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KAJORTOK' BURN'ESERE

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

+

Cocnos Bazoohø (1.) - sort han

lnt. cb. Kit-Kat Towns Charlie

(12a) rød-hoid han, amer. irnport

cosmos
perseropdræt

+
sorte
tofarvede
skildpaddefarvede med hvidt

+
Vi har gennem import kombineret de
lornemste engelske, amerikanske
og danske avlslinier

+
opdræt af sunde killinger
i sundt miljø
forespørgsler er velkomne

+
ingen avlstjeneste

+
Ellen og Flemming Holm
Sønd=rlundsvei 25

4000 Roskilde
Telf. (03) 35 66 65



hvæssebrættet Indbold,sfortegnelse
13. årgang.

Udkommer 4 gange årligt.

Arsabonnement kr. 40,00.

REDAKTION:

Vibeke Gamst,

(ansvarshavende),

Hr. Hennekesvej 5,

9000 Aalborg.

Telf. 08 - 1208't5.

Richardt Pedersen

Neptunvej 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 2532.

Kaj Seeberg
(an noncer)
Skolevænget 4, Dagnæs,

8700 Horsens.

Telf. 05 - 61 03 19.

Gengivelse af bladets indhold
er kun tilladt mod angivelse
af kilde.
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DEAD.LINE
for stof til Hvæssebrættet 3178, som forventes
at komme med udgangen af september, er

fredøg den 78. aøgøst. Stof bedes venligst
sendt til Vibeke Gamst.
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JYDSK RACEKATTE KLUB

FORMAND:

Richardt B. Pedersen,

Neptunvej 18,

8700 Horsens,

telf. 05 - 61 2532.

Den øvrige bestyrelse:

Erik MUnster-Swendsen

kasserer
Vibevej 22

4171 Glumsø
telf. (03) 64 67 66.

Giro: 5 06 85 09.

Jean Price,
næstformand,

Kobbelhøjvej 19,

9260 Gistrup,
telf. 08 - 31 43 93.

Vibeke Gamst,

sekretær,
Hr. Hennekesvej 5,
gooo Alborg,
telf. 08 - 120815 efter kl. 19

lngelisa Børresen,

stambogssekretær,
Jeppe Aakjærsvei 20,

Telf. 08 - 180262.
9200 Alborg SV.

Peter Nord,

udsti I I ingssekretær,
Kjørboesvej 2,

6000 Kolding.
Telf. 05 - 537446.

Kaj Seeberg,

annoncer og killingeliste,

Skolevænget 4, Dagnæs.

8700 Horsens,

Telf, 05 - 61 03 19.

)

Huorfor karu de dndre ?
Vi har lige haft udstilling i Vejle. Som altid eftcr en

udstilling sr.irrer det med rygter om, at den og den. har

fået sygdom på udstillingen. Alle er forhåbentlig klar

over, at det ikke er uden tisiko at tage sine dyr med

på udstilling, men har man sunde og raske dyt, cr

risikoen dog minimal, stort set ikke større end i det

daglige i hjemrnet.

Det piner en del, at smittekilden gerne bliver udbasu-

neret med navns nævnelse efter udstillingen, især da der

tit ikke er sandhed i udtalelserne. De bygger ofte på

løse rygter. Har man konkrete tilfælde, skal det selv-

: ølgelig frem, men kun i form af et brev til besty-

relsen. I denne forbindelse vi1 jeg gerne henlede op-

mærksomheden på, at har man haft .truilsont s,vg;dorn i

katteriet, har mar 3 måneders kalantæne fra sygdom-

mens ophør" Karantænen gælder for samtlige dyr, også

de dyr, der ikke har haft sygdommen.

Skal vi nogen sinde komme ud over de evigt til-

bageverrdende beskyldninger, rnå vi alle forsøge at være

l-'rlige med hensyn til sygdomme i katteriet. Vi skal -
og det burde være nok - kunne lorlade os på, at de,

der tilmelder katte til en udstilling, ikke har haft smit-

som sygdom de sidste J måneder. Overtrædelse af be-

stemmelserne må nødvendigvis medføre udstillingskaran,

tæne. Husk på, at reglerne ikke kun gælder for de

andre * men også ft:r dig telt'. Richardt.



VEJLE-UDSTILLINGEN
Vi har nu haft et par uger til at sunde os

lidt oven på udstillingen i ,,Idrættens Hus"

i Vejle.

Stort set må det siges at have været en

tilfredsstillende udstilling. Vi har dog ikke
nået de to sidste udstillingers rekordhøje be-

søgstal, der var i Vejle ,,kun" ca. 3500.

Af den grund og på grund af forøgede ud-
gifter til katalog og ikke mindst dommer-

udgifter blev det ikke til den forventede

økonomiske succes.

Selve arrangementet kan der vist ikke kla-
ges over. Faciliteter af den art, vi har set i
Vejle, vil det blive vanskeligt at finde igen.
I den nye sportshal var der en behagelig luft
under hele udstillingen, hvilket skyldtes et

meget effektivt udluftningsanlæg. Som sæd-

vanligt blev der desværre lidt for varmt, som

tiden gik. Det skyldtes en forglemmelse, at

der ikke blev skruet ned for varmefl.
For den, der ønskede en afsvalende duk-

kert, var der mulighed for at besøge byens

svømmehal i samrne bygning. Andre former
for afsvaling kunne findes i et særdeles hyg-

geligt og pænt cafeteria med udsigt til svøm-

mehallen.
Som noget nyt forsøgte vi hver time at

have aktiviteter på scenen, hver anden time
demonstration i pelspleje og hver anden time
præsertation af BIO/BIR. Da det blev mod-
taget meget positivt, vil det blive fulgt op
på Ålborgudstillingen.

I det hele taget tyder noget på, at det var

en stilfærdig udstilling for udstillerne. Der
var ikke den helt store utilfredshed med dom-

filerne, man accepterede bare, at dommerne

havde talt - vi kan jo desværre ikke sinde

allesammen.

Kun 6n ting faldt uheldigvis lidt uden for
rammerne. Kataloget kunne på grund af di-
verse misforståelser ikke laves hos den sæd-

vanlige trykker, så på meget kort tid blev
det fremstillet hos en anden trykker. Da tiden
var knap, blev det også at se på kataloget,

og der var et par meget utydelige sider. Det
primære var dog at få lavet et katalog til
udstillingen.

Som mange tidligere har fremhævet, er det
umuligt at affangere en udstilliog uden hjæl-
pere. Noget tyder på, at vi efterhånden har
fået en trofast lille flok til at bistå med bl. a.

opstilling fredag og nedbrydning søndag af-

ten. aI Vejle var der flere til hjæIp end no-

gen sinde før. Der skal ikke rettes nogen

speciel tak, men det giver dog stof til efter-
tanke, at der også var sjællandske medlemmer,
der hjalp til. Materiellet var anbragt på det
nye opbevaringssted i Horsens kl. 0,30, det
er helt uhørt, normait plejer man først at

være færdig i løbet af mandagen.

Om det udelukkende var de perfekte loka-
ler, der gjorde, at vi kunne overholde tids-
planen, skal jeg lade være usagt, men en

kendsgerning er det, at man for første gang

qurn essenza manx

else og bjarne liiders

Killinger al typerne rumpy (haleløs), stumpy (stump-

halet) og longy (langhalet) lejlighedsvis til salg.

Sunde og robuste. Færdes frit i hus og have.

Bestillinger modtages. Til avlst.ieneste: "ADAM".

grøndal§ parkvej 82, 2720 Vanløse - (01) 71 71 81

østre strandvei 7'0 - orø - 4300 Holbæk - (03) 4t 0270
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kunne starte præmieovetrækkelsen præcis kl.

16.00 søndag.

Fra bestyrelsens side var der 6t ønske, der

ikke blev opfyldt. Vi havde gerne set en lille
regnbyge både lørdag og søndag - det hjæl-

per på besøgstallet.

+
Skulle jeg have glemt at takke nogen for

deres hjælp op til, under og efter udstil-

lingen i Vejle, er det en forglemmelse f ra

en gammel mand på 31 i,.r - derfor, kære

hjælpere af alle slags: 7'aÅl Richarlt.

Janka Lund Olsen lra Norge nar kun været

dommer ifå måneder, men vi kommer for-

håbentlig til at se meget til hende fremover.

Som notabene kan anføres, at Janka

skriver lormskrift!

I

En steward har hænderne fulde! - ikke mindst
når hun står med bedste langhårs voksen

Ch. Yuschi von Sonneck.

Formand for GCCF, Dr. Groom, var blandt
udstillingens korthårsdommere.



Der var forrygende omsætning i tombolaen hos festlige Lise Christophersen.

Familien Kambyses vandt opdrætsklassen i langhår
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DE BEDSTE KATTE bleu"'
Bedste langhår voksen: Yuschi von Sonneck.

Ejer: K. Junghans.

Bedste langhår kastrat: Pawnee von der Seu-

ten Deern. Eier: Heinz Meinhold.
Bedste langhår ungdyr: Illo af Cimbrerdalen.

Ejer: Bent Elund.
Bedste langhår kuld: Du Nord. Ejer: Inge

og Peter Nord.
Bedste langhår modsat køn: Colorit Katinka.

Eier: Lone og Hanne Vilshardt.
Bedste langhår veteran: Int. Ch. Ruthsborgs

Matia. Ejer: Lis og Jørgen Nielsen.
Bedste øvtige korthår voksen: Ch. Bodwin's

Creamy Cinderella. Ejer: Susanna Bugge.

Bedste øvrige korthår kastrat: Dino Kanbalu.
Ejer: Ulla og Carsten Grell.

Bedste øvrige korthår ungdyr: Bodwin's Hu-
bertus. Ejer: Susanna Bug,ge.

Bedste øvrige korthår kuld: Thojak's. Ejer:
Lise Åmmentorp-Schmidt.

Bedste øvrige korthår modsat køn: Buresøs

Chris. Eier: Irene Juul.
Bedste siam/okh voksen: Diana van Deurs.

Ejer: Vivian van Deurs.
Do. kastrat: Uruguay Tabby Kvik. Ejer:

Nina Thorninger.
Do. ungdyr: Uruguay Pink Safir. Eier:

Nina Thorninger.
Do. kuld: Pegasus. Ejer: June Krogsce.
Do. modsat køn: Fortuna's Blue Viking.

Ejer: Peter Rasmussen.

Do. veteran: Musti af Nordtoft. Eier:
Nico Larsen.

Publikums favorit: Petit Princess v.
Dschaya. Ejer: Gertrude Okkens.

Vinder af avlsklasse LH: Int. Ch. .Tanneck v.
Illyesborn. Ejer: Birgit og Johnny Semak.

Vinder af opdrætsklassen LH: Kambyses.
Ejer; Lis og Jørgen Nielsen.

Vinder af avlsklassen KH: Ch. Thistlemu:r
Brown Berry. Ejer: June Krogsøe.

Vinder af opdrætsklassen KH: af Fredens-
lund. Ejer: Lis Rhymer Friis.

Bedst i opdræt ot rdce:

Bedste sorte perser: Int. Ch. Black Åladdin
6

Sort perser, tegnet af Petei fra Vejle, 4 år

( vindertegni ng ) .
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af Waikiki. Ejer: Inge Bilsted.

Bedste hvide perser m. orange øjne: Yuschi
von Sonneck. Ejer: K. Junghans.

Bedste blå perser: Ch. Cinderella af Kam-

byses. Ejer: Lis og Jørgen Nielsen.
Bedste røde perser: Marco of Donaciano.

Ejer: Ingrid Henriksen.
Bedste creme perser: Philip af I(alnbyses.

