tavs. Der et for øjeblikket i Danmark op-
drættere, som, nærmest ved et tilfælde, er
kommet frem ti1 katte, efter hvem vi kan
forvente silver colourpoints, så inden længe må

,,colourpoint-kværulanterne" fra Danmark nok
påny rejse colourpointspørgsmål i FIFE. Dan-
mark er i det hele taget en colourpoint-pioner-
nation. De mange røde og skildpadde katte,
vi har, ses ikke længere sydpå. Interessen for
dem lader dog heller ikke til at være sædig
stor. Man synes at foretrække de klassiske
farver, seal, blå, chokolade og lilla.

Fra Katteriet KAJORTOK' er modtaget
følgende:

Clt.. Pavia af Kajortok' meddeler, at han
ikhe er i. stand til at modtage flere darne-
hesøg. Efter heftige diskussioner har han
ladet sig ctuertale til at bli.oe hastreret.

På Paaia's aegne: Ingelisa Børresen.
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Oplæg til katteholdsm øder
Som det fremgår i programmet for vinterens
mcdlemsrnøder afholdes der i hver kreds møde
med katteholdskonsulenter, hvor vi sammen
skal diskutere den standard for forsvarligt
kattehold og konsulenttjenesie, som blev fore-
lbbig vedtaget på generalforsamlingen i febr.
1977. Som et oplæg hertil bringes her de

oprindelige fotslag:

Stanrltrrrl lor forsrarligt Aartebolcl:

1) En kat skal fremtræde sund, r'elnæret og

velplejet.
2) Optræder sygdom, skal det kunne doku-

menteles, at der er søgt dyrlæge, og at
katten er under behandling.

3) Fir-rdes der parasitære lidelser (f. eks. lop-
per, 1us, rovmider, skabmider og øremider
samt æg og ci,ster af indvoldsparasitter
konstateret ved afføringsprøve), skal det
kunne dokumenteres, at effektiv o6a aner-
kendt behandlinSl e.r iværksat.

4) En kats opholdsrum skal være således

irrdretret. at den h.rr mulighed [ur naturlig
udfoldelse og motion, og der bøl så vidt
n'ruligt gives katten adgang til frisk luft.
PeLmanent anJ:ringelse af kat i bur dvs.
rum mindre en 4 kvm og lavere loftshøjde
end 1,8 m er ikke tilladt.

5) Iiattens opholdslun.r sarnt toiletbakke skal
holdes rent.

K att e h old s Aon.r t Jen t er.

1a) Generalforsarnlingen vælger (for et år ad

gangen) I katteholdskonsulentcr, hvoraf
6n skal bo i Nordjylland, 6n i Midtjyl-
land og 6n på Fyn ellel i Sønderjylland.

b) Konsulenterne skal være rnedlem af JY-
RÅK og have god erfaring med katte-
hold.

2a) Konsulenterne skal fungere som vejledcrc
for klubbens medlemmer i alle spørgsmål
r edr'ørend. kattshold.

b) Konsulenterne skal påse overholdelse af
klubbens standard for forsvarligt katte-
hold.

3a) Ethvert medlem han henvende sig til kon-
sulenterne om råd og vejledning vedrø-
rende kattehold.

b) Ethvert medlem, sorn mener, a standar-
den hos et andet medlem ikke overholdes,
kan indgivc en navngiven indberetniug

)/\

til konsulenten for det pågældende

område.
4a) Når indberetning er modtaget, skal kon-

sulenten henvende sig til det pågældende
medlem for at træffe aftale for besøg

sammen med en lokal dyrlæge.
b) Udgifterne hertil afholdes af klubben.

5a) Hvis konsulenten mener, at standardens
krav ikke er opfyldt, aflægges straks
skriftlig rappcrt til klubbens fotmand.

b) Hvis det skønnes, at der ikke er tt'ttnd
til indberetning, har konsulenten absolut
tavshedspligt.

6 ) Ethvert medlem er pligtig til at lukke
katteholdskonsulent og dyrlæge ind.

Sikring af ttandardens oterholdel.re.

§ 8 - alrindelige bestemmelser - ændtes til
§ 9, og der tilføjes stk. J lydende: ,,Medlem-
merre er forpligtede til at følge klubbens
retninilslinier for forsvarligt kattehold".

Son-r en. n-y § 8 indsættes:

EA.r Llasion.
1) Eksklusion af et medlem kat foretages

af formanden, hvis klubbens vedtægter, §

9, stk. 3, ikke overholdes.
2) Eksklusion kan dog førut finde sted, så-

frernt de angivne mangler ikke er rettet
inden for den frist, der er angivet af for'-
manden.

3) Et ekskludcret medlem kan bringe eks-

kiusionens lovlighed op på den førstkot'r-
mende ordinære generalforsamling vcd an-

n.iodning helom ifølge § ,1, stk 2, pkt. 1.

4) Å{edlemmet har adgang ti1 den general-
forsamling, hvor eksklusionen behandles,
og kan udtale sig om denne, men hat
ingen stemmeret.

Ti1 § 1, htk. 6, tilføjes pkt. e) ,,Der vælges

I katteholdshonsulenter' (for ct år), som nær-

mere skal påse, at klubbens standatd over-
holdes, samt skal fungere som vejledere for
klubbens medlemmer vedr. kattehold".

+
På konsulenternes vegne uddyber Ånne An-

dreasen her de punkter, som på generalfor-
samlingen gav ar-rledning til største debat:

,,Flere medlemmer var nervøse for misbrug
af standarden, men vi vil gerne s1å fast, at
det iAl:e er konsulenternes opgave (ejheller
hensigt) at kontrollere alle katterier elier min-



dre kattehold i JYR.AK eller i tide og utide
futte omkring med løftet pegefinger. Ligeledes
faler vi heller ikke rundt og kontrollerer
dyrlægekvitteringer, medicinglas o. 1., blot
fordi vi hører om. at en el1er atrden har fået
utøj, forkø1else eller andet. Ti1 gengæld vil
jeg ikke - for nu at holde mig til det pænere

sprogbrug - udtale mig om, hvad dc.t er, hvis
dyrene ikAe bliver behandlet. Og det brinSler
os nenrlig ind på pkt. 7: En ktt sLdl frer:
træde sand, t:elncerel og t,elplejet.

Vi v6d jo godt, at en kat ikke altid kan
væic i topkordition. Tænk bare på, hvordan
en aryrmende moderk:ll kan se ud I Å{en en

hat. ciei ikl<: er bchandlet for f. ehs. et otrr,.e-

anrrclr, kan ilihe fremtræde sund cg vel-
næret. Og selv en ar.rmende perser bør iklc
havc Jl1ler i pelsen.

Pl;t. 2 o'1 3 bar je11 egentlig allerede berørt.
Iiun skal tilføjes, at clenne ,,dohumentatior-r"
l:or iværksat behandling ført bliver aktuel i
det cjc'biik, konsnlenten moda3c'r navngiven
ildL:;:rtning fra 3. pei:son, soir.i frnder for-
holclcre i det på3:rlci:-nrle kattehold utiistr:;:k,
h:ligc. ()3 husk: ilvis irdberetnirpren skr:nnes

uberc-ttiget, har kcnsulcnten absolut tavshecls-

pligr.
Pkt. ,1 om kattens opholdsrum er blevet

til med tanke på de ,,fabrikshanner", som til-
brir-rger hele deres sølle liv i små bure. Ofte
mindre end et udstillingsbur. Punktet kræver
vist ;kke nærmere uddybning, da mange på
generalforsamlingen gav udtryk for, at selv
ciet af misrøgtudvalget ansatte
for lil1e.

Pkt. 5 om renlighed taler vist

. \Lr

selv. Vi v6d jo godt, hvordan en

se ud, hvis man har været borte en
Det er der bestemt ingen, det får
trtlen der har været eksempler på
bakker og tilsvarende affald i
de i forvejen sn-rå bure. Og så kan en kat vist
ikke fremtræde ,,sur.:d, velnæret og velplejet!"

Til sidst skal det slås fast, at konsulenter-
nes opgave først cg fremmest er af vejledende
karakter. Lad os ikke håbe, at vi får flere
arisrøgtsager. Heldigvis ser det da ud til, at
rnedlemmerne også gØr brug af os. Vi har få::
marge henvendelser allerede, og jeg tror fak-
tisk, vi har formået at gøre en lille smule

ilavn
-Anne Andreasen. lYinna Grere. lean Price.

Gør hygiejnisk rent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegn.et til rengøring

af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsætter derfor smittefaren.

lugt hurtigt og effektivt!

fås i plasticflasker med 3/t

i økonomidunk med 1tlz liter

hos Deres sædvanlige handlende.

KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.

21



PORTR,ET GALLERIET

,,Jei; er nok garnmel, nten jeg han osse ttere

ned. Jeg blet, ti år i marts og bleu Premier

i Åbenrå i naj 77". Glenn af Gønt,ille (3).

Eier: Annet MesnicAou, Københatn.

Pr. Syriørns Frederik (16) bler bcide Premier

og tdstillingens Bedste Kortitårt l{aslrat. Præ'

reilterer her al den megel slolle Ilelle Tbon-

sen, Flejlel'.

Blach Aladd.in al Waikihi (1). Chanzpion og

Bedste LH i Åbenrå, nraj 77. Ejer: lnge

Bilsted, Gret,e Strand.
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Tana al Kiioti (23). Champion i Hamburg,

noaenber 76.

i,,:..irtiii'ii:iiii,a,,r,rt:



Kihldølt Nubi (13b-SP). Prenier i Åbenrå,
tnaj 77. Ejer: Li: Christensen, Rønde.

t(OMMEI{DE UDSTILLTNGER

1977:

N{)vember: 5 -6 Kotka' Finland''' 
l.lo. Vest-Berlin. TYskland'

I 2 -l I C' 'teborg' Sverige

I2.-I1. Køge' DARAK'

t9.-20. LYon' Frankrig'

19.-20. Fredqrikstad' Nurge'

26.-27. Stocklrolm' Sverige'.- 1..-
)2.-)l . p*u. Frankrig FIFEs gcnerattor-
--' 

*ml;t'g (.Obs': lnSen udstilling)'

Decemher: 11.-12. Essen, TYskland'

1 1.-12. Toulouse' Frankrig'

197 8:

lanuar: 7'-B stockholm' 
- 
Sverige

14.-15. Bruxelles' Belgten'

zz..Jl' ]H'tt"ød' Danmatk

r.uLir'' +-: ClermLrnrFerrand' 
Frankrig'

l8 -19. Malmø' SverrP'e'

zi-ir' st'uttr'ourg' Frankrig'

28.-29. Bergen' Norge'

Marts: 4.-5. Oslo, Norge'

a-5- Helsinki' Finland'

it.lij. ou".ldorf, TYsklanJ'

18.-19' Esbo' Finland'

iå.iP *'rtnhavn' Racekatten

Aoril: L-2 UPPsala' Sverige'
^'';''-;. r-n crtu"* dc F,nds' Svcits'

a -q i Frankrig.

ir.-to. z''o'"ren' Holland'

15.-16' Vejle' JYRAK'

)1..-ir. 
^",* "rPen' 

Belsien'

22 -23. LinktiPing' Svertge'

Sinta. al Sriuijaya (2i). lnt. cb. i Lererkrsen,

ntarts 77. Ejer: Kirtten Thieten, Vejle.

Juni: 10.-11. ? Frankrig.

24.-25. Karlsruhe, Tyskland.

Juli: 14.-16. Vichy, Frankrig.

August: 26.*27. Orebro, Sverige.