Ejer: Lis og Jørgen Nielsen.
Bedste shaded cameo perser: Lais. Ejer:

Elke Rentsch.

Bedste skildpaddefarvet perser: Trille af Feli-
dae. Ejer: Ågnete §Øolf.

Bedste sort-hvid perser: Ålexandra's Bibo.
Ejer: K. Landftied.

Bedste creme-hvid perser: Int. ch. Janeck vom

Illyesborn. Ejer: Birgit og Johnny Semak.

Bedste blåskildpadde perser m. hvidt: Baran;a

vom Hasselkamp. Ejer: Ingrid Engel.

Bedste blåcreme perser: Galapagos Miss
Hoover. Ejer: Lone og Hanne Vilshardt.

Bedste silver-shaded perserl Ch. Silver Flash

von Pahlewi, Ejer: Karin Kriiger.
Bedste colourpoint SP: Annabell vom Estetal.

Eier: Christel Helms.
Bedste colourpoint BP: Ch. Blue Thunder

af Tamara. Ejer: Meta og Allan Kierulff.
Bedste colourpoint RP-TP-LP: Colorit l(atin-

ka. Ejer: Lone og Hanne Vilshardt.
Bedste hvid europ6: Sarah von Erinasuko.

Ejer: Kurt Schlicksupp.
Bedste chartreux/british blue: Tharian Blue

von Erimasuko. Ejer: Kurt Schlicksupp.
Bedste vildtfarvet abyssinier: Ida af Fredens-

lund. Ejer: Knut og Vera Seidel.
Bedste røde og bedste abyssinier: Buresø's

Chris. Eier: Irene Juul.
Bedste brune burma: Ch. Bambino Brown

Bandit. Ejer: Ånna lbsen.

Bedste røde burma: Int. Ch. Bosinver Pen-

Cath. Ejer: Solveig og Gerhard Kajek.
Bedste creme og bedste burma: Int. Ch.

Kentia's Cream Ghita. Ejer: Grethe
og Richardt Pedersen.

Bedste blåcreme europå: Boundary Cloud-
burst. Ejer: E. Kristoffersen.

Bedste rex: Ch. Bodwin's Cinderella. Ejer:
Susanna Bugge.

Bedste øvrige korthår voksen: Ch. Bodwin's
Creamy Cinderella ses her på Aslaug

Bugges arm.

Ruthsborgs Maria og Lis Nielsen



Bedste siam SP: Uruguay Pusle. Ejer:

Nina Thorninger.
Bedste siam BP: Fortuna's Blue Viking.

Ejer: Peter Rasmussen.

Bedste siam CP: Nuser af Fredenslur:d"

Ejer: Henning Jensen.
Bedste siam LP: Uruguay Pink Safir. Eiet:

Nina Thorninger.
Bedste havanna: Domino von Åncodabi.

Ejer: Knut og Vera Seidel.

Bedste siam TP: Diana van Deurs,

Ejer: Vivian van Deurs.
Bedste huskat: Trippe. Ejer: Lise Chri-

stoffersen.

KoAarder og t pecialpræmier:

Vejle bys ærespræmie: Yuschi von Sonneck.

Ejer: K. Junghans.

Do.: Ch. Bodwin's Creamv Cinderella.
Ejer: Susanna Bugge.

Do.: Diana van Deurs. Ejer Vivian
van Deurs.

Viraks specialpr.: Colorit Katinka.. Ejer;
Lene og Harne Vilshardt.

Kambyses sølvbæger: Yuschi von Sonneck.

Ejer: K. Junghans.
Do.: Illo af Cimbrerdalen. Ejer:

Bent Elund.
Satlers specialpr.: Snowhite Vanity Fair.

Ejer: Erwin Petersen.

Pegasus specialpr.: Buresø's Chris.
Ejer: Irene Juul.

Fredenslunds do.: Buresø's Chris. Ejer:
Irene Juul.

Kalsers do.: Bambino Brown Bandit.
Ejer: Anna Ibsen.

Kalsers do.: Thojak's. Ejer: Lise Ammen-
torp-Schmidt.

Kalsers do.: Trippe. Ejer: Lise Christoffersen.
Salween Blue's do.: Taungoo Erasmus.

Ejer: Llelitha Madsen.

van Deurs do.: Uruguay Pink Safir.
Ejer: Nina Thorninger.

af Nordtoft's do.: Sahveen Blue Henri.
Ejer: Sirsse Leiditz.

of Great Yarnouth's do.: Galapagos Miss
Hoover. Ejer: Lone og Hanne Vilshardt.

Do": Int. Ch. Black Ataddin af Waikiki.
Ejer: Inge Bilsted.

d

Janka Olsons do.: Yuschi von Sonneck.

Ejer: K. Junghans.
Do.: Philip af Kambyses. Ejer:

I-is og Jørgen Nielsen.
Sauve §7est's do.: Bodx.in's Hubertus.

Ejer: Susanna Bugge.

tsarrie C. Jimmiesons do.: Illo af Cimbrer-
delen. Ljrr: Beot Elund.

Syriams Frederiks do.: Tharian Blue von

Erimasuko. Ejer: Kurt Schlicksupp.
Viraks kokarde: Silver Pretaty Girl o( Great

Ya.rmouth. Ejer: G. B. Lassen.

13ækgårdens do.: Borggårdens kuld.
Ejer: Leo Pedersen.

Do.: Colorit Katinka. Ejer: Lone og

Hanne Vilshardt.
\{ikikis do.: Ch. Cinderella af Kambyses.

E;er: Lis og Jørgen iNelsen.

Do.: Philip af Kambyses. Ejer: Lis og

Jørgen Nielsen.
Do.: Ruthsborgs Maria. Ejer: Lis og

Jørgen Nielsen.
Mesnicko*'s do.: Ruthsborg Maria. Ejer:

Lis og Jørgen Nielsen.
Do.: Dovian zum Gliickeck. Ejer: Irene

del Rosso.

Poul H. Petersens do.: Glenn af Granville.
Ii jer: Annett Mesnickow.

W. Australia. Rockenham and district t-at

Clubs kokarde: Pawnee von der Seutern

Deern. Ejer: Heinz Meinhold.
Og til Dino Kanbalu. Ejer: Ulla og

Carsten Grell.
Florentines kokarde: Florentine's Julie.

Ejer: Kis Østerby.

Bedste kuld: du Nord.



GREAT YARMOUTH'S

Han katl e:

Int. Ch. BLYTH VAGABOND.
creme han.

SYLVANDA SOLO, blå han.

Bedste langhårsungdyr 1976.

t",

U d t t i I I ingsret ub at er 797 7.'

Black Lonni Great Yarmouth - tsedst in
Show, Essen. Bedst i modsat køn, lWien,

og Int. Champion.
Nelly-Jane of Great Yarmouth, blåcrmere:

CAC Hillerød, CÅC København, CAC,
BIO, Champion, Gladsaxe, CÅCIB,
Køge, BIO.

Black Josephine of Great Yarmouth:
CÅCII}, Køge.

Silver Viva of Great Yarmouth: CÅC,
bedste Chinchilla, bedst i modsat

køn, Odd-Fellow.
Golden Scaratnouch of Great Yarmouth:

CAPIB, Hillerød.

Golden Dreatry nf Great Yarmouth:
CÅC, Køge.

Gtilden Bonanza of Great Yarmouth:
CÅP, Gladsaxe.

Golden Slippy of Great Yarmouth:
CAC, Pederstrup.

Silver Biddy-Malone of Great Yarmouth;
CACIB, Tyskland.

U»gdy:
Silver Penny of Great Yarmouth: Iledste

Chinchilla, bedste LH-ungdyr, Gladsaxe.

Golden Ånna-Bella of Great Yarmouth:
Bedste LH-ungdyr, Italien.

Gulden Pimpinella of Great Yarmouth:
Ex 1, Gladsaxe, bedste creme ungd1,r.

Golden Corona of Great Yarmouth:
Ex 1, Hillerød.

Golden Berolina of Great Yarmouth:
Ex 1, Køge.

Golden Leica <-rf Great Yarmouth:
Ex 1, Odd-Fellow-Palæet.

Golden Bossanova of Great Yarmouth:
Ex 1, Berlin"

Golden Bon-Bon of Great Yarmouth:
Ex 1, Berlin.

Blue Defender of Great Yarmouth:
Ex 1, tserlin.

Bedste langhårskuld, Hillerød.

Bedste opdrætter i Hillerød og Køge.

Udstillingsretaltdtel i i,978:
Nell-Jane of Great Yarmouth, blåcreme:

CÅCIB, BIO. bedste langhårskat
i Hillerød.

S.ilver Viva of Creat Yarmouth, chinchilla:
CAC, Champion, Hillerød.

Golden Bonanza of Great Yarmouth:
CAPIB, Hillerød.

Bedste opdretter i Hillerød 197t.

EDEL RINGSTED (medtem af JYRAK)

Manderup, 3550 Slangerup, telefon 03 - 33 48 44.
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Referat af Felis Danicas
ordinære plenarforsamling 1978
Sted: Kalundborghallen, Munkesøgade,

Kalundborg.
Tidspunkt: 4. mai 1978 (11,10-16,30).
Dagsorden: I henhold til lovene.

Referat.

1. Valg af dirigent.
I mangel af forslag fungerede formanden,

Frithjof lVilstrup; som dirigent.
2. Yalg af kontroludvalg og optælling af

klubstemmer.

Her protesterede Flemming Nielsen, Darak,

mod formuleringen i indkaldelsens sidste af-

snit: ,,Kun post- og bankkvitterede girokort
kan medgå i optællingen af medlemmer ...",
idet 30-40 af Daraks medlemmer har betalt
deres kontingent på anden måde og der derfor
for dem til optælling på plenarforsamlingen

kun eksisteter giroindbetalingskort, underskre-
vet af Daraks kasserer.

Formanden henviste til FD's vedtægter, § 4.

Herimod blev det anføft, al man i L977

havde accepteret anden dokumentation for
medlemstallet.

Det besluttedes, at man fot denne gang

ville suspendere medlemsoptællingen og i ste-

det acceptere klubbernes egen opgivelse. Til
næste plenarforsamling skal reglerne følges

strengt, så kun bank- og postkvitterede giro-
indbetalingskort vil blive accepteret. Der valg-
tes derfor intet konttoludvalg.

Richardt Pedersen, Jyrak, foreslog, at der
til næste plenarforsamling udsendtes en ud-

førlig dagsorden i stedet for som i år en
surnmarisk henvisning til lovene. Forslaget

accepteredes.

Medlemstal pr. 31.72.1977 :

)yrak: 704 (dermed 9 mandater, jfr. FD's
love, § 4).

Darak: 206 (dermed 4 mandater).
Racekatten: 861 (dermed 10 mandater).

Som Jyraks delegater funge;ede: Richardt
Pedersen, Peter og Inge Nord, Erik og Karin

10

Nielsen, Kaj Seeberg, Vibeke Gamst, Ingelisa
Børresen, Erik Mtnster.

Som Daraks delegater fungerede: Flemming
Nielsen, Conni Grøn, Bent Junge, Arne Mor-
tensen.

Som Racekattens delegater fungerede: Rikke
og Gert Esmann, Lisbeth og Ole Færch-Jen-

sen, Ellen Holm, Henning Jørgensen, Birgit
Nehammer, Paile Thomsen, Anne Mette Lund,
Frithjof rVilstrup,

3. Formandens beretning. Formanden karak-
teriserede det forgangne foreningsår som ha-

vende været præget af stor omskiftelighed,
idet såvel sekretær som vicesekretær i løbet af
året havde trukket sig. I de få måneder indtil
plenarforsamlingen havde formanden derfor
bestridt både formands- og sekretærposten.