September: 2.-1. lViesbaden, Tyskland
2.-J. Frederikstad, Norge.
9.-10. Herstal (Li6ge), Belgien.

t 23.-21. Aalbors, JYRAK.
Oktober: 1. Vanda, Finland.

7.-8. Luzern, Svejts.

I,{. 15. Borås. Sverige.

28.-29 Amsterdam. Holland.

November: 4.-5. Helsinki, Finland.

I I.-12. Lyon, Frankri6;.

18.*19. Niirnberg, Tyskland.

25.-26. Lawanne, Svejts.

1979:

Februar: 24.-25. Geneve, Svejts.
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HUSK AT

Registrering af stamnavn og autorisation af
hankatte sker gennem stambogssekretæren.

Alle hankatte, som annonceres i ,,Hvæsse-
brættet", er autoriserede. For at få en hankat
autoriseret kræves følgende:
1) en attest på, at testiklerne er normalt ud-

viklede og placerede, og
2) at katten allerede er far til et ku1d.

Prisen gældende pr. d. d.:
Autorisation kr. 50
Stamnavn kr. 100

Priser for stamtavler:
Indtil I mdr. ........... kr. 20
J-6 måneder kr. 40
6*12 måneder kr. 60
I(opi (original bortkommet) ......... kr. 80
Ombytning kr. 25

Elter 12 mdr. l<an der ikke automatisk ud-
stedes stamtavle, men katten må først udstil-
les i noviceklasse.

Stamtavlekopi beror hos stambogsføreren i
3 mdr. inden udlevering.

Med ombytning menes ombytning af de

,,gamle" hvide stamtavler med de ,,nye" far-
vede.
Yderligere oplysninger findes i Felis Danicas
stambogsreglei, som kan fås hos kassereren.

Påføriag af 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 certifikaterne CAC,
CAP, CÅCIB, CAPIB, BIO og BIR. Har man
af en eller anden grund ikke fået påført titel
og/eller certifikat på selve udsillingsdagen,
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 (ellers c1e tre bedømmelser,
hvorpå CACIBet står) tilsendes stambogssek-
retæren, der fremskaffet FIFE-kokarden.

I(ltb b en Aon.r u/ ent er :

Anne Åndreasen, telf. 06 - 88Ø49.
\Øinna Greve. telf. 09 - 61 19 81.

Jean Price, telf.08 - 31 4293.

Llø-rA - sttnttat/en skal ruedlølge ted salg.
Vi vil henlede opmærksomheden på Felis
Danicas stambogsregler, paragraf 1, stk. 1:

,,Ethvert medlem af en af Felis Danicas til-
sluttede klubber er strengt forpligtet ti1 at
lade stamtavle n-redfølge er-rhver killing, ung-
dyr eller voksen kat, der af vedkommende
afhændes, uanset om det drejer sig om salg
eller gave".

IItem siger, at
hatte og fugle ikhe
han satnmen?
llyllen er fotogra-
lereL i Ellen Ring-
hr,tjs hjem i Korsør.
Katten hedder
Tiger.
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A*drey Erskine Lindop:

ALLE TIDERS §ØALTER...
Det var meget sørgeligt. Pusjkin, den ene af
vore to siamesertvillinger, var død. Hun og
broderen, Parker, havde været hos os i 14 år
og havde gjort sig bemærket som ,,slå-på-
kæften-forbryderbanden".

Anledningen til, at vi fik dem begge, var,
at de elskede hinanden hØjt. yi fik Parker
(førstepris-vinder) for halv pris på betingelse
af, at vi også tog hans høitelskede tvillinge-
søster. De belønnede os med 14 års kærlighed
og løjer, men også med gale streger. Nu var
Pusjkin død, men vor sorg var ganske uvæ-

sentlig sammenlignet med problemet: Hvordan
vii det gå Parker? Han havde aldrig været

adskilt fra søsteren, og man v6d jo ikke,
hvordan en siameser kommer til at leagere.
Hao ville måske ganske enkelt vende sig mod
væggen og give op.

Vennerne kom med gode råd, mens vi selv
grublede. Vi besluttede at anskaffe et par små

killinger. Selv om Parker ikke brød sig om
dem, kunne de måske få ham ud af den apati-
ske tilstand, han sikkert vil havne i, når han

opdager, at hans leden ikke vil give Pusjkin
tilbage. Det var hjerteskærende at se ham
søge bag gardiner, bag puder - og siden kom
dette ulyksalige skrig: ,,I har lukket hende

ude. Hun er her jo ikke; har I slet ikke op-
daget, at hun er væk?"

Vi håbede, at de to små nye ville nøjes med
at lege med hinanden, så kunne Parker jo
ignorere dem eller hade dem, alt efter behag.
I det mindste ville han da sikkert spise sin
mad op, blot for at de ikke skulle få den.

Vi besluttede os for burma i stedet for
siam. De skulle være helt nye for os og ikke
vække triste minder til livs. Men det var ikke
nemt at få, fat t burmesere, og vi selv havde

indtil da aldrig set en sådan.

En dag stod jeg og så på et butiksvindue,
da noget pludselig greb mig om anklen. Det
var en stor, stilfuld og umådelig venlig burma-
kat. Jeg tog ham op, og han hviskede lidt
burmesisk volapyk i mit øre. Hans sternme var

som en meget gammel, sprængt tempelklokke.
Om halsen havde han et smukt rødt halsbånd
med skilt, hvorpå stod hans navn: Joe, og
hans telefonnummer. Jeg ringede til ejeren og
sagde, at jeg var en af hendes kats venner.
Hun var umådelig velopdraget og lod mig
slet ikke mærke, at jeg lød lidt excentrisk.
Hun var selvfølgelig vant til situationen, for
Joe havde masser af venner.

Gennem Joes ejer kom jeg i forbindelse
med en burma-opdrætter, men næste kuld var
endnu ikke født, så det hjalp ikke min stak-
kels Parker. Men en dag fortalte en katteven
o men dame, der havde en vidunderlig burma-
killing, der boede sammen med to siamesere.
Disse afskyede ham, men han syntes ligeglad.
Det var under alle omstændigheder synd for
ham, for han var født med fejl i bagbenene, og
kede på ham. Men hvad gjorde §Talter? Han
stak poten ned i fadet og stænkede tilbage
på mig!

Men noget måtte der gøres, nå.r blot lyden
af \Walters røst fra et tilstødende lokele fik
Yuri Gagarin til at skrige efter vederkvægende
cognac. Jeg fandt på, at hvis jeg gik rundt og
forsøgte at lyde som §7alter, så ville alle snart
vænne sig til det og holde op med at være
skræksiagne. Det hjalp også på fuglene - men
lod til at forskrække et par mennesker, som
just ringede på yderdøren. De flygtede i panik,
inden jeg så meget som fik en chance for at
forklare, hvordan det hele hang sammen.

Men englænderne er jo et tolerant folke-
færd. Jeg v6d det af egen erfaring, da det e^r

dag faldt i min 1od at løbe rundt på nogle af
Londons gader med en rulle toiletpapir og en

fjerkost i hænderne. Jeg havde hovedet til-
bagelænet og vendte mig tilsyneladende til him-
len med råb som: ,,Hej, herlige skønne katte".

Alle var yderst venlige mod mig, men ikke
en sjæl gav mig chancen for at forklare, at det
var min papegøie, der rømmede, og at de

trofæer, jeg holdt i hånden, var hans fore-
trukne legetøj - og at de ord, jeg skreg, var
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irans favoritudtryk. Ingen bekymrede sig om
mig med undtagelse af en politibetjent. Han
sagde ikke noget - nøiedes blot med at

betragte mig.

Percy slog sig ned i forhaven til en arnbas-

sade. Fo1k, som bærel rundt pir ting, son:r jeg

bar, og som råber slagord, som jeg gjorde, er

tilbøjelige ti1 at give lovens håndhævere .ind-

trykket af at være en anelse ude af balance,

især når de, som jeg, er på vej ind i en am-

bassade. ,,Sagen er den", sagde jeg til betjenten

i et fortr.ivlet forsøg på at bevise min sinds-

ligevægt, ,,...det er virkelig hans yndlir-rgslege-

tø1. Hu sidder på sin pind og ruller dct op ...
sådan her .-.", og jeg demonstrerede, l-rvordan

papegøjen sad på sin pir-rd og rullede rosa

toiletpapir op. Men just i dct øjeblik kom der

et vindpust, der fik fat i mit demonstrirtions-

materiale og viklede papiret rundt om mig;
det var et djævelsk iob at få mig viklet ud
igen. I det samme øjeblik tittede Percy frem
i træet og skreg et beskidt ord, som han fulgte
op med en tydelig klukken, som den fra en

whiskyflaske. er-r sjat danskvand og et gemyt-

ligt:,,Skå1, a[1csammen".

Jeg er overbevist om, at denne slutsalut

overbeviste lovens håndhævei om, at d€t oppe

i tIæet intet havde med ambassaden at gøre.

Ir{en tilbage til Parker. Papegøjerne og de

andre fugle havde acccptcret 'iflaltcr, men han

og Parker havde endnu ikke truffet hinanden.
Endelig mødtcs de. Hvordan skal rnan beskrive

lyde? Det var en blanding af et savvær'k, flere
misfornøjede leoparder og eksploclerende gas-

beholdere. Og alle lyde kom fra Parker! Wal-
han havde ikkc knurl'rår på den ene side, fordi
hans mor var sur på ham og havde biclt den-r

af. X{en han vat som sagt ikke slået ud og

rar iørrigr ttmmelig aktir'.
Da jeg fortalte min mand om li7alter og

berettede om fejlene ved ham, sagde han dy-

stert, uden at se op fra sit aves: ,,Ja, du kan

lige så godt tage ham - han er tydeligvis
noget for os".

Næste trin var at |æte alle i huset at undgå
at træde på en invalid kattekilling. Jeg forkla-
rede dem, at han slæbte bagbenene lidt, og at

vi n-råtte passe på ikke at falde over hem.
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Mens vi ventede på, at §Talter skulle kom-
me sig efter en brokoperation, opdagede vi, at

Parkcr så ud til at komme over sin sorg og

befandt sig egentlig vel ved at være alene.

Jeg f ik rValter udleveret på et hotel, og

ejeren gav mig hans transportkurv oven i kø-

bet. A1t det, vi havde hørt om ham, var sandt

- han var en blid, blød og kærlig lille kat.

Da jeg kom hjem med ham, lukkede vi ham

ind i et rum, mens vi andre holdt en sidste

generalprør.e på ,,sy1 kattekilling - se efter,

hvor du sætter fødderne" - og siden slap vi
V/alter ud.

I løbet af ingen tid var ingen af os opret-
stående. Jeg har aldrig set en kattekilling, det
havde sådan en fart på. Han f1øj ud og ind
overalt. Der flød mer-rneskekroppe overalt på

gulvet. Da vi havde hjulpet hinanden på be-

nene igcn, blev vi enii;e om, at \7alter trods
sit handicap i virkeligheder.r var ,,temmelig
aktiv". Han dcmonstrerede dette umiddelbart
efter ved et elegant hop tværs over min mand,

som sad i sofaen, derefter vidcre over en høj

potteplante, som stod på et bord bagved. Han
ber.ægede sig så hurtigt, at det i begvndelsen

r.ar ganske umuligt at se, hvordari han frk
bagbenene med sig. Vi begyndte så småt at

tro. at han brugte bagbencne sor.n en irare -
,,han kompenserede", som d1.rlægen sagde, ved

at benytte sie af kænguruteknikken.