Forretningsudvalget havde ikke holdt ret
mange møder, og foreningsaktiviteten havde

derfor i det hele ikke været ret stor. Ensartede

regler for avls- og opdrætsklassernes point-
beregning var dog blevet gennemføtt, og for-
manden udtrykte håb om, at reglerne ville
blive fulgt.

Det officielle referat fra FIFe's plenarfor-
samling foreligger endnu ikke.

Formanden håbede på forbedret samarbejde
klubberne imellem i det kommende år med
styrket dansk markering i FIFe til følge.

I årets løb er der udstedt 2180 FD-stam-
tavler og 117-120 stamnavne.

Der var ingen spørgsmål til beretningen,
som godkendtes uden afstemning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
til godkendelse. Kasserer Rikke Esmann (nav-
neforandring fra Christensen) forelagde regn-
skabet, som alene var revideret af revisor
Richardt Pedersen, da revisor Annelise Pe-

tersen ikke længere var medlem af nogen
klub.

Det blev påtalt, at en skrivemaskine til en

pris af kr. 2785 var anskaffet af formanden



og kassereren uden fotelæggelse i forretnings-

udvalget.
Formanden tog ad notam, at han eller næst-

formanden i forening med et af de øvrige

rnedlemmer ikke fremover må disponere over

større beløb til inventar.
Flemming Nielsen, Darak, gav udtryk for

utilfredshed med, at formanden på et tids-
punkt havde truet Darak med standsning af
stamtavler m. v. fra FD på grund af FD's
tilgodehavende hos Darak pi 3161,45 kr.
Dette fandt FN urimeligt i betragtning af,

at Racekatten på samme tid skyldte 67)4 kr.
Frithjof W'ilstrup svarede, at hans dispo-

sition skyldtes arten af FD's tilgodehavende

hos Darak. Der var tale om andet end de

sædvanlige månedlige regninger fra FD.
Der var ikke andre bemærkninger til regn-

skabet, som blev godkendt uden afstemning.

5. Fastsættelse af kontingent for det kom-

mende år. Kassereren foreslog samme kontin-
gent for 1978 som fot 1977, dvs. et grund-

beløb på 1000 kr. plus et tillægsbeløb på 100

kr. pr. klubrepræsentant på plenatforsamlin-

8en.
Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Herefter er kontingentet for 1978:

for Jyrak 1900 kr.,
for Darak 1400 kt.,
for Racekatten 2000 kr.

I henhold til lovene forfalder kontingentet

ved vedtagelsen og skal være indbetalt senest

en måned efter forfald (ifr. § 7).

6. Yalg af forretningsudvalg. På valg var:
næstformanden (for 2 å.r),

kassereren (for 2 ir),
sekretæren (for 2 ir),
vicesekretæren, som ikke vil fortsætte valg-

perioden ud (for 1 år).
Som næstformand foresloges Flemming

Nielsen og Ingelisa Børresen. Flemming Niel-
sen fik 11 stemmer. Ingelisa Bøtresen fik L2

stemmer og blev dermed valgt som næstfor-

mand.
Som kasserer blev Rikke Esmann foreslået.

Hun blev valgt uden afstemning som den ene-

ste foreslåede.

Som sekretær blev Birgit Nehammer og Pe-

ter Nord foreslået. Peter Nord fik 9 stem-

mer. Birgit Nehammer fik 14 stemmer og var
dermed valgt som sekretær.

Som vicesekretær blev Flemming Nielsen
foreslået. Han blev valgt uden afstemning som

den eneste foreslåede.

Herefter består forretningsudvalget af oven-
nævnte foruden FD's formand, Frithjof Vil-
strup og Vibeke Gamst.

7. Yølrg af repræsentant til FIFe's general-

f orsamling.

Susanna Bugge spurgte, om der fra Mme
Rossi var kommet en forespørgsel til Frithjof
'§7'ilstrup vedrørende hendes stilling i FD.
Dette bekræftede Flw og læste det omhand-
lede brev op.

Ellen Holm bad herefter om at få præci-
seret, at der kun må ske henvendelse til FIFe

Slamnavn

»BÅNGALORES«
Til avlstieneste:

Ch. Felino af Bangalores
(creme perser).

Opdræt af perserkillinger efter

championforældre i tarverne blå,

creme, blåcreme, hvid, skildpadde
og smoke.

Bestilling modtages.

INGRID HENRIKSEN

Musvitvej 1 9990 Skagen

Telf. 08 - 44 38 83.
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fra de enkelte klubber gennem FD.
Som repræsentant blev foreslået: Aase Nis-

sen (ønskede ikke at modtage valg), Birgit
Nehammer, Vibeke Gamst, Susanna Bugge
(ønskede ikke at modtage valg).

Vibeke Gamst fik 8 stemmer. Birgit Ne-
hammer fik 12 stemmer. , stemmesedler var
blanke. Birgit Nehammer blev dermed valgt

som FD's repræsentant.

8. Valg af 2 revisoter.
Bent Junge og Kaj Seeberg blev foreslået.

Begge blev valgt uden afstemning som de

eneste foreslåede.

9. Indkomne forslag.

9.1. Fra Racekatten: Afk'aring af forhol-
dene omkring chartreux/british blue.

Frithjof '§7'ilstrup fremlagde forslaget. Han
gjorde opmærksom på, at forslaget i forvejen
havde været præsenteret for de fleste af de

danske opdrættere af chartreux/british blue,
og at disse intet havde haft at indvende mod
forslaget.

På grundlag af forslagets skriftlige og

mundtlige argumentation besluttedes følgende:
1. Nuværende avlsaktive katte i Danmark,
som er betegnet som chartreux, omregistre-
res til british blue.
Stamtavlerne skal hjemkaldes, men der skal

ikke ske nogen sanktionering i forhold til
dem, som ikke efterkommer hjemkaldelses-

beslutningen.
2. Fremtidigt afkom efter det presente

chartreux/british blue avlsmateriale i Dan-
mark kaldes British Blue.
På forespørgsel fra Richardt Pedersen blev

det præciseret, at alle erhvervede titler og cer-

tifikater følger med et dyr ved overførslen,
således at dyret uden videre kan fortsætte ud-
stillingskarrieren som British Blue.

Der er underforstået, at en til British Blue
overført kat altid vil kunne godkendes som

chartreux efter bedømmelsen som novice.
FD underretter FIFe om de danske beslut-

ninger.

9.2. Fra Racekatten: Revision af vor vedta-
gelse om avls/opdrætterklassen og de tildelte
points.

Racekattens forslag, hvorefter et BIO-dyr

l2

giver 95 points og et BIR-dyr 97 points, blev
vedtaget. Desuden vedtoges det, at en int. ch.

og en int. pr. (kl. 1 og kl. la) tælles med

90 points.

Herefter er pointsskalaen altså således:

Bedste voksen/ungdyr/modsat

køn/kuld ........ 100 points

Bedste kastrat 98 points

BIR ............ 97 points

CACIB ........ 96 points

BIO ........... 95 points

CÅPIB ........ 95 points

CÅC ........... 94 points

CÅP ......... . 9J points

EXC. 1 90 points

Int. Champion (kl. 1) ............ 90 points

Int. premier (k1. 1a) 90 points

EXC. 2-4 88 points

mg 1 ......... 80 points

mg 2-4 76 points

god ............. 58 points

tg .............. 46 points

En int. ch. og en int. pr. kan som andre

blive BIO og BIR. I så fald tælles kun poin-

tene for BIO og BIR med.

93. Fra Racekatten: De vedtagne regler
skal overholdes af alle, så vi ikke har disse

talrige beklagelser over forskellig placering på

forskellige klubbers top-ti lister.
Vedtaget uden afstemning.

9.4. Racekattens støtteforslag til Ellen Holms
forslag. EHs forslag blev behandlet på dette

sted: Forslag til ændring af stambogsregler.

1. stk. k-afsnittet, tilføjet 7.9.15, rcttes til
Forfædres senere erhvervede titler kan på-

føres stamtavler mod et gebyr på kr. 6,- pr.
titel plus opkrævningsgebyr. Titelpåføringen
gæ1der alle generationer.

Forslag til administration:
1) Medlemmet indsender til stambogssekretæ-

ren det antal stamtavler, som vedkommende

ønsker forsynet med senere erhvervede titler.
Medlemmet oplyser kattens nuværende titel,
navn og stambogsnummer.

2) Stambogssekretæren videresender stamtav-
lerne til stambogsføreren. der kontrollerer, at

titlen er registreret og herefter indfører den
på original samt kopistamtavler.



(Principielt bør kun stambogsføreren plføre
ændringer på stamtavlen).

3) Stambogssekretæren får stamtavler tilbage,
kontrollerer at påføringen er sket efter med-

lemmets ønske og sender dem tilbage med

opkrævning.
Forslaget blev vedtaget med følgende af-

stemningsresultat: 11 stemmer for, 6 stemmer

imod, L stemte ikke.
Prisen blev fastsat til 10 kr. pr. titel. Dette

beløb fordeles således: Stambogsføreren får
5,- kr., FD filr 2,50 kr., egen klub får 2,50
kr.

9.5. Racekattens forslag: Udstillingstilmel-
dingsfrister enten overholdes eller afskaffes,

da vor udstillingssekretær aldrig aner. hvor-
når hun kan holde op med at fremsende til-
meldingerne.

Richardt Pedersen gjorde opmærksom på,

at kun den arrangetende klubs udstillings-
sekretær behøver at beskæftige sig med dette
problem. Andre klubbers sekretærer bør blot
sende de tilmeldinger af sted, som de mod-

tager.

Forslaget blev herefter forkastet.

9.6. lnga de Pinedas forslag: Udstillede
katte kan bæres af ejerne til bedømmelse.

Efter debat om dette forslags konsekvenser

med hensyn til fordele og ulemper blev for-
slaget forkastet.

9.7. Ingelise Jakobsens to forslag:
Flemming Nielsen protesterede mod, at der

blev taget beslutning i sagen, idet det ikke
fremgik af forslaget, at stilleren ønskede det
fremsat som forslag til FD's plenarforsamling.

Dets overskrift var ,,Til Racekattens besty-

relse. Forslag til generalforsamlingen".
Herefter enedes man om at flytte dette pkt.

til pkt. 10. Eventuelt.

9.8. Susanna Bugges forslag: Benævnelsen

Kontrol afskaffes af RIEX (experimental).
Forslaget blev vedtaget, og det vedtoges m.

h. t. den praktiske gennemførelse, at et stam-

bogsnummer fremtidig skal fremtræde på den-

ne måde;

1) FD Lo .........(n..).........
2) FD RIEX .........(.,r.).........

På experimentalstamtavlerne indskydes for-

an ordet ,,stamtavle" ordet ,,exp."
(LO betyder ,,Livre d'origine", original-
stambog).
(RIEX betyder ,,Registre initial et experi-

mental", begyndelses- og experimental-
stambog).
10. Eventuelt.
Her behandledes Ingelise Jakobsens forslag,

10.1. Gennemsoignering af katte med over-

drevet brug af pudder forbydes på udstillin-
ge.rne.

Der er ingen bestemmelser desangående i

FIFe's vedtægter eller regler for udstillinger.
FD har heller ingen bestemmelser.

Altså må det blive en sag for den enkelte

klub.
Racekatten vil overveje at prøve en pud-

derfri udstilling.

10.2. Dyrlægekontrollen ændres, således at

alle udstillere på eget ansvar går direkte ind
efter at have fået udleveret bur- og hals-

nummer. Der fastsættes et tidspunkt, f. eks.

kl. 9, hvor alle dyr skal være i bur, og der-

efter går dyrlægen en nøje runde og tager de

dyr ud, der eventuelt måtte være noget i vejen

med. Ejerne af disse dyr har altså ikke været

sig deres ansvar bevidst og bortvises efter
gældende regler. Den pågældende udstiller
kan som straf ikke deltage i næste Felis
Danica udstilling.

Forslaget blev indgående drøftet, bl. a. un-

der henvisning til lignende praksis fra Ant-
werpen og USA. Det blev gennemgående

negativt vurderet.
Der må gælde det samme som for 10.1.:

Det er et anliggende for den enkelte klub.
Ingen klub ville dog overveje at forsøge ord-
ningen afprøvet.

10.3. Forespørgsel fra Ingelisa Børresen om,

hvorvidt bedømmelsen EXC. 1 kan påføres

stamtavlen på en udstilling.
Svaret er: Nei. Hvis det er sket, er det en

fejl. Det, der kan phføres, er BIO, BIR, cer-

tifikater og titler som udstillingens bedste kat
indenfor en af de faste vinderpiaceringer.

10.4. Flemming Nielsen bad FD's formand
anmode Lisbeth Færch-Jensen om at ,,mode-
rere sine udtalelser". Brev fra LFJ. blev op-

1'



læst til illustration. Flere gav dog udtrl,k for,
at de ikke i det oplæste fandt grundlag for
denne bemærkning.

10.5. Susanna Bugge spurgte, hvordan man

ville løse det problem, det var, at en af de

australske domrnere fra Køge-udstillingen ikke

havde lrået at blive intetnational dommer in-

den Køge-udstillingen med den virkning, at

hendes udstedelse af certifikater i klasserne 2

og 2a samt hendes alerkendelse af novicer
strengt taget ikke var gyldige.

Efter megen diskussion enedes man c,m at

accepte.re herrdes bedømmelser med den virk-
ning, at certifikater og anerkendelser bevarede

deres gvldighed.

F'or referatet: VibeLe Gantsl,

F D -p le na {o rs arn li nge ns dato

Det kom bag på nogle mc'dlemmer, at plenar-

forsamling i Felis Danica blev afholdt 4. maj.

X{an havde regnet med, at plenarforsamlingen

på forhånd ville blive varslet i Hvæsse-

br ættet.

Hertil må vi desværre sige, at pleuarfor-

samlingens tidspunkt ikke var fastlagt, da vi

havde dead-line for stof ti1 bladet. Det er

næppe sandsynligt, at dette forhold vil ændre

sig næste år, så derfor n.iå vi henvise de med-

lemmer, som ønsker at deltage i plenarfor-

samlingen, til i løbet af april at ringe til for-
manden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Plenarforsamlingen afholdes altid i maj.
'B 

e.rl1r e ls en.

Gør hygiejnisk fent
også hos Deres kat !

KLORIN er meget velegnet til rengøring

af toiletbakker, mad- oq drikkeskåle.

Virker samtidig desinficerende

og nedsætter derfor smittefaren.

Fjerner enhver Iugt hurtigt og effektivt!

KLORIN fås i plasticflasker med 3/+

liter samt i økonomidunk med 11/z liter

hos Deres sædvanlige handlende.
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KLORIN-Fabrikken Hem 7800 Skive.



PORTR,IET-GALLERIET
lnh Spot Quintetsenzø, kaidet Inky, blev champion i Veile kort efter sin I års fødsels-
dag. Han bilder sig ind, at han er den første danskopdrættede Manx med stamnavn,
der har fået titlen. Hans betitlede racefæller har gennem masser af år været importerede
eller anerkendte novicer (sig ham imod, hvis han har uret). De 3 CAC opnåedes i Hille-
rød, Maastricht og Vejle, de to sidste hos engelske dommere. Ejere og opdrættere: Else

og Biarne Liiders.

KATTE * hunde og andre kæledyr modtages i pension.

Speciel afdeling til katte.

A. DUE Kragborg Gramrode . 7130 Juelsminde . Telf. 05 - 68 54 31

Alt til Deres kat lår De i:

,FIUNDEN« ,HUNDEN-
Vesterbrogade 14

7000 Fredericia

Løvenørnsgade 44

8700 Horsens

Postordrer ved: A. DUE, Kragborg, Gramrode, 7130 Juelsminde,

Telf. 05 - 68 54 31 mellem 16-18.
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Hj ern kø I d e I se af a I I e c /t a rtre a x - s tønr tau I e r
Som det vil fremgå af refetat andetsteds i

bladet fra Felis Danicas plenarforsamling, har

plenarforsamlingen besluttet, at alle chartreux-

stamtavler skal hjemkaldes.

Det drejer sig altså kun om de nævnte og

ikke om stamtavler, hvor kattens race er an-

ført som british, british blue eller europ6.

Baggrunden for denne beslutning skal søges

i den vedtagelse, som blev gjort på FIFE's
generalforsamling i Paris sidste år. Ved den

lejlighed vedtog man en skarp adskillelse af

chartreux og btitish blue, to betegnelser, som

hidtil efter dansk og anden opfattelse har
været synonymer for den samme katterace.

Flertallet i FIFe mente, at der i Frankrig var

eksemplarer af den ,,ægte" chartreux, og at

denne er algørenåe forskellig fra den kat, det
i flæng kaldes chartreux og british blue.

Derfor må man gå ud fta, at kun ganske

få katte af fransk afstamning nu vil være

,,ægte" chartreux. Alle de chartreux, vi i dag

har i Danmark, må være british.

Den chartreux, som man nu vil forsøge at

styrke gennem et grav om adskillelse fra bri-
tish blue, skal ifølge en standard, udarbejdet
af den belgiske dommer, hr. Rossi, se såle-

des ud:

Krop: Massiv, fast, muskuløs, tung, med bred

og veludviklet brystkasse.

Lemmer: Korte, kraftige, muskuløse lemmer,
runde og kraftige poter.

Hoved: Stort ved basis, dvs. hagens sider,

med særdeles fyldige kinder. Må under
ingen omstændigheder have vigende hage
(på engelsk ,,pinched"). De brede kinder
og den lave kæbelinje giver chartreuxens

hoved trapezform.
Næse: Lige, bred.

Øren: Middelstore, placeret højt, men ikke
lige på kraniet. Kraniet skal være rundt,
men ikke fladt.

Øjne: Store, runde, levende. Farven orange,

16

helst dyb kobberfarvet. Hverken spor af
grønt eller grøn refleks, lige så lidt som

farverne må være udvaskede. Farven må

være len.

Pels: Blank og skinnende - tæt, må ikke ligge
fladt, men være en tyk, let løftet pels, ul-
den som hos en odder. Alle blå farvetoner
er tilladt, men en lys grå-blå foretrækkes.

Ikke nogen nuanceforskel i farven i for-
hold til underpelsens farve. Underpelsen

skal være fyldig, dvs. en dobbeltpels, hvilket
giver den løftede overpels. Overpelsen skal

være blød og silkeagtig. Ingen skygger el-

ler reflekser, være sig brune eiler rudlige,
intet stribemønster, ingen ticking. Pelsen

skal være jævn i farven. Hvide hår skal

anses for en fejl.

Støtrelse: Middel i længden og frem for alt
ikke for høj på benene.

Hale: Må ikke være for lang, skal passe til
kroppens størrelse, let afrundet i spidsen

og pelsbeklædt på samme måde som

kroppen.

IJanset om man synes, at 6ns chartreux el-

ler chartreux/british blue svarer bedst til den-

ne eller til den gamle standard, skal katten

altså regnes for en british.

Vi berler derfc,r alle ejerne al såclanne katte

om at indsende stamtatlen til slambogstehre-

tær Ingelisa Børresen til horrektion.

+
Der er alene tale om en formel korrektion.

Hvis katten har erhvervet titel eller certifika-
ter, bliver disse flyttet med. Katten vil kom-
me til at hedde 16, British efterfulgt af sin

farveangivelse.

Indtil videre dømmes de overflyttede katte
efter samme standard som hidtil, men tre år

efter FIFe's plenarforsamling må det forven-
tes, at GCCF's standard af 1976 bliver taget
i anvendelse. Ifølge den må en British ikke
have stop, men skal have ,,lige" næse.

VC.



KATTE, HUNDE

og FUGLE
modtages i pension.

Speciel afdeling for KATTE

DYRLÆGEGARDEN
Hobrovej 385
Råsted . 8900 Randers
Telefon 06 - 44 30 99

Sommerferien

ef ovef os...
Hvordan skal man få sine katte passet, mens

man er på ferie ? En mulighed er anbringelse

i kattepension. I fjor bragte vi en fortegnelse

over nogle af disse. I år har vi ladet forteg-

nelsen ajourføre. Fortegoelsen er ikke udtøm-

mende. Om kattepensioner i øvrigt må man

se telefonbogen eller tale med sit dyrehospital.

VE]LE DYREPENSION
Telefon 05 - 8212 65

HUNDE - KATTE (ingen trådbure) - FUGLE

Dianavej 5 - (ved t'ovedvej 10) - 7100 Vejle

H UNDE Århus Dyrepension
Pensionfor Viaduktvej, Viby

Telefon OB - 28 27 88
KATTE
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Stamnavn

,,Af Kattenhøj"
Specialopdræt af hvide, blå, blåcreme og

;re:ne persere.

Ny blå avlshan, lovexde afkom: Bølle af

Stenløse (1 CAC). Faderen: Blue Beau

of Pensford.

Avlshunner: lnt. ch. Gigi af Kivio, hvid, og

moderen: Rosie al Hammersholdt, hvid.

LENE KATTENHøJ GAMMELGÅRD

Toftegårdsvej 40, Toftegården,

9gC0 Frederikshavn, telf. 08 - 42 05 10

,,Af Agersnap il

Ch. CEUS AF BÆKGARDEN

t,il avlstjeneste.

Opdræt af brun-, blå-, rød- og

skildpaddemasket colourpoint samt

af ful'dfarvet perser.

NORMA AGERSNAP LARSEN

Skolegade 3 - 6670 Holsted

Telf. 05 - 39 2818.
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STOROPKØB aI killinger
Når man står med et kuld salgbare killinger,
ønsker man naturligvis, at de alle skal få
gode hiem. Desværre kan det ske, at man

trods alle forsigtighedsregler kommer til at
sælge til hjem, som senere viser sig ikle at
v:re så gcde som først antaget. Det har
mange opdrættere sikkert prØvet, og det er
en af de bitre erfaringer, man kan komme til

^t gøte: at man trods den bedste hensigt
kommer til at skade en killing af sit opdræt.

Så længe købere med dårlige forudsætninger
for forsvarligt kattaehold optræder som uhel-
dige enkelttilfælde, er tilstanden dog til at

leve med, og den enkelte opdrætter vil ofte
blive gjort bekendt med fejltagelsen og få
chance for at tage killingen tilbage igen.

Hvad der derimod er foruroligende, er en

ny slags kattehandel, som på det seneste er
begyndt at gribe om sig, nemlig storopkøb
af killinger med videresalg for øje. Jeg finder
det meget beklageligt, hvis denne form for
handel skal vinde indpas i katteverdenen, så-

dan som det desværre er tilfældet i hunde-
verdenen, og håber, at alle vore medlemmer
vil hiælpe med til at få standset den trafik.