Den eneste, der kunne kue -Walter den første
dag, val Percv, den grå afrikanske papegø.ie^

Han lænrde sig ud af bulet og skreg: ,,Hvor-
dan går det i"' \Malter standsetle rnidt i sin

glideilugt over gulvet og sad blikstille n'red

knurhårene (h:'ad han nu havde tilbage af
dem) stlittende af fcirskræl<ke1se. Vi kunne
se, at han tænkte. Den anden papegøje i hu-

set, Yuri Gagarin, som forlitngst havde vær:-

net sig ti1 katte, men ikke til viltre hvirvclvin-
de, blev bange. Vi kvikkede ham lidt op med

en slurk cognac. Senere opdagede r,:i, at han

spillede komedie blot for at få lidt ,,veder-
kvægelse", selv længe efter at han havde væn-

nct sig ti1 §Øalter. \ffaiter jagtede kanariefug-
lene og hamsteren. For at undgå hjerteslag
over hele linjen, blev jeg nøclsaget til at have

et f ad med vand i beredskab. Når Wralter



sprang, dyppede jeg hånden i valrdet og stæn-

ter havde jo vænnet sig til en sådan behand-

ling, så han lagde blot ørerne tilbage. Man
hunne tydeligvis se, at han tænkte:,,Bevar
mig vel, endnu 6n af disse gamle, arrige sia-

mesere", og så fortsatte han med at spille
fodbold med en bordtennisbold.

Efter Pusjkins død fik Parker lov til at

sove i vores seng. Jeg er udmærket klar over,

at det er forkert og vil heller ikke anbefale

det; men det var io heller ikke meningen, at

ordningen skulle være permanent. Det hændte

somrne tider om natten, at en forpote løftede

dynen op, og mine drømme fik en loddn

karakter. D6t nummer lavede han aldrig med

min mand !

Om aftenen, efter at Parker og \Talter traf
hinanden, satte Paker sig på mit bryst, dir-
rende af raseri. Derefter krøb han ind under

sengen og spruttede efter nogle skygger d6t.

iJæste nat sad han på n-rin seng med ryggen

mod mig og spruttede. Den tredie nat var det

så koldt, at han krøb ind under dynen - men

han vægrede sig ved at lægge sig; han sad ret

op og ned med dynen hætgende om sig som

et utæt telt.
Vi købte et fint forgyldt halsbånd til ham

og tog ham med i byen. Han tog modigt imod

det hele og ... kom hiem og spruttede ad

§Øalter. Vi forstod, at vi for en tid hellere

måtte holde de to herrer adskilt. Vi organise-

rede legetider på skift og hvile i aflåsede rum.
Vi var enige om, at det hele ville være meget

enkelt, hvis alle blot huskedq i hvilket rum
vi havde hvilken kat!

I min ambition låste jeg min mand ind -
han låste sin seketær ind - hun lilste rengø-

ringidamen ind - og alle låste mig ind. Katte-
ne smuttede ud, og Parker gav luft til sin

,,vredens sang".
En dag var der pludselig tegn på, at lrigs-

tilstanden var ved at lette. §Øalter hoppede
nemlig op på komfuret, fiskede en kanin ud
af gryden så fermt, som var han dresseret til
det. Parker sad udenfor vinduet og gloede på

ham gennem ruden, og der var ingen tvivl om,

at han tænkte: ,,Den lille dumrian er i det
mindste en ægte forbryder". Derefter var leo-

pardlyden ikke helt så intens. Til slut kapi
tulerede Parker og strakte en pote frem. §7a1-

ter tænkte tydeligt: ,,Hvad bilder han sid ind?"
og fløj i hovedet på Parker som en dæmon.

Da var vi tilbage ved begyndelsen - og

alle blev låst inde.

Lige i øjeblikket hører jeg nogen banke på

døren. Det er håndværkerne, som skal lave

barrikader af ståltråd, indhegninger omkring
kattekrogen samt rejse rækværk m. m. for at

forhindre §Talter i Lt rænme fra haven -
trods den høje mur. Men det blev jo også sagt

om rValter, at han var ,,temmelig aktiv".
(Fra Våra Katter).

Medlemmer 1 Trekant-cmrådet !

VI HAR BRUG FOR EN DEL MEDLEMMIiR. DER ER VILLIGE TIL AT MED-

VIRKE VED OI'STILLING OG NEDTAGNiNG AF BURE VED UDSTILLINGEN I

VEJLE (15. 16. april le78). OPSTILLINGEN REGNES PÅBEGYNDT DEN 11. KL.

CA. 15. _ HVOR LÆNGE DET VARER. KOMMER AN PÅ. HVOR MANGE DER

MELDER SIG! NEDTAGNING STRAKS EFTER LUKNINGEN OM SØNDAGEN.

l',iEI-D JER HOS RICHARDT PEDERSEN.
,71t



Historieru nrru skibskøtten |{EALO
Sommeren 1976 stod vi for at skulle på ferie
i båd. Problemet med pasningen af kattene

var hvert å,r løst, enten med gode venners

hjælp, eller som nu da vores datter Lene tog

ferie noget af tiden og passede dem.

Sidste år boede hun hjemme, og det var

et held, da vi havde huset fuld af små killin-
ger: men i år, da hun ikke boede hjemme og

faktisk havde nok at se til, meldte et lille
problem sig, for hvad nu med lille Nemo; han

var den eneste chinchilla killing, som var ble-

vet født, og noget af et forkælet enebarn,

knap syv uger gammel.

Vi talte frem og tilbage om at tage ham med

i båden, men sæt nu han blev søsyg, og sæt nu

en hel masse. Tænk, hvis han faldt i vandet

- hvordan fik vi ham så op igen?

I den elvte time tog vi en rask beslutning.

Nemo skulle med - vores søn Ole styrtede

ned til dyrehandleren efter den mindste orange

kattesele, vi kunne få, og ved et tilfælde pas-

sede den. Ud i bilen med alt habengut plus

Nemo og hans bakke - stadig det mindste,
vi kunne få.

Nemo fandt sig forbavsende nok fint i
selen, men da bilen kørte, iamrede han sig

højlydt. Du godeste, hvordan skulle det dog

gå i båden, ingen turde tænke tanken til ende,

for lavede bilen larm, lavede båden skam

endnu mere. Hurtigt var vi nede ved båden,

alt grejet ud, og så kom det spændende øje-

blik, da vi løftede Nemo ombord, for hvad
ville der nu ske? Der skete faktisk intet i
første omgang. Han fandt sig fint til rette i
kahytten, gik rundt og undersøgte det hele
og iagde sig tilrette på en hynde. Alt åndede

fred og ro, til vores far startede motoren. Så

kom der liv i fyren, det mest besynderlige
optrin opførte han for os. Først gik han ud

til vores far og trippede rundt om ham, rnens

han beklagede sig i lange baner og jamrede

højlydt. Det var ikke til at tage fell af, hvad
han mente om den ting. Da intet hjalp, kom
han ind i kahytten til mig og beklagede sig
på samme måde. Til sidst blev han træt af at
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brokke sig og lagde sig til at sove. Efterhån-

den blev lyden vel lige så monoton for ham

som for os, og vi slappede af et stylke tid.
Men med 6t var vi i åben sø og godt på vej

til Læsø. Herude kom der jo nogle skrappe

bølger, og vi blev skam vippet grundigt. I{yn-
derne inde i kahytten skred rundt mellem hin-
anden, og lille Nemo med dem. Det brød han

sig vist slet ikke om og kom agter til mig.

Jeg tog ham hurtigt til mig, i lang tid sad jeg

med ham på skødet.

Haanerundfart med Neno.

Da der var g&et en tid, og han var faldet
lidt til ro, prøvede vi igen at sætte ham til-
bage i kahytten. Han blev så klog, at mens vi
sejlede, lagde man sig fladt ned på døtken
(gulvet), helt inde, hvor han ikke kunne

falde nogen steder, og der blev han liggende,
til vi landede med fast grund under fødderne
på Kattegats perle: Læsø. Så kom han frem

og skulle se sig om.' 
En eftermiddag prøvede vi at tage ham med

til stranden. Sandet var ulideligt varmt og

brændte hans små poter. Han kunne slet ikke
li' al den sol og varme, så vi måtte gå tilbage
til båden med ham og lukke ham inde i
kahytten. For eftertiden lod vi hara så sove

i kahytten, når vi tog ud at bade midt i den



varmeste stund på dagen. Anderlerles så det

ud om morgenen og formiddagen. Yores strn

Ole havde selv en lille båd med, og den blev
Nemo meget glad for at sejle i. Han stod og
ventede ved rælingen, når han så Ole kon:me

roende, og ville med ombord, og så roeCe

Ole hele havnen rundt med den lille kat, der

sad nok så strunk og kiggede uJ (selvfølge-
lig i sele).

Ole var flink til at fange fisk med sin

harpun til Nemo, og de passede i størlelsen.
Var Nemo lille, var fiskene til gengæld som
regel endnu mindre. Det værste sar falitisl<

mælken, som ville blive sut, så vi nåtte købe

eksportfløde og blande vand i. Varrd alene

drak han aldrig, men ellers var han ikke
kræsen. Alt, hvad vi spiste, spiste han o.gså.

Længe leve dåsemaden, når man er på fcrie,
det er io en vældig hjælp i en nødsitustion.

Nemo kom skam også med i byen. En dag
traf vi nogle gode venner og blev inviteret
med op i deres sommerhus. Nemo vat også.

inviteret og opførte sig, som om han alle dage

var vant til at f ærdes mellem fremmede i
uvante omgivelser (hvad han faktisk også med
tiden var blevet vant til). Så sig ikle, at en

kat ikke kan vænne sig til noget.
Ferien på Læsø klingede jo efterhånden på

det sidste, og vi måtte vende næsen hjemad.
På en anden tur til Sæby var Nemo selv-

skrevet. Den nød han meget; der er jo ikke
så langt at sejle. Særlig på turen hremed, da
vi skulle prøye at sejle med sc1l, blev han
helt fortrolig med motorkassen og hopi:ede op
og lagde sig oven på den, for nu larmede den
jo ikke mere. Sejlene blafrede så sio,rt, dem
ville han nu gerne ha' haft fat i, men slovest
var nu nok, når far drejede på roret, så kunrre

han ikke nære sig, men skulle da lrge prøve
at hjæIpe med en pote. Til sidst {'aldt lren

udmattet i søvn ovet alt det nve. lran lrele

tiden skulle deltage i.

Da vi kom hjem, var Nemo 10 uger, og det
var ved tiden, han skulle hjemmefra. Han fik
et godt hjem i Sæby hos en familie med
børn og hund.

Nu ville jeg egentlig gerne ha' sh.rttet denne

beretning med en meget lykkelig afslutning,
men det kan i sandhedens interesse desværre

ikke lade sig gøre. Den 4. januar kom der
telefonisk besked om, at lille søde Nerno var
død en brat død den 2. jan:uar. Ved samme

lejlighed blev der bestilt en ny lille Nemo,
og det skulle være en chinchilla igen. Nemos

mennesker kunne ha' kommet til at vente
meget længe på en ny, da de jo ikke hænger
på træerne, men ved skæbnens mærkeli3e
sammentræf blev der i den elvte time afbestilt
en dejlig chinchilla hunkilling. Straks gik der
bud til Sæby, om de var interesseret i hende
(om de varl). Hun blev hentet omgående, så

nu har Ophelia fået et godt hjem og er for-
håbentlig en værdig afløser for lille Nemo.
Således blev sorg alligevel til gkde vendt for
alle implicerede. Vi her pi lErøvej vil aldrig
glemme den sjove lille skibskammerat, som

var med til at præge en helt vidunderlig som-
merferie, og med denne gode erfaring bliver
det nok ikke sidste gang, vi har kat med
i båden. Til sidst er der kun 6t at tilføje:
Et æret være hans søde lille minde o.q tak
for den korte tid, vi fik lov at ha' ham.