Der er ingen tvivl om, at man gør sin
killing en dårligere tjeneste ved at sælge deir
til en dyrehandler end ved at sælge den til et
privat hjem. I sidstnævnte tilfælde har man,
omend der kan ske fejltagelser, dog mulighed
for at sikre sig, at der bag anskaffelsen ligger
en velovervejet beslutning, og at køberne er
i besiddelse af det minimum af viden og for-
ståelse for dyr, som ikke kan undværes, hvis
forholdet mellem killingen og dens nye hjem
skal lykkes. Man llr også sikret sig, at den
nye eier får en adresse, til hvilken kan altid
kan henvende sig om råd og bistand.

I førstnævnte tilfælde derimod stiller sagen

sig heit anderledes. Man afgiver killingen til
e:r handlende, hvis eksistens er baseret på, at
killingehandelen giver overskud. Selv om han
er af den mest samvittighedsfulde slags, ar
killingen henvist til på ubestemt tid at op-
holde sig i bur med begrænset menneskelig

kontakt og blandt lugte og lyde fra mange

andre dyr, hvoraf katten vil opfatte mange

som fjender. Der er utvivlsomt dyr, der kan
trives udmærket på ubestemt tid i en dyre-

handel, men næppe nogen katteopdrætter vil
hævde, at dette er en god tilværelse for en

killing.

Hvad angår købere til killingerne kan man
næppe forvente, at en dyrehandler skal være

lige så kræsen som en privat opdrætter ved
udvælgelsen af købere. Og først, men ikke
mindst: kæden mellem opdrætter og køber

bliver brudt.

Derfor vil vi gøre klubbens opdrættere op-

mærksomme på, at flere dyrehandlere for øje-

blikket forhandler racekillinger, og at disse

killinger jo må komme et eller andet sted fra.
Vær derfor varsom med at sælge til helt
ubekendte. Sælg aldrig en killing eller en kat

,,pr. efterkrav" efter en telefonopringning. -
Undersøg sagen nærmere, hvis en interesseret
vil købe en helt kuld eller flere dyr, her-
iblandt voksne, især drægtige hunner. Sælg

ikke en gros med mængderabat. Bed om lov
til at ringe eller komme på besøg for at se,

hvordan det går. Tag forbehold ved enhver
handel om, at killingen ikke må videresælges,
uden at opdrætteren først er tilbudt den igen
eller har godkendt den nye handel. Køb ikke
selv kat hos en dyrehandel.

Hvis ingen sælger til, og ingen køber fra

en dyrehandel, må handelen med katte selv-

sagt dø ud. Richardt.

oo
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Den første kat

i Det hvide Hus
*

Af Maribeth Ecbard.

I forbindelse med 200-års jubilæet var temaet
for The Hoosier Cat Fanciers 18. udstilling
i september: ,,Katte i Amerikas Historie".
Dette inspirerede mig til at forske i en rela-
tiv ukeirdt del af den amerikanske historie,
nemlig Katte i Det Haide Hø:.

Resultatet af at skive til Præsidentbiblio-
teket, modtage et officielt, personligt brcv f.ra

Susan Ford i Det Hvide Hus og tilbringe
mangen lørdag eftermiddag i det lokale bib-
liotek, er denne artikel om racekatteelskere

blandt vort lands første familier.
Historien viser, at seks af vore føtste

mænd havde katte i vor præsidentbolig. Abra-
ham Lincoln var den føtste al USÅs præsi-

denter, som havde en kat. Han elskede katte
og sagde, at de vat hans hobby. Han kunne
lægge sig på gulvet og lege rned sønnens

kat, Tabby. KæIedyr og børn (§7illy og Tad)
holdt familien i stadig aktivitet.

En af de mest hektiske dage i Det Hvide
Hus var, da præsident Lincolns hund fik
hvalpe nogle minutter efter nedkomsten af
et kuld killinger fta Tabby.

Tilhængere af siamesere vil være interes-

seret i at vide, at præsident Rutherford B.
Hayes var den stolte modtager af den første
siameser, som nogen sinde blev sendt til Ame-
rtka lra Thailand. Med det slående navn

,,Siam" blev hun i november 1878 bragl fra
Bangkok af USAs konsul, David Sickels, til
præsident Hayes og blev Det Hvide Hus'
yndling.

Præsident Theodore Roosevelt elskede alle
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slags dyr, både vilde og tamme. I sit mena-

geri af kæledyr havde han to katte i Det
Hvide Hus. Smithers, en søIvfarvet hunkat,
skrev historie ved at nægte at flytte sig fra
sin behagelige plads midt på gulvet i Det
Hvid,e Hus, og af denne grund blev præsi-

dent Roosevelt nødt til at lede en gruppe
prominente udenlandske gæster uden om den

sovende skønhed. Slippers, en omstreifer, var
også usædvanlig, idet hun var polydactyl, med

seks tæer. Slippers modpart, Tom Quartz,
var en aggressiv sort hankat, son havde det
med at jagte Jack, Roosevelts hund, rundt i
Det Hvide Hus. I(ermit, præsidentens unge

søn, var den, der var mest glad for Torn

Quartz.
Den næste præsident, som havde katte på

adressen 1600 Pennsylvania Avenue, var også

,,ejet" af et par katte, Tiger og Blackie. Præ-

sident Calvin Coolidge og især fru Coolidge
forgudede katte. Tiger, en gråstribet omstrei-
fende han, strakte sig som en slange om præ-

sidentens hals. Blacky, en kulsort hankat, fik
Coolidge fra en sygeplejerske i §Øaverly, Mas-

sachusetts. Efterhånden som Blacky blev æ1-

dre, resulterede hans iagt- og fuglefanger-
instinkt i, at han ofte blev dømt til at op-

holde sig i Det Hvide Hus' vagtstue. Tiger
og Blacky havde henholdsvis grønt og rødt
halsbånd med adressen ,,Det Hvide Hus"
indpræget.

Tom Kitten,.som voksede op og blev til Tom
Terrific, yar en af de mange kæledyr i Det
Hvide Hus under Kennedy. }Ian var en af
Carolines yndlingsdyr, og eftersom Tom var



kulsort, blev han en nødvendig del af hen-

des udklædning som heks ved et karneval.
Præsident John F. Kennecly og hans familie
har.de f ået Tom som gave fra fru Hugh
Auchincloss, Jacquelines mor. Efterhånden
som præsident Kennedy blev mere og mere

allergisk over for katte, blev Tom overlaclt
til hans sekretær, tr{ary Gallagher.

Det Hvide Hus er nu atter blevet velsignet
med nærvære.lsen af en kat, nen-rlig Shan, en

seal-point siameser hunkat, som er næsten

tre år gammel. Shan, som. er præsident Fords

datters specielle kæledyr, har hele familie-
boligen i Det Hvide Hus at boltre sig i.

NIinc stuclier har vist, at disse :rf LISAs
præsidenter samt en stor clel af År:retikas
indbyggere har vist kærlighed og omsorg for
vore kattevenner, både nu og gennenr Åme-
rikas historie. Jeg er stolt over, at min kat
Buffy. snn.r er 1/2 iLr gammel, fik lov til at

dele bur rned billeder og beskrivelser af disse

seks amerikanske præsidenter og deres katte.

Mir-r største g1æde var imidlertid, at jeg ved

min opdagelse af katteelskere blandt vort
lands præsidenter fik lov til at medvirke
ved 200-års jubilæet.

Fra USA Al.l Cats nr. 5. 7976.

Ar- .§lL\ t EilBACKT N HF-t.tG \Br(,r{A[ii#,r$
AVEL,SHANATI, lnt.Ch,?traha Singh grunr.) ':.

;*.9'[."§inh fatTa af Slverbåckengtiln.) , qi ,; ,, i i

'Sinh Pagai af Stlverbåcklnlbrun ) ',4i§p,
llepwnAv TilE INTERNATToNAI- BrRtltr *ctETy ocH rneErKAAN
ctug.MÅxca N VLRA UN6LB AR pxa LeoAN|l( 

^v€.5,:ciu(,,- 
vt øtR

€,{?o*TeKAT øt«t1{ 
^L,A.T|LL 

U§A. Vt HAO( GLLOi'N ATT ln elx
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Br:(ttAr.:\rir-r
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5 von Crafack
Champion RANGOON WIMSEY (brunmasket), 2 CACIB.

Leukæmitestet.

INGER FLøE CRAFACK

Søndergård . Ribevej . 6740 Bramminge . Telefon 05 - 17 36 69



,INDIGO- seriøst siamopdræt
Til avlstieneste:

»lndlgo BIue Laban«, 24a.

»lndigo Pink Panter«, 24c.

»lndigo Filou«, 32 LP.

Ch. »Q61;nng Etaoile de Lynx, 32 Sp

med flere.

Killinger til salg.

Killinger fra seriøst, kvalitetsbevidst hobby-
opdræt af i kærligt miljø lrit opvoksede,
tillidsfulde SIAMESERE, hel- og tabby-
maskede, af udsøgt afstamning. - Top-
placeringer på udstillinger i ind- og

udland.
Killinger forevises i Deres hjem, og hunkatte til parring afhentes.

Attestation for n€gativ IFA-test tordres - og haves for egne katte.

ANNIE CHRISTENSEN
Kobbervej 182 tv., 2730 Herlev, telf. 02 - 947254, bedst kl. 17-18

Stamnavn MAHMUD ALHAGI
Til avlstjeneste: Sort perser RUTHSBORGS REVEL

Killinger lejlighedsvis til salg.

GURLI VOETMANN

Vorslunde .7323 Give . Telefon 05 - 731685.

RACEKATTE

i topklasse
Til avlstjeneste for lF-testede hunkatte:
lnt. Ch. MARICAS ANIO (23a).

ch. FABTAN FUSCUS AF STGTRTYA (23)

Killinger kan forudbestilles.

W
ABYSSI N I ERE

MARGIT HÆRSLEV

3550 Slangerup Telefon (03) 33 32 68.
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SHO§7-kalenderen

Juli: 14.-16. Vichy, Frankrig.

15.-16. \Wisby. Sverige.

August: 26.-27. Danmark (ikke nærmere

fastlagt).
26.-27. Ørebro, Sverige.

September: 2.-3. Wiesbaden, Tyskland
2.-3. Frederikstad, Norge.

9.-10. Herstal (Li6ge), Belgien.
16.-I7. Biarritz, Frankrig.
16.-17. Karlstad, Sverige.

23.-24. Hamar, Norge.
23.-24. Ålborg, JYRAK.
30. sept.-l. okt.: Vanda, Finland.

Oktober: 7.-8. Luzern, Svejts.

7.-8. Borås, Sverige.

21.-22.G ladsøxe, Race Aatten

21.-22. Parls, Frankrig.

November: 4.-5. Amsterdam, Holland.
4.-). Bordeaux, Frankrig.

4.-5. Helsinki, Finland.
11.-12. Lyon, Frankrig.
11.-12. Gcteborg. Sverige.

18.-19. Niirnberg, Tyskland.
25.-26. Lansanne, Svejts.

25.-26. Bno, Tiekkoslovakiet.
25.-26. lkke fastsat, Danmark (DARAK)

Decembet: 9.-10. Toulouse, Frankrig.
9.-10. Drammen, Norge.

1979:

Jan:uar: 7).-14. Bruxelles, Belgien.
20.-21. Hitlerød (RK).
20.-2I. Maestricht, Holland.

Februar: 3.-4. Clermont-Ferrand, Frankrig.
10.-11. Bergen, Norge.
24.-25. Geneve, Svejts.

24.-25. Danmark, ikke nærmere fastlagt.
Marts: 17.-18. Ieverkusen, Tyskland.

25.-26. Strassbourg, Frankrig.

April 2L.-22. Antwerpen, Belgien.
28.-29. Zwolle, Holland.

Ma1 5.-6. Ikke fastsat, Danmark (JYRAK)
5.-6. Grenoble, Frankrig.
26.-27. Basel, Svejts.

Juni: 9.-10. Btemen, Tyskland.

lu|i: 1).-15. Vichy, Frankrig.

September: 1.-2. Trondheim, Norge.
1.-2. Ikke fastsat, Danmark (JYRAK).
8.-9. Berlin, Tyskland.
22.-23. Tyskland, ikke nærmere fastlagt.

Oktober: 6.-7. Gladsaxe, Danmark (RK).
ll.-14. Karlstad. Sverige.

13.-14. Bonn, Tyskland.
20.-21. Amsterdam, Holland.
20.-21. Parts, Frankrig.

l.lovember: J.-4. Neuchatel, Sveits.
17.-18. Lyon, Frankrig.
24.-25. lkke fastsat, Danmark (DÅRÅK)

December: 8.-9. Toulose, Frarkrig.

7980:

Jantar: 12.-73. Bruxelles, Belgien.
Iebruar: 9.-10. Bergen, Norge.
April: 20.-21. Antwerpen, Belgien.

Ovenståer.rde i henhold til FIFe's udstil-
lingskalender af )13.1978.
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Klab- og andet nyt

Eftcrårsudstilling
i Ålborghallen
2):24. september afholder JYRAK sin efter-

årsudstilling. Vi har lejet Ålborghallen, som

vil være nordjyder og de fleste andre bekendt.

Ålborghallen bliver vores største hal til
dato - og den dyreste, men vi er jo ved at

være mange aktive medlemmer og mange ak-

tive gæsteudstillere, så mindre synes vi ikke
køn gøre det, når vi nu skal til Nordjylland
denne gang.

Ålborghallen er en dejlig haI, stor og luftig,
og for tilrejsende udstillere er der særdeles

gode tilkørselsforhold. Reisende, som kommer
med tog, kan gå de få hundrede meter gefl-

nem Kildeparken til Ålborghallen. Det er
såre simpelt. I tunnelen under perronen går

man i vestlig retning i stedet for i østlig ret-
ning, hvor banegfudsbygningen ligger. Vest
for perronarealet ligger Kildeparken og Al-
borghallens parkeringsplads.

Der er en god restaurant i halkomplekset,
restaurant,,Papegøjehaven", og desuden håber
vi at kunne få etableret et cafeteria.

Alle raske nordjyder, som vil give et nap,
bedes venligst henvende sig til Vibeke Gamst
eller Ingelisa Børresen.

Gevinster til tombolaen håber vi på. at f.6

mange af. Send dem venligst til Lise Chri
stophersen, Juelsgade 24, 5000 Odense C.

Vi ses så i Ålborghallen. Ålborg aiser oej!
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Medlemsmøder 1978-79
Det er bes§relsens opfattelse, at den form,

hvorunder vore klubsammenkomster f.or øje'

blikket afvikles, dvs. med sæsonbestemte må-

nedlige kredsmøder, måske er ved at være

lidt udslidt.

Vi har ikke det store fremmøde til vore

sammenkomster, som vi tidligere havde, og

hvad værre er: det er den samme lille stand-

haftige skare, som viser sig hver gang. Vi
er i bestyrelsen mere end villige til at ændre

form og indhold for vore sammenkomster i
overensstemmelse med jeres ønsker, - Derfot
spørger vi: Er I tilfredse med vores møder,,

som de er nu?
Hvis I er helt eller delvist utilfredse, hvad

går utilfredsheden så på? Holder vi mødec
på de forkerte steder eller forkerte tidspunk-
tear? Beskæftiger vi os med for kedelige em-
ner? Har vi for lidt egentlig selskabelighed,
eller er vore møder måske omvendt ikke
saglige nok?

Det er nu, vi mangler ideer, for vi håber
på at kunne bringe meddelelse om næste sæ-

sons program i Hvæssebrættet 3, som forven-
tes at udkomme i slutningen af september.

Grib derfor pennen og send os et par ord.
Du skal ikke spare på krudtet, men på den
anden side set ville det røre os, hvis der var
en enkelt rose i tidselbuketten.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Beslyelsen.



il I med til dyrskue ?
Københavns kommune arrangerer hvert år
i skoleferien et minidyrskue i Fælledpar-
ken. Her har i de senere år også race-

kattefolk været med som udstillere. Dog
har det hidtil kun været medlemmer af
klubber rned hjemsted på Siælland.

Nu får imimlertid også JYRÅKs med,
lemmer en chance. J. aøgast kan 7 vise
jeres dyr frem i Fælledparken og dermed
gøre en indsats for at fremme interessen
for racekatte i almindelighed og for jeres

eget opdræt i særdeleshed. Københavns
kommune stiller et stort telt til rådighed,
og JYRAK lægger bure til. Arrangementet
er gratis. I må dog selv betale jeres egen
transport. Dette sidste er vel især af in-
teresse for de mete fjerntboende.

Alle, som er interesserede i at være
med, bedes tilmelde sig hos Vibeke Gamst,
telf. 08 - 120815, senest 15. juli.

Jeg kom i gang med at lave hytteost selv,

efter at jeg gang pL gang havde været udsat

for besvær med at skaffe dette produkt: 6n

forretning var ophørt med at sælge det på

grund af dets kotte holdbarhed, en anden

fo-'retning havde det vel, men sidste salgsdato

var betænkelig tæt på.

Da kom jeg i tanke om, at i ,,gamle dage"

lavede man selv sin kærnemælksost. Det var
da en id6 at ptøve igen. Kærnemælk er let-
tere at fL fat i helt frisk.

Der blev indkøbt 2 liter kærnemælk plus

1 flaske eksportfløde. Kærnemælken blev var-
met langsomt op, til den skilte ad og blev
til en grynet masse, som samlede sig øverst

i gryden. Dernæst blev det hele hældt op i en

sigte med et rent klædg og vandet (vallen
hedder det vist også) blev siet fra.

E{ter afkøling kom der lidt salt og ca. L

flaske eksportfløde i. Den blev rørt rufldt
med en gaffel, til fløden var suget op. Nu
lignede det hytteost. * Men kunne kattene
m.on lide det?

Forsigtigt satte ieg det foran dem - jo, de
spiste det med stor fornøielse. Af en portion
piL 2 liter kærnemælk bliver der ca. 500 g

ost.

Man kan, alt efter hvor mange katte man
har, lave større eller mindre portioner. Ret-
ten er vældig god til at sætte killinger i
gang med, når de skal til at have fast føde.

Senere kan den blandes med torskerogn, æg-

geblommer, sild, anden kogt fisk og andet.
Hytteost er rig på protein og kalk og tåles
udmærket af alle katte. Her i huset bliver det
serveret mindst 2 gange ugentlig. Det giver
lidt ekstra arbejde, men er billegere end den
f ærdigkøbte hytteost. Karin Nielten. 

--

Spisekrogen

Telefontider
Jeg beder jer venligst lægge mærke til, at
jeg har indført ,,træffetid" på telefon. Frem-
over vil jeg helst kun - selvfølgelig bortset

fra hastesager - føre kattesamtaler efter kl.
19. Forklaringen er den, at min telefon også

er vagttelefon for en praktiserende læge, og

det er ikke alle tobenede, der vil holde tilbage
for de firbenede. Så derfor: vent venligst,
indtil aftenvagten er trådt til. Vibehe.

S ornrue rfe rie i be sty re lsen

I sommer perioden vil det kunne hænde, at
enkelte bestyrelsesmedlemmer er bortrejst. Ved
reCaktionens slutning lå ferieplanerne imid-
ledtid ikke helt fast.

Kaj Erik Seeberg holder dog skansen til
sidst i august. I vil derfor i ferieperioden
kunne henvende jer til ham.

God f erie !

-LJ



Læserne ltør ordet:

En BON DÅNOIS !

Hjemkommet efter en vellykket og tilsyne-
ladende veltilrettelagt udstilling i Vejle den

15.-16. aplil har jeg en lille bøn til, ja, barc
jeg vidste hvem, men hør n:ul.

Jeg medbragte 2 stk. katte, hvoraf den ene

,,kun" fik Ex 2" Jo, naturligvis skulle den

have været ,,etter", men altså den dommer
osv, eller rettere hver so synes bedst om sine

- ikke sandt?

Nej, det er slet ikke det, der er galq det
er skam helt i orden, men pokkers ærgerligl
er det altså bate, at jeg ikke har nogen rime-
lig chance for at finde ud af, hvad dommeren

havde at udsætte på min kat. Hvorfor? Fordi
jeg ikke forstår fransk! - og fordi bedøm-

melsen var skrevet så ulæseligt, at ikke en-

gang mere sprogkyndige kunne tyde indhol-
det. Små, gnidrede bogstaver, overstregninger
m. m. umuliggjorde da ganske enkelt.

Mit forslag er naturligvis en maskinskrevet
bedømmelse, og hvis det af en eller anden
grund er ,,uladsiggødigt", så må man kunne
forlange, at en dornmer mestrer i hvert fald
enten engelsk eller tysk, så vi har bare en

rimelig chance for at læse, hvad vi har betalt
for. Gitte Bønd.gaard.

En Aoxzmenlar:

Formanden hat talt!
I disse for vor klub så svære tider et der
ikke plads til demokratiet - da må personlige

spørgsmål ikke stå i vejen.
Husk! Vi skal tænke på vore fjender - vi

skal stå enige, vi skal være en samlet front.
I disse for vor klub så svære tider, bestem-

mer derfor kun formanden, hvad der kan
komme med i Hvæssebrættet"

I disse for vor klub så svære tider er tier
selvfølgelig ingen censur af bladet, når bare

du skriver, hvad formanden gerne vil høre.

Dette er, hvad jeg får ud af formandens
leder. lohnny Sem.ah,

Østerbakken 24, 631.0 Broager.

+

Et lille praktisk fif
til langhårsfolk
Har rnan kat i huset, især langhårskat, I<an

det ikke undgås, at man får kattehår på tø;i

o. 1. Jeg bruger at vikle tape (med den klæb-

rige side udad) om fingrene og lade dem

glide løst ned over stoffet. - Hårene sætter

sig fast på limen, og derved undgås det, at

hårene sætter sig lidt længere nede på tøjet.

Grethe"

DYHR's Hundeshop
Seler - halsbånd, liner, kamme, shampoo.

Mr. Groom pudder, huler. - Alt til katten sendes overalt.

Altonavei I . 5463 Harndrup Tel,efon 09 - 88 15 83.
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Ny race !

Mens vi er vidner til, hvordan standarderne

småjusteres i det uendelige: fra næse med

stop til lige næse, fra orange øjne til grønne

ø.jne osv., og mens vi til vor skuffelse må

erfare, at alle ,,spændende" nye racer blot

viser sig at være det første eksemplar af en

kendt race i en bestemt, ligeledes kendt farve,

er det forfriskende at blive præsenteret for en

virkelig sensation: den baleløse rernnodettak.

Det forlyder fra sædvanligvis pålidelig kil-
de, at en udstilling af disse enestående dyr
skulle være afholdt i Paris i november L977,

men endnu har vi ingen officiel bekræftelse

modtaget fra FIFe. Vi må derfor alene holde
os til rygterne. Hvis disse ellers taler sandt,

skulle racen være langt mere udbredt end

føtst antaget. Der er således næppe det land
i Europa, hvor der ikke findes fritlevende
eksemplarer. Endog i Danmark skulle der
leve enkelte eksemplarer på Siælland og i Jyl-
land. Fyn og øetne er tilsyneladende ikke geo-

grafiske områder, hvor disse dyr kan trives.