Med venlig kattehilsen.

Kirstine Kattenhøj Gantmelgøatcl,

Frederikshatn.

HVEM KUNNE TÆNKE SIG AT HÆNGE PLAKATER OP CA. EN UGE FØR

VEJLE-UDSTILLINGEN? - INTERESSEREDE BEDES MELDE SIG HOS

NORMA AGERSNAP LARSEN.
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Panik i katteriet på rlegsvel ...
Olde, Lilians brunmaskede. colourpoint-han,

havde længe vist evnen til at parre sig, men

desværre endnu uden positivt resultat deraf.

Sidst i marts kom deres hunkat .Slsre i løbe-

tid, og Olde og Sisse kommer i enrum. Lilian,

som ikke ha.r for høje tanker om aldes evner

i den retning, venter spændt på resultatet.

16 dage efter at .§lrre igen var kommet ind

til mor, kommer hun atter i løbetid, og jeg

indvilger i ^t t^ge hende til parring hos

Dandy (også brunmasket colourpoint), for så

vil hun med sikkerhed blive parret; og det

blev hun (desværre!) Fem dage efter Slsrer

hjemkomst fremviser hun to rækker flotte

røde dievorter, så vi slettede omgitende Dandy

fra faderlisten og fremrykker det forventede

fødselstidspunkt til omkring 20. mai. Der var

stor jubel og gIæde på Griegsvej, ikke alene

var Sisse i lykkelige omstændigheder, men

Olde havde altså også gjort sit indtog i avls-

hannernes rækker. Ålt går godt; .llrss bliver

rund og trivelig, og for at understrege sin

kunnen, purer Olde sig med hunkatten Lanse

(som tilsyneladende ikke er i løbetid) uden

,at spØtge om lov. Det tegner til en sommer

med mange killinger i huset i

Tirsdag den 10. maj ved 2J-tiden obser-

verer Lilian for første gang slærk udflåd fra

Slrse. Stor forvirring! Kan Olde have parret

sig med .Szsre i ubemærkethed, uden jeg fandt

td af, at hun var i løbetid - tænker Lilian
og er i tvivl. Onsdag den 11. maj er der

yderligere tegn på forestående fødse1 (der er

svag blødning fra skeden, men ingen veer).

K1. 16,30 tager Lilian Sisse pk dyreliospitalet,

hvor Slsse får en v6fremmende indsprøjtning.

Stor forventning! Kl. 18,30 kommer der pres-

seveer. Kl. 18,35 føder Slsse en efterbyrde,

som til vor store forundring ved nærmere

undersøgelse viser at indeholde et mini-foster
på ca. 2 cm. Vi er ikke glade ved situationen,

men må tage det onde med det gode. Vi
3A

venter spændt - kl. 20,30 kontakter vi den

vagthavende dyrlæge, der beroliger os med, at

når det er i gang, så sker der noget, om ikke

før, så i nattens løb. Vi har ondt af Sisse og

venter og venter.

Torsdag den 12. maj k!.7,30 kører vi igen

Sisse pE, dyrehospitalet. Hun set efter omstæn-

dighederne ganske kvik ud, mens Lilian tyde-

ligt bærer tegn på mangel af to nætters søvn

og nervøsitet. Til vor store glæde konstaterer

dyrlægen stadig liv, og Slrsa får igen en sprøi-

te; denne gang en hurtigtvirkende. For en

sikkerheds skyld laver vi en fødekasse og

bliver godt installeret i dyrehospitalets køk-

l<en. Det var nu betryggende. Med to par

(efterhånden stiftstirrende) øjne betragter vi
hver en muskel i .ll.rser krop. 10 minutter

efter kommer de første presseveer, og Lilian
og ieg ser lidt lysere på tingene. Men vi ven-

ter forgæves - stakkels Slrrel Nu er der kun

kejsersnit tilbage - så både Lilian og jeg ser

nu lige så syge ud som .llrse. Mens man gør

klar til kejsersnit, bliver vi trakteret både med

kaffe og the, og Lilian får endda cigaretter, så

dyrehospitalets personale gjorde virkelig, hvad

de hu,nne for os alle tre. Vi siger intet, men

tænker med nogen betænkelighed på killinger-

ne. Pludselig står vi der med Slsse og to for
tidligt fødte killinger (ca. 8 dage). Det lille
minifoster er måske resultatet af parringen
med Dandy ca. 3 .uger efter parringen med
Olde. ingen kan sige det med sikkerhed. Men
hvad satte fødslen i gang? Hvorfor fødtes kil-
lingerne for tidiigt, når de stadig var i live?
Der er stor sandsynlighed for, at det 1i1le

fostel ikke hal kunnet klare sig og døde, og
et dødt fcster kan jo igangsætte fødslen. Selv
om vi gjorde alt, hvad vi kunne, døde begge

killinger. Lilian og jeg blev dog enige om
aldrig mere at parre en hunkat i to på hin-
anden følgende løbetider inden for en måned.
Det råd vil vi hermed gerne give videre til
Iigestillede kattefolk.

Hilsen fra Sisses mot, Lilian Jepsen, og

ex-mor Vibeke Ringkøbing Jensen.
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Til avlstjeneste
Brunmasket siamhan:
HANNIBAL BELKIDO

Elsa Dolberg,

øet, 8400 Ebeltoft, telf. 06 - 34 14 81

Perserhan - f. I

2 CAC - 2 gange bedste rødtabby.

Grethe Dlxon,
Hostrupsvej 21, 70C0 Fredericia,

telf. 05 - 92 57 61 (eft. 16,30).

Chokolade burmeserhan:
KENTIA's HUDI

Killinger lejlighedsvis til salg.

Per Larsen
Tietgens All6 51, 5000 Odense.

Telf. 09 - 146347.

Tabbymasket siamhan:
MAK AF FREDENSLUND

(Kun for leukæmitestede hunner).