Folk, som kender til racen, siger, at den

udmærker sig ved et ganske ualmindeligt kær-

ligt temperament. - Den trives fortræffeligt
sammen med alle vore racekattetyper, til hvem

den knytter sig meget stærkt. Der er således

fortalt, at en remmodettak, i den tid, hvor
dens siameserven var på dyrehospital, selv
vansmægtede og hverken ville indtage vådt
eller tørt. I sine yngre år kan en remmodettak
være noget temperamentsfuld. Ikke alle vil
således være passende husfæller for en sådan.

De, der vover det, og som vinder en remmo-

dettaks tillid, vil til gengæld have en festlig
og underholdende husfælle. Det må dog stærkt

anbefales, at man er omhyggelig med at klippe
dens kløer !

En remmodettak spiser ganske det samme

som katte i almindelighed. Den skal have sig
et par gode, lødige måltider daglig og skal

desuden have mulighed for at drikke ind
imellem. Føden kan være kød, fisk, indmad

og mejeriprodukter, blandet med kornproduk-
ter og grønsager.

Efter sigende elsker en remmodettak at få
bad! Man bør derfor ikke anskaffe sig en

remmodettak, medmindre man kan byde den

et badeværelse. Det skulle ikke være særlig

vanskeligt at bade en remmodettak. Man sør-

ger blot for, at badevandet har en passende

temperatur, og så sænker man den ganske

forsigtigt ned i karret. Resten vil gåt af sig
selv. Bagefter frotterer man den omhyggeligt,
og den vil herefter præsentere sig allersmuk-
kest.

En remmodettaks største svaghed er dens

mangel på en ensartet standard. Ingen har
endnu rigtig interesseret sig for et ordentligt
avlsprogram. Man har ladet en remmodettak
frit finde sig sin mage efter naturmetoden.
Nu har resolutte folk imidlertid sat sig for
at få system i tingene. Følgende foreløbige
standard forventes inden længe fremsat i
FIFe:

Type: En remmodettak skal generelt virke
opmærksom, intelligent og årvågen, men ikke
skarp eller nervøs. Faste muskler og slank,

fin bygning er at foretrække, men vanskelig
at få frem, En vis forkælelse med foderet
synes at være uundgåelig, En Remmodettak
må hverken være for lang eller for kort byg-
get.

Hovedet: Hovedet skal være rundt og bredt
for oven og tiispidset for neden, omtrent
som et spørgsmålstegn. Det er vigtigt, at man,
når en remmodettak er på dommerbordet,
stryger pelsen i panden godt til side, evt.
puster den mellem øinene, så man kan få
de sande proportioner frem.

Øjnene: Skal være store, åbne og ellipse-
formede. En super-ellipseform foretrækkes. -
Farven må helst være blå eller brun. Blikket
skal udstråle selvtillid og sikkerhed.

Næsen: Lang og lige, uden knæk eller
stop.

Ørerne: Vel placerede, lavt på hovedet.
En perforation af øreflippen betragtes som

en fejl.

Pelsen: Om vinteren bør en remrnodettak
bære dobbelt pels. Overpelsen skal være tæt
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og blød. Underpelsens tykkelse skifter med

årstiden. Det er dog diskvalificerende, hvis

underpelsen skiftes i dommerringen.

Pelsfarve: Pelsen bør være så iævn som

muligt i farven, sort, brun, rød eller creme.

En undtagelse er dog typen ,,Scandinavian
Summer Spotted", der bør være tæt plettet.

Albinoer kendes også. Man er i øvrigt for-
beredt på rye farver og indstillet på at god-

kende dem alle.

+
Sæilige bernærhninger:

Racen hedder ,,Haleløs remmodettak", og

derfor skulle haleløsheden gerne være total.

Der er endnu ikke taget stilling til spørgs-

målet om cryptorchisme, som dog næppe kan

forventes tilladt.

Overdreven pudring kan diskvalificere en

ellers velforberedt remmodettak.

Det er vigtigt, at en remmodettak får mu-
lighed for at bevæge sig på dommerbordet.

Dervd vil den rene race afsløres.

Den karakteristiske gang for en remmo-

dettak består i, at det ene ben omhyggeligt
placeres foran det ardet for hvert trin. Den

Den morsomme hoppende Bang^rt, som ses

hos visse eksemplarer, er tilladt, da det erfa-

ringsmæssigt kan virke meget oplivende på

tilskuere ved en bedømmelse.

Ved bedømmelsen bør en remmodettak pla-

ceres midt på dommerbordet med bagbenene:

let adskilte, fast plantede på underlaget. Høj-
re forben bør anbringes på btystkassen og

fastholdes af venstre forben, hagen bør være

fast trykket mod brystkassen, underlæben su-

get fast ind. Øjnene bør holdes let skelende.

I denne stilling kendes de gode eksemplarer

klart fra de dårlige.

Det bliver spændende at se, hvor mange

danske opdrættere der i de kommende år vil

præsente:e os for nye eksemplarer på vore

udstillinger. Vi siger held og lykke!

Til alle JYRAKs
rnt s ser
Bliv endelig ved med at være stædige, hvis

der er noget I vil opnå,

Nu skal jeg fortælle jet hvorfor, men først

lige hvem ieg er, og hvad jeg hedder. Mit
navn er Sofus (somme tider Snøffe), og jeg

er en fin herre i kjole og hvidt.

For et års tid siden flyttede min tidligere
menneske-mor, min søster og jeg ind i et nyt

hus, og det var jeg ikke rigtig tilfreds med.

Det varede ikke længe, før jeg opdagede, at

der boede nogle meget interessante misser lige

i nærheden, men det mærkelige var, at de

aldrig kom ud på vejen, så ieg kunne hilse

ordentligt på dem, men så måtte ieg io prø'te

at komme i kontakt med dem på anden måde,

så ieg gav mig til at klatre rundt på det mær-

kelige bur, de somme tider var i, men det

ollerbedste var dog, når bilen var hjemme,

så kunne jeg sidde på den og kigge lige

ind i køkkenet til dem, og sikke noget deiliSt
mad de fik.

Det varede ikke længe, før jeg besluttede,

at d6r ville jeg ind og bo, og så blev huset

belejret: Altid var jeg der, både nat og dag.

Jeg jamrede og klagede, hver gang menne-

skene i huset viste sig, for de skulle io nødig

glemme, at ieg var der.

Endelig en dag blev der sat noget af den

dejlige mad ud til mig, og ikke længe efter

kom der også en dejlig lun kasse, jeg kunne

sove i, men det var ikke nok for mig -
jeg uille ind.!

Der var ikke andet at gøre end at fortsætte

beleiringen, og en iskold vintermorgen, da

jeg trofast sad uden for vinduet med klap-

rende tænder og rimfrost i knurhårene og så

meget ynkelig ud, gik døren endelig op, og

ieg styrtede ind.

Siden da har jeg boet inde hos de søde

misser og de gode kødgryder, så I kan nok

se: Stædighed betaler sig. Solat.
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Det laaer jeg , . ,

Beslyrelsesnzedlem ø. p,

Efter generalforsamlingen sidst i februar kon-

stituerede bestyrelsen sig.

Jeg, Kaj Erik Seeberg, blev udset til di-
verse allehånde job.

Kiilingelisten blev det første. Den presser

på hele tiden. for den skal være aktuel - og

sendes ud, lige så snart den rekvireres. Til
dette job har jeg stor hjælp i min kone,

Hanne, da det viser sig, at mange henvender

sig i dagtimerne, medens jeg er på arbejde.

Ofte ringer folk blot for at få et godt råd

angående deres egen kat,
Af transportøkonomiske grunde er udstil-

lingsmateriellet flyttet her til Horsens, og jeg

skal finde ud af, hvordan det bedst og bil-
ligst håndteres og transporteres.

Sidste job blev ,,Hvæssebrættet"s annonce-

ekspedition - men det er så nyt endnu, at
jeg ikke kan udtale mig om, hvor meget

det omfatter.
Foruden det er der mange små iobs, det

skal klares hen ad vejen. Kaj EriA.

+
Katrine fra Gistrup er tre år. Hun har ikke
selv kat, men kender flere, som har. Hun
holder vist af katte, for da storebror Rasmus

udbredte sig om, hvor skægt det skulle blive
at blive brandmand engang og til sidst spurgte

Katarine, om hun ikke også ville være brand-

mand, svarede hun: ,,Nej, ieg vil være kat!"
Samme Katrine fortalte pludselig sin mor:

,,Jeg bor Stammen 42". ,,Ja", svarede mode-

ren lidt forbavset, ,,og v6d du også, hvad du
hedder?" ,,Jeg hedder Katrine". ,,Ja, og hvad

mer'?" Pause.,,Hedder ieg ...kat?".
Mon Katrine snart får sin kat?

Perseropdræt WAIKIKI
Sort han: Ch. COSMOS MISJA - 3xBlO sort. 1 x bedste modsat:e køn.

Sort han: WAlKlKls MOZART - 3xEXl.

Blå han: COSMOS CAMELOT.

lngen af disse hanner er til av:stjeneste.

Opdræt af lnternational Champion (1 ).
Opdræt af bedste langhår (1).
Opdræt af bedste lan,ghårs ungdyr (11).
Opdræt af BIO (1) og (11).

(1) Ch. Ballydanes Nicolett, 3xCAClP, lxBlO sort, lxbedste langhår
modsat køn.

(1) Ch. osephine of GreatYarmouth, lxCAClP, lxBlO sort. Moder
til bedste langhårs ungdyr.

(5) Ludmilla of Great Yarmouth.
(11) Waikikis Wild Aphrodite, 3xEXl.
(11) Waikikis Sarah, lxBlO (11), lxbedste langhårs ungdyr, 4 EXt.
(9) Waikikis Petite, 2xEXl.

(128) Cyrielle Du Nord, 1xEXI.

Killinger lejlighedsvis til salg (spec. 1 og 11). - Medtem af JYRAK.

Jo-Ann og Leif lversen

Fredensvej 2 . 2750 Ballerup telefon 02 - 65 5413.



Vedrørende udstillinger
JyraA's tdttillinger:

Spiseseddel og tilmeldingsblanket sendes af
klubben til hvert medlem. Flere tilmeldings-
blanketter kan rekvireres hos Peter Nord,
men det er også i orden (og skånsomt over
for klubbens økonomi), hvis den enkelte ud-
stiller selv kopierer tilmeldingsblanketten op
til det antal blanketter, der skal bruges.

Tilmeldingsblanketten returneres til Peter

Nord inden tilmeldingsfristens udløb.
Udstillingsgebyr betales til Erik Mtinster

på giro ,06 85 09.

Anlre dansAe udstillinger:

Spiseseddel og tilmeldingsblanket kan rekvi-
reres hos den udstillende klub, dvs.:
Darak: Hos Ella Kiister, Vognmandsmarken

)6, 2100 Kbh. Ø., telf. 01 - 20 59 68.
Racekatten: Hos Ånni Hylsberg, Føgotvei 4,

Svestrup, 3650 Ølstykke, telf. 0l
t7 70 12.

Tilmeldingsblanketter returneres til egen

klubs sekretær, dvs. Vibeke Gamst, senest to
dage før tilmeldingsfristens udløb.

Udstillingsgebyr betales til udstillingsklub-
bens kasserer (vil fremgå af blanketten).

Udenlands åe adstillinger:

Spiseseddel og tilmeldingsblanket rekvireres
hos Vibeke Gamst og returneres til samme

i god tid inden tilmeldingsfristens udløb.
Udstillingsgebyr betales til den udstillende

udenlandske klub enten forud eller ved an-

komsten til udstillingen.

Vedrcrende stanlatler:

Parringsattester og stamtavlerekvisitioner
fås hos Ingelisa Børresen.

Det er desuden hos Ingelisa, at man be-

stiller stamtavler, ffu indregistreret avlshanner,

får killinger sat på killingelisten, bestiller
stamnavn, får anvist avlshan, får påført titler
på stamtavler og bestiller transfers.

Prisliste:
Stamtavle, hvis killingerne er under 3 mdr.:

20 kr. pr. stk.

Stamtavle, hvis killingerne er 3-6 mdr.: 40.
Stamtavle, hvis killingerne er 6-72 mdr.: 60.

Kopistamtavle, hvis original er bortkom-
met: 80.

Ombytningsstamtavle, hvis original er med: 25.

Stamnavn: 100 kr.
Autorisation af avlshan: 50 kr.
Optagelse på killingeliste: 3 kr. pr. killing.
På.|øring af dyrets egen titel: gratis.
Påføring af dyrets egne certifikater: gratis.

Pl{øring af forfædres titler: 10 kr. pr. titel.
Transfer: 12 kr. pr. stk.

Vedr. annoncer i Haæstebræltel:
Sendes til Kaj Erik Seeberg. Betaling efter

regning til kassereren.

Aønoncepriter:
Opd.rættere: I gang: 4 gange -i- 10 pct.:

Bagsiden kr. 200,- kt. 720,-
l/1 side kt. 175,- kr. 6)0,-
Lf2 side kr. 90,- kr. 325,-
ll) side kr. 60,- tu. 215,-
1/4 side kr. 45,- kr. 160,-
1/6 side kr. )0,- kr. 125,-

Firnaer: I gang: 4 gange -':- 10 pct.:
Bagsiden kr. 250,- kr. 900,-
1/1 side kr. 200,- kr. 720,-
l/2 side kr. 100,- kr. 360,-
1/l side kr. 70,- kr. 250,-
l/4 side kr. ,0,- kr. 180,-
1/6 side kr. 35,- kr. 125,-

Atls- og opdretter-annoncer:
10 kr. - for nrax. 6 linier.

For disse små annoncer binder man sig for
hele året, 4 gtnge, og regning sendes på hele
beløbet ved første indrykning.

Røbatordning:
Der gives 10 pct. rabat, hvis man bestiller

annoncer for 4 numre - 6n årgaog, med
det samme. (Dette gælder dog ikke avls- og
opdrætterannoncer ) .

NB: Ingen rabat for mindre end 4 gange!

Killinger - netop ,2u:

Også kun 10 kr. pr. stk
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Ånvisning al avlshanner
JYRAKs stambogssekretær Iører en liste over

autoriserede avlshanner i klubrnedlemmers eje.

Formålet er at kunne henvise hunkatteeierq

til avlsdygtige hanner.

Denne service fungerer imidlertid slet ikke,
som den skal. Tit og ofte, når en elskovssyg

hunkats ejer har ringet og spurgt efter en

passende mage, bliver stambogssekretæren kort
efter ringet op påny for at blive orienteret af,

hunkattejeren om, at den anviste hankat er

død af alderdon i L971., eller at han blev
int. pr. i 1974.

Med andre ord: Fortegnelsen over avlshan-

ner er blevet helt utidssvarende. Vi vil gerne

ajo,trføte den, så den kan tjene sit formåI,
og derfor beder vi venligst:

Elere af døtoriserede lsaxner, sonz fortsat er

til ølstieneste, gø os den tielterte at ødfylde
og /erilrnere nedexstående lille spørgesAemø!

Hankatlens taan:

Titel:

Røce:

Førtte:

OpdretrD.:

Hanhatlent morJ nal)r?:

Hanhattens't'ars nat,n:

Endelig, hvis I har autoriserede katte, som

ikke længere står ti1 avlstjeneste, så meddel
venligst også dette, så vi kan få de pågæl-

dende slettet af registret.
Spørgeskemaet og besked om evt. udgåede

avlshanner bedes sendt til: Ingelisa Børresen,

Jeppe Akiærs Vei 20. 9200 Skalborg.
'Be tl yrelt eu .
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Til avlstjeneste

Rød burmahan:
INt. Ch. BOSINVER PEN-CATH

(engelsk import).
Solvelg og cerhard Håiek,

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

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

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

telf. 05 - 173669.

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

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

I skoleferien: Gl. Strandfogedgård, Grønhøi,

9480 Løkken, telf. 08 - 8831 88.

Brunmasket Colourpoint:
MICKEY AF IMPALA

Joan Thestrup,
Adum, 6880 Tarm, telf. 07 - 37 60 70.

Perserhan - f. 9:

Ch. ARGUS HARVEY

Grethe Dlxon,
!-lostrupsvej 21, 7000 Fredericia,

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

Brun burmahan:
Ch. TECTONIA KALIZMAR

Grelhe og Richardt Pedersen

Neptunvei 18, 8700 Horsens, telf. 05 - 61 2532

Blåmasket siamhan:
RAY VON KOUST

Egon Mortensen
Rolighedsve.i 24, 94OO Nørresundby

telf.08 - 176069.

Blå perserhan:

CÆSAR ATHENE

v. østergård og Nielsen r :
Damgade 14,5610 Assens, telf.09 - 712082



Perler fra MORTEN

Adgang til have

eller løbegård?

Lilla burmeserhan:
Ch. LILAC CICERO AF KAJORTOK

lngelisa Børresen

Jeppe Aakjærsvej 20, 9200 Skalborg

telf. 08 - 18 02 62.

Perserhanner til avlstjeneste:
RTNGO AF BANGALORES (bIå)

ZARCO'S ILJA (sort-hvid)

Dora og Egon Strellner,
Mirabellevej 5, vejgård, 9000 Atborg

Telf. 08 - 131942.

Model ELITE
nr. 50260

16x15 cm.
Grå plast.

Mode'l MORTENS

Mini Door
nr. 50160

14x17 cm.
Grå metal.

En VIPPELEM

er løsningenl

Å S CarL Fr. Mortensen
Brilowsvej 5C . 1870 København V Telefon 01 - 246702

Nærmeste forhandler opgives!

Opdrættere

Killinger - netop nu

,,GALAPAGOS"
har salgsklare killinger i farverne blå, creme,

blåcrme, hvid og bicolour.
Gitte Bundgaard, telf. 08 - 130436.

BIRMA KILLINGER TIL SALG iull-august.
Flemming og lngrid Nielsen

Tangbjergvej 2, Ølstykke, telf. 03 - 17 97 70.

»AF BØGEBAKKEN«

Burmeseropdræt af meget kærlige killinger

i tlere farv€r.

Anna lbsen,

Bøgebakken 7, 9210 Atborg Sø, tlf. 08 - 14 03 3$

»Al Nørr"

Opdræt af burmesere i forskellige farver.

Karin og Erik Nlelsen,

Sonatevei 3, 870C Horsens, telf. (05) 62 87 65

»ZAKKO" perseropdræt

Colourpoint i farverne brun, blå, chokolade

og lilla.

lnge-Llse Andreagen

Arnkilsma, 1, Hestehave, 6400 Sønderborg
Telf. 04 - 429456.

1l



POINT OF DOVER

Opdræt af fuldfarvede persere, chinchilla,
silver shaded og colourpoint.

Bestillinger på killinger modtages.

Kiss Mlkkesen, Doveroddevej 2,

Dover, 7760 Hurup, telf. 07 - 95 91 45.

»AF DYREBORG«
Specialopdræt at brune burmesere.

Winna og Kal Greve,

St. Stego 13, Dyreborg, 5600 Fåborg,
telf. 09 - 61 1981.

»TABAOUI«
Gladr:, sunde og typiske persere i flere farver,

iseer sorte, røde og skildpadde, men også

fortyndinger og bicolour.

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

»SALWEEN BLUE«
Havanna - Lavendel

Siamesere 24a, 24b, 24c.

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

telf. 06 - 127340.

AF TABAS persero

specialopdræt af bi-colour: creme/hvid,
sort/hvid, rød/hvid, blå/hvid, skildpadde

m. hvidt. - Eksport til Holland og Tyskland.

Birgit og Johnny Semak,
østerbakke 24, 6910 Broager, tlf. 04 - 44 16 53

»AF I-IMFJORDEI{«
Brun-, blå- og lillamasket Siam-opdræt.

Bestilling på killinger modtages.

Dyrepasser Egon Mortensen,
Rolighedsvei 24, 94a0 Nørresundby"

Telf.08 - 176069.

»AF KÆHLERSHØJ«
Opdræt af blå og brune burmesere.

Killinger lejlighedsvis til salg.

Hanne Kæhlershøj,
Melbyvej 86, 5486 Grindløse.

Telf. Og - 861270.

Abykatte »AF, GLÆDE«

Opdræt af vildtf. abyssiniere, sundt og robust.
Bestilling på killinger modtages.

Jytte J. Jarl, "Kolkiaerhus",
Glæde, 7741 Frøstrup, telf. 07 - 99 1210.

GALAPAGOS persere

Specialopdræt i farverne: hvid, blå, creme,
blåcreme og bicoulour.

Eksport til Tyskland og ltalien.
Gitte Bundgård, Blåkildevej 40,

9220 Ålborg, 08 - 13 04 36.

Stamnavn OF DOMINICA
Opdræt af brun burma.

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

»PEGASUS«

Opdræt af Orientalsk Korthår, Havana

og Lavendel.

June Krogsøe, Krengerupvej 91,

5690 Tommerup, telf. 09 - 75 1417.

»lNDlGO«

Siamopdræt - Avlshanner.
Se annoncen inde i bladet!

Annie Christensen, Kobbervej 18, 2. tv.

2730 Herlev, telf. 02 - 947254, bedst 17-18.

Stamnavn »AF FREDENSLUND«

Opdræt af brun- og tabbymasket siam,

orientalsk korthår og vildtfarvet aby.

Lls Rhymer Friis,
Fredenslund, Bøgebjerg 7, 5471 Søndercø,

ilf. 09 - 891s03_

SlGIRlYA

Opdræt af vildtiarvede og røde abyssiniero.
Jørgen K. Andersen,

Trøiborgvej 66, 1. sal, 8200 Arhus N.

Telf.06 - 169594.

Stamnavn »OF NESS"

Opdræt af persere i creme, blå og blåcreme.
Sonia Stoltenborg

Jacob Adelborgs Allå 50, 8240 Risskov

Telf. 06 - 17 84 17.
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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

Fellglanz - Bonefort - Procat

Kitzyme

ALT TIL KATTENS PLEJE

KIT.BAG
Jernbane A116 60 . 2720 Vanløse

Telf. (01) 740660

Postordrer besørges

Øvrige nordiske

katteblade

KISSA:

Pirkko Tuominen
lsokaari 36 D

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

+

NOR:KATT:

Karina Strømmen

Skogvn. 1

1410 Kolbotn, Norge

Abonnementspris: 40 n.kr.

+

VÅRA KATTAR:

Bertil Andersson, Box 288

701 04 Orebro, Sverige.
Abonnementspris; 20 s.kr.

+

KATTEN:

Hanne Korsberg
Stationsvænget 5

2791 Dragøt

+

RACEKATTEN:

Ole Færch-Jensen

Havrevei 1

2700 Brcnshøl
Abonnementspris: 30 kr



Nordiyllands store
specialforretnin
Kort a

e ringer.
vi sender

eller bringer

* Prøv også
HUNDE- OG
KATTEBAREN

POSTORDRER BESøRGES

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

9000 Aotborg

I
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