Lis Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebj6rg, 5471 Søndersø,

telf.09 - 89 1503.

illinger netop

AF DYREBORG
For tiden haves 1,2 killinger, ren larve 27

i 5 generationer.

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

Telf. 09 - 61 1981.

BODWIN
2,1 yndige killinger (blå-, brun- og rødtabby)
til Cornish-Rex liebhavere.

RiiS

Brunmasket siamhan:
BASTIAN AF ELRIS

EIis Eriksen,
8751 Gedved, telf. 05 - 665372.

Rød burmahan:

lnt. ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solveig og Gerhard Håiek,

Myrkærvej 5, 6392 Bolderslev, tlf. 04 - 64 63 23.

Ch. Rangoon Wimsey (brunmasket siam).
(leukæm itestet).

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

telf. 05 - 17 36 69.

Brunmasket Colourpoint:
CEUS AF BÆKGARDEN

- Norma Agersnap Larsen,

Skolegade 3, 6670 Holsted, telf. 05 - 39 28 1&

Brunmasket siamhan:

Svensk in,port (lFA-negatiy test):
KATTJA-LO's TAWI
Dorothea Brockhofl,

Kongensstræde 76, 7000 Fredericia,
telf. 05 - 9217 O9.

Perserhan:
RINGO AF BANGALORES (brå)

Dora og Egon Slrellner,
Mirabellevej 5, Vejgård, 9000 AIborg

Telf. 08 - 13 19 42.

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

Gudrun M0lter,
Klintebiergvej 5, 5450 Otterup, tlf. 09 - 82 16 58

I skolelerien: Gl. Strandfogedgård, Grønhø1,

9480 Løkken, telf, 08 -'8831 88.

Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan Thestrup,
Adum, 6880 Tarm, telf. 07 - 37 60 70. Susanna Bugge, telf. 06 - 27 28 19.
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Opdrættere

, :'; »ZAi(KO« perseropdræt I . '

Colourpoint i farverne brun, blå, rød, blåcreme
lnge-LiEe Andreasen

Arnkilsmaj 1, Hestehavei 6400 Sønderobrg
Telf. 04 - 429456.

'ii..:tl--.1 '-.. ,. , -,
»AF BØGEBAKKEN«

.+}urmeseropdræt i flere farver.
Bestillinger på kiilinger modtages.

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

Starnnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

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

»AF DYREBORG«
Specialopdræt at brune burmesere.

[Jinna oO Kai Greve,
3i. Stego 13, Dyreborg,5600 Fåborg,

telf. 09 - 61 1981.

Stamnavn BELKIDO
Opdræt af brunmaskede siamesere.

Bestilling på killinger modtages.
Elsa Dolberg,

Øet, 84A0 Ebeltoft, telf. 06 - 34.1481

"§ALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.

Saisse Leiditz
Østbanetorv l, 1. sal, 8000 Arhus C,

telf. 06 - 127340.

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

vi ldtlarvet abyssinieropdraet.
: Lis Rhymer Friis,

Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndets_ø,

tlt. 09 - 89 15 03.

AF TABAS persere

specialopdreet af bi-colour: creme/hvid,

sort/hvid, rod/hvid, blå/hvid, skildpadde

m" hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland,

Bir$it og Johnny Semak,
Østerbakke 24, 6310 Broager, tlf. 04 - 44'16 53

. 
THAMAKAN

Burmeseropdraet i farverne: brun, blå, choko-

lade, lilla, rød, tortie, creme.

Birgit Nehammer,

Åbrinken 237, 2830 Virum, telf. 02 - 85 169E

»AF LIMFJORDEid«
Brun-, b!å- og liliainasket Siam-opciræ1.

Bestilling på liillinger modtages.
Byrepacser EEon fy'loilensen,

Rolighedsvej 24, 94A0 Nørresundby.
Telf. 0B - 176069.

»AF KÆl,lLEI{S!-|ØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger iejlighedsvis til salg.
Hanne Kaehlerehøj,

Melbyvej 86, 54BO Grindløse.
Telf. 09 - 861270.

Abykatte »AF GI-ÆDE«
Opdræt af vildtf. abyssinere, sundt og robust.

Bestilling på killinger modtages.
Jytie J. Jarl, "Kolkjærhus",

Glæde, 7741 Frøstrup, telf. 07 - gg 12 10.

»TABAOUI«
Opdræt af bi- og tricolour, chinchilla samt

fulCfarvede persere.

Ånne Andrersen,
Ansvej 31,8320 Kjeileiup, telf.06 - 886349.

SIGIB!YA
Opdræt af vildtiarvede og røde abyssiniere.

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

telf.06 - 638055 (lok. 19).

»BODWIN«

Super sødc Cornish Rcx.
Killjngerne er tilvænnet børn og hund.

Susanna Bugge,
Kærlodden 7, 8320 N4årslet, telf. 03 - 27 2819.

»AF AMALIA«
. ' Specialopdræt af colouipoint.

Bestillinger modtages.
Vlbeke Ringkøbing Jensen,

P. Bangsvei 4, 7600 Struer, telf. 07 - S5 14 66
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Katteartikler er min hobby

TRANSPORT.BOXE

KATTE.KURVE

Halsbånd - seler

Madskåle - liner

KATTESAND

Gråt - tager al lugt

Rødt - Cat-Litter

KATTEMAD

VITAMINER

Feliglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT-BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 740660

Postordrer besørges

Øvrige nordiskc

katteblade

KISSA:

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

+
KATTEN VAR:

Sonja Bargel
Heggevn 15 F

1480 Slatatum, Norge.
Abonnementspris: 20 n.kr

+
VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

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

+
KATTEN:

Pia Wright
Præstemarksvej 15

2770 Kastrup

+
RACEKATTEN:

Flemming Holm

J. Baggesensgade 9

4220 Korsør

og

Alice Heinsen

Vingetoften 254

2730 Herlev.

Abonnement3pris: 30 kr.
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